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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

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

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

 لتلبية حاجاتنا 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

 ار�خ واللغة وعلم النفس واألن��و�ولوجيا الثقافية، البحوث العلمية الرصينة �� ال��بية وا�جتمع والت

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 

 .مع وتطّوره حضار�اال��بية ور�ّ� ا�جت

 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 اوال�ي يمك�� 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. 

 الشروط املن�جية ف��ا تتوافر ال�ي يلةاألص النقدية الفكر�ة والدراسات 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 ّضليف
ّ

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

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

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

 يمالتحك 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 

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

 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 

 لل��اسل من جهة وتضم�ن الضروري م��ا �� م�ن البحث.   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، التقليدي (اسم 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 املواد 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 ة ا�جلة ملشاهدة فعالي

 واالطالع ع�� املقاالت واألبحاث املنشورة ف��ا 

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

gmail.comcritique.lumieres@ 

 ضوابط النشر 

http://www.tanwair/
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 : کلمة التحریر 
 

 

ة سن��ا ال  يصدر العدد الثا�ي عشر 
ّ
من العطاء الفكرّي    ثالثةمن مجلة "نقد وتنو�ر"، و�ھ تكمل ا�جل

األ�ادي�ي الّرص�ن. وتبدو مختلف مباحث هذا العدد الّصيفّي، شأَن �ّل ثمار تن�جھ شمٌس صيفّية الهبة، 

 للعقل ويغذوه، و�ما �ستث�� الروح وُيغ�ي اإلحساس و�وّسع الكيان.
ّ

 ب�ل ما يلذ
ً
 العدد ثالثة  فقد ضّم  نا�حة

، ب�ن دراسات و�حوث، و��ن مقاالت وقراءات  
ً
غت�ن العر�ّية واإلنجل��ّية، وتوّزعت، شكال

ّ
وعشر�ن مقاال بالل

ر�ن الذين ساهموا �� هذا العدد إ�� 
ّ

شر. وانصرفت هّمة الباحث�ن واملفك
ّ
�� �عض الكتب املهّمة حديثة الن

و�ش�ا قضايا   �� واختصاصھ،  موقعھ  من  �ّل  وا�حضارّي  ا�خوض،  ال��بوّي  م��ا  متنّوعٍة،  عديدٍة  لياٍت 

واملقار�ات،   ال��اد�غمات  و�عّددت  واإلش�اليات،  القضايا  تلك  وتوا�جت  واألد�ّي...  غوّي 
ّ
والل والفلسفّي 

 .
ً
 طر�فة

ً
 فأنتجت رؤى وتصّوراٍت عميقة

ملعيش اليومّي، مثل  وتبدو �عض الّدراسات واملقاالت لصيقة �شواغل حياتّية قر�بة املأخذ، مشتّقة من ا 

واصل ة ومواقع التّ عليميّ سات التّ بفضاء املؤّس  املراهق كتابة  �� الغائب قضايا املراهقة �� املدارس واملعاهد (

ميوال��م االجتما��ّ  يمّ��  ما  و�عض  جاها��م، 
ّ
وات  ،(  ) 

ّ
العر�يّ ات اململكة   �� واملراهقات  املراهق�ن  ة  جاهات 

الّس الّس  نحو  والرّ عودية  والتطرّ ياحة  املتغ�ّ �اضة  لبعض  وفقا  ميدانيةف  دراسة  املدرسة  �ات:  وقضايا   ،(

وا�خاطر (  العمومّية  ا�خاّص  القطاع  إ��  ف��ا  الّتفو�ت  جّراء  ت��ّددها  للمدرسة  التّ ال�ي  االجتماعية  مثالت 

وذهب �عضهم إل الفحص عن مدى جدوى    )،العمومية ب�ن خيارات القطاع العام واتجاهات ا�خ�خصة

:  بحث تر�وي من قبيل العصف الذه�ي املقار�ات ال��بوّ�ة وطرائق الّتدريس من منظور م���� نقدّي (�عض  

 
ّ
والعالجالت ا�جال  �خيص   �� فيھ  ر 

ّ
مفك

ّ
والال الّتابوهات،  من  �عّد  موضوع  ع��  الباحث�ن  أحد  وعكف   ،(

وفلسفّية اجتماعّية  قضايا  من  بھ  يرتبط  وما  ا�جنس  �ع�ي  العر�ّي،  ا�جتمع  (  الّتداو�ّ�  سياق   �� ا�جنس 

 ) ا�خ...املغر�ّي 

عالم   هو  جديد  سياق   �� الهوّ�ة  موضوع  شأَن  تجر�دا،  أك��  إش�اليات   �� فيخوض  اآلخر  �عضها  أّما 

رط املعر�ّ�    )،رق�يال  تقديم الذات �� العالم األ�عاد االجتماعية والتواصلية للهو�ة:(  الرقمنة
ّ

وتحّوالت الش

العوملة ضمن   (�� عصر  الغر�ي  املعرفة: رؤى استشرافّية غر�ّيةالّسياق  �� سبل  العوملة ورهان  )، والّنظر 

هنيات والُب�ى القيمّية ع�� تحر�ر ا�جتمعات من املوروث الرعوّي والّتأسيس الجتماع مد�ي ذي  
ّ

تطو�ر الذ

وتمّحض    ).قتدار�� تحر�ر املد�ي من الرعوي أو التأسيس ألنطولوجيا سياسية عمادها اال(  معقولّية حديثة

)  �� الّنظر  ع��  اهتمامها  انصّب  صرف  فلسفّية  ملقار�ة  املقاالت  اله��مينوطيقي  أحُد  املنعطف 

 بقصة طو�لة �خض�� الطبي�� البيئة �� السرد غ��(). للفينومينولوجيا 
ً
 ) عبد األم��  تمثيال
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غة نصيب، فقد تضّمن العدد مقال�ن نقدّي�
ّ
 شعر�ة األلم ��(ن أحدها ��  و�ان لقضايا الّنقد األد�ّي والل

و�يا ألف لْيلة وليلة �� جحيم العصفورّ�ة "لواسي�ي األعرج"
ُ
ا�ي حول  رواية " مي " ليا�� إيزيس �

ّ
)، وتمحور الث

   رد غ��البيئة �� الّس تيمة  
ّ
غة ع��  عبد األم��  قصة �خض��  من خالل  بي��الط

ّ
مفهوم  ( . و�ان مدار مقال الل

 ا�خ... ) ومساهم��ا �� بلورة مفهوم املقصد ل�خطاب ّتحليل الّتداو��ّ "القـّوة اإلنجازّ�ة" �� ال

   ما نخلص إليھ هو أّن   ماعُ وِج 
ّ
ة "نقد وتنو�ر" قد  العدد الث

ّ
ة  ا�ي عشر من مجل

ّ
بدا، بتنّوعھ، �� هيئة سل

ھ رافدا يصّب ��
ّ
ازح، ل�ّلٍ مذاقها وطعمها و��ج��ا. وع�ىى أن ي�ون ذلك �ل

ّ
مار الّصيفّي الط

ّ
قافة    من الث

ّ
��ر الث

 العر�ّية املعاصرة، تأصيال لها، وانخراطا �� الفكر العاملّي ا�حديث.
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 في المجتمع الجزائرّي:  یف إشکالّیة الّتأریخ للفعل العن

 المخیال والممارسات  في أرکولوجیا

 

 

 

 الملخص: 

ا�ع البنيوّي لظاهرة العنف �� ا�جتمع ا�جزائرّي يرتبط  
ّ
االجتماع بمفهوم    -  أنطولوجّيا وجدليا  –إّن الط

 .  "�� تفس�� معناها وت��ير شرعّية عنفها"الّتأسيس ملفهوم الّدولة، ودور مفهوم التعّصب  وتار�خانّية

املاّدية  "نقّدر أّن الّسوسيولوجيا قد منحتنا املعرفة الّنقدية ألحداث التار�خ، وأّن األركيولوجا بأدوا��ا  

نتنا من القدرة ع�� االق��اب من الفهم املوضو�� للظاهرة.  " التجر�دّية
ّ

 قد مك

إزاحة ما عِلق    لقد خلصنا إ�� �ىيء من الفهم مفاده أّن ظاهرة العنف �� ا�جتمع ا�جزائري، ظاهرة توجب

أفقدها   بما  والتحليل  للتفكيك  طرحها  طرائق   �� العفو�ة  طا�ع  عل��ا  أضفى  ما  كث��ا  مشّوه  فهم  من  ��ا 

 تار�خّي��ا.  

فتھ من صدمات  
ّ
إّن التأر�خ لظاهرة العنف �� ا�جتمع ا�جزائرّي برّد املسألة إ�� التحّوالت الّتار�خية وما خل

� هندسة ا�خيال واملمارسات ا�جتمعية ملفاهيم: اآلخر ا�ختلف  وارتجاجات ارتكست �� العقل الباط 
ّ

ن يج�

والغر�ب، وكيفّيات استعادة مفاهيم املقّدس، وا�حرب والعنف وأش�ال ردود الفعل العنيفة من حيث الّنوع 

 وا�حجم والقّوة �� ا�خيال ا�جم�ّ�.  

 . ع ا�جزائري ا�جتم-عنيف- الفعل- التار�خ- اإلش�الية  ال�لمات املفاتيح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي سموكد. أ. 
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ٔ
 د. علي سموك ا
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Abstract 

The structural nature of the phenomenon of violence in Algerian society is linked 

“ontologically and dialectically” to the concept of human formation in Algerian society, the 

history of the founding of the concept of the state, and the role of fanatical groups “in explaining 

their meaning and justifying the legitimacy of their violence.” We know that sociology has given 

us critical knowledge of the events of history, and archeology with its “material and abstract” 

tools has given us the ability to objectively understand the phenomenon.  

We have understood that the phenomenon of violence in Algerian society is a phenomenon 

that must be removed from the dull understanding, which often gave it spontaneity, and ignores 

the history of the phenomenon. Its responding to a variety of historical transformations and the 

traumas and concussions they left behind in the subconscious mind, It clarifies the formation 

of the imagination and the societal practices of the concepts: the different and strange other, 

the imaginative restoration of the sacred, and war. As a result, the violent theme and form of 

the violent response in terms of type, size and strength. 

Keywords: problematic, history, action, violent, Algerian society . 
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 : ة في أسئلة البدء والجرأة اإلبستمولوجیّ   : مة مقّد -1

ق  من  بدال  الّتار�خ  إ��  اإلصغاء  إ��  "Michel Foucault  فو�و  ميشال"يدعو  
ّ
  والبحث   باملاورائيات،  التعل

واهر  وراء   عّما
ّ
ل  ال  داللة   من   الظ

ّ
  ما  أّن   فو�و  يرى   ولذلك(...)    ا�خالدة   ا�جوهرّ�ة  واألف�ار  الظواهر  سّر   تمث

ما شتات  �خية للظواهر واألف�ار ليس ماهي��ا  الّتار   البداية  عند  عليھ  �ع��
ّ
ابتة أو هوّ�ا��ا ا�حفوظة و�ن

ّ
الث

أّول   العثور ع�� أصل  البحث عن األصول ال �ع�ي  الّدراسات اإل�سانية، و�ّن   �� صور غائمة ع��ا وخاّصة 

 ). 163-162: 1981 يمكن اعتماده تأو�ال جديدا لألشياء (بن عبد العا��،

ونقدّي تتداخل فيھ    ئرّي حافل بنشاط إ�ستمولو��ّ إّن االهتمام بالّتأر�خ للفعل العنيف �� ا�جتمع ا�جزا

واإلثنولوجيا والّتار�خ والّسياسة والّتوازنات ما فوق إقليمّية ولذلك    اواألن��و�ولوجي�ّل من الّسوسيولوجيا  

� نوع من الّسوسيولوجيا األركيولوجية ي�ون أد�� إ�� الفائدة بما يفوق مجّرد تركيب ا�جمل حسب  
ّ

فإّن تو�

 املؤّرخ�ن.طر�قة 

خصيبا   موضوعا  ي�ون  أن  يمكن  اليومّية  األحداث  بمنظورات  وا�حّدد  املعاصر  ا�جزائر  تار�خ  إّن 

  تار�خ   وأّما  ومظاهره،  تفاصيلھ  ألدّق   و��خيصا   ا�جزائري   ا�جتمع  ��  "العنفي  للفعل"  للّسوسيولوجيا توصيفا

  رواية  ع��  يقتصر  في�اد  ،"الّسردي   التقليد  ومن�ج  الكسولة  أو  املطمئنة  للمقار�ات"ا  نظر�  ا�خاضع  املا�ىي

ما  والزمان  للم�ان   اخ��ا��ّ   بت�خيص  إّياها  متتّبعا  األحداث
ّ
  وامل�ان   الّزمان  أحدات  صلة  طرح   ع��  يجرؤ   قل

 .  بي��ما ت�ون  أن يمكن ال�ي الصالت بجملة

م    -  محض  إيبستيمواوجّية  جهة  من  -سنجازف  
ّ
العا ا�جال  من  قسم  اسم  بوضع  تحت  للتار�خ 

الّسوسيولوجيا تحقيقا للفائدة إجرائيا، و�بقى أن �عرف ما إذا �ان العنف �� ا�جتمع ا�جزائري يلقى تلك  

سبة إ�� املمارسات االجتماعية 
ّ
م ف��ا وتفس��ها.   األخرى ويستطيعاألهّمية بالن

ّ
 التحك

الّتفس��؟ فال تفس�� حيث ال استمرار... �ستطيع ا�جتمع    ولكن، ما مع�ى   �� العنفي  الفعل  نفّسر  أن 

  تؤّدي   ال�ي  األسباب  عن  املشّوه  الفهم  ستار  زحزحةا�جزائري عندما �ستطيع بطر�قة سوسيوأركيولوجية  

 . العنفّية املمارسة إ�� منتظم عامّ  �ش�ل

   : أرکیولوجیا العنف واألسئلة المهملة  -2

ر�ن فهذاإّن السلوك العنيف �� حياة ا�جتمعات قد دفع إ��  
ّ
  االهتمام ��ذه القضّية من طرف عديد املنظ

  وضع   ��  اإل�سان  ي�ون   حيث  "الّدولة  مجتمع"=   االجتماع  حال  معارضة لواء  يرفع  "T. Hobs  هو�س توماس"

بيعة
ّ
 .ا�جميع ��ا��ا  عاّمة سلطة  �ّل  من  متخّفف�ن  ا�جتمع �� عيشهم قبل البشر كحال الط

ساؤل عن ا�حال 
ّ
 األو�� للبشر ؟ لذا وجب الت

 . "ال�ّل  ضّد  ال�ّل  بحرب" تتمّ��  بأّ��ا اإلجابة وقّدم ا�حال هذه  " هو�س  "لقد وصف 

اإل�  عالم  ع��  حكم مسبق  تنّم عن  القاعدة  هذه  �عقل  و�ّن  أن  الغر�ي  العقل  حاول  حيث  األّول  سان 

  ، "والدولة   االجتماع"  ا�جتمع اإل�سا�ّي من خالل مفهوم خاص لالجتماع اإل�سا�ي، وهو مفهوم ير�ط ب�ن
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  إ��   -  لذلك  تبعا  –  و�نت�ي  االجتماع  نطاق  عن  يخرج  الّدولة  قبل  يقع  ما  �ل  بأّن :    القول   معھ  يصبح  �ش�ل

أّن �عض    الّتوّحش،  عالم   الّتصور   هذا  يتجاوزون   بدؤا   "واألركيولوجي�ن  واإلثنلوجي�ن  األن��بولوجي�ن"غ�� 

  قد  الّتوّحش  صفة   �انت  إذا":  مفادها  " مصادرة"  ع��  تنب�ي  بديلة  ملقار�ات  الّتأسيس  خالل  من   لالجتماع

 �ع�ي   فهل  ،"هو�س "   كبذل   أقّر   كما   اجتماعهم  تطبع  ال�ي  الدائمة  ا�حرب  �سبب األو��  ا�جتمعات   ��ا   ُوصفت

ل  ثّم أال.  ؟  العنف  من  وتخّففت  .الّتوّحش  �جرت  قد  ا�حديثة   إ�سانيتنا  أّن   ذلك
ّ
  يزال  ما   الذي   العنف  �ش�

  ). 42Tocqueville :1952 ,-80( فينا؟ البدائّية آثار من  أثرا املعاصر العالم ع�� يخّيم

ي ��يمن ع�� حياة املوّحش�ن وال��ابرة �� ا�حروب. وأّن  ال�  األحداث  أّن   جهتھ من   " Spencer  سبنسر" يرى  

التيولو��  نظر  لوجهة  تتّمة  بمثابة  �انت  هذه  الّنظر  قبائل  "Souza .S  سوزا  سور�زي "  وجهة    "حول 

ق   حيث  ،"  ال��از�لية  التيو�يناميا
ّ
فإّن   حر�ّية  بن�عة   يتم��ون   التيو�يناميا   أّن   بما":    قائال  عل   �ل   شديدة 

 ).Sperber, 1974: 31-38ّب ع�� معرفة كيفّية خوض ا�حرب ضد أعدا��م ( نص ي اهتمامهم

-   مستثنيا  –  ".Devy M  دا��  موريس"استنتج    " Typologie Systematique  �سقية  نمذجة"  وتحت وطأة

ھ...  الشر��  الوسط  إسكيمو  جتمعم
ّ
ھ  للعنف،  ممارستھ  من  يفلت  بدائي  مجتمع  من  ما  أن

ّ
  مجتمع  من  ما  وأن

بدائي مهما �ان نمط إنتاجھ ونظامھ التق�ي واالقتصادي يجهل أو يرفض �شر العنف من خالل ا�حرب.  

ح
ّ

 .  "ذلك الذي تنضوي تحتھ �ل مجموعة متوّرطة �� نزاع مس�

ھ ال يمكن فهم ا�جتمع األّول دون فهم مقهوم ا�حرب ال�ي أخذ �عدا شمولّيا مباشرا من معطيات  
ّ
يبدو أن

 ).  Sperber, 1974: 42-68لبدائّية (الّسوسيولوجيا ا

صمت يقابلھ  ا�حر�ّية  الواقعة   �� املتجلّية  العنيفة  للوقائع  الّتأكيد  هذا    ا�حديثة  اإلثنولوجيا"  و�ن 

   يوجد  ال  العنف  أن  ترى   وال�ي"  العنيف  للسلوك  املهّمة  الّتأر�خ  أداة  بوصفها
ّ
  فما .  منعھ  وسائل  خالل  من  إال

 مت؟ الصّ  هذا  م�ّ�ر

علماء   ��ا  ��تم  وال�ي  املعاصرة  للمجتمعات  مة 
ّ
املنظ الشروط  من  ى 

ّ
يتأ� األّول  امل�ّ�ر  أّن  د 

ّ
املؤك من 

اإلثنولوجيا. غ�� أّن اإلثنولوجيا اليوم لم �عد �� مقدورها مراقبة ا�جتمعات ع�� من موقع اإلفراد والعزل  

أ�حت غ�� مرئّية، ألنھ لم �عد هناك    ا عنيفا قدسلو�   باعتبارها   البدائّية   ا�حرب"  لسبب �سيط وهو أّن 

 ).Sperber, 1974: 70-83(  "محار�ون لصنعها

 : العنف لیس دون سبب أو غایة  -3

 اتجاهات ك��ى:  ثالث ثمة خطاب متناقض يؤّرخ ملسألة العنف و�مكن تصنيفھ ضمن 

ة. و�ؤّرخ �ّل  خطاب ذو نزعة طبيعّية وثان��ا خطاب ذو نزعة اقتصادية. وثال��ا خطاب ذو نزعة تبادليّ -  1

أّن العنف سمة   �� اإل�سانّية: أوالها  إ�� خاصّية محّددة  العنيف برّده  واحد من هذه ا�خطابات للسلوك 

  الّسلوك  ��  املتبلور   العنف  وهذا.  البيولوجّية  اإل�سان  كينونة  ��  بجذوره  يضرب  طبيعيا  ومعطىحيوانّية  

  ترتبط  �أداة  العصور   ع��  العدوان  يظهر   هدف   نحو موّجھ  دائما  فهو  غاية، أو  سبب  دون   من  ليس  العدوا�ي



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)20( 

  ع��  با�حصول   العدوان  يم��ج  حيث  "الّصيد"��  األو��  ا�جتمعات  لدى   دوره  ات�ح  ولذلك  أساسا،  "سب بالك "

عام
ّ
 .الط

أّن العنف مصاحب لإل�سان �ائنا طبيعيا يتحّدد باعتباره وسيلة للبقاء وتأم�ن الوجود ولذلك تظهر    -2

 ).Favret, 1971: 36-40ب�ن االقتصاد البدائي واقتصاد الّصيد (املماثلة 

العدوان:    �� البغية  بلوغ  إ��  الوسيلة  فإّن  الغذاء،  ا�حصول ع��  الّصيد  هدف  �ان    قتل   و�جب "و�ذا 

 تحليال  الغذاء  ع��   ل�حصول   عنف   تقنّية   �ل  تحليل  يحسن  ا�خاصّية   هذه  وألجل.  أ�لھ  �غية  ا�حيوان

 .")Favret, 1971: 58-64( العدوا�ي  الّسلوك بتعاب�� أركيولوجيا

س   غ��  "Ghohan  –  غوهان"  إليھ   ذهب  كما  "صيد  إ��  ل�حرب"  إّن هذا االخ��ال     مؤسَّ
ّ
  أّن   اعت��نا  إذا  إال

  مخّصصة   طر�دة  بوصفھ  اإل�سان  هو  العنف  من  الش�ل  هذا  موضوع  وأّن   غذائي،  دوما  هو  ا�حرب  هدف

ّية �� ا�حرب يؤّدي إ�� إفراغها من  للط  التعميم   هذا  وأن.  تؤ�ل  ل�ي
ّ
ا�ع البيولو�� للممارسة العنفّية املتجل

 :Chomsky,1970ومن ثّم، ال �ش�� �شمولي��ا نحو الطبيعة، بل نحو الثقافة (  �عدها االجتما�� ا�خالص.

52-49( . 

   : عجز القوى اإلنتاجیة وظهور ظاهرة الحرب  -4

، يصفون االقتصاد البدائي، بأنھ اقتصاد كفاف �سمح لإل�سان  "يا االقتصاديةاألن��بولوج"  إّن مؤّس�ىي

ب�ن  الّتنافس  إ��  تؤّدي  املادّية  املوارد  درة 
ُ
ن أّن  االعتقاد  الراتبة عن هذا  املعا�ي  ومن  العيش فقط.  بتأم�ن 

 
ّ
ح، مادام ال  ا�جموعات ال�ي تدفعها ا�حاجة إ�� امتالكها. وهذا الّصراع من أجل ا�حياة يجّر إ�� الن

ّ
�اع املس�

 يوجد من هذه املوارد ما �سّد حاجة ا�جميع.

تكتشف قانون ا�حركة التار�خّية والتغّ�� االجتما�� �� ميل القوى اإلنتاجية إ��    "املادّية التار�خية"وألّن  

ال يتحرك  ول�ي  يقول:الّنمو،  اإلنتاج  قوى  وتنطلق  القوى    " Marx- ماركس"  تار�خ  هذه  ت�ون  أن  ينب�� 

ف. ومن هذا املنطلق، نجد ا�جتمع األّول    نفسها ��اإلنتاجية  
ّ
بداية األمر �� أق�ىى حدود الضعف والتخل

 قضّيت�ن جوهرّ�ت�ن:  "األن��بولوجيا املاركسّية "يطرح ع�� 

ھ إ
ّ
ل �� ا�جتمع األّول  أّما القضية األو�� فمفادها أن

ّ
فمن خالل   "البنية التحتّية"ذا �ان االقتصاد ال �ش�

 أي �ىيء يمكن استخالص الكينونة االجتماعّية؟  

ھ إذا �انت قوى اإلنتاج ال تميل إ�� الّنمو وال  
ّ
محّددا    �عمل باعتبارهاوأّما القضية الثانية، فجوهرها أن

 لذي يدفع حركة الّتار�خ إ�� األمام؟ للّتغي�� االجتما��، فما هو عندئذ ا�حّرك ا

بوصفها    -ممارسة عنيفة-بأش�الها ا�ختلفة تفّسر ا�حرب    "املقار�ة االقتصادية "يمكن القول عاّمة إّن  

ھ من الّصعب فهم من أين �ستمد  
ّ
حصيلة تنافس ا�جماعات �غرض امتالك موارد نادرة. و�� املقابل يت�ح أن

الغذاء تلك الطاقة وذلك الوقت الزائدين عن ا�حاجة لتوظيفهما ��   الوحشيون امل��م�ون �� البحث عن

 محار�ة ج��ا��م؟



ريخ للفعل العن
ٔ
.    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في المجتمع الجزائرّي   يفٕاشكالّية الّتا

ٔ
 د. علي سموك ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)21( 

د أّن االقتصاد البدائّي اقتصاد وفرة وليس اقتصاد ندرة. وأّن العنف    إن األن��بولوجيا
ّ

االقتصادية تؤك

مة الّتفس�� االقتصادي ل�حرب �� ا�جتمعات األو��. فلَم  
ّ
ال يتمفصل مع الشقاء، وهذا �ع�ي سقوط مسل

الدا��  نحو  الّنظرة  ستّتجھ  عندئذ  با�حرب؟  لالقتصاد  عالقة  ال  �ان  إذا  ا�جماعات  الّسيا�ىي؟    تتحارب 

) 210-185, 1968:Sperber(. 

 : إرادة الّتجزئة وإشکالّیة الکینونة االجتماعّیة  -5

ھ "   L. Strauss،  س��اوس  ليفي "يرى  
ّ
  عن   العنف  ملفهوم  واستقالل  تمّ��  األو��   ا�جتمعات  ��  يوجد  ال   أن

� العالقات  ية) ألّن هذه 
ّ
أو مجموعات محل أو عصابات  (قبائل  ا�جماعات  ب�ن  � عمقها عالقات  العالقات 

صالت   من  بي��ا  ي�ون  ما  نجاح  ع��  والقبائل  ا�جماعات  ب�ن  ا�حرب  أو  الّسلم  مص��  و�توقف  تجارّ�ة. 

أولوّ�ة   ا�حرب  يجعل  بما  متالزمان  صنوان  املع�ى  ��ذا  والتجارة  ا�حرب  و�ّن  تجار�ة.  ومشاريع  اقتصادّية 

 ).Strauss, 1971: 20( " االجتماعية الكينونة جسم �� موقع"أنطولوجية بما تحتلھ من  

 ال�ي  والطر�قة   ا�حرب  بديل  ��  األو��   ا�جتمعات  ��  التجارة  بأّن   ،"س��اوس" و�� مقال آخر لھ يضيف  

ل بأ��ا تثبت بواسط��ا
ّ
 ).Strauss, 1971: 24( لها �عديال تمث

رح األّول لنظر�ة  
ّ
 العنف   يجعل  س��اوس  ليفي"و�ّن الّنظرة األو�� إ�� ا�حرب بوصفها سلو�ا عنيفا �� الط

  أولوّ�ة  تمنح  العنيف  للسلوك  تأر�خها   ��  " الّتبادلّية   الّنظرّ�ة "  أّن   يبدو   هذا  ومقابل.  "للتجارة   محتمال   إخفاقا

  إيجابّية   أّية  ل�حرب  �عد  لم  املع�ى  و��ذا  ".للعملّية التبادلية اق  إخف"  سوى   العنف  يصبح  ال  بحيث.  للّتبادل

ل ما  بقدر  األّول  ا�جتمع  ألّن  األو�� للمجتمعات االجتماعّية الكينونة عن  �عّ�� �عد لم ألّ��ا
ّ
  للتبادل  حقال يمث

ھ
ّ
ل فإن

ّ
 .  للعنف فضاء أيضا نفسھ بالقدر يمث

ع��  يق  األّول   ا�جتمع  أّن   "هو�س " ويعتقد     " س��اوس"نظر  لوجهة  خالفا"  ال�ّل   ضّد   ال�ّل   ب حر "وم 

 . "ا�جميع ب�ن التبادلّية العالقات �شرط " القول، خالل من التصّور  لهذا "ا�جد��ّ  النقيض "

ساؤل: هل تقديم فعل ا�حرب ع�� فعل التبادل يؤّدي إ�� املساس بفكرة التبادل  
ّ
ومّما تقّدم ندفع إ�� الت

 .كجوهر لالجتماع؟

  "األّول   لالجتماع  شرطا  بوصفهما  ُ�عقال  أن  يجب  وا�حرب  الّتبادل  أّن "إّن اإلجابة تكمن قبل �ل �ىيء ��  

 ,Moscovici(  ما  تدّرج  وفق  اآلخر  إ��  أحدهما  من   باالنتقال  �سمح   بما  تراتبّيا  يتعاقبان  مفهوم�ن  مجّرد  وليسا 

التجزؤ هو نتيجة ا�حرب وهدف من أهدافها  جزؤ بل  للت"  ) ذلك أّن السلوك العنيف ليس نتيجة19 :1972

 .  "سياسية لغاية وسيلة العنيف السلوك إّن "). و�ذلك يمكن القول: Moscovici, 1972: 20( "أيضا

ن لنفسها الّسيطرة ع�� موطن ما باسم القانون   إّن جوهر األطروحة إذن أّن ا�جتمع األّول هو جماعة تؤّمِ

ل  
ّ
و�مث انقسامها.  عدم  يضمن  مرآة  الذي  بوصفھ  لآلخر  استبعاد   �� بما  السياسّية  الّرابطة    – املوطن 

ا�حلّية   صور��ا    –ا�جموعة  إ��  يرجع  ما  بالضبط     باعتبارها"وهو 
ّ
  ا�جاورة   ا�جماعات  ففي.  "شامال  كال

جتمعات األو��  ا�  منظومة  و�ّن .  املطلق  التمايز  جهة  ع��  نفسها   تطرح   أن   إ��  تلك  أو  ا�جماعة   هذه   تتوّصل

د من أن ت�ون جامدة إّ��ا �� حركة دائمة ا�جوهر، وا�جوهر البدائي أ�عد من أن ينغلق ع�� نفسھ بل  أ�ع



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)22( 

و�الّنتيجة ي�ون السلوك العنيف تمثيال لبنية ا�جتمعات    هو منفتح ع�� اآلخر�ن من خالل العنف ا�حر�ي.

 ).Moscovici, 1972: 30-48(األو�� وليس إخفاقا مّؤقتا لتبادل فاشل 

   : الجهاد وتوظیفه المخیالي والمجالي  -6

لقد �ان التبش�� باإلسالم باعتباره جهادا �� سبيل هللا وحر�ا " باسمھ " دافعا رئيسا لتطو�ر مؤّسسات  

  �� يحصل  كما  جديدة،  و�جراءات  وطرائق  ورات"وأدوات 
ّ
  سوف  ال�ي  ��  املؤّسسات  وهذه  "التار�خية   الث

�عيد توظيفها  عل�  وتقيم  " لّيةالّدو   الّسلطة"  ا�حاجة  عند  �ستدع��ا أن  �عد  العنفي،    ا�خيا�� "�ا مشروعها 

 . القائمة  الّدولة أسس مراجع��ا �عد الّسلطة أي . "وا�جا��

وا�حقيقة، إن الدولة سوف تأ�ي نتاجا فر�� ل�جهاد و�شر الرسالة اإللهية. ولعّل مصدر نجاح اإلسالم  

 من أم
ّ
اتية لتجاوز ازدواجّية الّسلطة  وتقّدمھ �� العصر الوسيط لم ينبع إال

ّ
ر واحد هو قّوة استعداداتھ الذ

 هذه وتأسيس قاعدة الّتفاهم والّتعاون ب�ن الّسلطت�ن الروحية والزمنية.  

ريعة وا�جماعة وتحّولها الطبي�� من  
ّ

حة والش
ّ

إن الّدولة لم تولد تلقائيا من التقاء عناصر القّوة املس�

ارتبط �شوؤها بأخطر أزمة عاشها اإلسالم �� �ّل تار�خھ، ونمت من    فقد  ،"سلطة  أدوات  إ��  رسالة   أدوات"

   خالل الّصراع داخل الّدين والو�� اإلسالمي نفسھ.

 �عد ممارسات  10-8:  1989و�� مخاض دموي عنيف ( جعيط،
ّ
إال ) لم يحصل اخ��ال اإلسالم للّدولة 

الك��ى و�انت بداي��ا مقتل   بالفتنة  رجع  ،"عثمان"عنيفة ( حرب أهلية ) سّميت 
ُ
  هذه   أسباب  الروايات  وت

  ومحاباتھ  عهده  ��  " األموي   الّصعود"  �سبب   الّ�خط والّتذمر   انتشار  إ��  ا�خليفة،  اغتيال  إ��  أّدت   ال�ي  األزمة 

خذ    الذي   "الغفاري   ذر   أ�ي �شاط “  ) وكذلك 70-60:  1989  جعيط،(  والهبات  العطايا   وأقار�ھ ��   تھبي  أبناء 
ّ
ات

ى، وتحّول إ�� معارض سيا�ىّي عل�ّي (جعيط، 
ّ

: 1989  موقفا معاديا للبذخ والغ�ى الفاحش الذي بدأ يتف�ى

80-84(.  

يكن مقتل      -  الواقع   ��  -  "عثمان " لم 
ّ
  خليفة   لوجھ  وجها  تضع   سوف  ال�ي  ا�حقيقّية  لألزمة  مقّدمة  إال

ل"   جهة،  من   "طالب  أ�ي  بن   ع��"   املسلم�ن
ّ
العسكرّ�ة  ممث �عة 

ّ
ال   "سفيان   أ�ي  بن  معاو�ة"  و  " الن

ّ
  ممث

جاهاتھ  بمختلف  اإلسالمّي   العام  الّرأي   عليھ  استقر  ما  ولعّل "  الّتقليدّية  الفارسّية  األرستقراطّية"
ّ
  أّن   ات

  يكشف   ما  وهو  ودهاؤه،  "معاو�ة  مكيافيلّية"  هو  الّدعوة،   تار�خ  ��  الكب��  التحّول   لهذا  ا�حقيقّي   الّسبب

  :مش��ك  بحث(  "الزذاجرة  واملبادئ   واملعا�ي  القاهرة  واملصا�ح  واإليمان  العقل"  قة الّصراع وعمقھ ب�نحقي

د   والعطايا  الغنائم  وتوزيع   املصا�ح  منطق   �ان  ما   فبقدر).  13-59:  1989
ّ

  تزايد  مع  �ّ�خو��   نفسھ  يؤك

)  وا  الرّسالة  منطق  �ان  ،"معا  والعطاء  ا�خراج  جمع  نظم"  و�رساء  االنتصارات لتبش�� وا�جهاد ( لوجھ هللا 

املطلقة هيمنتھ  يفقد  أو  و�رعاها   ،ي��اجع  املصا�ح  م هذه 
ّ
ينظ الذي  الّسيا�ىي  منطق    ،و�انت   �� ر 

ّ
يفك أي 

وتوسيعها و    ،حماي��ا  الفساد  ضد  الّدعوة  �انت  ما  بقدر  قوة،  أك��  �ف وعدمت��ز 
ّ
الّتوزيع   ال�  ��   املساواة 

 .)70-60: 1989 مش��ك، حثب(  "الهائلة تزداد قّوة وعنفا  وال��وات  اإلقطاعيات"و�شوء 



ريخ للفعل العن
ٔ
.    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في المجتمع الجزائرّي   يفٕاشكالّية الّتا

ٔ
 د. علي سموك ا
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ھ  القومي  األمن   وجعلت  الّدو��  الّصراع  حقل  إ��  ودفعتھ   " مقاتل�ن  إ��   شعبا  النبّوة"لقد حّولت  
ّ
قام  �ل

ّ
  عل

 . الّدائم بانتصارهم

لّسلطة وتمّسك  ا  ع��   الّصراع  وراء   أّن   أعماقھ   ��  يدرك   �ان   " املقاتل  ا�جتمع"ليس ثّمة من شك �� أّن  

  معا�جة  ��  تماما  ا�ختلفت�ن  الّنظر   �� وج�يْ   الّدوافع   ��  الفارق   وراء  يكمن  �ان  بموقفهما،  معا  "ومعاو�ة   ع��"

 .  الّتار�خ مسرح ع�� متحّركة  مادّية كقّوة  و كجماعة املسلم�ن شؤون

 ل�انت صراعا  
ّ
ولم تكن الفتنة (وتجليات العنف ف��ا مجّرد صراع ب�ن نخب مختلفة الّت�و�ن واملصا�ح و�ال

سياسيا ع�� الّسلطة، لقد �انت تجسيدا ألزمة الّضم�� اإلسالمي ذاتھ �� بحثھ عن رؤ�ة جديدة ع�� أساس  

ق��ا اإلم��اطورّ�ة وقد �انت ��ذا املع�ى (فتنة) ولم تكن حر�ا أهلّية تقليدّية. والفتنة  املعطيات الك��ى ال�ي خل

سليم  
ّ
والت ثّم االستسالم  الّتمي�� وزوال املعاي�� الوا�حة. ومن  القدرة ع��  ا��يار  ال �ع�ي شيئا آخر سوى 

بيعية ال�
ّ
عدام القرار وغياب الرؤ�ة و�م�انّية  الّسل�ي ل�حرب كما لو �انت �ارثة ال مناص م��ا ف�ي الّنتيجة الط

 االختيار.  

   يرتكب  لم  " علّيا"والواقع، أّن  
ّ
إدراكھ بداية الّزوال الفع�� لشروط عهد ا�خالفة    عدم  هو   واحدا   خطأ   إال

و�صراره ع�� الّسياسة الدينّية داخل الّدولة ال�ي بدأت تت�ّون �� العقول واملصا�ح والّتوازنات االجتماعّية  

 ). 145-136: 1989 واالس��اتيجّية (جعّيط،

 : الّظاهرة االستعمارّیة وظاهرة العنف في الجزائر  -7

  االستبعاد  عن  الكشف  منھ  جانب  ��  يتضّمن  "كالس��   بيار"نولو�ّ� الذي ت�ّون مع  إذا �ان املقال اإلث

ات  ينتاب  ما  ع��  يدّل   االجتماع  من  لهم  بإقصائھ  األوروّ�ّي�ن،  غ��   ع��  الغرب  مارسھ  الذي 
ّ

  من  األوروّ�ّية  الذ

ات  مارستھ   الذي  الّنفي  عملّيات   عن "  -"جعيط  هشام "  تأكيد  حد   ع��-  بجالء  و�كشف   واضطراب  شّك 
ّ

  الذ

   للمجنون   نف��ا"  خالل  من  ،"نفسها   ع��  الغر�ية
ّ
  الوقت   ��  تنّم   ا�حاوالت  جميع  فإّن   "والطفل   واملر�ض  والشاذ

  اإلستشراق   ميدان  و��  اإلثنولوجيا  ميدان  و��  النف�ىي  الّتحليل  ميدان  ��  الغ��  إ��  الّنظرة  جذور   عن  نفسھ

رق تتضّمن مقدارا من الّنفي لھ.نظر   ألّن   وذلك
ّ

ات لآلخر    – وحقيقة الّنفي    ة الغرب إ�� الش
ّ

�ع�ي أن    –نفي الذ

ات. وهكذا،  
ّ

  إذ "ننفَي عن اآلخر ما نمتلكھ نحن. لذا، فإّن �ّل معرفة باآلخر �� وجھ من وجوه املعرفة بالذ

ات  تنفي
ّ

د  فل�ي  داخلها   ��  واملنحرف   ا�جنون   الغر�ّية  الذ
ّ

ر�� أو أّيا �ان خارجها    ��ا و�ذمعقوليّ   تؤك
ّ

تنفي الش

د تقّدمها وحداث��ا
ّ

 .)66Ghalioun :1981 ,-70( " فل�ي تؤك

أّن   كما  ا�جزائر،  عرف��ا  ال�ي  االستعمارّ�ة  اهرة 
ّ
�الظ استعمار�ة  ظاهرة  �عرف  لم  املعاصر  الّتار�خ  إّن 

ا�جتم عرفها  �ال�ي  عنيفة  ممارسة  إ��  تتعّرض  لم  ا�حديثة  االستعمار  اإل�سانّية  وأّن  خاّصة  ا�جزائري،  ع 

ما 
ّ
 .  "أيضا  هوّ���ا  تفكيك حاول "الفر��ىّي لم يكتف باحتالل ا�جزائر وسلب ثروا��ا فحسب و�ن

قافة  ا�حضارة  يحملون   أّ��م  ،"الّتمدينّية  رسال��م  ��  الفر��ىيّ   االستعمار  إيديولوجّيو"لقد تحّدث  
ّ
  والث

عوب الفق��ة لكّن واقع املمارسة إنب�ى ع�� اس��اتيجية  إ��  ا�جديدة  وا�حياة
ّ

 -   ��ديم الب�ى االجتماعّية  الش
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االقتصادّية الذي أنجزه ا�جيش الفر��ىّي من خالل تمك�ن األقلّية األوروّ�ية والّسوق الفر�سّية من موارد  

من. 
ّ
 مختلفة و�د عاملة رخيصة الث

ان   أرا�ىي  لغصب  إّن مثل هذا املسار �ان قبل �ّل �ىيء نتيجة
ّ
  أش�اال   الغصب  هذا  اكت�ىى  وقد   الّر�ف   س�

   ممكنا  يكن  لم  إذ  استسالم  من  نا�عا  وال  سهال  يوما  يكن  لم  كب��ة،  أ�عادا  وأخذ  مختلفة
ّ
  أعمال   بموجب  إال

 ).17- 12: 1983،األشرف( عنيفة

:  ا�جزائر مدينة  ع�� استو��  �عدما  جنوده  يخاطب  وهو  " دو�رمون  ا�جن�ال " و�� سياق هذه املمارسة قال 

  -  "Poujoulat  بوجوال"  كتب  فقد.  .الكالم  هذا  من  أبلغ  هو  ما  هناك  بل" (...)    الّصليب�ن  عهد  جّددتم  لقد"  

رات  1844سنة    ��  -  " Bugeoudبيجو  باملاريشال "  الّصلة  وثيق  فر��ىيّ   رّحالة  وهو
ّ

ن رحلتھ ينّوه ف��ا  ع  مذك

  يوم   "بيجو   املاريشال "  ��  قال :  "بيجو"وصفا ملا دار بينھ و��ن  برسالة فر�سا التبش��ّية �� ا�جزائر، وقد أورد  

  العمل  نواصل  ل�ي  فأجبتھ".  "  إفر�قيا؟  ��  �عمل  جئنا   ماذا  متسائال" :  ا�جزائر  مدينة  ��  سنتْ�ن  منذ  قابلتھ

:  قائال  فأضاف   "Saint Louis  لويس   سان"و  "   7Louis-  السا�ع   لويس"و   "Godefroy  جودوفري "  بدأه  الذي 

S. D.: Pougoulat ,(  "الّصليبية  ا�حروب  حلقات  من  حلقة  ��  إنّما  إفر�قيا  ��  فر�سا  ��ا  تقوم  ال�ي  ا�حرب  إّن "

ھ  أسمائھ  من  هللا  أّن "وأضاف نفس املتحّدث �� مقال آخر قائال:    )288-285
ّ
املعارك وأّن    و�لھ  ا�جيوش  إلھ  أن

 بالّدماء والّدموع
ّ
 ).  298D S., Pougoulat :( "ا�جتمعات ال تتقّدم إال

لة  الّسادية"إّن األمثلة ع�� هذه  
ّ
  الضّباط   فهؤالء  ومتنّوعة  عديدة  ،"ا�جزائرّ��ن  بتعذيب  الّتفاخر  ��  املتمث

روا  وا�جنود
ّ
عنيفة وعا�شوا فيما �عد عهدا متأّزما  ال  وممارساتھ  "نابليون "  بحروب   شبا��م   ��  أو   صباهم   ��  تأث

  ال�ي  فر�سا  ع��  مجحفة  شروط  من  املقّدس  ا�حلف  فرضھ  عّما  فضال.  ا�حكم  إ��  " 18  لويس  امللك"برجوع  

ص
ّ
روا  أنجل��ا   انتصارات  نتيجة  نفوذها  تقل

ّ
ھ   ولذلك  انحطاط  من  بلدهم  أوضاع  إليھ  آلت  بما   وتأث

ّ
  �انوا   �ل

ما ف باإلحباط، �شعرون
ّ
  مّما شيئا  وليعّوضوا  مكبوتا��م  عن لينّفسوا"ب ا�جزائر وجدوا الفرصة حر  قامت ل

 .  " اح��ام من  فقدوه

 من حيث الظاهر أل��ا تكشف عن الّرغبة املسيطرة ع��  
ّ
إّن هذه املمارسات العنيفة ال تبدو غر�بة إال

إّ��ا حرب من أجل ا�حرب، ومّما ال شك   نفوس العسكرّ��ن، و�� نيل ا�جد و إخضاع الّس�ان األصلي�ن، 

الوحشيّ  العدوانّية  �عة 
ّ
الن عل��ا  غلبت  قد  العسكرّ�ة  العقلية  تلك  أن  شبھ  فيھ،  سمية 

ّ
الت أن  درجة  إ��  ة 

واب�� "  "بيجو "  أطلقها  ال�ي  تلك  أو"  املوت  مشاة"   و��  جنوده  ع��  "مونتانياك" الّرسمية ال�ي أطلقها القائد  
ّ
  الط

 .)114-113:  1983، األشرف" (ا�جهّنمّية
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ض  قد  "الوط�يّ   رالّتحر�  ج��ة"   تجدر اإلشارة إ�� أّن تنظيم
ّ

  الوطنّية   ا�حركة  صفوف  ��  ساد  نزاع  عن  تمخ

ل  إ��  أف�ىى  قد  االحتالل  إدارة  ع��  التمّرد  حركة   أّن   كما  ا�جزائرّ�ة،
ّ

م فيھ، وقد    صعب  �ا�ح  تدخ
ّ

التحك

قبل   الوطنّية  ا�حركة  وضع��ا  ال�ي  الّسياسّية  الّتنظيمات  ع��  القضاء  ا�جديد  الّتنظيم  ع��    ثورة "فرض 

عبية،  ا�جماه��   تأييد  ر�ح  وألجل  "نوفم��
ّ

زت   " الوط�يّ   الّتحر�ر   ج��ة"  فإّن   الش
ّ

ح  الكفاح  إ��  ندا��ا  ��  رك
ّ

  املس�
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قافية   الّسياسة   جوانب  أهّم   ع��
ّ
ة   بن  أحمد"زائرّ�ة. و�� هذا اإلطار يقول  جا�  الث

ّ
  ينظّمون   �انوا   إّ��م":  " بل

ورة  قبل  ثقافّية  أ�شطة
ّ
 ��   �انت"  الّتحر�ر   ج��ة"  مبادئ   أّن   والحظ  العلماء،  جمعّية  تفعلھ  �انت  مثلما  الث

قافة  مرتبطة   أساسها
ّ
  هم االلتحاق ل  مسموح  غ��   مثال  الكحول   �شر�ون   فالذين.. )  .(  اإلسالمّية  العر�ّية  بالث

ون   ال   والذين   " با�ج��ة"
ّ
ورة   قادة   فإّن   و�ذلك  . ا�حركة  ��  عليا   مسؤوليات  تحّمل   لهم  مسموح  غ��  يصل

ّ
  �انوا   الث

�ن مسلم�ن
ّ
 ).  174Benbella :1985 ,( مصل

ل  
ّ
يمث باعتباره  ا�ج��ة  برنامج   �� ُضّمن  فقد  ا�جزائر�ة  السياسّية  الثقافة   �� اإلسالم  أهّمية  إ��  ونظرا 

ر�حة العر�ضة من ا�جتمع، واستلتھ  
ّ

  االستعمار   ضّد   ا�جماه��  تجنيد:  بطر�قت�ن"  ا�ج��ة" إيديولوجية الش

ورة  لتحاق اال رفضت  ال�ي الوطنّية ا�حر�ات  أو األحزاب وعزل  جهة، من  الفر��ىيّ 
ّ
  جهة من   ا�جماه�� عن  بالث

 .  )10-9: 2001 حر�ي،( ثانية

  الوطنّية  للّنخبة  بدمجها  متناقضة   اجتماعّية حركة " ة الّتحر�ر الوط�يّ ج��"و�� زخم الّتأسيس أصبحت  

  قياد��ا  داخل الّسلطة ع�� والّصراع با�خالفات يّتصف طبي��ّ  غ�� تنظيما جعلها الذي  األمر أجهز��ا داخل

   .العنف استعمال �� الذروة وصل حّد  إ��

والعسكرّي   الّسيا�ىّي  العمل  أّن  قيادات   " ل�ج��ة"و�الحظ  قدماء    الذي  األمر  "الوطنّية   ا�حركة"  فاجأ 

ورة  اندالع  من  األو��  الّسنة  خالل  جعلهم
ّ
  مصا�� "   ألنصار  الّسريع  الفعل  ردّ  باستثناء  حيادّيا  موقفا  يقفون   الث

  الذي   تنظيمهم  بتأسيس  ا�ح�ن  ��  وقاموا  "الوط�يّ   الّتحر�ر  ج��ة"  �شرعّية  االع��اف  رفضوا  الذين  "ا�حاج

  الّتحر�ر  ج��ة"  ليھ اسم " ا�حركة الوطنّية ا�جزائرّ�ة " ودخلوا بذلك �� سلسلة من حرب املقا�� معع  أطلقوا

  ا�جزائرّ��ن   العّمال  ب�ن  الفر�سّية  ا�ىياألر   ع��  الّتنظيم�ن  ب�ن  الّرئي�ىيّ   املعركة  ميدان  �ان  الذي   "الوط�يّ 

  �انت   "��ة الّتحر�ر الوط�ّي وا�حركة الوطنّية ا�جزائرّ�ة ج"  ب�ن  الكب��ة  املواجهة  فإّن   ا�جزائر  و��.  واملهاجر�ن

 . "القبائل بالد" ��

م  
ّ
ف  �جوما    1200إّن نتيجة املعارك ب�ن الّتنظيم�ن �انت عنيفة للغاية، ففي فر�سا نظ

ّ
قتيل   4000خل

 .)Harbi, 1992: 139جر�ح ( 9000و

 : االستقطاب ع�� أساس الُعْصبة   –أ  

إّن ا�جهاز الب��وقراطي الذي تّم �شكيلھ ع�� جناح الّسرعة لم يلبث أن �عّرض إ�� هّزات عنيفة �سبب  

ى االجتماعّية  سلسلة األحداث ال�ي تبلورت �� ممارسات عنيفة نالت من الّتوازن القائم ب�ن مختلف القو 

ا�حلية، إذ سرعان ما ظهرت من وراء الواجهة الب��وقراطّية العالقات الّتقليدّية القائمة ع�� صالت (القر�ى  

 والوالء).  

  فيفري   04  ففي  الكب��  األثر  ا�جميع  باع��اف  يحظى  �ان  الذي   "بولعيد  بن  مصطفى"لقد �ان العتقال  

  لغرور "  مع  بالّتواطؤ"  �جول "  نائبھ  طرف  من  "شيحا�ي  �ش��"  ،"بولعيد  بن"   خليفة  اغتيال  وقع  1955

األطهار  يقوم  جهاد  ا�حرب  أّن "  بحّجة  ،"عباس   سوق "  منطقة  ��"    جبار  عمور "    تصفية  جاءت  ثم  ،"بھ 

سبت وقد 1956 ر�يع �� "أهراس
ُ
  اضطّر  الذي  "عرش النمامشة"  من وهو" قتال الوردي " إ�� الّتصفية هذه �



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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يخ،  أوالد  ديا،  أوالد"  قبائل  رفضت  آخر  صعيد  وع��.  و�طارا��ا  املنطقة  ضغط  اال��حاب تحت  إ��
ّ

 ب�ي   الش

 جبل  منطقة  عن   املسئول "    ها�ي  سيدي  �ش�� "    أّن   كما  ،"  النمامشة"  لسلطة  ا�خضوع "فاش وتي  صا�ح

 ). Maarfia, 1991: 20-48( "األوراس"  منطقة  عن اآلخر  هو انفصل "تبّسة  جنوب لبيض"

، واملالحظ. "أهراس وسوق  النمامة األوراس"وهكذا، فقد أصبح هنالك ثالثة أقطاب للمقاومة املس�حة: 

فو�ىى  إ��  القيادة  مستوى  ع��  الّصراع  وأّدى  الّتجا�س.  إ��  مفتقرا  �ان  األقطاب  هذه  من  قطب  �ل  أّن 

 . " القبائل" أفضت إ�� ممارسات عنيفة والسّيما �� أوساط 

�ا الذي  الّصراع  حماية ا�جموعة، إّن  األمر بضرورة  ق 
ّ
�عل  عندما 

ّ
إال يتجّل بوضوح  لم  حاضرا  ن دوما 

لذلك لم تكن الفرق منغلقة ع�� ذا��ا بل �ان هناك تبادل بي��ا ما سمح بظهور تحالفات ب�ن شب�ات الّسلطة  

ت متحّولة
ّ
أّن ا�جموعات قد حادت آنذاك عن قال�  حّ�ى و إن ظل الّتقليدّي  وغ�� مستقّرة، وهذا معناه  �ا 

ت الّصراعات العنيفة ب�ن مختلف ا�جموعات  
ّ
لتنصهر ضمن املرجعّية الوطنّية لم تكن سائدة آنذاك وظل

ب ع�� الّصراعات العنيفة باستقواء �ّل طرف  
ّ
ا�حلّية، حّ�ى أّن الّتعاون ضّد جيش االحتالل الفر��ىّي لم يتغل

 ). 1Harbi ,54 :992-62ع�� اآلخر با�حصول ع�� أس�حة أك�� منھ ( 

ب�ن أعضاء    ��  التعّصب  صراعات   من   �سلم   لم   "1956  الصومام  مؤتمر " وحّ�ى الّتمثيل فيھ  ما يخّص 

ة  بن" و  جهة،  من  "الّتنفيذ  و  الّتنسيق  �جنة"
ّ
  الّصراعات   لهذه  �ان  وقد  أخرى،  جهة   من  "و�وضياف  بل

حة املقاومة  مس��ة  ع�� كب��ة ا�ع�اسات
ّ

 .)17-16: 2001  حر�ي،) (   1957 – 1956( سن�ي خالل املس�

�عة لقد �انت  
ّ
سي�� والّتفاعل ب�ن مختلف الفئات امل�ّونة للفعل   ماثلة  القبلّية  الن

ّ
�� األفعال و أنماط الت

الفاعل�ن والّتحالفات   ب�ن مختلف  قة 
ّ
الث إ�� غياب  الّتحر�ر، حيث كث��ا ما أش��  وري خالل ف��ة حرب 

ّ
الث

 ).  Morizot, 1992: 140-152، كما لعبت اإلشاعة الّدور الكب�� �� تصفية املعارض�ن (املص�حّية والطبقّية

   :اإلشاعة أداة لتصفية اآلخر  –ب 

يمكن اإلشارة ع�� سبيل ا�حصر أّن ف��ة قيادة العملّيات العسكرّ�ة جماعيا دامت خمسة أشهر عانت  

ب�ن تحالفا  شهدت  و  عناصرها  ب�ن  قة 
ّ
الث غياب  من  كث��ا  "محّمد    ف��ا  و  عودة"  "بن  و  ز" 

ّ
"بوقال العقداء 

ائعات،
ّ

�م العموري" ضّد "محّمد الّسعيد" الذي راح �حّية حملة الش   الضّباط   مساعدي   بتدعيم  ف��ا  أ�ُّ

  فقد "  الّسعيد  محّمدي "  أنصار  أّما  الفر��ىّي،  ا�جيش  من  فرارهم  �عد  "الّتحر�ر   جيش" بصفوف  امللتحق�ن

"  العموري  محّمد"   ذاكر�ن  "ية الرا�عة الوال "  �عدها  ومن  "الثالثة  الوالية  خنق  ع��  بالعمل  يّ��مونھ  صومھ"  �ان

  ا�خاّص�ن   عمالءه  �ستعمل  �ان  الذي )    وسطيف  توتة  ع�ن  بر�كة،  باتنة،:    و�شمل  –  أ  –  للناحية  نقيب  وهو(  

ورة  أموال  حساب  ع��  و�رعاهم
ّ
:  2001  حر�ي،" (    قبائ��ّ "    هو  ما  �ّل   ضّد   حاقدة  بدعاية  القيام   أجل  من  الث

16-17.( 

"العموري"   ، و قبل إنزال العقو�ة عليھ من طرف �جنة الّتنسيق و الّتنفيذ اعت��1958د�سم��    13و��  

قاق مجّرد غيبة، كما تضّمن تقر�ره ما ي��: "لقد اضطررنا داخل الوالية إ�� محار�ة
ّ

عمر بن  -اّ��امھ بإثارة الش

ھ �ان  
ّ
�ي "قبائ��بولعيد ورجالھ ألن

ّ
�عة وا��م�ي حينئذ أن

ّ
سقط أك�� من    لقد  "KABYLE  متعّصبا وجهوّي الن
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. من املؤسف حّقا أن يضطّر املرء إ�� ذكر عدد القبائلّي�ن �� مناصب  .جندّي للقضاء ع�� هذا الّرجل  200

 ). 18 -17: 2001حر�ي،قيادّية �� الوالية األو�� (

جوء إ�� اإلقصا 
ّ

ء والّتصفية ا�جسدّية حمل �عض القيادات ع�� الّتمّرد ع�� أسلوب  إّن حّدة الّصراع وال�

ورة وما أنجّر عنھ من ممارسات عنيفة كث��ا ما �انت تؤّججها العصبّية القبلّية. 
ّ
 الث

أّن   السيما  املعّقدة  املسألة  هذه   �� الّنظر  إ��  يدفع  جهوّي  أساس  ع��  االستقطاب  إّن    اإلثنولوجيا "و 

املتجاورة من    لوقت  ا�جزائر  لتاخ��   قد  االستعمارّ�ة البشرّ�ة  ا�جموعات  من  فسيفساء  مجّرد  إ��  طو�ل 

او�ة واإلباضّي�ن وال��ود 
ّ

 ."العرب والقبائلّي�ن والش

� االستقالل �عد ا�جزائر ��  "الّرس�ي الّتار�خ مقاولة" وتفاعال مع هذا الوضع اختارت 
ّ
س�

ّ
اهرة ع�� الت

ّ
  الظ

أّن    من   خوفا   ا�جهوّ�ة  واالختالفات   القبلّية األمر   �� والغر�ب  ا�حلّية،  العصبّيات    الّتحر�ر  ج��ة "�غذية 

  �شاع   �ان  خوفا  ا�جهوّ�ة  االستقاللّية  الواليات،  ثّم   املناطق  إ�شا��ا  خالل  من  كّرست  قد  �شأ��ا  منذ  "الوط�يّ 

ن  القبائلّي�"  ب�ن  واال�شقاق  وةالعدا  غ��  الوطنّية،  الّزعامة  وخطر "ا�حاج  مصا��"   تجر�ة  من  آنذاك

او�ة 
ّ

  منطق��ا   ثقافة "  ع��  مجموعة  �ّل   �عتمد  حيث  "االقتتال"  حّد   إ��  ا�جموعات  تصارعت  وهكذا  "والش

  بالّسلطة   لالحتفاظ  سعيا  اليومّية  معانا��م  عن  املعّ��ة  بلغ��م  الّناس  من  البسطاء   مخاطب�ن  ورموزها

ورة،  موارد ع�� واالستيالء 
ّ
 ).Harbi, 1992: 63-75( " ملصا�حها خدمة الث

)، فإّن مبدأ أولوّ�ة العمل الّسيا�ىي ع�� العمل العسكرّي لم  1957ومع اغتيال "عّبان رمضان" (د�سم��  

"عّبان رمضان" �ان   �عد معموال، ومنذ ذلك ا�ح�ن أصبحت املبادرة للعسكر�ّ�ن و�عبارة أخرى، إّن اغتيال

ا�جزائر�ةالّس   ا�جناح  ضّد   العسكرّي   احا�جن  النقالب"بداية   ورّ�ة 
ّ
الث املمارسة   �� لھ  م�ّ�را  ،"يا�ىي 

ّ
  ��  تدخ

ؤون
ّ

  أنفسهم  معت��ين   عسكرّي   هو  وما  سيا�ىيّ   هو  ما  ب�ن  الفصل  العسكرّ�ون   ورفض   الّسياسية،   الش

 ."مح��ف�ن عسكرّ��ن وليس الوط�ّي، الّتحر�ر ج��ة" �� مناضل�ن

� ذلك
ّ

تة، فظهرت غ�� من�جمة    الّتجا�س  وعدم  والّصراع  االنقسام" لقد تج�
ّ
�� �شكيلة ا�ح�ومة املؤق

الّسياسّية   ؤون 
ّ

الش  �� ا�جيش  ل 
ّ

تدخ إ��  إضافة  واإلسالمّي  ي��ا�ّ� 
ّ
والل الّرادي�ا��  م��م  ف�ان  إيديولوجّيا، 

تة
ّ
 . "ل�ح�ومة املؤق

ل    ع��  نفهم  أن   يجب  الّتحر�ر   ثورة  خالل "  الّتحر�ر   ج��ة " إيديولوجية  إّن "لذا، يمكن القول:  
ّ
أّ��ا �انت �ش�

إيديولوجّية   مبادئ  بلورة   �� فشلت  لكّ��ا  االستعمار  ضّد  ا�جماه��  تجنيد   �� نجحت  متناقضة  وحدة 

أّ��ا أخفقت �� تجاوز الّتناقض اإليديولو�ّ� املوجود داخل قياد��ا �� �عض مراحلھ إ�� حّد  متماسكة أي 

) املتطّرف  العنف  هذا ممارسة  جعل  الذي  األمر  الهامش)  ع��  وضعهم  أو  جسدّيا  املعارض�ن  تصفية 

 .")76Harbi :1992 ,-138(  الّتناقض �ستمّر إ�� ف��ة ما �عد االستقالل
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 خاتمة:  -9

ھ كما أخطأ
ّ
 . الّتبادل فهم �� "هو�س" أخطأ ا�حرب، فهم �� "س��اوس  ليفي"  إن

  ا�جتمع   أّن   اعت��  ولذلك  أش�الھ  ب�ّل   الّتبادل  حصول   تمنع  ال�ّل   ضّد   ال�ّل   حرب   أّن   "هو�س"  لقد اعت��

  ع��  تمّر   االجتماع  مؤّسسة وأّن  اجتماعّيا  عاملا   ليس  الوحشيّ�ن  عالم وأّن   االجتماع،  مرتبة  إ��  يرق   ال  البدائّي 

قام خالفا  �� العالم البدائّي، فالعالم البدائّي هو مجتمع تفس  �� أخطأ وكالهما  الّدولة، و�شوء  ا�حرب ��اية

  " القادر   عبد  األم��"  ثورة  وصفا  عندما  "وأنجلز  ماركس"  من  �ّل   وأخطأ  ا�حرب،  أجل  من  "هو�س" ملا قالھ  

  يدةوسع  هاّمة حقيقة  واعت��اه   الفر��ىيّ   بالغزو   ورّحبا  ا�جزائرّي   للمجتمع  ال��برّ�ة  ل�حال   بائسا  صراعا  ب�و��ا

 ). Marx Et Engels, 104�� تقّدم ا�حضارة (

إّن االستعمار املباشر ل�جزائر نتجت عنھ محاولة استئصال ثقافة الّس�ان األها�� و�قصاؤهم بطر�قة  

عنيفة، لكّن هذه السياسية أّدت �� ما �عد إ�� خلق أسباب تحطيمها وذلك عن طر�ق مساهم��ا �� خلق  

اقتصادّية إ�� املطالبة  شروط ظهور ا�حر�ات الوطنّية وتطّورها وتحو�ل مطال��ا من إصالحات اجتماعّية و 

ل مجموعة متجا�سة من األفراد، لقد �انت  
ّ
باالستقالل الّسيا�ىي ّالّتام. لكّن ا�حر�ات الوطنّية لم تكن �ش�

�عة القبلّية وا�جهوّ�ة وفرضت نفسها إ�� جانب  
ّ
��ا الن

ّ
لهم توّجهات وأف�ار مختلفة حول مستقبل ا�جزائر غذ

  ة �� ت��ير املمارسة العنيفة.الّدين كمحّرك سيا�ىّي بالغ األهميّ 

تار�خّية   ع�� مراحل  ا�جزائرّي  ا�جتمع  لها  �عّرض  ال�ي  العنيفة  الّصدمات  بأّن  سليم، 
ّ
الت ال مناص من 

معّينة تركت أثرها البالغ �� العقل الباطن للمجتمع ا�جزائرّي وساهمت إ�� حّد كب�� �� هي�لة مختلف أبنيتھ  

ل العنف العملّية االجتماعية األك�� ممارسة واألداة املث�� �� ا�خطاب  وأنماط تفاعلھ مع اآلخر. ومن ث
ّ
ّم ش�

 و�نجاز الّتغي�� وتلبية ا�حاجات وتحقيق الوجود. 

ھ   ،"ا�جزائرّي   العقل  فهم  ��  ركيولوجّيةاأل   املقار�ة"لقد ساهمت  
ّ
ر  عقل"  بأن

ّ
  وأّن   "كذلك ويشتغل  عنفا  يفك

نا   و�ذلك،.  "مزمنة  حال"   ��  واالح��اب  الّصراع  حال
ّ
  أّي   ا�جزائرّي   ا�جتمع   ��  العنف   ظاهرة  عن  �ستبعد  فإن

دين بذلك  عفوّي   طا�ع
ّ

اهرة و�عّدد عناصرها وتمظهرا��ا ال�ي  -  باراد�غم  –  وتلقائّي مؤك
ّ
ا�ع البنيوي للظ

ّ
الط

  تطفو ع�� الّسطح زمن األزمات.

الت  
ّ
بتمث "أنطولوجيا"  تلتحم  العنيفة  املمارسة  بأّن  تفيد  ا�خيال"  لهندسة  "األركيولوجّية  القراءة  إّن 

ا�جزائرّي  ا�جتمع   �� شكيل  حيث  من  اال�شقا��ّ " الهوّ�ة 
ّ
  اآلخر "  فيھ  يلعب  والذي   ،"األبنية  الواشتغ  الت

  املصا�ح   لعبة "  ترتيبات   وفق   وتوج��ھ  االجتما��ّ   ا�حقل  ع��  الهيمنة  أدوات  ع��  ا�حائز   " والغر�ب  ا�ختلف

حلّيا أو وافدا  م  التعّصب  �ان  سواء  ،"والهيمنة   التعّصب  إنتاج  إعادة  تضمن  مخرجات  ع��  مسبقا  املهي�لة

من خارج ا�حقل االجتما�ّ� يأ�ى املنافسة ع�� مكتسبات سابقة أو التنازل لصا�ح مجموعات جديدة. ومن  

رة"ثمة، تبدو عملّية الّصراع العنيفة  
ّ

الت   ا�خيال   ��  أركيولوجّيا   متجذ
ّ
  ا�جموعات   ب�ن  حّد��ا  وت��امن   "والّتمث

 وارد املتاحة.امل  ��ّح  ترتبط ما  وكث��ا  األزمات، مرحلة ��
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ٔ
 د. علي سموك ا
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 ة علیمیّ سات التّ بفضاء المؤسّ  المراهق کتابة في  الغائب

 واصل االجتماعي ومواقع التّ 

 ة میدانیّ  دراسة 

 

 

 

 الملّخص: 

ة ا�حديث ع��ا من طبيعة  ا مشروعيّ كتابة املراهق، مستمّد   جدلية ا�حضور والغياب ��يتناول هذا املقال  

 
ّ

 هنيّ بنياتھ الذ
ّ

�� مواقع  م  ة أعليميّ ستھ التّ ما يحضر �� كتاباتھ سواء �� فضاء مؤّس فة.  لوكيّ ة والّس عور�ّ ة والش

ومن  التّ  ف��ا،  الغائب  حجم  عند  نقف  جعلنا  االجتما��   ثمّ واصل 
ّ
الث العوامل  كشف   قافيّ ة 

ّ
وال� ة  �بو�ّ ة 

سات  راسة، انتقلنا إ�� �عض املؤّس ة �� هذه الّد ولتحقيق قدر من العلميّ   ا.لههة  ة املوّجِ ياسيّ ة والّس ينيّ والّد 

   منا استمارةواصل االجتما��، وقّد ة، وزرنا �عض مواقع التّ عليميّ التّ 
ّ
ة من مراهقينا من شأ��ا مساعدتنا  لثل

 تاالخ  ا، والوقوف ع�� حجمكتابا��م ميدانيّ   ع�� معاينة
ّ
ال� �� منظومتنا  ة  ة، وثقافتنا االجتماعيّ �بو�ّ الالت 

 
ّ

 يت�ْ املغذ
ّ
ة، وسلو�ات االنزواء،  جاهات الكتابة لد��م، بما �سمح لنا بتفس�� خطاب العنف ا�حاضر بقوّ ن الت

والّد  ا�جنس  التّ وثقل  املرأة، وسلطة   استقالليّ قليد، وغياب  ين، وازدراء 
ّ

الذ البعد ة  ات، فضال عن ضمور 

والّس والفكرّي   املعر��ّ  والعل�يّ يا��يّ ،  سطحيّ ،  قضايا   �� كب��  ا�غماس  مقابل  اإلبداع،  ملسات  وغياب  ة،  ، 

   واصل االجتما��ّ ة ع�� مواقع التّ خاصّ 
ّ
غة، ال�ي أنتجت ا��يارا م�حوظا لسياقات الكالم، وت�جينا لصفاء الل

ة تدعم نزوع الكتابة لدى املراهق، منا مق��حات تر�و�ّ ا قّد راسة طا�عا شموليّ ملنح هذه الّد و  ة ف��ا.ولرمز الهو�ّ 

 �ة، وعمودها خصائص املراهق.  ة أساسها ا�حرّ �ا تدعو إ�� بناء منظومة تر�و�ّ غ�� أ�ّ 

املفاتيح  املراهق:  ال�لمات  كتابة   �� املراهق-الغائب   -خصائص 
ّ
املوّج الث الّس -هةقافة  سلطة  -ياقا��يار 

 -قليدالتّ 
ّ
 .ة�بو�ّ اختالل املنظومة ال�
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Abstract: 

This article deals with the controversy of presence and absence in the writing of the 

teenager, deriving the legitimacy of talking about it from the nature of his mental, emotional 

and behavioral structures. what is present in his writings, whether in the space of his 

educational institution or on social media sites, made us stop at the size of the absent in them, 

and then reveal the cultural, educational, religious and political factors directed to them. To 

achieve a degree of scientificity in this study, we moved to some educational institutions, visited 

some social media sites, and submitted a form to a group of our teenagers, which would help 

us examine their writings on the ground, and identify the size of the imbalances in our 

educational system, and our social culture that feeds their writing trends, This allows us to 

explain the discourse of violence contained therein, reclusive behaviors, the weight of gender 

and religion, contempt for women, the authority of tradition, and the absence of self-

independence, as well as the atrophy of the cognitive, intellectual, political, and scientific 

dimension, and the absence of touches of creativity, in exchange for a great immersion in 

superficial issues, especially on the Social media sites that produced a noticeable breakdown 

of speech contexts, and our hybridization of the purity of language, and the symbol of identity 

in it. To give this study a comprehensive character, we have presented educational proposals 

that support the tendency to write among the adolescent, but it calls for building an educational 

system based on freedom, and its pillar is the characteristics of the adolescent. 

Key word: The absent in the teenage writing- Adolescent Characteristics-Oriented culture- 

Context breakdown - The power of tradition - Disruption of the educational system. 
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 : الکتابة لدى المراهق   واقع  -1

  املراهق  كتابة �� الغائب عن ا�حديث ةمشروعيّ   �ستمّد  
ّ

 هنيّ من طبيعة ت�و�ن بنياتھ الذ
ّ

 ة،عور�ّ ة والش

 منظور  من فاملراهقة،.اإل�سان عمر من ةالهاّم  املرحلة  هذه �� تھ�خصيّ  �تم�ّ  ال�ي ا�خصائص ومجمل

  ب�ن وسطى �� «مرحلة  أوزي أحمد
ّ
 نمّو  تحديد ��  كب�� تأث�� ذات  العمر  من  ف��ة و�� شد،والرّ  فولةالط

 
ّ

  واالستقالل االنفتاح يطبعها  1ون�جها» خصيةال�
ّ

  واالندفاع ا�ي،الذ
ّ

 �� ا�جامحة غبةوالرّ  عوري،الش

  عب��،التّ 
ّ
  علوم �� الباحث�ن معظم بذلك أقّر  كما  املستمّر  ساؤل والت

ّ
 ي�ولوجيا،والّس  �بية،ال�

 إّن  أوزي. وأحمد  ميد، ومارغر�ت ،إر�كسون  و�ر�ك ،بيا�� وجان  ،هول  ستان�� مثل وسيولوجيا،والّس 

 و�ما ة.ونفسيّ  ةوذهنيّ  ةشعور�ّ  بنية عن سلو�اتھ تصدر ة،وثقافيّ  ةاجتماعيّ  بيئة وسط ينشأ �خص املراهق

 
ّ
  ،2ا�خار�� العالم ع�� اتدر�جيّ  ينفتح ھأن

ّ
  ما وهو ومتباينة، جديدة رسائل استقبال �� �شرع ھفإن

ّ
 لديھ ديول

 
ّ
  هذا . و�أ�ي3ةا�خاصّ  منظومتھ �� موز والرّ  اإلشارات مختلف إدماج عندما يحاول  شديدا راتوت

ّ
 من �وعالن

  ما ة مصداقيّ  اختبار أجل
ّ
 ما لفرض أو  وأحاسيس، ،ٍم يَ قِ وَ  رات،وتصوّ  وعقائد، أف�ار، من  ذهنھ  �� ل�ش�

  اهتلّق 
ّ
 بدافع أو  ا�جديد، الواقع مع ف كيّ التّ  إعادة  مطلب لتحقيق  أو سابقة،  مراحل �� بھ  وآمن  مھو�عل

  عن البحث �غرض أو د،مرّ والتّ  فضالرّ 
ّ

 بطبيعة املرتبطة  ةاال�ستيمولوجيّ  العناصر هذه من  انطالقا   .اتالذ

  أو انحرافا أو غيابا �عت�� وما لها، اطبيعيّ  انبثاقا َعدُّ �ُ  ما  املراهق كتابة �� لنا �حسيتّ  املراهقة،
ّ
 غ�� ياتجل

  املراهق  ة�خصيّ  عن ��ع�ّ  ال أش�الها، ب�ّل  فالكتابة،  .لديھ البداهة �خصائص سليم
ّ
 ومعتقداتھ عاتھوتطل

  فحسب،
ّ
  و�ثبات  لوك،والّس  الفكر �� االستقالل تحقيق نحو نزعتھ عن ماو�ن

ّ
  أي  ،4ات أيضاالذ

ّ
 �شرع ھأن

  تھهو�ّ  عن حثيثا البحث ��
ّ

  اتيةالذ
ّ
 �ّل  تفج�� �� دي��دّ  ال فهو  لذلك  الكتابة. طر�ق عن ةوالوجوديّ  ةقافيّ والث

 �� �ان سواء اتھوضعيّ  مختلف �� ،تلقائّي  �ش�ل رات،وتصوّ  وهواجس خواطر من نفسھ �� �عتمل ما

 نتھمدوّ  أو جسد، أو رمال  أو أ�جار ع�� ىح�ّ و  أ وكهوف، جدران ع��و  أ بيتھ، ��و  أ ة،عليميّ التّ  ستھمؤّس 

 . االجتما�� واصلالتّ  صفحات  ع�� مشاركتھ، و�عليقاتھ أو�� ة،ا�خاصّ 

  : اإلبداع  وندرة  قلید الّت هیمنة  -2

 حقيقتھ عن دائما ��ع�ّ  ال يكتبھ فما املراهق، خر�شات �� والغياب ا�حضور  �يْ ثنائيّ  ع�� مقالنا سيتأّس 

 
ّ
  ة،بيعيّ الط

ّ
  ف��ا تلعب غائبة حقيقة عن منھ ا�حاضر ��ع�ّ  قد ماإن

ّ
  قافةالث

ّ
 ا. انطالقا منمركز�ّ  دورا �بيةوال�

  عالقة
ّ
  �امل شبھ غيابا املراهق لكتابة عاملتتبّ  سيالحظ والغائب، ا�حاضر ب�ن هذه الةالّد  �ابطال�

ّ
 �عةللن

  ملرحل�ي الزمة  ية خاصّ  قليدالتّ  أّن  �حيح  و�شكيلھ.  ونقده، ووصفھ،  �عب��ه، �� ةاإلبداعيّ 
ّ
 واملراهقة، فولة الط

 
حمد، المراهق والعالقات المدرسية، ط -1

ٔ
وزي ا

ٔ
 . 3، ص2000، 1ا

 . 12المرجع نفسه، ص -2
 ، نسخة رقمية: 34ستانلي هول، عن جميل حمداوي، المراهقة خصائصها ومشاكلها وحلولها، ص -3

 books.islamway.net/1/549̱%20monahqatariaa ̱hamdon.pdf 
حمد،  -4

ٔ
وزي ا

ٔ
 .49مرجع سابق، صا
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  خاللهما �س�� إذ
ّ
  ف��ما باملثل، واالقتداء موذجالنّ  تقليد إ�� فلالط

ّ
  �س��، ن�جهما وع�� م،يتعل

ّ
 أّن  إال

دون  الباحث�ن
ّ

  هذا أّن ع��   يؤك
ّ
  م��ا عديدة العتبارات املراهقة؛  من األو�� باملرحلة مرتبط �وعالن

ّ
 ا�خ��ة ة قل

  �جالنّ  ومستوى  جر�ةوالتّ 
ّ

  املرحلة اأمّ   ه�ي.الذ
ّ
 ينتقل أن يف��ض فف��ا سنة؛ عشرة أر�ع من تبدأ ال�ي انيةالث

 مّو النّ  هذا �سمح  .1دا�جرّ  واملنطقي الفلسفي فك��والتّ  االستدالل، اتآليّ  واكتساب ل،أمّ التّ  إ�� املراهق

 
ّ

 عن عب��والتّ  واالكتشاف، اإلبداع أمام واسعا الباب فتح ثّم  ومن عليھ، دمرّ والتّ  موذجالنّ  برفض ه�يالذ

 مثال ذلك من  ا�خصب. خيالھ نبع من ةمستمّد  ة�عب��يّ  وأش�ال ة،يّ فنّ  صور  �� قھتؤرّ  ال�ي واألسئلة األف�ار

 من  نة م�وّ  القدم  لكرة �شكيلة  انتخاب  تّم  حيث ة؛عليميّ التّ  ساتاملؤّس  إحدى  طاولة ع��  استثناء، ورد، ما 

 املرمى، حراسة �� فالنا أدرج فقد املراهق، اخبالنّ  هذا ر تصوّ  وحسب  ��ا. العامل�ن األساتذة �عض أسماء 

بينما وجسديّ  ة ونفسيّ  ةذهنيّ  مواصفات ذوي  أساتذة  عة بأر� فاع الّد  �� مسنودا   امليدان وسط �� وضع ة. 

  ةبا�خّف روف  مع واحد ألستاذ ال�جوم تار�ا أخرى، أسماء ثالثة
ّ
 األيمن جناحھ �� جعل وقد  رعة.والّس  ول والط

  اخب للنّ  أّن  إذن يبدو   .لھ نظ��ا  األ�سر جناحھ  و�� أستاذا، 
ّ

 ا�ح�
ً
رؤ�ة  األساتذة، طبائع  حول  ما  � 

 عن اإلفصاح لفضّ  ئة،سيّ  أو حسنة مباشرة ةتقر�ر�ّ  بلغة ع��ا  عب��التّ  من و�دال وسلو�ا��م. ومواصفا��م،

 خصائص حول  ياملتلّق  إ�� مفتوحة رسالة وتحمل املراهق، اهتمامات مع تن�جم ةكرو�ّ  �شكيلة بانتقاء ذلك

 األساليب استعمال  �شأ  لم  مراهق، �اتب و��  ارتقاء  عن   ينّم  ومطلوب الئق يّ ف�ّ  �عب�� وهذا   األساتذة.

  جميعا، ادهاروّ  إ�� و���يء سات،املؤّس  فضاء �غمر ال�ي ةقريعيّ والتّ  ةالتقر�ر�ّ  املتداولة
ّ
 تقديم �� رغب ماو�ن

 �� �س�� عب��،التّ  سياق عن مختلفة ة ر�اضيّ  ةوضعيّ  بخلق سة،باملؤّس  العامل�ن عليمالتّ  رجال عن صورة

 ع�� اخب النّ  قدرة إ�� انتباهھ وتلفت  املشاهد، لدى  أحيانا، ة،خر�ّ والّ�  والف�اهة  املرح  إثارة  إ�� دالال��ا 

  ماتالّس  وترجمة معرفة
ّ

  ة،خصيّ ال�
ّ
 م��ا الواعية سواء األساتذة، �عض ين�جها ال�ي ةلوكيّ والّس  ة،�بو�ّ وال�

 .الواعية غ�� أو

  ساتاملؤّس  فضاء �� هتتوّج  أينما تطالعك ذلك، دون 
ّ
 �� �،�ع�ّ  منسوخة وأش�ال  ورموز  كتابات ة�بو�ّ ال�

 ثيم حول  تتمحور  داتردّ  األك�� فالكتابات  وأفقھ. فك��التّ  و�ساطة وثقلھ، املكبوت حجم عن مجملها،

 والفتوحات  الفحولة، بتعاب�� م�حو�ة ة،تناسليّ  ألعضاء رسومات قبيل من واألستاذ،  والبذاءة، ا�جنس،

  حاق،بالّ�  �اماتا�ّ  توجيھ ف��ا يتّم  الف�ح ا�جن��ي، أساليب عن  فضال ة،ا�جنسيّ 
ّ
 ممارسة  أو واط،والل

 لآلخر، مسيئة كث��ة جمل تتوارد كما أحيانا. وأساتذة لتالميذ، نةمعيّ  أسماء بذكر وع�نالنّ  ب�ن ا�جنس

  غاي��ا 
ّ
 �� تنشط ذلك من العكس ع�� ف�ي القسم، فضاء  داخل تقّل  عاب�� التّ  هذه �انت إن ��...  شهالت

 ةالقانونيّ  املراقبة عن �عيدا ا�حّر  عب��بالتّ  ادهالروّ  �سمح مغلقة فضاءات �األ�ّ  املراحيض؛ فضاءات

  ة،جر�ّ الزّ 
ّ
 .ة األخالقيّ  ة �بو�ّ وال�
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 اإلبداع ملسات  ف��ا �غيب  وساذجة، مباشرة، مس��لكة،  وكتابات رسومات  املعاين أنظار  أمام  تبدو كما

  ا�خيال مع ا��جاما املراهق، ة �خصيّ  �� املف��ضة
ّ

قبيل.1املرحلة هذه �� لديھ ينشأ الذي  قا�خال  :من 

  ناس��التّ  العضو  رسومات أو ، "األستاذ يختفي  هنا اضغط"
ّ

أسماء   ذكر أو الكرا��ي، ع�� املنتشرة �وري الذ

 مسيئة ورسومات �لمات �خر�شة االنزواء أسلوب أ�حا��ا ينت�ج حيث العتمة؛  كتابة أو صديقة،

«تمارسجنسيّ  مكبوتات لتفج�� أو أل�خاص، املثليّ للّد  أو ،»إبليس مع ا�جنس ة  عن  املث��ّ فاع  «دع    ة 

  وا�جد «العّز  ةوالعرقيّ  ةالعنصر�ّ  خطابات  لتمر�ر أو وشأنھ»،
ّ

 ملدح أو ،»شةاملهّم  تازة «،»�فيالرّ  عبللش

م ھذمّ  أو  أستاذ 
ّْ
   ،»«ْمَعل

ْ
وف  جماعة أو  �خص سّب  أو ،»جاالرّ  لفر�ق «ديما مناصرتھ عن  اإلعالن  أو  ،»«ُبوَعرُّ

uck prof»F«،«Fuck BTS»  األنا طرف من عادة ا�حظورة  املراهق�ن بكتابات مليئة  املواقع هذه �انت  . و�ذا 

نت االستمارة  نتائج فإّن  للمجتمع، األع��  ويع�ي %،50 تتجاوز  ال املراحيض فضاء ��  كتبوا الذين �سبة  أّن  َبيَّ

  زالت ما املغلقة الفضاءات هذه أّن  هذا
ّ
  مات ا�حرّ  لقول  مالذا فعال ل�ش�

ّ
 ةوا�جنسيّ  ةواألخالقيّ  ةقافيّ الث

 من مطالنّ  هذا وراء تقف ال�ي العوامل أهّم  ولعّل   علنا. ذلك عن اإلفصاح ع��  القدرة دون  ةياسيّ والّس 

ال�يا�خلفيّ  الكتابة  ة،سي�ولوجيّ  ةتر�و�ّ  عوامل  �� قليدوالتّ  واالج��ار، �اكة،والرّ  ة،طحيّ بالّس  � تتم�ّ  ة 

 لة مخيّ  ع�� واألستاذ والبذاءة، ا�جنس، مواضيع تطفو أن يمكن ال  أحيانا. ةوقانونيّ  ة،وسوسيولوجيّ 

  وا�شغاالتھ املراهق،
ّ

ها ارتبطت إذا إال
ُّ
 املراهق، لدى  اخنة الّس  املواضيع هذه  مثل �� املنت�ج حر�مبالتّ  جل

 من أو ة،عليميّ التّ  الفضاءات داخل وتر�ية ومعرفة سلو�ا  املمارس و�القمع  الكبار،  عند ع��ا واملس�وت

  البيوت �� مسموعة خطابات خالل
ّ

 واإلجبار، لق�نالتّ  حول  ممركز تقليدّي  تر�وّي  نمط لسيادة أو وارع،والش

  أّن  وا�حال   .ولإلنصاف اإل�سا�ّي  فاعلللتّ  ومفتِقد
ّ
 خالل من  املنشود، غي��التّ  ��ذا منوطة  املعاصرة �بية ال�

 الفرديّ  �ات وا�حرّ  املواطنة، قيم ع�� قائمت�ن عة متنوّ  وثقافة منفتحة، عقول  بناء 
ّ

 وا�حقوق، ة،فافيّ ة، والش

  تفك�� أفق وتوسيع ا�جتمع، �� ال�امل  واالندماج عا�ش،والتّ 
ّ
 و�ظهار خيارات عب��،للتّ  بدائل وتوف�� م،املتعل

 .ا�حياة �� أخرى ممكنة

باعتباره فضاء ا�جسد يندرج ،ددالصّ  هذا �� املراهق  اهتمامات   ناجعة ووسيلة للكتابة، اهاّم  ضمن 

�ا باعتباره  استثماره يحاول  فهو لذا عب��،للتّ 
ْ
   واإلشهار. عب��للتّ  ولوحة ا خاصّ  ِمل

ّ
 طغيان هو املالحظ أّن  إال

  وخر�شات صور  فيھ تتنا�خ حيث ومضمونا شكال قليدالتّ 
ّ
  واإلبداع. الفّن  ملسات ف��ا تتوارى  ة،وعامليّ  ةيّ محل

 ل أوّ  شعره حلق  من وليس ثانية مختلفة، بطر�قة قص الرّ  حاول  كمن  املالعب �� ةمرّ  ل أوّ  رقص من  فليس

َمْن  امَّ  ��ندسة ةمرّ 
َ

ِقھ إ�� س�� ك
ْ
  َحل

ّ
 قص��ة رسائل عضالتھ ع�� وشم من وليس بخالفها، أو  نفسها ر�قةبالط

  كمن وكتابات ورموزا
ّ
  وال قليدللتّ  قابل غ�� خاّص  فعل فاإلبداع نفسها. ا�خطى بعات

ّ
 إذن العيب إّن  شو�ھ.للت

  عليھ،  أو  با�جسد  الكتابة �� ليس
ّ
ْهِوِهم، اآلخر�ن، وفضاء  لقول  دف��ا جسدك تجعل أن هو  العيب  ماو�ن

َ
 ِلل

 
ً
  هذا ة�ّح  عدم أدركنا لھ، حياة ال قليدالتّ  أّن  علمنا و�ذا  إلبداعا��م. ةمجانيّ  ةإشهار�ّ  ولوحة

ّ
 لدى  �وعالن

  ةوثقافيّ  ة سوسيوتر�و�ّ  عوامل تنامي عن اتجالنّ  مراهقينا 
ّ

   لھ. يةمغذ
ّ
 خالل إذن، املراهق، عقل  لفتش�

 
حمد، مرجع سابق، ص -1

ٔ
وزي ا

ٔ
 .73ا
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 مهيمنة ةثقافيّ  وقائع  تفرضها  ونزوعات ومعتقدات، وقناعات، رات،تصوّ  وفق يتّم  ابقة،الّس  مّو النّ  مراحل

 دون  يحول  ما غالبا الوضع هذا أّن  وا�حال  .ةوال��بو�ّ  ةواالجتماعيّ  ةفسيّ النّ  املراهق طبيعة ع�� اضّد 

 اإل�سان إ�� ظرالنّ  إّن  .ةوا�خاصّ  ةالعامّ  الفضاءات �� ذلك عن عب��التّ  ير�د حاملا �حيح �ش�ل استثمارها

  لھ، ا�حامل ا�جسد حول  ثقافتنا  زاو�ة  من
ّ
 معرفة تار�خ �� ةحقيقيّ  أزمة  لو�رتون  دافيد  نظر �� ل �ش�

  يوجد ال بذاتھ «فا�جسد اإل�سان
ّ

   اإل�سان. قبل من اثقافيّ  مب�يّ  وهو إال
ّ
  هةموّج  نظرة ھإن

ّ
 طرف من خصلل�

 ده.يجّس  الذي  اإل�سان عن األحيان أغلب �� �هتم�ّ  أن  دون  من تخومھ معالم دتحّد  ال�ي ةالبشر�ّ  ا�جتمعات

 و�ما   حياتھ. مراحل مختلف �� اإل�سان بھ  �شعر اعّم  عب�� للتّ  ة��ائيّ  ال اتإم�انيّ  يتيح  هائلة طاقة  . ا�جسد1»

 
ّ
  ثقافتنا �� مأسورا مازال  ھأن

ّ
 بما جسده،  استقالل  تحقيق  �� صعو�ة بدوره، يجد، املراهق فٳّن  ة،هوانيّ الش

 .ا�جسد و�بداع اإلبداع، جسد ب�ن الفوارق  إحداث ا��و�التّ  جاوز،والتّ  �م�ّ التّ  قيم�يْ  امتالك من يمكنھ

 كذلك يرغبان �مافإ�ّ  ة،ا�خاصّ  بمق��حا��ما  جسد��ما ع�� الكتابة  نحو  ين�عان واملراهقة املراهق  أّن  وكما

  .الظهر ع��  أم در الصّ  ع�� سواء و�لمات بجمل، ألبسة ارتداء ��
ّ
  ا�خطوطات هذه أّن  اهروالظ

ّ
 ف��ا متتحك

  لنوع تبعا ةجار�ّ التّ  وق الّس 
ّ

 �علمها قد ةر�اضيّ  أو ةعسكر�ّ  ساتبمؤّس  أو باملشاه��، عالق��ا �� ر�اتالش

 من  نتب�ّ  كما  بطبيع��ا علم لھ ي�ون  أن دون  ارتداءها  ُيقبل ع�� وقد  وارتدا��ا، اقتنا��ا ع�� فيحرص  املراهق

  مساءلتنا
ّ
 POOVERACING, SPEED ̵ U.S. ARMT ,األلبسة: �عض ع�� ورد ما ذلك  أمثلة من   م��م. ةلثل

Calvin Klein In Air, ARMANI  .والعزوف اإلقبال  من بموجات  املراهق�ن عند ا�خطوطة األلبسة  هذه  وتمر 

  جاح والنّ  أث��التّ  درجة حسب
ّ
 �ات متغ�ّ  من  حولھ يجري  ما ب�ّل  ةا�حساسيّ  شديد فاملراهق ة،والعامليّ  يةا�حل

 . ةوظاهراتيّ  ةسلوكيّ 

 ال ةعليميّ التّ  ساتاملؤّس  فضاء  داخل واسع نطاق ع�� املنتشرة  عاب�� التّ  هذه  مثل أّن  ��  إذن شّك  ال

 فائقة قدرة لكتيم األخ�� هذا أّن  وا�حال املرحلة. هذه �� املراهق لدى  جاوز والتّ  اإلبداع يةخاصّ  مع تن�جم

 اخرة،الّس  والكتابات موز والرّ  وال�ار��اتور  سوماتالرّ  عن اتجةالنّ  اإليحاءات هذه فبمثل ذلك، تحقيق ع��

 بديال و�طرح بل ،ا�خاّص  عاملھ  عن �عب�� أحسن ��ع�ّ  أن  �ستطيع املتاحة، ة اإلبداعيّ  األش�ال ومختلف

 ال الكبار أيضا، عن يصدر  ما غالبا والذي  لديھ، قليدالتّ  بؤس ع��  لميذالتّ  محاكمة أّن  والواقع   لھ. ممكنا

  قليدالتّ  أّن  �علم عندماف ياق.الّس  هذا �� �ستقيم
ّ
 اتنا،ومن�جيّ  حياتنا، ونمط تفك��نا، من كب��ا هامشا ل�ش�

  خطابنا  �� سواء  ومعارفنا 
ّ
  أو ي�يالّد  أو يا��يّ الّس  أو  �بوّي ال�

ّ
 �� بنا املنوطة ةاملسؤوليّ  حجم قا��، ندركالث

  مشاريع فشل عوامل و�عرف دد،الصّ  هذا
ّ
 لغياب مباشرة كنتيجة ةالعقالنيّ  وجمود طو�ل، زمن منذ �بيةال�

  األوطان. هذه �� ةيمقراطيّ والّد  �ةا�حرّ 
ّ
  قافةفالث

ّ
 ناتھم�وّ  ع�� اضّد  ادرةوالصّ  املراهق كتابة �� مةاملتحك

 
ّ

  ةهنيّ الذ
ّ

  ةعور�ّ والش
ّ
  نفسها �� ة،قافيّ والث

ّ
س تقليد �ّل  إّن  للوجود. ورؤ�تنا حياتنا، طرائق �� شةاملعش ّدِ

َ
 ُمق

�� استنبات  و�ّل  للما��ي، ��يناميّ والّد  نازع،التّ  فشل   األصعدة، مختلف وع�� القوى، �ّل  مع ا�حاضر ة 
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دافيد لوبرتون، ا
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  قاليد،والتّ  والعادات األصول، بمقوالت االحتماء إ�� حتما يانيؤدّ 
ّ
  أحضا��ا �� واالرتماء �اث،وال�

ّ
 ومن  ا،يّ �ل

 ا��و�التّ  قليد،التّ  منظومة ع�� لإلجهاز الوحيدة الوسيلة باعتبارهما واالبت�ار اإلبداع عن  �امل �جز إ�� ةثمّ 

  �� و�دمجو��ا مراهقونا، ��اسيتشرّ  ال�ي جديدوالتّ  غي��التّ  ةعقليّ  بناء ةإم�انيّ 
ّ

  ��م�جال
ّ
 .ةة واإلبداعيّ قافيّ الث

 : هجات ّلوبروز ال  الفصحی  غة الّل تواري   -3

  عب��التّ  املراهق كتابة �� كذلك الغائبة شبھ العناصر من
ّ
 األو�� املراحل أّن  علما  الفص��، غةبالل

  بن�وع �تتم�ّ  قبلها، ما ىوح�ّ  للمراهقة
ّ
  إذن �� فما  ة.األصليّ  بلغتھ عب��التّ  نحو فلالط

ّ
  هذه اتيّ تجل

ّ
 اهرةالظ

 
ّ
  وتواري  ة،يّ العامّ  بروز وراء تقف ال�ي العوامل �� وما املراهق؟ خطاب �� غو�ةالل

ّ
 ؟األمّ  غةالل

 ا�جناس توظيف غرار ع�� اجّد  نادرا يبقى ةسميّ الرّ  بلغتھ املراهق ارتباط عن �ةمع�ّ  جمل من اهينّ اع  ما

 وا�جما��ّ  ال��ّ الّد  أثره لھ موسيقي �غم و�حداث ا�حروف، بمواقع العبالتّ  خالل من أحيانا، اموالتّ  ا�جزئي

  أخرى  جانب إ��  ،»هرج «�جر  ،»�ا�خن «ا�حزن   :اليت�نالتّ  العبارت�ن مثل القارئ، ةونفسيّ  ذهن ��
ّ
 غةبالل

 
ّ

  عن صادرة الكتابات هذه هل ندري  . ولسنا «wac caw»ةتينيّ الال
ّ

 دينمتعّد  أ�خاص عن أم ذاتھ خصال�

 أسماء قسم، جدار ع�� مثبتا وجدناه ما غرار ع�� ةخر�ّ نابز والّ� بالتّ  موحيا تنافرا أحيانا نتتضمّ  ل�و��ا

  مخطوطة ةأنثو�ّ  ةستّ 
ّ
تب فيما األحمر، ون بالل

ُ
ا��:  التّ  القول  مختلف و�خط أسود، بلون  يمي��ا ع�� ك

 أنواع من كنوع الَبْعِدي  جالبالّ�  املليئة املراهق كتابة  طبيعة بامللموس تكشف عبارة هللا». و�� «رحمكم

 القر�بة ارجةالّد  بلغتھ مكتوب هو ما ع�� دّ للرّ  حاجة نفسھ �� يجد إذ املراهق�ن، با�� مع واصلوالتّ  ا�حوار

لإلناث   �ةاملم�ّ  مائرالضّ  ب�ن تركي��ا �� �يم�ّ  ال بحيث ة،عب��يّ التّ  اتھإم�انيّ  ومن واقعھ،  ومن أحاسيسھ، من

  ةا�خاصّ  مائروالضّ  )،(رحمكّن 
ّ

(رحمكم)،بالذ  كتابة نمع�ّ  لفظ كتابة �� املطلو�ة ا�حروف ب�ن أو �ور 

  �ايةال�ّ  أو  القاضية ر�ةالضّ  �ع�ي الذي   koهو املقصود إذ  ،Caw  �لمة غرار ع�� �حيحة،
ّ
  للفر�ق.  ةاملذل

 إ�شائي بخطاب  مثبتة املعاينة، ساتاملؤّس  من  مختلف�ن موقع�ن �� دةم��دّ  فصيحة  جملة حظنا  ال  كما

  إ�� الةامليّ  املراهق طبيعة  مع اعمليّ  ين�جم
ّ
 �انت و�ذا  وعناق».  نظرة املشتاق  حّق  من و�� «أليس ساؤل،الت

 املرحلة هذه �� يو��، ال  فاملراهق  االستفهام، عالمة  إ�� تفتقد  �ا فإ�ّ  ودالل��ا، بني��ا �� �حيحة  العبارة  هذه

  ل��كيبھ  ةيّ أهمّ  ة،العمر�ّ 
ّ
  غوي،الل

ّ
  ن.مع�ّ  طارئ  سياق �� مشاعر من يخا�جھ اعمّ  عب��التّ  إ�� فقط �س�� ماإن

  إّن 
ّ
  ة،معيار�ّ  بنية ليست املراهق  منظور  من غةالل

ّ
 �ستوي  لذلك فحسب، سائلالرّ  إلبالغ وسيلة �� ماإن

  بالفصيح، العامّي  عنده
ّ
  ضم�� باأليقونة، ا�جملة مز،بالرّ  فظالل

ّ
  بضم�� ثاملؤن

ّ
 املق��ضة  األلفاظ  ر،املذك

  واملنحوتة، كما �ستوي النكرة باملعرفة أيضا. واملعر�ة، خيلةبالّد 

  دوا�� أهّم  أّن  أعتقد
ّ

  عب��التّ  عن املراهق �تخ�
ّ
  أساسا، ةثقافيّ -سوسيو دواع �� الفص�� غةبالل

ّ
 ماف�ل

  وشرائحھ ساتھ،مؤّس  بدواليب واحتّك  ا�جتمع،  مطاحن �� انخرط
ّ

  إال
ّ
  روتأث

ّ
 تداوال أك�� �األ�ّ  �جات،بالل

  وأّن  ةخاصّ  عنھ، عب��التّ  ير�د ملا واستجابة
ّ
 واالنفعال، ة،وا�حيو�ّ  رعة،الّس  رحم من نا�عة �جةالل

  الكتابات تتوارى  ذلك ل�ّل  للمراهق. املالزمة ة وا�حساسيّ 
ّ
 بينما ده،وتقيّ  املراهق  لتكبّ  �ا أل�ّ  الفص��؛ غة بالل

 أو أخرى، اق��اض  أو �لمة، ت�حيف أو  خطإ، ارت�اب من  حرج  دون  حليق والتّ  باالنطالق  ةيّ العامّ  لھ �سمح
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هو   كما طقالنّ  ةعمليّ  تبطئ ما عادة ال�ي ا�حركة ف��ا و�غيب ة،بقوّ  �ون الّس  ف��ا يحضر ةلغو�ّ  خلطة تركيب

  .ةالعر�يّ  لغتنا مألوف ��

 تقّل  بينما،   %40وصل مائة وعددهم الفص��، بلغتنا كتبوا الذين �سبة أّن  االستمارة نتائج أظهرت 

 
ّ
  ا�جدران ع�� املثبتة الكتابات �� بكث�� سبةالن

ّ
 ا�جال �سمح ال حيث واختصارها لسرع��ا مار�ّ  اوالت،والط

  أو ة،املغر�يّ  ارجةبالّد  الكتابة �سبة بلغت ذلك عكس ع�� وسليمة. وا�حة جمل ل��كيب
ّ
 ةاألجنبيّ  غةبالل

  الكتابات. مجموع من 60%
ّ

 الكتابة، �� رعةالّس  نحو املراهق�ن نزوع درجة ع�� اتاإلحصائيّ  هذه روتؤش

  كما ممكنة. حروف بأقّل  سائلالرّ  و�بالغ
ّ

 التّ  نحو ملموس َمْيٍل  ع�� رتؤش
ّ
  قعل

ّ
 ظاهروالتّ  ة،األجنبيّ  غاتبالل

 
ّ
 الميذالتّ  عدد  مع تماما  ين�جم وهذا والعصرنة. رحضّ التّ  ع��  داللة  �ا و�أ�ّ  ��ا  طق النّ  وحسن  لها،بتمث

 املشارك�ن عدد يرتفع حيث ا�خطابات، مجال �� اسنو�ّ  سةاملؤّس  تجر��ا ال�ي املواز�ة األ�شطة �� املشارك�ن

 
ّ
سنو�ّ اإلنجل��يّ  غةبالل   املشارك�ن عدد �� وا�ح انخفاض مقابل ا،ة 

ّ
 عدد تراجع فيما ة،الفر�سيّ  غةبالل

  ا�خاِطب�ن
ّ
  .ةعّد  سنوات  �� فرالصّ  مستوى  إ�� ةالعر�يّ  غةبالل

  وسائل انتشار ومع
ّ
  عن �عدا املراهق كتابات ازدادت ا�حديثة صالاالت

ّ
  ة،القاعديّ  غة الل

ّ
 ال رف فالظ

ا املصط�حات ة�ّح  من  تثبّ للتّ  امل�جم إ�� بالعودة لھ �سمح
�
 القص��ة، سائلالرّ  طبيعة أّن  كما ومعً�ى. خط

  وابطالرّ  معظم إسقاط املراهق ع�� فرض منالزّ  وسرعة اال�شغاالت، دو�عّد 
ّ
 من ةهامّ  وأجزاء بل ة،غو�ّ الل

  باتت لقد  .ال�لمات
ّ
 ةواصليّ التّ  املوجات هذه مع قوط الّس  مشارف ع�� م��ى وقت أّي  من أك�� الفص�� غةالل

 رةمصوّ  ةلغو�ّ  وتراكيب ة،شعور�ّ  وأيقونات مخدوجة، وأش�ال رموز  عن عبارة أصبحت حيث ا�جديدة؛

 
ّ
��شّك  وال أساسا. َحَجًرا وا�حر�ات موز والرّ  واألش�ال األجسام ف��ا  ل�ش�  �� ناتامل�وّ  هذه دخول  أّن   

  عب��التّ  منظومة
ّ
 ةا�خاصّ  لغتھ الوظائف، دمتعّد  كنولو��،التّ  ندالّس  �� وجد املراهق أّن  إ�� �ناين�ّ  غوي الل

  املنظومة �جزت ال�ي
ّ
 �� ةجوهر�ّ  أزمة بحدوث ل حوّ التّ  هذا وُ�نذر ومنا�جها. برامجها �� ن�جها عن ة�بو�ّ ال�

  وظيفة
ّ
  .1املعلوما�ي ا�جارف ة �� مواجه��ا للمّد الكالسيكيّ  غة الل

 : ین یاسة والدّ والسّ  والوجود  الفکر  -4

  ةعب��يّ التّ  ا��اإم�انيّ  مرحلة فل�ّل  راشدا، �خصا املراهق  من نجعل أن نر�د ال
ّ

  ةهنيّ الذ
ّ

 غ��  .ةعور�ّ والش

  علوم نتائج أّن 
ّ
 فك��التّ  من عالية درجة قيحّق  عشرة، ا�عةالرّ  نةالّس  حوا�� املراهق، ذهن أّن  تثبت �بيةال�

 تھ،وهو�ّ  وجوده، حول  ومقلقة  عديدة أسئلة  بطرح مّو النّ  هذا  لھ  ويسمح  .جر�ديالتّ  ل أمّ والتّ  املنطقي،

عن ال�ون، وخلق  وجنسھ،  وانتمائھ،  فضال  ،  2ينوالّد  والفلسفة، واملبادئ، القيم، �� فك��التّ  وخالقھ، 

ا �� أساسھ، فليس هناك و�� معزول عن غرضھ وموضوعھ  يكت��ي طا�عا وجوديّ   ما هو فكرّي   �ّل   ة وأّن خاصّ 

 
ّ

 وحياتھ، تھ�خصيّ  �� عميقا التحوّ  ُيْحِدث الذي  هو فك��التّ  من مطالنّ  هذا أّن  . والواقع3د مرلو�ون�يكما أك

 
زمة الهوية اللغوية في العالم العربي، مجلة باحثون، عدد -1

ٔ
 . 31، ص2017 -1حسن مالك، شبكات التواصل االجتماعي وا

وزي، مرجع سابق، ص -2
ٔ
حمد ا

ٔ
 .53ا

ند -3
ٔ
 . 141، ص 1982 -4لس بيروت، طعن علي زيعور، مذاهب علم النفس، منشورات دار اال
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  ةمركز�ّ  عن اإلقالع من و�مكنھ
ّ

 إ�� �ش�� ا�حال واقع أّن  غ�� طاقتھ. لوتكبّ  خيالھ تأسر ما عادة ال�ي اتالذ

نان وأسئلتھ فكتاباتھ، املراهق، فكر  �� م�حوظ تراجع َبّيِ
ُ
  �عد لم القضايا  هذه  مثل أّن  ت

ّ
 وا�حا �اح�ّ  ل �ش�

  �ان كما واهتماماتھ  ا�شغاالتھ  من
ّ

 .اليوم مراهق من أن�ج األمس مراهق و�أّن  قبل، من أنالش

  إّن 
ّ

  الكتابات  غلبة  هو ظرللنّ  فتالال
ّ
  الفضاءات داخل ة والعنصر�ّ  ة ائفيّ الط

ّ
 وطاوالت  جدران ع�� ة�بو�ّ ال�

 «viva barça»أحرار» العرب«،»�ستغرب فال وحضارة  تار�خ تازة  «،»حضارة «سواسة  لقبي من  سات املؤّس 

«ا�جد»قردة  =«ال��ود ولعّل »�فللرّ  ،   ثقافة ترسيخ استمرار  هو  ؤ�ة الرّ  هذه أملت ال�ي األسباب أهّم  . 

  دتمّج  ة،ليّ قبَ  ةطائفيّ 
ّ

 وحرماتھ حقوقھ، وان��اك و�قصائھ، اآلخر، جلد مقابل ��ا، وتحتفي ة،ا�جماعيّ  اتالذ

  كرَّستھ ما أسوأ وهذا ة.عامّ  واإل�سان وال�ون  ةواألمّ  ا�جتمع ثقافة ع�� اضّد 
ّ
 �بية  ال�

ّ
 �� ةالعر�يّ  ةقافيّ الث

  فإذا  جديد. من إنتاجھ  إعادة ع�� وعملت بل االستقالل، �عد ما  مرحلة
ّ
ظر مثال ةبالهو�ّ  األمر ق�عل

ُ
 إل��ا ن

 «،»العالم �� �شر  أذ�ى «املغر�ي دةّد ومتش  قةضيّ  نظرة
ّ
 »ماءالّس  من نزلت ةالعر�يّ  غةالل

ّ
 رسول هللا».  ،«إال

  و�ذا
ّ
  ة بثنائيّ  أي با�جنس األمر ق �عل

ّ
 من  �ائنا  باعتبارها ا�حضيض، �� األخ��ة  هذه  وضعت واألن�ى كر الذ

  رجةالّد 
ّ
ظر انية،الث

ُ
 ودعا��م صلوا��م، �� دون يردّ  الذين ال��ود  عقيدة إ�� أقرب  ��  ازدراء نظرة إل��ا  ون

  ي ر�ّ  (أشكرك
ّ
  :عموما املرأة حول  جتدبّ  ال�ي الكتابات  تلك من أن�ى). تخلق�ي لم كألن

  »أعوج ضلع «املرأة •

• «les femmes sont des puttes» 

 »النساء كيد« •

تراكم تراث   عن ناتج ،ثقا��ّ  دي�يّ  فكر من ةمستمّد  يجدها املراهق، كتابة من ماذجالنّ  هذه ملثل لفاملتأمّ 

الّد  عصور  سليل معر��ّ  ف��ا  ارتدى  ثقافيّ خالية،  لباسا  شرعيّ ي�ي  منحھ  ما  وهو  واالمتداد  ا،  الوجود  ة 

 إقصاء ثقافة خاللها  ستتكرّ  ولة؛وللّد  لألسرة، وقائدا جل، �� هذه العصور، حاميا الرّ  لقد �ان  مود.الصّ و 

  تدب�� عن و��عادها املرأة،
ّ

خلت، �ش�ل شبھ   قد االستمارة �انت و�ذا  .واألسرّي  واالقتصادّي  يا��يّ الّس  أنالش

  ع�� م��ا ورد ما فإّن  للمرأة، املسيئة الكتابة �امل، من
ّ
 ألّن  الغياب، هذا تماما يناقض وا�جدران اوالتالط

 هذه مثل إثارة بتجنّ  إ�� يدفعهم قد وأستاذهم زمال��م، بحضور  مل��ا وظروف أسئل��ا مع الميذالتّ  �عامل

 املراهق حينما ير�د أن يكتب عبارة بذيئة، خاصّ   اإلساءات. والغر�ب أّن 
ّ
ھ �سارع  ة ما يرتبط م��ا با�جنس، فإن

 ة أو إنجل��يّ ة؛ فر�سيّ إ�� استعمال لغات أجنبيّ 
ّ
، دون  انية املسيئة للمرأة �ش�ل عامّ ة، ع�� غرار العبارة الث

 عب�� بلغة أجنبيّ فظاظة التّ وقع   تھ، وسياقھ املنتج�ن لھ. و�أّن ة ا�حكم، أو خلفيّ أد�ى إشارة إ�� �سبيّ 
ّ

 ة أخف

�ا ثقافة شائعة ��  أ�ّ   اس، وا�حّق ة للنّ ان��ا�ا لألخالق العامّ   ة، أو هو أقّل من وقعھ ع�� القارئ بلغتھ األصليّ 

   مجتمعنا.

  هذه  أّن  من غم الرّ  وع�� 
ّ
 اتخلفيّ  من تخلو ال ذلك مع  �افإ�ّ  ة،ودينيّ  ة،وقوميّ  ة،إثنيّ  مالمح  ترتدي  واهرالظ

  إحدى  ع�� وجدناه كما ةسياسيّ 
ّ
تب حيث اوالتالط

ُ
 «�� :ةعامليّ  شهرة اكت��ى الذي جاءالرّ  �شيد من  جزءٌ  ك

  حا��، �ش�ي ملن ظلمو�ي، بالدي 
ّ

  ا�خطابات هذه باستثناء  العا��». لر�ي �وةالش
ّ
 يا��يالّس  ب�ن تمزج ال�ي ينةالل

 ةياسيّ الّس  لألحزاب أثر فال املراهق�ن، كتابات �� غيابا ا�حقول  أك�� يا��يالّس  الفكر يظّل  واالجتما��،
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 ا�ح�ومات، �عاقب إشهار  عن فضال باالست�جان.  وأ عمبالّد  سواء و�صالحا��ا، ا��اوملرجعيّ  ول��امجها

 �ةحرّ  غياب إ�� ذلك و�رجع  ة.ياسيّ الّس  موز والرّ  ا�حكم، أنظمة واختالف سات��،الّد  و�غي��  وال��ملانات،

  من واسعة شرائح لدى  فك��التّ 
ّ

 وجرأتھ، وقناعتھ، املراهق، ثقافة ع�� سلبا ينعكس امّم  املغر�ي، عبالش

  األنماط هذه مثل فشيئا، شيئا محالة ال  سيمحو ار�خالتّ  أّن  و�عتقد يا��ي.الّس  للوضع ورؤ�تھ
ّ

 ةهنيّ الذ

  موجات من  املاتحة 
ّ
عواملترّس  بفعل ائدة،الّس  قافة الث  وعقديّ  ةواقتصاديّ  ة سياسيّ  بات 

ّ
و�ل ارتقت  ة،  ما 

و�ّح  ا�جتمع،  وم�وّ ثقافة  طبيع��ا،  وجوهر  األشياء،  كنھ  من  كذلك  شبابھ  استقى  معتقداتھ  نا��ا،  ت 

 ��ا. ��ا من ك��ة تداولها ال من �ّح من تداول ثقافة بائدة تكت��ي قوّ  بدال ا��اومستجّد 

 ع�� الميذ التّ  أحد رسمھ ما  غرار ع�� ا،جّد  نادرا يبقى ي�يالّد  الفكر  مجال  �� أضواء من  جده ن ما إّن  

  طو�لة �حية ذي  لرجل ا�ار��اتور�ّ  رسما أبدع حيث دف��ه،
ّ
 ش�ل ع�� رأسھ �خم. وجسم سوداء، ةكث

  األع��. من ويغلق يفتح كب�� صندوق 
ّ
ُ�عملون  ال ينالّد  رجال �عض بأّن  أجاب ذلك مضمون  عن سألُتھ اومل

  ة، سمعيّ  ة خرافيّ  بمعتقدات عادة  ايملؤو��  بل ،عقولهم
ُ
 يبقى ندوق الصّ  وهذا  آخر�ن.  مشايخ من  عل��م م��ت

  قابال
ّ

  واإلفراغ حنلل�
ّ
 .اّم  بضاعة لتخز�ن  مستودع ھو�أن

ْ�ُج  ي��غ 
ُ
  املراهق  ن

ّ
  من  انتقل ما�ل

ّ
 استمرار ظّل  �� ينمو أن يمكن  ال  وعيھ  أّن  أي  املوضوع، إ��  اتالذ

  ذاتھ. حول  تمركزه
ّ
  ا�خار�� العالم إ�� املراهق انتقل ماف�ل

ّ
 أوعاءٌ  وعيھ و�حذت مغايرة، تجارب صدمتھ ما�ل

املراهق،  مختلفة. أخرى  خطاب   �� نالحظ،  املنظور  هذا   ةاالجتماعيّ  والعدالة �ةا�حرّ  ملقوالت غيابا من 

  والواجبات، ا�حقوق، �� واملساواة
ّ
ِردُ  ال ف�ي ،ذهنھ �� حضورها ال�عدم اكنّ  فل�ن واالستبداد، لم،والظ

َ
 ت

  ما  وهذا  كتابتھ،  �� كث��ا
ّ

  بمنجزات  اإليمان ية أحّق  ثقافة  غياب  ع�� ريؤش
ّ

 ا�حقوق  �� ومكتسبا��ا  عوب، الش

 ى تتبّد  أن  املف��ض ومن املرحلة، هذه �� تھاستقالليّ  تحقيق  �� �شرع  املراهق أّن  علما ات،�ّ وا�حرّ  والقوان�ن

 املثا�� عاملھ  ببناء لھ  �سمح بما  غي�� والتّ  فكيك،والتّ  حليل،والتّ  قد،والنّ  فض،الرّ  قيُم  أفعالھ  وردود  كتاباتھ، ��

 أّن  أظهرتا فقد الغياب، هذا املدرسة فضاء �� وا�خطوطات االستمارة، اتإحصائيّ  زتعزّ  لقد .ا�خاّص 

  األسماء، كتابة �سبة بلغت فيما  ،%13بـ    ريقّد  والعلوم الفكر مجا��ْ  �� كتبوا الذين املراهق�ن �سبة
ّ
 هو،والل

 ع�� ذلك  ي��جموا لم العلوم خانة �� عالمة وضعوا الذين أّن  وا�حال  .%87  لها مع�ى ال  وخر�شات والبذاءة،

  �سيطت�ن ت�نفكر�ّ  جملت�ن سوى  تظهر لم إذ  "،كتبت؟ ماذا"  سؤال  عن اإلجابة مستوى 
َ
 ت�ن،متداول

  ع�� أخرى  كتابات عن عار». فضال وا�جهل نور  العلم«و ،»�ستمّر  ا�حياة«وهما
ّ
 مجال  إ�� تنت�ي اوالتالط

«ساعة موجود»،  أنا  «ملاذا  مثل:  اإلش�ا��،   �غيب  ت�اد فيما ، «why are you gay»،»ا�جحيم �� الفكر 

 وغيا��ا املراهق، و�� �� العلوم حضور  إّن  .ةور�اضياتيّ  ةهندسيّ  وأش�ال رموز  باستثناء العلوم منجزات

  اعمليّ 
ّ

  لدى  ةوخاصّ  املعاصرة، ثقافتنا  �� ط��الّس  العل�يكر  الف هيمنة ع�� ريؤش
ّ

 فرغم امية.النّ  عوبالش

  ال �ا فإ�ّ  العلوم، ر تطوّ 
ّ
 كتابا��م، �� م�حوظ  �ش�ل �غيب  لذلك  أبنائنا، واهتمامات فكر  �� مقلقا  �اح�ّ  ل �ش�

  تحليلهم ات من�جيّ  �� العل�يّ  البعد ضمور  ولعّل  وخطابا��م.
ّ
  واهر للظ

ّ
 ة،ينيّ والّد  ة،واالقتصاديّ  ة،بيعيّ الط

 .أخرى  ة وظيفيّ  بأ�عاد مقارنة توار�ھ ع�� وا�ح دليل ةياسيّ والّس 
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  أتون  �� بھ ُيلقي ومظاهر، راتوتصوّ  قيم  من ا�جتمع، هذا �� املراهق  يكتسبھ  ما  إّن 
ّ
 وظالم ائفية،الط

�جرا أم  أم حجرا أم �شرا  �ان سواء اآلخر، واح��ام االختالف وتدب�� االنفتاح قيم  دعم من بدال ةالعنصر�ّ 

ا �� أساليب العنف   �سقط  األخالق  عديمة األفق، قةضيّ  مراهقينا كتابات نجد أن  نأسف لذا  حيوانا. تو�

 
ّ
 الل

ّ
والت والوشاية،  والّس فظي،   وا�خيال  ة،املستقبليّ  ؤ�ةللرّ  تفتقد حاملة، غ�� كتابة  �األ�ّ  طحية،شه��، 

 
ّ

 منحدرة، ةسوسيولوجيّ  ثقافة بذلك  عاكسة  أنماط تفك��، وأساليب حياة �جينة، باج��ار وتكتفي ق،ا�خال

َمة عتتجرّ  يةم��دّ  قيم من عموما العر�ي اإل�سان لدى  خترّ�  اعمّ  تكشف
َ
 وا�حرمان، والكبت، ا�حقد، َحل

  فاق،والنّ 
ّ
  ا�حاضرة املقوالت هذه مثل أّن  وا�جتمع. والواقع واملدرسة البيت فضاء �� ة�جيسيّ والن

ّ
 ع�� رتؤش

  منظومتنا تنت�جها ال�ي ةالقسر�ّ  غييبالتّ  منظومة 
ّ
 ة،الوصيّ  الوزارات لدى  أم األسرة  داخل سواء  ة�بو�ّ ال�

  طو�ل. زمن منذ اإلصالح شعارات وتف�ح
ّ
  ا�جتمع، دواليب عن معزولة ليست �بيةفال�

ّ
ولة  طات الّد ومخط

 املب�ي ا�جتم�� املشروع غياب إ�� ذلك أرجع قد جسوس محمد و�ان  ة.عليميّ ة والتّ واالقتصاديّ  ة،ياسيّ الّس 

  الوفاق ع��
ّ
 .1قةيّ الضّ  ةياسيّ الّس  هاناتالرّ  عن  �عيدا ة،املستقبليّ  ؤ�ةوالرّ  �ا��يوال�

 : قة المراهِ  کتابة   -5

 عب�� والتّ  الكتابة ممارسة �� م�حوظ ظتحّف  من تبديھ ملا املراهقة كتابة عن ا�حديث العنصر هذا �� نودّ 

 أحاسيس  من تحملھ ما  ب�ّل  كتاب��ا، مجمل أّن  فاملالحظ الواقع. قسوة من استيا��ا أو وأحالمها، رأ��ا، عن

  اعموديّ  ديقاتالصّ  أسماء ذكر ع�� تقتصر ت�اد ،...ومعاناة وأحالم وأف�ار
ّ
NOURA,   األحمر، مثل: ون بالل

,DOHA, SABAH, ZINEB،AHLAM، سهام :قبيل من  بي��ّن  يجمع الذي األز�� ا�حّب  وشائج عن  عب��للتّ  أو 

 هم،والّس  والوردة �القلب الفلك هذا �� تدور  ال�ي ةقليديّ التّ  موز الرّ  �عض إ�� إضافة ،2دائم حب =حنان+

 �� أف�حت، ال�ي �� واحدة فتاة أّن  االستمارة نتائج أظهرت فقد   .�عضهّن  عند يةاملتخّف  الوشوم  و�عض

ا  �عرب  أن دون  بقولها  لشاّب  �ا ح�ّ  عن "كتبت؟ ماذا" سؤال عن جوا��ا  شاّب  عن  كتبت  «بطبالضّ  كتبتھ  َعمَّ

  نفس  أبادلھ  وأنا  �ييحبّ 
ّ

  تتّم  ما غالبا كتاب��ا أّن  واملالحظ  عور».الش
ّ
 من ة،اإلنجل��يّ  ةوخاصّ  ة،األجنبيّ  غة بالل

 ��ذه طق النّ  �� ل��اع��ا ا إمّ  ،good speaks in the silence of heart, beginningis the  Listening:  قبيل

 
ّ
  عادة املسطورة  املراهق�ن مستبشعات  عن أيالنّ  �� لرغب��ا  أو،  غةالل

ّ
 لطهر م��يء  وأغل��ا  ة،العر�يّ  غةبالل

 مثل من تخلو ما غالبا ال�ي كتابا��ا زه�عزّ  أو�لالتّ  هذا  ذكره. إّن  عن املرء �ستنكف ��اوعزّ  وشرفها الفتاة،

  املراهقة �خصائص  وفقا  املطلوب بينما ا�خشنة، األساليب  هذه
ّ
 عب��التّ  هو  ة ي�ولوجيّ والّس  الف��يولوجية

 ما معظم غياب دوا�� �� ، فما3تھوقدسيّ  تھ،وجماليّ  ا�جسد، �اتمتغ�ّ  تجاه  املتنامي  الباط�ي شعورها عن

  واهتمامات  ا�شغاالت عن حقيقة ��ع�ّ 
ّ
 بالدنا؟ �� املراهقة الفتاة  عات وتطل
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3- Saber hamrouni, La psychologie de l´adolescent P8,Version numérique : www.issep ̵Ks.ru.fn. 
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البشعة،   باالن��ا�ات مثخنة  ةتار�خيّ  س��ورة بفعل ية، م��دّ  الزالت ا�جتمع �� املرأة  ةوضعيّ  أن الواقع 

َد  ما وهذا   ضم�� اإل�سان املعاصر.  ويستنكرها هايمّج  ال�ي مجة الّس  واطؤاتوالتّ 
َّ
 شعورا ذا��ا  املرأة  لدى  َول

  الوضع، ��ذا اإليمان درجة  إ�� �وصوالنّ  باإلحباط
ّ
ة املراهقة  ل معھ وضعيّ محتوم، تتحوّ  سماوّي  قدر ھو�أن

س�ونيّ  حالة  تحرّ إ��  أك��  يبدو  الذي  املراهق  عكس  وتحوّ ة،  و�شاطا   سعاد ة املغر�يّ  ةالقاصّ  و�انت  ال.را 

 رها،وتحرّ  بإنصافها املعاصرة  املرأة تطالب حيث املفارقة، إ�� هذه قصصها إحدى �� أشارت قد غاي الرّ 

ا �عود بينما و�
َ
  ممارسة إ�� ت

ّ
  قليديةالتّ  �بيةال�

ّ
ا تصبح حاملا طةاملتسل م�

ُ
 . واملالحظ1ةة أو تر�و�ّ إدار�ّ  مسؤولة أو أ

  هذه  أّن 
ّ
  ةالعنصر�ّ  ةاالرتداديّ  قافةالث

ّ
مبتدعة، سواء داخل املدرسة   ة دينيّ  اراتتيّ  طعام من  ىمازالت تتغذ

خارجها،  ة،االجتماعيّ  والعدالة، املساواة، قيم ع�� املبنية ا�حداثة عصر العالم فيھ دخل وقت �� أم 

 ا�جتمع خدمة �� مساهم��م مدى  ع�� اليوم مب�يّ  األفراد ب�ن ةاألفضليّ  فمقياس ة،واإلنتاجيّ  واملشاركة،

  أو وا�خشونة العضلة  أو ا�جنس أساس ع�� وليس ا�حضارة، و�ناء 
ّ
 ...واالكتناز يونة الل

ك  "�� ودينا"،  عقال "ناقصة  أعوج"، "ضلع  ׃قبيل من ثقافة  إّن 
ْ
 ة مسؤوليّ  تحميلها يمكن  "ال ، "لالرج ِمل

ها  " ار"،النّ  أهل أك�� "من "،عاطفّي  "مخلوق  وماكر"، �ائد "�ائن ا�جتمع"، ��
ّ
�ل  أك�� "من عورة"،املرأة 

  "م�ا��ا الف�ن"،
ّ
 عْ �َ  أن "حرام  البيت"، بي��الط

ُ
  يمك��ا صو��ا"...ال َو ل

ّ
  أن إال

ّ
 وقناعة ة نفسيّ  ع�� سلبا رتؤث

  ا�جتمع. �� املرأة
ّ
  هذه من ا�خروج حاولت ماو�ل

ّ
  القاسية األح�ام لهذه صدي والتّ  رنقة،الش

ّ
 ووصفت إال

  بذيئة  بأوصاف 
ّ
 ا غيض ا ونفسيّ اجتماعيّ  حالة املراهقة أّن  و�ما   ا�حركة. ع�� قدر��ا و�شّل  كرام��ا، من تحط

 �عا�ي  �ائن �اإ�ّ  وا�شغاال��ا، هواجسها مختلف عن ر�حوالصّ  ا�حّر  عب��التّ  ع�� قادرة غ�� ف�ي فيض، من

  هذه اءجرّ  األوجھ دمتعّد  كبتا
ّ
  ةاالجتماعيّ  قافة الث

ّ
  مظاهر أبرز  ولعّل  املة.الظ

ّ
 قبول  هو ائدالّس  لمالظ

دان بينما أحيانا، و��جيعھ  املراهق اتسلوكيّ 
ُ
 باعتبارها �عنف لها يصّد التّ  و�تّم  قة،املراِه  اتسلوكيّ  ت

  ا�جتمع ير��ي الذي  متالصّ  إ�� ت�جأ أو  تكتبھ، ما تخفي ما غالبا ف�ي لذا من.الزّ  خارج طفلة
ّ

 �وري الذ

 وام، ال  املهيمن، بينما ذاكر��ا �شطة، ووع��ا يقظ ع�� الّد 
ّ

 «لهذا  ن،مان وامل�ان املناسب�ْ  �� الزّ ينطقان إال

 
ّ
 ولم ،2الوصاية» ثقافة يتجاوز  لم �ائن عن تصدر �األ�ّ  ا،جّد  ومحتشمة غائبة املراهقة كتابة تظّل  ھ�ل

 
ّ
  صار ىح�ّ  واالزدراء والغلبة الهيمنة فكر باتترّس  ثقل من  �عُد  صيتخل

َ
 .��ما املساس َيْحُرم وشريعة دامعتق

 : ات الذّ  وإبراز  ة االستقاللیّ   -6

  عن ّي جّد  بحث سوى  املراَهقة ليست 
ّ

 واقع يفرضها ال�ي الكمون  مرحلة من املراهق ينتقل فف��ا ات،الذ

 
ّ
  مرحلة إ�� واالحتماء، وال�جز با�خشية املوسوم فولةالط

ّ
 العالم، ملواجهة جامحة غبةالرّ  حيث �التج�

   إّن .  "واآلن هنا موجود اأن :"عبارة  و�عالء
ّ

بع وات، بل �� النّ ذات املراهق �� هذه املرحلة ليست ذاتا كبا�� الذ
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   ��يء، ومصدر الوجود، ف�ي ال�ي تمنحھ مع�ى وقيمة  ل�ّل   ا�حقيقّي 
ّ

ُبوْرت و�ان .1د م��لو�ون�ي كما أك
ْ
ل

َ
 قد أ

 ر طوّ التّ  عن  ةاملسؤول  �� املراهق «أنا»  إ�� أّن  لتوصّ  حيث املراهق ذات عھ لنمّو تتبّ  ذهب أ�عد من ذلك ��

 فرو�د من  �ّل  زعم  كما  املكتسبة  ةاالجتماعيّ  أو  ة ا�جنسيّ  ا�جوانب  وليست  تھ،�خصيّ  �� ا�حاصل

  فاالهتمام ثّم  ومن،  2ون و�يركس 
ّ

  اتبالذ
ّ

 إ�� وصولھ ح�ن  كث��ا، بذاتھ ��تّم  ة «فالفرد�خصيّ  دوافع يھ�غذ

 كتابات  صتتفّح  . وعندما 3»��ااستقالليّ  عن فاعالّد  أو تأكيدها أو إثبا��ا محاوال واملراهقة، البلوغ ف��ة

  مفتقدة  تجدها املدرسة، فضاءات �� املراهق�ن 
ّ

  رات ملؤش
ّ
 اأ��ّ  يثبت اّم م كذلك  وعار�ة ة،االستقالليّ  ع�� ةدال

 قول  املقولة هذه  نتا�ع  ونحن بھ ظفرنا  ا�جتمع. فما  تنازع �� وقضاياها ورؤ���ا حضورها، لها ذات عن صادرة

 العبارات، هذه ثل مأّن ��    وال شّك  . »أخرى  بالد �� حقوق  أحالمي،« »Only God can judge me«�عضهم

  نزعة  �شوء  عن ا عمليّ  ��ع�ّ  ندر��ا، ع��
ّ

 املرحلة هذه مع تماما  من�جم �شوء  وهو املراهق. لدى  اتية الذ

 طرف ومن  تارة، أهلھ قبل  من متباينة محاكمات إ��  باستمرار ضيتعرّ  املراهق �ان  فإذا  حياتھ.  من  ةالعمر�ّ 

اآلخر�ن،   عن يصدر امّم  ممتعضا يجعلھ  باالستقالل شعوره فإّن  أيضا، زمالئھ ومن  أخرى، تارة  أساتذتھ

تنب�ي ع�� فهم جيّ أل�ّ  وغ�� راض عن ذلك؛  هو يراها ال لآلخر �شازا تبدو ال�ي فسلو�اتھ د لطبيعتھ.�ا ال 

 وحده «هللا  :عبارة تبدو هكذا ة.االجتماعيّ  ائرةالّد  عن  ا�ختلفة  املواقف  من مز�د بإطالق زها �عزّ  بل كذلك،

  القاطع رفضھ عن �ةمع�ّ  محاكم�ي» �ستطيع 
ّ

  شؤونھ �� الغ�� للتدخ
ّ

 سلطة يملك أحد فال ة،خصيّ ال�

 ذات �اإ�ّ  .املراهق ذات وتقو�م تقييم، من يمكنھ أحد من تفو�ضا  أو ة،سياسيّ  أو ةدينيّ  أو ةمعنو�ّ  أو ةيّ مادّ 

 .والسمّو  ة،املثاليّ  من كب��  قدر ع�� تقف

  تكتفي ال
ّ

  عا��التّ  عبارات  بإنتاج املراهق عند ات الذ
ّ
  ة،�جيسيّ والن

ّ
 أحالمها، عن عب��للتّ  تمتّد  ما و�ن

 
ّ
  العبارة أجلتھ كما ووجودها عا��ا،وتطل

ّ
 ب�ن مقارنا وا�حقوق، األحالم ب�ن املراهق هذا ف��ا مزج ال�ي انيةالث

  قها.تحّق  شروط  ل�ّل  ُمفتقدة �ا أ�ّ  غ��  لألحالم، ُمنتجة  األو��  :ت�نحضار�ّ  ت�نوضعيّ 
ّ
 لألحالم منتجة انية الث

 تنامي إّن  املواطن�ن. جميع لدى  حقوقا باتت  فقد ذلك من  أك��  بل الواقع، أرض ع�� تجسيدها  ولشروط

خر  ال  بلدان  وجود ثقافة  دَّ
َ
 هذه مضمون  ر يفّس  �اتوا�حرّ  ا�حقوق  �امل ومنحهم أبنا��ا،  إسعاد �� جهدا ت

 ال�جرة ظاهرة صعود كذلك ريفّس  كما االستمارة. صفحات من صفحة ع�� املراهق كت��ا ال�ي ا�جملة

  لدى ة ظاميّ النّ 
ّ

 ة.األصليّ  بلدا��م �� األحالم  وانكسار  الواقع، لبؤس ممكنا بديال أصبحت بحيث باب،الش

 ا،وحقوقيّ  اواقتصاديّ  ا سياسيّ  القائم للوضع  ناعما نقدا العبارة هذه خالل من ھيوّج  املراهق أّن  وا�حاصل

  العالم، شعوب ب�ن ةحضار�ّ  فجوة عن خاللھ من ��ع�ّ 
ّ
الفشل،   ھينبّ  ھو�أن مشاريع  إنتاج  استمرار  إ�� 

  واستنبات
ّ

  روطالش
ّ

الزّ املمتّد  ةإ�سانيّ الال  �� وامل�ان.ة   �حياة حّرٍ  اختيارٍ  �� ا�حّق  لها كذات و�صرخ  من 

 طر�قھ �عرف أن وا�حقوق  واملساواة والعدالة لكرامة ا يفتقد تنموّي  مشروع ألّي  يمكن فال كر�مة، ةمستقبليّ 

  قد سارتر بول  جان و�ان  جاح.النّ  إ��
ّ

«إّن  ةالوجوديّ  ةإ�سانيّ  عن حديثھ �� دأك  فلسفة ةالوجوديّ  قائال 
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  إّن .  1�شاء» ما لنفسھ يختار  ا،حرّ  لذاتھ، مواجها اإل�سان تضع فلسفة صميمها  �� �ا أل�ّ  متفائلة،
ّ

 ةاتيّ الذ

والفعل   فك��التّ  ونمط االختيار، �� تھومسؤوليّ  ة، الوجوديّ  قيمتھ  الفرد  �� ز �عزّ  أصيلة،  ةإ�سانيّ  نزعة

 . 2»ةالوجوديّ  مبادئ من ل األوّ  املبدأ هو هذا  بنفسھ. هو يصنعھ ما سوى  ليس  «فاإل�سان

  عن ��ع�ّ  بما  نظفر لم العبارت�ن هات�ن دون 
ّ
  كذات املراهق ذات يات تجل

ّ
 وحضورها، كيا��ا، لها  ة مستقل

  ياء  أساليب انتفت لذلك  ��ا.وهو�ّ 
ّ
).  ..وحدي  كيا�ي، نف��ي، وألفاظ (ذا�ي، املفرد(أنا)، وضم�� م(ي)،املت�ل

  وحينما
ّ
  مقابل األنا  ص تتقل

ّ
 خالل لھ  ضت�عرّ  الذي  امل�خ حجم ندرك املراهق�ن، خطابات  �� الغ�� مت�خ

  ص��ورة
ّ
  صوت إعالء  إّن  لها.�ش�

ّ
  مرحلة  ب�ن الفاصل ا�حّد  هو املراهق لدى ات الذ

ّ
 املراهقة، ومرحلة فولةالط

  العالمة هو لنقل أو
ّ
  وسالمة االنتقال، حسن ع�� ةبيعيّ الط

ّ
فبعدماخصيّ ال�   ظّل  ة. 

ّ
 تحت  زمنا فلالط

 بحاجة  �عد لم  فاملراهق ا�حماية، هذه  من ا�حت�يّ  ا�خروج ف��ة تأ�ي املش��ك، واالهتمام عايةوالرّ  الوصاية

  عضده اشتّد  �عدما  خطواتھ عيتتبّ  من إ��
ّ

  غياب  أّن  وا�حال   .والعض�� ه�يالذ
ّ
  ياتتجل

ّ
أو ا�حجر  الذ ات، 

  ي��جم مراهقينا  لدى عل��ا،
ّ
  ة للمنظومةةالفكر�ّ املرجعيّ ف  تخل

ّ
 ،واحدّي  فكر  عن  تصدر ال زالت  ال�ي ة �بو�ّ ال�

  وشمو��ّ  ،نمطّي 
ّ

 االنصهار، قيم ز �عزّ  ة تر�و�ّ  أنماط و�� عية.والرّ  القطيع  وثقافتا ا�جماعة، سلطة يھ�غذ

 والتّ  ة،الفردانيّ  وتحارب والكمون، وا�خفوت، وا�حو،
ّ

  بناء كيان مستقّل   ألّن  وت؛الصّ  ورفع  واإلعالء، �،ج�

 قتھحّق  ما  معلوما بات لقد  ة.العامّ  ومشاعر  أذهان  �� خ ترّ�  امّم  واملألوف  ائد الّس  ع��  د مرّ التّ  إ��  حتما ي يؤدّ 

 
ّ
 ا�خروج ع�� قادرة ا�ّ و أور  �انت ما و�دو��ا  ائدة،الّس  لألنماط وتجاوز  م،تقّد  من الغرب  �� ة الفردانيّ  �عةالن

  من
ّ
أسباب   أهّم  و�ان أدريس أبر�ان قد أشار إ�� أّن  .طو�ل زمن مدى  ع�� ا�جماعة فكر  فرضھ الذي  فهاتخل

. فلوال  3  ماغ الفردّي ة �عود باألساس إ�� ا�حجر املفروض ع�� الّد للبشر�ّ   ماغ ا�جما��ّ ّد انحصار ال استمرار 

 
ّ
 برونو لظل

ّ
 نظر�ّ س  ، ولوال إ�شتاين، مؤّس اس�� اعتقاد النّ  ةمس تدور حول الكرة األرضيّ ت الش

ّ
ة،  سبيّ ة الن

لقيح  ذلك نيوتن من قبل. ولوال إيدوارد جين� مكتشف التّ   من وامل�ان مطلقا كما سّن قياس ا�حركة، والزّ   لظّل 

 
ّ
�ن زمنا  ين املسيحيّ ة كما أف�ى بذلك �عض رجال الّد ت �سبة الوفيات �� صفوف األطفال مهولة، وعاديّ لظل

 طو�ال، �� محاول��م ت��ير واقع مؤلم. 
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 :  االستمارة  ج نتائ  -7

 مختلف خاللها لنا�ّج  ة،تأهيليّ  اتثانو�ّ  ثالث زرنا  املراهق، كتابة �� الغائب لطبيعة تحليلنا  ولتعز�ز

�ذه  � املراهق�ن من عدد إ�� استمارة مناقّد  كما ببعضها. استشهدنا ال�ي موز والرّ  سومات،والرّ  الكتابات،

 ع�� و�� ا�شغاال��م، من ةهاّم  جوانب تمّس  دقيقة، ةشموليّ  أسئلة وفق ع�� مل��ا أجل من ،ساتاملؤّس 

 
ّ

 :ا��التّ  �لالش

  سةاملؤّس  فضاء �� الكتابة �شأن استمارة
ّ
 :ة�بو�ّ ال�
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 موذج انطالقا من رؤ�ة شموليّ أعددنا هذا النّ  
ّ

ة أسئلة  ز�ن ع�� ستّ ة لهاجس الكتابة لدى املراهق، مرك

من  مستمّد  الكتابة، ة  وفضاء  املكتوب،  وطبيعة  ومجالها،  الكتابة،  فعل  ممارسة  نحو  نزوعھ  طبيعة 

ثّم  ظّل   ودوافعها، وغايا��ا،   �� لديھ  الكتابة  رغبة  استمرار  حول مدى  سؤال  بطرح     ان��ينا 
ّ

الش اشة  ظهور 

 ال. الكتابة واإلرس  ة، ويسرا وسرعة �� تنفيذ فع��ْ رقاء باعتبارها أك�� استجابة، وفعاليّ الزّ 

موذج عديدة م��ا، الوقوف عن كثب ع�� فعل الكتابة لدى املراهق،  اتنا وراء اعتماد هذا النّ �انت خلفيّ 

ة، ومواقع  عليميّ سات التّ ات املؤّس ومعاينة مدى ا��جام ما ورد ف��ا من مكتوب مع ما هو مثبت ع�� جدار�ّ 

أْج التّ  املراهق، ونزوعاتھ، ومصادر  لت مختلف صفحاتھ جزءا هامّ واصل االجتما��. وقد  ا�شغاالت  ا من 

ا ال تتوافق مع  ا ومعرفيّ ا واجتماعيّ ا ونفسيّ ل ال�ي �عيشها املراهق ف��يولوجيّ حوّ حالة التّ   الكتابة لديھ. غ�� أّن 

خر�شاتھ ��ذه الفضاءات، بل ت��جم حجم االنحراف الذي �سكن كيانھ �� رؤ�تھ لذاتھ ولآلخر. فليس هناك  

ي�ّ�  حضور ما  والّس   ر  والبذاءة،  العنف،  والّس طحيّ حجم  ا�جنس،  وثقل  والّد ة،  الفكر  ياسة،  وغياب  ين، 

، وفراغ �� بناء عقول  ، وانحدار أخال��ّ حليل، سوى �عب�� صر�ح عن سقوط تر�وّي ات التّ واملعرفة ومن�جيّ 

 ا ومن�جيّ أبنائنا بناء وظيفيّ 
ّ

  ا و�ان حر�ّ   ن مستقبال.�ْ املطلو�  وا�حضارّي   ��م من تحقيق االرتقاء الفكرّي ا، يمك

ع��   مساعد��م  خالل  من  وفلسف��م  وسلو�ا��م،  كتابا��م،  �عكسها  ملراهقينا  أخرى  صورة  نرسم  أن  بنا 

نو��ّ  انتقال  مراهقي    إحداث  با��  غرار  ع��  طبيعة  املتحضّ   البلدانوسلس،  مع  الكتابة  تتالءم  حيث  رة، 

 فسيّ ة والنّ الف��يولوجيّ   ت ال حوّ التّ 
ّ

 واالجتماعيّ ة  عور�ّ ة والش
ّ

 هنيّ ة والذ
ّ
 ة، فال يبدو الن

ّ
 ع�� قدر �س��  شاز ف��ا إال

إ�� ضرورة بناء تر�ية من�جمة مع طبيعة  روا دماغكم"  ومعقول. و�ان إدريس أبر�ان قد دعا �� كتابھ " حرّ 

الّد   دماغ  إجبار  يجب  «ال  بقولھ  مشا��ة  اإل�سان  ع��  املدرسة  إجبار  يجب  بل  املدرسة،  ليشبھ  ماغ 

اهتداء بما قالھ دافنت��ي «ال يجب أن نج�� الطبيعة �ي �شبھ أف�ارنا، بل علينا أن نج�� أف�ارنا  1دماغنا»

 
ّ
الط مجاراة   2بيعة»ع�� 

ّ
ال� قطار  �عيد  أن  ير�د  فالباحث   . 

ّ
سك إ��  وغ��هما  العقل،  قاطرة  ومعھ  ��ما  �بية، 

 
ّ
طبيع��ا ترفض    ا بدال من فهمها، ألّن ة ّم ظ مادّ إذ ال يجب أن نج�� عقول أبنائنا، ومراهقينا ع�� حف  ةبيعيّ الط

 األوّ 
ّ
ا ع�� عدم  ا�ي. وا�حالة نفسها حينما �عاقب تلميذا بدنيّ ل، بينما تبدي استعدادا كب��ا ملمارسة الفعل الث

 ألم ي�حق بھ. طبيعة جسدنا ترفض أّي  ا، ألّن قيامھ بواجب ّم 

 : قین واصل االجتماعي للمراه التِّ  فضاءات  في  عنفوان الکتابة  -8

  املراهق�ن من �جايل��ا مغر�ا مجاال رقاء الزّ  الفضاءات أصبحت
ّ

  ما بفعل باب،والش
ّ
 من لهم رهتوف

 عن  املنبثقة  ةا�خاصّ  واهتماما��م را��م،وتصوّ  وأف�ارهم، خطابا��م، لتمر�ر  عة ومتنوّ  عديدة  ات إم�انيّ 

  همنموّ  طبيعة
ّ

  ه�يالذ
ّ

  انخراطهم إّن  .عوري والش
ّ

 عالقة عن يف�ح ا�جديدة ةعب��يّ التّ  الوسائل هذه �� راملبك

، 3ة ال�ي �شأنا عل��اقليديّ محاكمة، باملعاي�� التّ  والهوس. وأّي  واإلغراء الغرام َحدَّ  وصلت معها، ك��ى  تفاعل

 
1- Idriss Aberkane, Libérez votre cerveau, Référence précédente, P. 158. 
2- Ibid. 
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  االنخراط ملستوى 
ّ

  ادوّ الرّ  لهؤالء مشروطالال
ّ

ات ا�حاضر، وال  الفضاءات، ال ترا�� مستجّد  هذه �� بابالش

املستقبل، �� إجحافا ست�ون  والقيم، والفكر الكتابة �� �ستشرف   كتابة �� سننظر لذلك هم.حّق  كب��ا 

 ومظاهر وخصائصها، ومعاي��ها، بني��ا، ل ��حوّ التّ  طبيعة فهم باب من ا�جديدة، املواقع ��ذه املراهق�ن

  ةاملعرفيّ  ووظائفها  ف��ا، ةا�جّد 
ّ
 .ةواالجتماعيّ ة والقيميّ  ةقافيّ والث

  ع�� ا�حديثة واصلالتّ  وسائل آثار من
ّ
  ب�ن تخلط مختصرة  �عليقات  شيوع الفص��، غةالل

ّ
 األمّ  غةالل

 
ّ
 :قبيل من ةودينيّ  ةوسياسيّ  ةواجتماعيّ  ةفكر�ّ  مقاالت حول  وصاحبھ، ّص النّ  ب�ن املنبثقة، �جاتوالل

  جميل كالم •

 �اتبة)  مقال ع�� (�عليق جميلة أنت •

  املوضوع ر�ينوّ  •

 ورائع  حلو كالم •

 معك  أنا •

 راسك(�عليق ع�� �عليق)  يقطع هللا �افر  أنت •

 .ينالّد  مبتعرفش أنت ...زنديق أنت •

  أن نفعا يجدي فهل
ّ
 ال�ي ةاالنطباعيّ  وقيعاتالتّ  هذه بمثل عل�يّ  أو تر�وّي  أو فكرّي  موضوع ع�� ق �عل

 قدرتھ وتحجيم القارئ، ذهن تقليص إ�� هذا ي يؤدّ  أال  .ردبّ والتّ  بصروالتّ  للعمق روتفتق املوضوع، عن تحيد

إّن  ع��   �ساطة عن تكشف عليقاتوالتّ  قييماتالتّ  هذه  مثل االنطالق؟ 
ّ
 قدالنّ  ع�� قدرتھ وضيق ق،املعل

  حليلوالتّ 
ّ
 ا�جا�ّي  اإلطراء  �� املتواصل رغبة  حدود تتجاوز  ال كهذه  ةاس��الكيّ  قراءة أّن  والواقع   .شر�حوالت

 حال هو هذا استفادة. أو إفادة دون  ا�جموعة إ��  االنتماء  عن اإلعالن  �غرض است�جانھ أو  ال�اتب ع��

 املراهقة  فئات  إ�� ادهاروّ  ينت�ي ال�ي واملواقع املنتديات و�عض االجتما��، واصلالتّ  فضاءات معظم

 
ّ

 الهائل، كنولو��ّ التّ  ر طوّ التّ  تنامي ظّل  �� االجتما�� واصلالتّ  مواقع انتشار محاسن ول�ن �انت  .بابوالش

 من املواقع هذه تتيحھ ملا نظرا ة،عليميّ سات التّ جدران املؤّس  ع�� الكتابة �� املراهق لدى  ملموس تراجع ��

من مساو��ا ازدياد �عد املراهق عن    فإّن  و�الغة، �سرعة سائلالرّ  و�يصال ا�خطابات، لتمر�ر  كث��ة فرص

 التّ 
ّ
  �عد إذ لم غة الفص��،عب�� بالل

ّ
 واأليقونات واألش�ال  موز الرّ  أصبحت  بل واصل لديھ،التّ  عماد  ل�ش�

  ف�ي املراهق، لدى ا م�ّح  مطلبا الوسائل  هذه  تتيحها ال�ي
ّ
  َعَناء  ر عليھ توف

ّ
الكالسي�ي، وجهدا ال �عود   �كيبال�

 عليھ بفائدة. 

 برسائل آرا��م عن عب��للتّ  هائلة اتإم�انيّ  من للمراهق�ن أتاحتھ ما املعاصرة، كنولوجياالتّ  سنمحا من

 ة قميّ الرّ  الفضاءات هذه مع��ك دخلوا الذين اسالنّ  من واحد املراهق أّن  و�ما  .مةومجّس  موجزة سريعة،

 
ّ

 املواقع هذه أّن   ��شّك  وال االجتما��. واصلالتّ  فضاءات  �� لالنخراط ة هامّ  فرصا  لھ أتاحت  فقد  را،مبك

  فحاتوالصّ 
ّ
 الوسيلة هذه  أّن  و�ما ؤ�ة. والرّ  وا�حجاج، األسلوب، �� وللتغي�� عب��،للتّ  جديدة أفضية ل�ش�

 م�حوظ  �ش�ل ساهمت فقد العصور،  ع�� مّر  أنتجھ اممّ  وأفضل اإل�سان، إليھ وصل ما أر�� �� ةاملستجّد 
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ا�جدران الكتابة عن املراهق�ن من كب�� عدد إقالع �� نظره،تقليديّ  أصبحت ال�ي ع��   ��  تفي �ا ال أل�ّ  ة، 

  لقد مات.وا�حرّ  املكبوتات، تفج�� ةبإم�انيّ  وال اآلخر، مع واصلالتّ  بأغراض
ّ

 �� الوارد أي للرّ  استطالع دأك

 أبدوا  %70�سبة أّن  دو��ا، من سةاملؤّس  بفضاء الكتابة �� املراهق رغبة استمرار مدى  حول  االستمارة

 وغ��ه القسم، فضاء اختيار �� االستمرار �� ��انيّ  عن  %30أعر�ت  فيما بھ، الكتابة �� غبةالرّ  �عدم قناع��م

 .ورسائلها خطابا��ا، لتمر�ر مفيدة وسيلة

  ع�� املسطورة الكتابات حجم أّن  معاينتنا، حسب و�عتقد،
ّ
 بدأت  األخ��ة نواتالّس  �� وا�جدران اوالت الط

  فآراء ا��و�التّ  املاضية، نواتالّس  مع  مقارنة تقّل 
ّ
 ع�� الكتابة نزعة عن عم��ّ  عدول  عن فعال ��ع�ّ  م�ناملتعل

 طبائع تالئم ال�ي الهائلة ة عب��يّ التّ  ا��ا بإم�انيّ  مغر�ة جديدة وسائل بروز  إ�� راجع وذلك وغ��ها، ا�جدران،

 االنفعاالت، و��خيص وا�حركة، صو�ر،والتّ  جسيم،والتّ  جاعة،والنّ  واإليجاز، رعة،الّس  �� املراهق

 واإل�جاب، فض،والرّ  واالمتعاض، والفرح،  ا�حزن، مشاعر عن �ةمع�ّ  أيقونات توظيف ع��  واملشاعر

 
ّ
  عناء  عن  �عيدا �جيع والت

ّ
 وذاكرة قو�م،والتّ  البحث �ات محرّ  وأّن  ةخاصّ  وا�خطإ،  ة ّح والّ�  �كيب،ال�

   أليف،والتّ  فك��،التّ   جهد  ض�عوّ  أصبحت اتالعمليّ  ل�ّل  نةا�خزّ  ا�حاسوب
ّ
 واملسافة املساحة  كذلك  روتوف

 . ادهالروّ  منوالزّ 

 االجتما��ّ  واصلالتّ  ومواقع صفحات  إ�� خول الّد  علينا  لزاما �ان الفضاءات، ��ذه  املراهق، كتابة  لفهم

  أمرا بات ��ا اشط�نالنّ  ةهو�ّ  تحديد أّن  . ورغمMy space و ،Facebookموقع  ةوخاصّ  للمراهق�ن،
ّ

 را،متعذ

تتيحھ تقنيات  قميّ لرّ ا ات والهو�ّ  املستعارة، األسماء ثقافة الستتباب نظرا ملا  ال�ي جاءت كنتيجة مباشرة  ة 

التّ  إم�انيّ كنولوجيّ الوسائل  من   ة 
ّ
الظ اف��اضيّ ة  ��يئات  مختلفةهور  ألغراض   ��ذه الكتابة  عالم إّن  .1ة 

 ببنيات  ا مهتمّ  �عد لم املراهق أّن  الوا�ح من نفسھ. اآلن �� ومغر  من��ك، د،مدهش، معّق  عالم  الفضاءات

 
ّ
  ،واإلمالئّي  حوّي النّ  تركي��ا وسالمة  ��ا،وقواعدها، وفصاح��ا، واستقالليّ  غة،الل

ّ
 ب�حظة مهووسا بات  ما و�ن

 
ّ
 الوضع هذا أنتج  .العالم أقطار جميع من وتفاعال��م اآلخر�ن، ردود  وانتظار عليق،أوالتّ  دّ أوالرّ  شر،الن

  �ّل  .وسلو�ّي  شعورّي  هو ما وم��ا ،معر��ّ  ثقا��ّ  هو وما ،لغوّي  هو ما م��ا ا�خصائص، من  جملة واص��ّ التّ 

  اسحرّ  طرف من است�جان مثار قبُل  من �ان كذل
ّ
 :ي��  ما م��ا نذكر ونقا��ا، غات،الل

  -أ
ّ
  دائرة ساعا�

ّ
 ا�شغاال��م �عد لم إذ املراهق�ن، ع�� تأث�� من أخرى  مواقع تمارسھ ملا  نظرا ،قاشالن

 املراهق انتقال حظنا ال لقد ...وتقليد وحركة، وانفعال، وانفتاح، ،حّب  من طبائعهم، تمليھ ما  �� محصورة

  سقوط حدث عل��ا، مثل عليق والتّ  ة،العامليّ  األحداث مجر�ات ومتا�عة  جديدة، مواضيع  طرح  إ��
ّ
 فلالط

 :�عضهم �عليقات �� ورد حيث مسبوق، غ�� عاملّي  مداد من أسالھ وما  عميقة، ب�� �� انر�ّ 

  � ا�حمد-
ّ

 . قلو�نا �� دائما رّ�ان ، � كروالش

 .ا�حزن  دموع تذرف(émoticône)انر�ّ -

 
1- Mustapha Chagdali, Réseaux sociaux virtuels et identité numérique, Bahitoune, N1 -2017,P7. 
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 . ديالو والعائلة لوالديھ راعيو ،انبر�ّ  تتاجرون أصبحتم-

 .هللا ذكر  تنسو  وال صالتكم وأدّ  بالكبار، خاّص  املوت ليس-

 صور، �شر إ�� املسارعة أو ة،ر�اضيّ  أ�شطة ع�� عليقالتّ  �� للمراهق�ن واسعا انخراطا حظنا ال  كما 

لألمم بال�امرون   إفر�قيا �أس ��ائي �� املصري  املنتخب خسارة �عد أحدهم أورد ما غرار ع�� حولها، وأف�ار

 �عد فرحا �شوشا صالح �حمد صورة  أورد  حيث» .عليك و��ار عليا  ��ار  ..أخو�ا ارة دوّ  نيا الّد «  :�عنوان

 ينغال،الّس  أمام ا�خسارة  �عد ا�حزن  دموع ف��ا  يذرف أخرى  صورة  أمامها  ال�امرو�ي، للمنتخب تجاوزهم

 :ي�� ما  م��ا نورد

 �ناملصر�ّ  مع لنا لوها �شعّ  باغي�ن �نا�جزائر�ّ  مع تصالحنا يا� الفتنة  زرع من  بارك-

 رجال  كنتو �ناملصر�ّ  �خاوتنا الك هارد خاوة خاوة-

 لينا  �انت ما عمرها ما علينا و�� سبعينات  من �� حنا كيتنا-

  سوق  دخل�ي غ�� �ون -
َ

 احسن  kّر ك

 ا�خو�ن�  تبكيش ما-

- 
ّ
  أص�حھ ما  تفسد ال فحةالصّ  ياصاحب هللا قات

ّ
 انر�ّ  فلالط

 �ُسّمِ  ةالعر�يّ  ول الّد  فرقتو �� ونتوما تنقاردو  كمخاصّ  فحاتالصّ  ياهاد نتوما الفتنة عليكم عز�ز �حال-

  الوكيل و�عم � احسبي ا�حقد
ّ
  حظ

ّ
 .....ون �ستحّق  رجال كنتم مصر  ملنتخب قموف

  ور بالصّ  االهتمام -ب
ّ

  ور الصّ  منشورات تحظى  إذ ،ةخصيّ ال�
ّ

 من  كب��  باهتمام للمراهق�ن ة خصيّ ال�

 :والسياسية الفكر�ة باملنشورات  مقارنة ُعليا  أرقاما التعليقات  تحقق أصدقا��م، حيث طرف 

 خو�ا  ر منوّ - 

 البالد  نور�ي-

 برفكتو-

 متألللق -

 ا�خوادري  ك���ي-

 اليك (باألصبع) -

 راااااااءع-

 ديمااااواجد 

premo- 

 ةخلفيّ  أحسن  مسابقة حول   stranger Malekمنشور  مثل  كنولوجيا،التّ  أوجھ ببعض العناية -ج

 جمال ب�ن تراوحت  عة،متنوّ  ات�خلفيّ  بصور  �عليق، ومشاركة   2300حوا�� املنشور  هذا  قحّق  وقد للهاتف.

 
ّ
  عوتنوّ  بيعة،الط

ّ
 ور،الصّ  وغرابة ا�حيوانات، وحّب  باملشاه��، أث��التّ  وحجم العقيدة، وثقل قافة،الث
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 الستثمار ومست�جن، ونا�ح  ومشارك  ومعارض،  دمؤ�ّ  ب�ن متضار�ة  عليقات التّ  وجاءت  ...�عضها وغموض

 
ّ

 :املنشورات هذه مثل �� الوقت إضاعة من بدال د،ينفع من صالة و�عبّ  فيما حظةال�

- 
ّ

 هللا  رسول  ع�� �ص�

 و�ي��م بيننا الذي  العهد  واحدة لركعة قبورهم من يخرجون  ون يتمنّ  مالي�ن،  صالتكم ع�� حافظو-

 .��يذرّ  ومن الةالصّ  مقيم اجعل�ي ير�ّ  ،كفر  فقد تركها فمن الةالصّ 

 دينك  اشنو- 

 ا�حيوان ووتحبّ  اإل�سان ت���و-

 املنظر؟؟؟؟ ر�يصوّ  انت-

-perfecto 

 غاية -

-fantastics 

 حظنا ال حيث  خاصة ما يرتبط م��ا با�حكم، واألقوال املأثورة،  ة،الفكر�ّ  باملنشورات االهتمام تزايد  -د

 إ�� �سب��ا �� �شّك  منشورات، حول  آراءهم ف��ا ُيبدون  املف��ضة، صفحا��م ع�� للمراهق�ن واسعة مشاركة

  نظرا  اشر�ن،النّ  اتهو�ّ  ضبط لصعو�ة  املراهق
ّ
 والك��ة ،الفكرّي  والعمق ،املعر��ّ  ا�حقل �� عنوّ بالتّ  صافهاالت

 لد��م. فك��التّ  نزوعات وطبيعة منظورا��م، مع �ساوق  عن افعليّ  ��ع�ّ  جةاملدبّ  عليقاتالتّ  أّن  غ�� واتر.والتّ 

 ا:  صفحة مّ  ع�� ورد  ما ذلك  من

  �عتقد أن "قبل 
ّ
دباالكتئاب،  مصاب كأن

ّ
 باألغبياء"  محاطا لست أنك  الأوّ  تأك

 :�عضها وهذه (برتاج)،  تقاسم  2500و �عليقا،  530بحوا�� املنشور  هذا حظي 

 فت الزّ  زّي  تھنفسيّ  واحد ل�ّل  رسالة - 

 جميل -

 عظيم الكالم-

 وهللا  �ّح -

 وا�حاسدين  وا�حاقدين باألغبياء محاط�ن-

 تحف  حاجات  بتنشر  انت-

 اف و�زّ  محاطة-

-Entourage khraaa 

  باالكتئاب األغبياء عالقة إيھ-

-rue hhhT 
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 الوحيدة  ة الغبيّ  أنا ال- 

 شسوي؟  محاط و�ذا- 

- 
ّ

 ....��اية ملوش الغباء اأّم  حّد  لھ �اءالذ

 :ذلك من ي��ا،ألهمّ  �عضها  نذكر أخرى، منشورات هناك

 لسانك دام ما روحك بجميل �� شأن وال  ئھسيّ  أفعالك تكون  ح�ن  ا�حسنة بنواياك  �� عالقة ال "

 "مؤذيا

  ال"
ّ
  �ّل  فليس �عطي ما  مثل ع�� تحصل أن أبدا  عتتوق

ّ
 "مثلك قلب لد��م  اسالن

  �عم من تملك ما قيمة �علم ال  فأنت حياتك، ��  األشياء بأ�سط استمتع"
ّ
 "تفقدها ىح�

" 
ّ

  ملن قصف
ّ
  ةبقوّ  اصفعھ ثّم  القسوة مكعل

ّ
  �علم ى ح�

ّ
  كأن

ّ
 "مت�عل

 بأن �ا��  وهذا  العكس، لك نيب�ّ  ذلك ومع  كث��ا ويغتابك يكرهك �خص تجالس  أن املتعة ةقمّ "

  يخ��ك
ّ
 . دي�ابر�و) لليوناردو بصورة  (مرفوق  منافق" جبان إ�� تحو�لھ ع�� قادرة هيبتھ بحضورك كبأن

  للمراهق�ن، االجتما�� واصلالتّ  صفحات من  املأخوذة  الكتابات لهذه  �سيطة  قراءة إّن 
ّ

 بزوغ ع�� رتؤش

 �اأ�ّ  اظننّ  ىح�ّ  طو�ل، زمن مدى  ع�� ستتكرّ  ال�ي ةقليديّ التّ  املفاهيم من بجملة سيعصف جديد، عهد

  مفاهيم رأسها  وع��  متينة، أسس وذات  �املة، ة،��ائيّ 
ّ
 ة،وا�خصوصيّ  والواقع، والقيم، واصل،والتّ  غة،الل

 :استخالصها أمكننا ال�ي االستنتاجات �عض وهذه .غ��ةالصّ  وأناه املراهق، فكر ة ومحدوديّ 

  �عد لم  -أ
ّ
  حيث  واصل،التّ  وسائل من واحدة وسيلة سوى  املراهق منظور  من غةالل

ّ
 مجالها إ�� ل�سل

 وأشباه رة،متكرّ  و�لمات وحروف ة،يدو�ّ  ورموز  وعالمات، وأش�ال، ة،شعور�ّ  أيقونات مثل آخرون، مرتزقة

 
ّ
  تالقح عن فضال مختلفة، ةغة، ول�جات قوميّ الل

ّ
 أو حضور  أّي  لنقا��ا �عد لم إذ  و�جن��ا، ة،العامليّ  غات الل

  دة،متعّد  قراءات يحتمل محبوك لغوّي  خطاب بناء ليست املتواصل غاية دامت ما قيمة
ّ
 بصورة سمو�ت

  وخياال، وفكرا، أسلو�ا، صاحبھ
ّ
  ��  عب��التّ  غايتھ  ماو�ن

ّ
 وا�ح، رأي أو شعور، أو  موقف، عن  حظةال�

  أخطا��م عن البعض �عضهم املراهقون  �سائل ال لذلك مدروس. وغ�� سريع عفوي، مكشوف،
ّ
غو�ة، الل

   أّي   أبداولم يرد  
ّ
 نقد أو مالحظة تدعو إ�� ضرورة اح��ام سالمة ال�

ّ
 يرون ة، بل والغوي للغتنا القوميّ �كيب الل

  عيبا ذلك
ّ
  قيمة من يحط

ّ
 ،تامّ  �ش�ل قتحّق  قد سالةالرّ  من الغرض دام ما ّص وا�خطاب، والنّ  �كيب،ال�

 .لبس و�دون 

  
ّ

  أسالت كم جميعا  رنتذك
ّ
  عندما  واست�جان ونقد، مداد، من �جاتالل

ّ
  حرمة إ��  لت�سل

ّ
 ةاألدبيّ  غة الل

  غ�� امية،الّس 
ّ
 ةالليّ الّد  وسالس��ا، و�حنا��ا ة،عب��يّ التّ  قيم��ا عن �شراسة يدافع من ظهر  ما  سرعان ھأن

 ما أّن  وا�حال ة.واأل�اديميّ ة،  ينيّ والّد  ة،ياسيّ والّس  ة،وائيّ الرّ  ا�خطابات مطلو�ا �� �امم�ّ  تنويعا  أمست ىح�ّ 

 مماثلة مقاومة سيعرف مسبوق  غ�� ت�ج�ن من ة، االجتماعيّ  واصلالتّ  فضاءات �� العالم، لغات �عرفھ

  عن  دفاعا 
ّ
 سيذوب ما  سرعان  لكن  .ل�حضارة وعنوانا  ة،للقوميّ  وشعارا ة،للهو�ّ  رمزا باعتبارها  األصيلة غةالل

  بصورة تم��ي ال�ي ة االف��اضيّ  الفضاءات واقع سلطة أمام املما�عة جليد
ّ
 ر طوّ التّ  نحو املعاصرة غةالل
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  دون  واالكتمال،
ّ
  �او�أ�ّ  �جل��ا، إيقاف ع��  قدرة ألّي  أحد امتالك ودون  ف،توق

ّ
ر خارج آخ �وكب �� لتتش�

 .يطرةالّس 

 �شارك أو صفحتھ، يفتح من تجد ما نادرا إذ الفضاءات، هذه ادروّ  ةمطيّ  املستعارة األسماء أصبحت  -ب

  سواء املثبتة األسماء طبيعة ذلك ع�� تدّل  .ا�حقيقّي  باسمھ منشور  أو بتعليق،
ّ
  أم ة،العر�يّ  غةبالل

ّ
 غةبالل

 
ّ

 سكران،  جغيسو جغيسو،  Tata Adaw, Aminos Amine  Ana hna, Um Aws,قبيل: من ة،تينيّ الال

  نحو ا�حموم باقالّس  هذا و�أ�ي  .Minto Maryol،ماروك شوب  براند بيست،  بالعا�ي ما��ي
ّ
 هور الظ

 اسم أو �عنوان بدءا فحةالصّ  ةوخصوصيّ  واالنفراد، �،م�ّ التّ  هاجس ضغط تحت مستعارة بأسماء

 التّ  بدافع وليس صاح��ا،
ّ

 كما ةالواقعيّ  حالتھ من إذن، االسم، انتقل  .قبُل  من بدا كما ة، و�خفاء الهو�ّ رنك

 صورتھ حالة إ�� ة،ا�حقيقيّ  تھوهو�ّ  املراهق، ةل�خصيّ  تأر�خا �ان حيث املدرسة فضاءات �� ذلك رأينا

  العادي  املواطن �ان فكما العالم. إ�� تصديرها �� يرغب ال�ي 1ةاالف��اضيّ 
ّ

 أو جم،النّ  صورة مي�خ

  يراه ال الذي  انالفنّ  أو ،يا��يّ الّس 
ّ

 املراهق  صورة حال كذلك ينما،الّس  أو ا�جرائد أو  لفز�ون التّ  ع�� إال

 ما هناك فليس ا�حدودين. غ�� وجمهوره جماعتھ، أع�ن �� ت�خيمها إ�� جاهدا �س�� ال�ي ةاالف��اضيّ 

 أ من يمنعھ
ّ

  لآلخر�ن يو�� ال
ّ
لقد باتت    .ا�جميع لدى  مألوفة باتت االستعارة ثقافة وأّن  ةخاصّ  كذلك، هو ھبأن

 ة لروّ االف��اضيّ ات  ق الهو�ّ � هاجسا يؤّر م�ّ ة التّ خاصيّ 
ّ
 اد اإلن��نيت، ليس �� جانب الل

ّ
ذين باتا  غة واألسلوب الل

 ��خا واحدة ع�� الصّ 
ّ
 ما �� جوانب ال��وفايل، واملنشورات أساسا.  عيد العاملي، و�ن

فال با�� ع�� ي�يالّد  ا�خطاب هيمنة -ج  ة.دينيّ  نفحات  من �عليق أو منشور، يخلو ي�اد  ا�خطابات، 

 أو ةقرآنيّ  آية من جزء إقحام إ�� املتواصل �سارع حيث  ةإسقاطيّ  بطر�قة ما يتّم  غالبا إدراجھ أّن  واملالحظ

  مسلم�ن، حنا   :مصط�حات، مثل ىح�ّ  أو  ،نبوّي  حديث
ّ
 االسالم، ال �� خاوة هللا، رسول  ع�� ص��  هللا، قات

  با�، إال  ةقوّ  وال  حول 
ّ
 دون   .....� رجعو �، ا�حمد الوكيل، و�عم هللا حس�ي هللا، وهللا، سبحان �ّح  هم، الل

 ة،وا�حجاجيّ  ة،الليّ الّد  وظائفھ ي يؤدّ  �ي استعمالھ وشروط اشئة عنھ،وال لداللتھ النّ   الكالم، لسياق مراعاة

  طبيعة عن ��ع�ّ  اّم  خطاب ترديد تواتر  أّن  و�بدو  ة.واألخالقيّ  ةوالقيميّ 
ّ
 وهنا صاحبھ، عقل ل�ش�

عقل يتعامل  العر�ّي  العقل من «أّن  العر�ي"، العقل كتابھ "بنية �� ا�جابري، عابد دمحمّ  قالھ ما �ستحضر

 مع األلفاظ أك�� مّم 
ّ

 ا يتعامل مع املفاهيم، وال يفك
ّ

، 2  انطالقا من أصل أو ان��اء إليھ أو بتوجيھ منھ»ر إال

 جو�ز والقياس.لهذا ال يمكنھ أن ينتج املعرفة بل يحصلها عن طر�ق االستنباط واملماثلة والتّ 

 إليھ  تمّت  ال هوامش إ�� املوضوع جوهر  من  عليقاتالتّ  ترفرف حيث ب�ن املواضيع، ة ا�حادّ  االنتقاالت -د

�� منأى عن سياق الكالم، غ�� آبھ ما يقول  متفاعل ف�ّل  بصلة، يقال، وال بمضمون   أن يجب بما لديھ، 

  البضائع  لعرض سوق  إ�� املوقع  ل يتحوّ  القول، حيث
ّ
 وا�حاالت ة،والعقائديّ  ةوالثقافيّ  ةواملعرفيّ  غو�ةالل

 املقول  وتقو�م نقد، إ�� صاحبھ  منھ  ��دف �عليق، ع�� �عليقا  تصادف ما  نادرا إذ واالجتماعية،  النفسية 

 
1- Ibid.  

 . 564، ص2009بيروت  -9العربية، ط   محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، منشورات. مركز دراسات الوحدة -2
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 و�ذا املعرفية. خطوطھ و�ثراء حدوده، واح��ام و�غنائھ، ووحدتھ، املوضوع تماسك ع��  ا�حفاظ �غرض

  ومخجال، عنيفا، دّ الرّ  ي�ون  ما فغالبا حدث
ّ
 عن فضال اتھ،وأدبيّ  واصل،التّ  فلسفة غياب عن  ينّم  اوفظ

 : قبيل من ائھ،لقرّ  وال شيئا، لھ تضيف ال ةوسطحيّ  ة،ش�ليّ  ردود هيمنة

 أحسنت خ��ا، هللا جزااك وهللا، �ح، صدقت احرفيّ  واع، �ححح، كالم فعالن، �خخخخم، -

 
ّ
 ...الب�ن ذات  اص�ح اللهم شر،الن

 ياقات، ع�� جودة منتوجاتھ الفكر�ّ املراهق ال يحرص، �� هذه الّس   إّن 
ّ
 غو�ّ ة والل

ّ
ة،  قافيّ ة، واق��احاتھ الث

  فاعل معها، ب�ّل ص هامشا كب��ا للتّ دود ال�ي ينالها منشوره أو �عليقھ، حيث يخصّ بقدر ما يحرص ع�� الرّ 

 
ّ
أطراف العالم. بل أك�� من ذلك فهو  ة  مشاعره وقدرتھ ع�� ��ج عالقة اح��ام وتقدير مع زمالئھ من �اف

ُق كث��ا من �عض أصدقائھ الذين لم �شار�وه بتعليقا��م االعتياديّ 
َ
ة، لذلك تجده بالقدر ذاتھ حر�صا  َيْقل

منتقديھ، أو مست�جنيھ،   ا �� توجيھ ردود الذعة ل�ّل ع�� من لم يكتب، وع�� من كتب ونقد، حيث �شرع توّ 

 ة أحيانا. ة عنيفة وال أخالقيّ معارك هامشيّ فاعل إ�� ل معھ سياق التّ يتحوّ 

الّس   -ه ويش"ا��يار  ماي�ل  ذلك  إ��  ذهب  كما   1ياق" 
ّ

الش واقع  سمح  فقد  اإللك��ونيّ ،  لروّ بكة  ادها  ة 

ما يق��حون من أف�ار، وصور، وأحداث، ومق��حات، وردود أفعال، و�عليقات... تأ�ي    بمشاركة اآلخر�ن ��

 
ّ
م إ�� جمهور ة، تقّد ة والعقديّ ياسيّ ة والّس ة والثقافيّ ة واالقتصاديّ سياقا��ا االجتماعيّ عة من  معظمها مقتط

 خواسع عاملي يقرؤها �� ظروف ت
ّ
األص��. وسيالحظ القارئ،   ّص روف ال�ي ُيكتب ف��ا النّ تلف تماما عن الظ

 اهق، م��ا:الت عديدة طرأت ع�� خطاب املر والباحث معا مالمح هذا املعطى ا�جديد من خالل تحوّ 

 . اة أمرا عاديّ اعتبار إخفاء الهو�ّ  -

-   
ّ
ة،  ة، وثقافيّ ة، وعلميّ ة، وحضار�ّ ت لتشمل مواضيع سياسيّ ساع دائرة اهتمامات املراهق�ن حيث امتّد ا�

 ة من قبل. يّ ة... لم تكن تحظى لديھ بأهمّ ة، وظواهر استثنائيّ ة، وحاالت اجتماعيّ واقتصاديّ 

 ة انتفاء قيمة الهو�ّ -
ّ
 يّ ا�حل

ّ
 ة ممث

ّ
 ين والوطن. غة والّد لة �� الل

- 
ّ

 ة للمراهق�ن خاصّ ع�� تجارب عامليّ   ا�ي من خالل االنفتاح املستمّر ارتفاع منسوب الو�� الذ
ّ

باب  ة، وللش

 ة، بحيث تداخلت األعمار، وام��جت ا�خصوصيّ عامّ 
ّ
 ة. قافيّ ات الث

دو�نة �ش�ل ال يتطابق أحيانا مع ما �س�� تّ إسقاط األح�ام، واألفهام، واملالحظات ع�� املنشور، أو ال-

 
ّ
ة القارئ، وغاياتھ، وتضارب اآلراء  قافات، وثقل ذاتيّ إليھ صاحبھ، وذلك �سبب عزلة العبارة، وتداخل الث

 
ّ
 شويش ع�� سياق الكالم.ال�ي �عمل باستمرار ع�� الت

 ا��يار قيمة املعلومة، إذ لم �عد لها أثر كب�� �� حياة    -
ّ
 املراهق، ما دامت ال �ش�

ّ
سبة  ل جديدا مدهشا بالن

  ما يجري �� عالم شب�ّي  متا�عتھ ل�ّل  إليھ، �� ظّل 
ّ
 سريع اإلصدار، واإلخبار، وال�

ّ
ليت  الع. فأينما وّ �و�ج، واالط

 
مل شمس، جدليّ  -1

ٔ
واصل التواصل" على شبكات التّ  -المكان/ المسافات االجتماعية -مان/ الوقتالزّ  -ة انهيار سياقات "الهويةا

ثيراتها المجتمعيّ 
ٔ
 . 244، ص 2022 -185ة في العالم العربي، عالم المعرفة، عدد االجتماعي وتا
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جاوب املطلوب  شرط التّ  وجهك ستسمع من املراهق، ومن غ��ه ما ترغب �� إطالعھ عليھ، أو إقناعھ بھ، ألّن 

 د تحصيل حاصل.ة �سقط فورا، مما يجعلھ مجرّ ة تواصليّ وضعيّ  �� �ّل 

  إ�� املوضوع من  االنتقال  -و
ّ

 املواضيع مجمل �� بدونھ، أو بو�� ذاتھ، املراهق يقحم حيث ات،الذ

 أو املماثلة  ضغط تحت مشهدا أو  صورة، أو  فكرة، يداعب  وهو أناه  جماح كبح  �ستطيع فال املق��حة،

 املوضوع ة موضوعيّ  عن  َ�ْعِدل  ما غالبا  لذلك فهمھ. ع��  املوضوع استعصاء أو االختالف، أو  املما�عة،

 من بدال منھ �خ��يّ  موقف إبداء أو �عيشها، تجر�ة يخا�جھ، أو شعور  عن عب��بالتّ  فيھ، ذاتھ إلدماج

 بدال ا ذم�  أو مدحا املنشور، صاحب ع�� عليقللتّ  مسارعتھ أيضا رهيفّس  ما وهذا  .ومناقشتھ ونقده، تحليلھ،

 قبيل:  كتابتھ، من من

  رجل، كالمك وهللا �،مم�ّ  أنت ،عبقرّي  أنت  -
ّ
  ...عبيط  أنت فحة،الصّ  ياصاحب هللا قعظيم، ات

  هذا أّن  والواقع
ّ
  تحظى حيث ةالعمر�ّ  املرحلة هذه مع فقيتّ  املراهق ذات نحو �وعالن

ّ
 بقيمة ف��ا اتالذ

  ومدهشا جديدا اكتشافا باعتبارها ك��ى 
ّ
  سبةبالن

ّ
أن غ��  �ع�ّ إليھ،  مجا�ّي ھ  توظيف  عن  يرا��   �  ال  لها، 

 
ّ

 روط املوضوعيّ الش
ّ

 ا، ووظيفيّ ات إدراجا سو�ّ ة إلدراج الذ
ّ
 ما �عكس حجم التّ ا، إن

ّ
 �خ

ّ
"أنا" ما    ـ�لنة لم والش

 ى �ستقيم. د األ�عاد ح�ّ زالت �� حاجة إ�� بناء متعّد 

 -ز
ّ

العالقة  تفك أواصر   ك 
ّ
الل والهو�ّ ب�ن  القوميّ غة   ة 

ّ
الل �عد  لم  إذ  التّ ة،  شب�ات   �� االجتما��ّ غة    واصل 

 اطق�ن ��ا، باعتبارهم أمّ ة النّ حاملة لهو�ّ 
ّ
 ة لها ثقاف��ا، وفكرها، وفلسف��ا �� الوجود، و�ن

ّ
غة  ما أصبحت الل

 
ّ

مع�ّ بابيّ الش هو�ّ ة  عن  عمر�ّ �ة  مرحلة  مم�ّ ة  ل�ّل ة  إ�ّ   �ة  العالم.  للهو�ّ مراهقي  ٌن  َبّ�ِ تجاوز  إذن   �ا 
ّ
الل ة  غو�ّ ات 

 ة، و�يديولوجيّ القوميّ 
ّ
ة ذات خصائص جديدة قوامها االقتصاد �� الكالم،  ل مالمح لغة عومليّ ��ا، مقابل �ش�

 
ّ
 سالة، وُيسر القراءة. �كيب، و�ساطة الرّ وسرعة اإلرسال، و�جنة ال�

 -ح
ّ
واملتحوّ الث املراه ابت  كتابة   �� الكالسيكيّ ل  الفضاءات   �� سواء  التّ ق،  مواقع  ع��  أم  واصل  ة، 

 االجتما��ّ 
ّ
   اهر أّن . فالظ

ّ
 ابت ف��ا هو حاجتھ إ�� التّ الث

ّ
فض، أو  ات عن طر�ق الرّ عب��، و�صراره ع�� إبراز الذ

لهما. كما    ة، و�إقبال ورغبة ال نظ��أييد، أو االحتجاج، أو اإلدانة، أو تفج�� املكبوت، وهذا ما يمارسھ بقوّ التّ 

 نزعتھ نحو تكريس أسلوب النّ   أّن 
ّ

 ة األح�ام، و�طالقيّ ذع، و�ذاءة األلفاظ، وعموميّ قد الال
ّ
ل  ��ا ما زالت �ش�

هاّم ح�ّ  خاصّ �ا  لآلخر  نظره  وزاو�ة  تفك��ه،  من  عامّ ا  وللوجود  املتحوّ ة،  بينما  الوسائل، ة.  اختالف  هو  ل 

التّ  أعداد  ومساحة  وارتفاع   عب��، 
ّ
وا� التّ املشارك�ن،  دائرة   ساع 

ّ
ا�حل من  �سرعة  انتقلت  ال�ي  إ��  يّ فاعل  ة 

أّن العامليّ  بيد  العمليّ   ة.  هذه  جوهر�ّ مضمون  �غي��ا  �عرف  لم   ات 
ّ
بالل �حق  ما  ت�ج�ن عوملّي ا سوى  ،  غة من 

ة �ان  اضيّ ة. وما ظهر من ت�خيم لذات اف�� ��ا القوميّ ة هو�ّ ��ا، وافتضاض لعذر�ّ وانتفاء ألصال��ا، وقدسيّ 

 مفروضا أن تصغر، وتتواضع أمام ذوات عامليّ 
ّ
ة، مستثمرة غ�ى  ح نزوعا��ا املرضيّ م، وت�ّح ة مختلفة، وتتعل

  عة وا�ختلفة، فضال عن ظهور مساحة واسعة ملالمح االرتقاء الفكرّي الفضاء العاملي، وثراء أطروحاتھ املتنوّ 

 
ّ

فك��،  ات التّ ع�� من�جيّ   ي�ون لها حتما تأث�� إيجا�ّي ر�ن وفالسفة وعلماء، سمن خالل مطارحة مقوالت ملفك

 وتنويع مصادر املعرفة ال�ي ستلعب دورا حاسما �� �شكيل عقول مراهقينا مستقبال.
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ة الواق��، إ�� فضاء مواقع  عليميّ سا��م التّ انتقال مراهقينا من الكتابة �� فضاء مؤّس   أّن    ��ال شّك   -ط

  ة ما يرتبط م��ا بجدل الواق��ّ الت عميقة �� املفاهيم، خاصّ ، سيف��ي إ�� تحوّ االف��ا��يّ   واصل العاملّي التّ 

ظر إ�� اآلخر  ة، وزاو�ة النّ لوك، والقيمة، وا�جمال، واإلنتاج، والهو�ّ �� الوجدان، والفكر، والّس   واالف��ا��يّ 

غي��، وال بحدوده،  ؤ بطبيعة التّ نبّ م التّ مان وامل�ان، ال �ستطيع أحد اليو �� الزّ   د، و��� الوجود املمتّد املتعّد 

 ة. وآفاقھ، وآثاره ع�� مستقبل اإل�سان عامّ 

 : ة تربویّ  مقترحات  -9

  املبادئ اعتماد يف��ض  معها، ومن�جمة املراهق  خصائص  نع منبثقة سليمة  كتابة  لتحقيق
ّ
 ة�بو�ّ ال�

 ׃ اليةالتّ 
 .عل��ا ُجبل ال�ي املراهق  طبيعة  فهم •

 .وانفتاحها تھ�خصيّ  نمّو  تخدم ةتر�و�ّ  رؤ�ة وفق و�عز�زها لديھ الكتابة ةيّ خاصّ  دعم •

  القطيعة من بدال عنھ، يصدر فيما وا�حوار، واصلالتّ  اعتماد •
ّ

 معا�جة �� فضوالرّ  جبوال�

 .املطروحة القضايا

 .املواز�ة األ�شطة  �� و�دماجھ املدرسة �� أم البيت داخل سواء القرارات �� إشراكھ  •

  قد النّ  ملكة تر�ية •
ّ
  �ة ا�حرّ  من جّو  إلشاعة لديھ، ساؤل والت

ّ
 وا�حّق  أي الرّ  �� ةواالستقالليّ  ةفافيّ والش

 .عب��التّ  ��

  وسلو�اتھ منجزاتھ  إطراء •
ّ
 .واالرتقاء مّو النّ  من اّم  درجة قتحّق  ما�ل

  ع�� و�طالعھ واملدرسة، األسرة  طرف من لديھ داقةوالصّ  دقالصّ  قيم دعم •
ّ
 من مشرقة اتمحط

 .لھ سند خ�� لت�ون  املراهقون، ع��ا أبان ال�ي املراهقة  مراحل

  اقتحام •
ّ
  وتناولها،  ابوهاتالط

ّ
 .الشعوره �� أك�� تكبت ال ىالفرصة، ح�ّ  أتيحت ما�ل

  املراهق  تحسيس  •
ّ
 لھ �سمح  بما وفكره بمشاعره االرتقاء  ع�� العمل ثّم  ومن ا،جّد  سوّي  �خص ھبأن

 .ا�جتمع بناء �� ة واإليجابيّ  الة الفعّ  باملشاركة

  فّن  مستوى  ع�� سواء  اشئةللنّ  قدوة  لت�ون  املراهق، لكتابة  خاصة فضاءات فتح •
ّ
 ع�� أم ا�خط

 .ا�خطاب اتإرساليّ  مستوى 

خاصّ  •  يّ ��جيع 
ّ

الذ استقالل  أل�ّ ة  الشباب،  لدى  الهو�ّ ات  عنوان  التّ �ا  ومناط  ا�جديدة،  نازع  ات 

 �� التّ ، وطر�قة ناجعة ل�حفاظ عاإليجا�ّي 
ّ
أي، والفكر،  بي�� املف��ي إ�� االختالف �� الكتابة، والرّ نوع الط

 
ّ

 عور، واألحالم، والتّ والعقيدة، والش
ّ
�� ظّل ة... خاصّ عات، واملنافسة، وا�جّد طل    ة 

ّ
الش   ب�ّي مسا�� ا�جمهور 

 . 1داملوّح  ا�جم��ّ  لتشكيل الو�� اإل�سا�ّي 
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ٔ
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�� ورشات ت�و�نيّ مناقشة كتابات املراهق�ن بجميع   • تلفز�ونيّ فضاءا��ا ووسائلها،  �� برامج  أو  ة،  ة، 

َرك ف��ا هؤالء الشباب ع�� نطاق واسع، وُيسمح لهم ف��ا بإبداء آرا��م ب�ّل 
ْ

�ة وشفافية، حرّ   وفيديوهات ُ�ش

 ملشاركة. ى ال �شعر باستمرار ا�حجر والوصاية �� زمن االنفتاح واا ح�ّ مع ا�حرص ع�� تثمي��ا، وتقو�مها ذاتيّ 

ال �عيش املراهق معزوال عما يجري �� مالعب مجتمعھ، لذلك ال يجب أن ننتظر ثمارا مستساغة   •

، أي إ�� حقيقة  ال إ�� و�� جماه��ّي تنا. فال ��ضة وال حداثة ما لم يتحوّ ا �غرسھ �� تر�تنا، وجغرافيّ أك�� ممّ 

 .1قال ع�� أسعد وطفة  واد األعظم من مجتمعنا كماالّس  ة، تمّس ة وذاتيّ ة قاعديّ تر�و�ّ 

ة من  ة ال�ي تمنع املراهقة املغر�يّ ة عادلة، �� العوامل ا�حقيقيّ ظر، بطر�قة تر�و�ّ علينا أن �عيد النّ  •

واصل االجتما�� منح��ا هامشا  مواقع التّ   عب�� عن ذا��ا، أسوة بزمال��ا، �� هذه الفضاءات. وا�حال أّن التّ 

 . ة، وفرض وجودها ككيان مستقّل آرا��ا ا�خاصّ عب�� عن �ة، سمح لها بالتّ من ا�حرّ 

ة،  عليميّ سات التّ ، وفضاء املؤّس واصل االجتما��ّ محاكمة خر�شات مراهقينا بفضاءات التّ   ال يحّق  •

واصل املعاصرة، ولم تفهم سلط��ا، وآثارها  ات تكنولوجيا التّ ة لم تنبثق من سياقات مستجّد بمعاي�� تقليديّ 

 
ّ

والش الفكر،  النّ عور،  ع��   وزاو�ة 
ّ
إن معا.  والوجود  ا�حياة،  إ��  و�ذل  ظر  خطابا��م،  من  االق��اب  علينا  ما 

 
ّ
 مجهود مضاعف إلدراك طبيعة هذه ا�خطوطات املت

ّ
مشروط ع�� تجارب العامل�ن، بما  سمة باالنفتاح الال

 �سمح لنا بتحقيق تحوّ 
ّ

   ننا من معرفة أبواب ولوج البارجة، بدال من إجبار املراهقل ذا�ي يمك
ّ
�ول  ع�� الن

اس واملراهق�ن خصوصا، بطر�قة واسعة ال  �ت شبكة اإلن��نيت �ش�ل ال رجعة فيھ، حياة النّ م��ا. «فقد غ�ّ 

 يمكن تصوّ 
ّ
 رها... يجب علينا أن نتعل

ّ
 م التّ م ما �عانيھ املراهقون، ونتعل

ّ
 . 2ة لفهمهم»بكيّ نقل ب�ن ا�جماه�� الش

مال  • كتابا��م،  خالل  من  مراهقونا،  س��سم   فهل 
ّ
الط صور��م  ذهنيّ بيعيّ مح  وشعور�ّ ة  ومعرفيّ ا  ا  ا 

 وسلوكيّ 
ّ
ال� بؤس  سيعكسون  أم   ا، 

ّ
الث و�حالة  املتداولة،�بية،  ا�خطاب،  قافة     وعنف 

ّ
من�جيّ وتخل ات  ف 

عيد  واصل االجتما�� ع�� الصّ فك�� �� املدرسة، واألسرة، وا�جتمع رغم االنفتاح الذي أتاحتھ وسائل التّ التّ 

 العاملي، مكّس 
ّ
ت، لزمن طو�ل، عامال حاسما �� �شكيل أوعاء أبنائنا، وتوجيھ منظورا��م  رة بذلك حدودا ظل

 ا خالصا، بل هو مسلسل جما��ّ جاح ليس عمال فرديّ الفشل أو النّ   علما أّن ة،  ة وللوجود عاّم ل�حياة خاصّ 

  اناتج عن اختيارات واعية �جتمع ّم 
ّ

 .3د ادريس أبر�انكما أك

 

 
سعد وطفة، التربية والتنوير في تنمية المجتمع العربي، كـتاب جماعي، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة   -1

ٔ
علي ا

 .65ص  -39كـتب المستقبل العربي، ع
مل شمس، مرجع سابق، ص -2

ٔ
 .268ا

3 -Idriss Aberkane, Libérez votre cerveau, Référence précédente, P 148. 
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یاحة  نحو السّ ة  عودیّ ة السّ العربیّ  جاهات المراهقین والمراهقات في المملکةاتّ 
 رات ف وفقا لبعض المتغیّ طرّ یاضة والتّ والرّ 

 ة میدانیّ  دراسة 

 

 

 

 الملّخص: 

الّد   اس��دفت 
ّ
ات رصد  اإلعداديّ راسة  املرحلة  طلبة  العر�يّ جاهات  اململكة   �� واملراهقات  املراهق�ن  ة  ة 

 وع، والصّ ك�ى، والنّ �ات (نوع الّس وفقا ملتغ�ّ   الفكرّي ف  طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ ة نحو الّس عوديّ الّس 
ّ

، را��يّ الّد   ف

 
ّ
الب / الطالبة ب�ن اإلخوة أو األخوات �� األسرة،  وا�حافظة ال�ي يدرسون ��ا، وعدد أفراد األسرة، وترتيب الط

كها األسرة).  ارات ال�ي تمتليّ لألسرة، ومستوى �عليم األب، ومستوى �عليم األم، وعدد الّس   خل الشهرّي والّد 

 و�لغ عدد أفراد العيّ 
ّ

   597�ور واإلناث  نة الذ
ّ
 �ح من نتائج الّد طالبا وطالبة. وات

ّ
ھ ال توجد فروق ذات  راسة أن

 طات عيّ ) ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى (داللة إحصائيّ 
ّ
 نة الط

ّ
 الب والط

ّ
�  الثة تبعا ملتغ�ّ البات تجاه ا�حاور الث

 � نوع الّس ة تبعا ملتغ�ّ داللة إحصائيّ وع، بينما وجدت فروق ذات  النّ 
ّ
 كن ب�ن الط

ّ
 الب والط

ّ
الب  البات لصا�ح الط

 الذين �سكنون �� فيال، ووجدت فروق ذات داللة إحصائيّ 
ّ
 ة ب�ن الط

ّ
 الصّ   البات تبعا ملتغ�ّ� الب والط

ّ
��   ف

 ياحة والرّ محوري الّس 
ّ
 ب الصّ �اضة لصا�ح طال

ّ
 ل املتوّس األوّ  ف

ّ
 ب الصّ ط (اإلعدادي)، ولصا�ح طال

ّ
  ف

ّ
ا�ي  الث

 . ف الفكرّي طرّ ط �� محور التّ املتوّس 

 نت نتائج الّد كما بيّ 
ّ
 راسة وجود �عض الفروق ب�ن الط

ّ
�ات (ا�حافظة ال�ي يدرس البات تبعا ملتغ�ّ الب والط

 
ّ
الط  ��ا 

ّ
الط أو   الب 

ّ
الط أسرة  أفراد  وعدد   البة، 

ّ
والط  الب 

ّ
الط وترتيب   البة، 

ّ
الط أو  أو  الب  اإلخوة  ب�ن  البة 

 خوات باألسرة، ومستوى الّد األ 
ّ

ارات اململوكة  يّ لألسرة، ومستوى �عليم األب أو األم، وعدد الّس   هرّي خل الش

 
ّ
الث ا�حاور  تجاه  األسرة)  قبل  املؤّس من  قيام  بضرورة  الباحث  وأو��ى   الثة. 

ّ
ال� الرّ �بو�ّ سات  وغ��  سميّ ة  ة 

 سميّ الرّ 
ّ
 ة بدور مكث

ّ
 ة جاهات اإليجابيّ ف لتعز�ز االت

ّ
 وتحس�ن االت

ّ
 جاهات لدى الط

ّ
 البات. الب والط

  -: ال�لمات املفتاحية
ّ
 .ف الفكرّي طرّ التّ  -املراهق�ن جاهات ات
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Abstract: 

The study aimed to monitor the attitudes of preparatory school students in the Kingdom of 

Saudi Arabia towards tourism, sports and intellectual extremism according to the variables 

(type of residence, gender, grade level, governorate in which they study, number of family 

members, the student’s arrangement among brothers or sisters in the family, and income the 

monthly income of the family, the father’s education level, the mother’s education level, and 

the number of cars the family owns). The number of male and female sample members was 

597 male and female students. It was clear from the results of the study that there were no 

statistically significant differences at the level (0.05) between the averages of the male and 

female sample towards the three axes according to the gender variable, while there were 

statistically significant differences according to the type of housing between male and female 

students in favor of the male and female students who live in a villa. Statistically significant 

between male and female students according to the class variable in the axes of tourism and 

sports in favor of first-grade (preparatory) students, and in favor of second-grade students in 

the axis of intellectual extremism. 

The results of the study also showed that there are some differences between male and 

female students according to the variables (the governorate in which the male or female 

student studies, the number of male and female family members, the student’s arrangement 

among the brothers or sisters in the family, the family’s monthly income level, the father or 

mother’s education level, and the number of cars owned by the family) towards the three axes. 

The researcher recommended that formal and informal educational institutions should play an 

intense role in promoting positive attitudes and improving attitudes among male and female 

students. 

keywords: Adolescents attitudes - ideological extremism. 
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 : مة المقّد -1

 
ّ
ة لكيانا��م ا�ختلفة.  ا ع�� درجة من األهميّ ل السياحة �� حياة املراهق�ن واملراهقات موضوعا حيو�ّ تمث

الرّ ا  ّن أكما   معيّ �اضيّ �جوانب  فرق  نحو  وميولهم  التّ ة  من  يتجزأ  ال  قد  جزء   نة 
ّ

الذ  ف��يّ والنّ   ه�يّ �و�ن 

ع�� فكر املراهق أو املراهقة، و�قودهم إ��    ل�يّ أث�� الّس ب أحيانا �� التّ عصّ ب التّ لد��م. وقد يتسبّ   واالجتما��ّ 

ف بأنواعھ ا�ختلفة، ذلك أن درجة االنفعاالت عند املراهق�ن واملراهقات غالبا ما ت�ون عالية تمنعهم  طرّ التّ 

ة  الر�اضة ذات أهميّ   هـ أّن 1435سة العتيق عام  نت درامن رؤ�ة املشاهد ع�� حقيق��ا �� عالم الواقع. فقد بيّ 

االجتماعيّ  ا�حياة   �� والتّ كب��ة  االندماج  تحقيق  �س��دف  و��  ي�ّح ة،  وال  واالنتماء،  عن    �اتف  تخرج  أن 

الفكرّي �ْ سياق الذي  �ا  تح��  نواألخال��  إّن ماتنضوي  بل  االجتماعيّ الرّ   ،  العالقات  تقو�ة  �س��دف  ة، �اضة 

 هـ). 1435عارف (العتيق، ة، وتحقيق التّ فسيّ النّ ة ّح وتحس�ن الّ� 

 
ّ
جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو جوانب ا�حياة ا�ختلفة باألصدقاء الذين رغم �و��م مصدرا  وتتأثر ات

 
ّ

� مثال �جانب مع�ن أو  ح�ّ ) فالتّ 2010 إ��م قد يصنعون ما ال تحمد عقباه لدى أقرا��م (�و��،  للمتعة، إال

معيّ  أوأل�خاص   ضّد   ن�ن 
ّ
يتش� سلوك  هو  االجتما��ّ هم  ا�حيط  من  تقدير   ل  ضعف  ي�ون  وعادة  لهم، 

 
ّ

الصّ الذ املواقف  و�عض  ا�خاطئة،  املعتقدات  و�عض  واملعاي��،  بالقيم  االهتمام  وعدم  ��  ات،  سببا  عبة 

   ).2007حدوثھ (شيفر وميلمان،  
ّ
ال�  ياحيّ ة والّس �ف��يّ و�ساعد املناشط 

ّ
قات  ي املراهق�ن واملراهة ع�� تخط

عّد  �التّ مشكالت  والتّ عصّ ة  والتّ طرّ ب،  أفضل،  بمنظور  ا�حياة  و�دراك   ف، 
ّ
باملرارة،  غل اإلحساس  ع��  ب 

 ).2017��ي(محمود، آ و�سيان امل

   وعموما فإّن 
ّ
 �ش�

ّ
بات  ف يرتبط بجملة من املسبّ طرّ ب والتّ عصّ ياحة والتّ من الّس   جاهات نحو �ّل ل االت

ا، وك��ة  الغارب لألبناء والبنات �� ف��ة املراهقة، وحرمان هؤالء عاطفيّ ها ترك ا�حبل ع��  والعوامل من أهمّ 

ة  ينيّ ماح لهم با�خروج دون ضوابط ومعاي�� مناسبة، وضعف ا�جوانب الّد ، والّس ّن تو�يخ األبناء �� هذه الّس 

 لألبناء املراهق�ن واملراهقات الذي  االجتما��ّ   مّو ). ورأى �عض ا�خ��اء أن النّ 2011(العر�ي،  
ّ
جاها��م  ن يظهر ات

االلتفات إل��ا كث��ا، و�ندرج تحت ذلك اح��ام رغبات هؤالء ��    ال�ي ال يتّم   مّو ا�ختلفة هو أحد مظاهر النّ 

املسؤوليّ حرّ التّ  ملمارسة  لهم  الفرصة  و�تاحة  إهمال،  دونما  واالستقالل  االجتماعيّ ر  مع  ات  لالندماج  ة 

وجيھ،  ل أصدقا��م مع حسن التّ ة، وتقبّ ة وا�حياتيّ جتماعيّ ا�جتمع، ومساعد��م ع�� اكتساب املهارات اال 

جوهر�ّ  جوانب  وغ��ها  حّد فهذه  إ��  مسؤولة     ة 
ّ
ات بناء  عن  شؤون  كب��  نحو  واملراهقات  املراهق�ن  جاهات 

 .)2010ا�حياة ا�ختلفة (أبو سعد، 

 : راسة مشکلة الدّ  -2

 
ّ
ف باختالف العوامل  طرّ �اضة ونحو التّ الرّ ياحة، ونحو  جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس تختلف ات

 
ّ
النّ   يميل معظم األفراد �� سّن   روف ا�حيطة ��م. إذوالظ  املراهقة أو 

ّ
باب إ��  ضوج املبكر و�داية ف��ة الش

ى �� ة املتاحة داخل املواقع ال�ي �عيشون ف��ا أو خارجها، بل ح�ّ ياحيّ االستفادة من الفرص أو اإلم�انات الّس 

االالبلدان األخر  ي�ون  ما  الّس   تجاهى. وغالبا  الوّج نحو  غ��  ا�حر�ّ القائمة    هة ياحة    ة وعدم االنضباط ع�� 
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غياب  و  واملراقبة،  �املتاع��  ل  عة 
ّ
�ش� ما  النّ وهو  املصاعب  من  العديد  �حدوث  والبدنيّ فسيّ مصدرا  ة  ة 

ال�ن إ�� االنفالت بأنواعھ  ياحة برفقاء غ�� مأمو�ي ا�جانب، أو بأقران ميّ ة إذا اق��نت الّس ة، خاصّ واالجتماعيّ 

 ). 2016Mariotti ,ين واألخالق والقيم النبيلة (وخوض تجارب تتعارض مع الّد 

أّن  املالحظ  األسرّي   ومن  الّس   الو��  إيجابيّ �شأن  مراعاة  مدى   �� مباشر  دور  لھ  وموضوعا��ا  ات  ياحة 

   ،ياحة من عدمهاالّس 
ّ
 ف�ل

ّ
  وي لألبناء، �ان ذلك �� صا�ح هؤالء، الّس أهيل  سع من اإلعداد والتّ ما �ان هنالك مت

 
ّ
 بينما قد تتش�

ّ
ياحة �سبب ضعف مستوى اإلعداد  لة بالّس ة تجاه �عض القيم ذات الصّ جاهات سلبيّ ل ات

   . وفضال عن ذلك فإّن أهيل األسرّي والتّ 
ّ
ياحة  ة �الّس جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو القضايا ا�جتمعيّ ات

 
ّ
 وال�

ّ
عليقات ). وأظهرت العديد من التّ 2015عاية واإلعالم (حسن،  بوسائل اإلعالن والّد   ر�فيھ ونحوها قد تتأث

الصّ  اإللك��ونيّ ��  أّن فحات     ة 
ّ

الش الصّ فئة  يجدون  باب  ال  قد  والكبار  يل�ّ الّس   ��غار  ما  وط��م   �� ي  ياحة 

من أسباب مصاعب    قابة هواخلية، وأبدى �عضهم أن الفراغ وغياب الرّ ياحة الّد الّس ب احتياجا��م أو �غر��م  

 الّس 
ّ

الش لدى  التّ ياحة  ومصاعب  األصدقاء،  تأث��  مع  جنب  إ��  جنبا   باب، 
ّ

الش ع��  بدأت  ضييق  ال�ي  باب 

برامج  إ��  وء، وا�حاجة  اخلية، وتأث��ات رفاق الّس ياحة الّد تنحسر �� الوقت ا�حاضر، وارتفاع أسعار الّس 

 
ّ
هـ). و�� كث��  1433رجب    16ة (الرئيسية، األر�عاء  يّ ياح ياحة، واستئثار العائالت با�خدمات الّس مة للّس منظ

ة وفقا ملا يراه األبناء أو البنات املراهقون واملراهقات ح�ى و�ن  ة األسر�ّ ياحيّ من املواقع ت�ون االختيارات الّس 

اجتماعيّ ترّ  مصاعب  ا�خيارات  هذه  ع��  واقتصاديّ تب  وثقافيّ ة  (ة  ونحوها  )  2013Tiago And Tiago ,ة 

   Dionysopoulouو    Bizirgianniوترى 
ّ
ات الّس أن  نحو  واملراهقات  املراهق�ن  بأساليب  جاهات  تتأثر  ياحة 

 ). Bizirgiannt And Dionysopoulou, 2013رجة األو�� (بالّد  واصل االجتما��ّ التّ 

د تبدو  ف ال�ي قطرّ ھ األها�� إلشارات التّ ة بم�ان أن يتنبّ من األهميّ   ، فإّن ف الفكرّي طرّ التّ   وفيما يخّص 

 ع�� أبنا��م ذ�ورهم و�نا��م من أجل التّ 
ّ

حيح حماية لهم ووقاية من الوقوع �� األذى. وقد  ريع الّ� ل الّس دخ

 قار�ر الصّ ة، والتّ نت �عض املواقع اإللك��ونيّ بيّ 
ّ
املنظ التطرّ مات األمنيّ ادرة عن  الفكرّي ة أن �سبة  لدى    ف 

�� مواقع االعتقال ا�ختلفة تز�د عن   �� سّن 70ا�حتجز�ن  (   % ممن هم  ).  2021Independent ,املراهقة 

التّ  مناشط  ع��  البعض  األمنيّ طرّ وأطلق  ا�جهات  تبذل  ولذلك  الصامت،  الغزو  لفظ  الفكري  جهودا  ف  ة 

 
ّ
لمشاركة �� تجفيف منا�ع هذه  فة للمساعدة �� توعية األها�� والعوائل وجماعات األصدقاء وا�ج��ان لمكث

 صت �عضها مواقع الك��ونيّ فة، وخصّ األف�ار املتطرّ 
ّ
نوات  ا خالل الّس �ح جليّ ة ل�خدمة وللمساندة. وقد ات

ة،  ة أو دولة دون غ��ها، بل أ�حت مش�لة عامليّ ليست وقفا ع�� أمّ   ف الفكرّي طرّ مصاعب التّ   املنصرمة أّن 

أّن ال سيّ   طرّ التّ   ما 
ّ

الك��ونيّ يھ شف أ�حت �غذ  ة، وشب�ات متنوّ ب�ات 
ّ
العديد من  عة االت جاهات. وتنطلق 

ة، واإلفساد  ينيّ واالعتداء ع�� ا�حرمات الّد   ،يا��يّ مي�� الّس والتّ   ة،من براثن العنصر�ّ   ف الفكرّي طرّ مظاهر التّ 

   ف الفكرّي طرّ التّ   ) وهناك من يرى أّن 2020BBC News ,للبيئة ونحوها (
ّ
 ة العلم  ينتج عن قل

ّ
وا�جهل    ر��ّ الش

 بالّد 
ّ
وتد� التّ ين،  املستوى  الّد علي�يّ ي  والفتاوى  املتشّد ينيّ ،  التّ ة  ومشكالت  والفراغ،  والزّ دة،  واج،  وظيف 

 واالعتداءات اإلسرائيليّ   ة،صنيفات االجتماعيّ والتّ 
ّ

باب، وا�عدام ة ونحوها، وذبول القيم ومفاهيمها لدى الش

 �� الوقت ا�حاضر، �غ�ّ وانخفاض تقدير الذات. و  ف��يّ األمن النّ 
ّ
و�رى    ،جاهات�ت العديد من األف�ار واالت



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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  ا��يّ ب الر�ّ عصّ ب، وخاصة التّ عصّ عة �� مسائل التّ املراهق�ن ذ�ورهم و�نا��م لد��م درجات متنوّ   ا�خ��اء أّن 

�عّد  اجتماعيّ الذي  ظاهرة   " هؤالء  سلبيّ ه  للكراهيّ ة  تقود  أساس  ة  وهو  للمنافس�ن،  والبغضاء  وا�حقد  ة 

ا�جماه��ّي ال    عنف 
ّ

يوالش الذي  ممّ غب  املالعب   �� الرّ حدث  يبعد  التّ ا  عن   �اضة 
ّ

الش   . ر�فنافس 

)"https://www.alriyadh.cim  دراسة و��  التّ )  عن  الرّ للواي��   عصب 
ّ

أك أّن �ا��ي  الباحث  عصب  التّ   د 

   �ا��يّ الرّ 
ّ
نغلق الذي  امل   ل�يّ فك�� الّس والتّ   ن عند املراهق�ن نتيجة ل�حماقة وا�جهل وا�جمود الفكرّي ما يت�وّ إن

 يقود صاحبھ للتّ 
ّ

ة  عة م��ا أسباب نفسيّ �ا��ي متنوّ ب الرّ عصّ التّ   أسبابات. وأو�ح الواي�� أن  مركز حول الذ

اجتماعيّ  اقتصاديّ وأسباب  وأساب  جزءة،  إن  كما  عن    اة،  املسؤول�ن  �عض  إ��  �عود  املعضلة  هذه  من 

ب  عصّ ية إ�� التّ ال�ي أجراها إبراهيم عن العوامل املؤدّ راسة  نت الّد هـ). و�يّ 1435ة (الواي��،  �اضيّ املناشط الرّ 

 
ّ

ف مثل تنامي سلوك  طرّ آخر من التّ   بروز نوع  ة،قليديّ ف التّ طرّ باب إزاء جوانب التّ لدى ا�جيل ا�جديد من الش

الشباب املعاصر ال يحمل    ل مفهوم ت�و�ن األسرة والعائلة. و�جماال، فإّن ة، واإل�حاد، وتبّد ة ا�جنسيّ املثليّ 

 
ّ
 فة ذات مستوى إرها�ّي جاهات متطرّ ات

ّ
 ، و�ن

ّ
 ما تتش�

ّ
 جاهاتھ ا�جديدة نحو �ل ما يحّق ل ات

ّ
ة  خصيّ ق املتعة ال�

 لبيّ �غض النظر عن اال�ع�اسات الّس 
ّ
 ة امل��ت

ّ
داقات ال�ي  لل والصّ بة ع�� ذلك، مع امليل الشديد إ�� ت�و�ن الش

  جماعات األقران واألصدقاء ��  ق هذه املتعة، حيث إّن تحّق 
ّ

 من أك�� الش
ّ
جاهات املراهق�ن  رائح تأث��ا ع�� ات

 
ّ

رات واملسكرات و�ل  لتعاطي ا�خّد   ل�يّ أث�� الّس ؤون، و�� كذلك مسؤولة عن التّ واملراهقات �� مختلف الش

آخرون  ى  ). و�ر 2007هـ)، (سالم،  1443ما يقع �� هذه الدائرة املغلقة ال�ي يصعب ا�خروج م��ا (ا�خطيب،  

العوا   ّن أ التّ مل االجتماعيّ من أهم  ال�امنة خلف  الرّ عصّ ة  ة  ة �عض األفراد من فرق ر�اضيّ �خر�ّ   �ا��يّ ب 

 ة معيّ عون وتفاخر �عض أفراد األسرة النتما��م إ�� فرق ر�اضيّ منافسة لفر�قهم الذي ��ّج 
ّ
�ح  نة. كما ات

   راسة أّن من الّد 
ّ

ة، هذا عدا  الفرق األجنبيّ ى من  ون هز�مة الفرق املنافسة ح�ّ باب وغ��هم يتمنّ �عض الش

 
ّ
عصب الذي يبديھ �عض  ، والتّ واصل االجتما��ّ �اشق باأللفاظ ومهاجمة الفرق املنافسة ع�� وسائل التّ ال�

 
ّ
الرّ ا�حل معيّ �اضيّ ل�ن  لفرق  ميلهم  �سبب  (إبراهيم،  �ن  عام  2018نة  العبيدي  و��ن  أهّم   2018).  من    أن 

 
ّ
التّ مؤث الرّ عصّ رات   التّ   �ا��يّ ب 

ّ
والقوت النّ ر  الرّ ف��يّ لق  قبول  وعدم  والتّ ،  اآلخر،  للرّ ح�ّ أي   � 

ّ
ال� ، خ��يّ أي 

التّ  وعدم  الغضب،  بالرّ متّ وسرعة  الرّ ع   �اضيّ وح 
ّ
والث  ة، 

ّ
الهش والتّ قافة  املفضّ بعيّ ة،  للفر�ق   ة 

ّ
وقل ة  ل، 

األطفال �� جوانب  ). ومن املعروف أن إقحام  2018��ا (العبيدي،  األصدقاء، والعيش �� أوهام واإليمان ب�ّح 

 ما يؤثم.قد �غتال براء��م، وأن من يفعل ذلك ر�ّ  �ا��يّ ب الرّ عصّ التّ 

 م تحضر مش�لة الّد و�� ضوء ما تقّد 
ّ
 ا��: ئيس التّ ساؤل الرّ راسة �� الت

 
ّ
  ف الفكرّي طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ ة نحو الّس عوديّ ة الّس جاهات املراهق�ن واملراهقات �� اململكة العر�يّ ما ات

 �ات؟ ا لبعض املتغ�ّ وفق

 وتتفرّ 
ّ
 الية:  ئيس األسئلة التّ ساؤل الرّ ع من الت

1-   
ّ
ات العر�يّ ما  اململكة   �� واملراهقات  املراهق�ن  الّس جاهات  الّس عوديّ ة  نحو  والرّ ة  والتّ ياحة  ف  طرّ �اضة 

 وع، والصّ وفقا ملتغ��ات (النّ   الفكرّي 
ّ

، وا�حافظة، عدد أفراد األسرة، ترتيب املراهق / املراهقة  را��يّ الّد   ف

https://www.alriyadh.cim/
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 ب�ن اإلخوة واألخوات، الّد 
ّ

يارات ال�ي لألسرة، مستوى �عليم األب، مستوى �عليم األم، عدد الّس  هرّي خل الش

 ة)؟ طة (اإلعداديّ املرحلة املتوّس  تمتلكها األسرة) الذين هم �� سّن 

2-  
ّ
  �� سّن  جاهات املراهق�ن واملراهقاتما ات

ّ
ياحة  ة نحو الّس عوديّ ة الّس ة �� اململكة العر�يّ انو�ّ املرحلة الث

 وع، الصّ ت (النّ ا� وفقا ملتغ�ّ   ف الفكرّي طرّ �اضة والتّ والرّ 
ّ

، ا�حافظة، عدد أفراد األسرة، ترتيب  را��يّ الّد   ف

 املراهق / املراهقة ب�ن اإلخوة واألخوات، الّد 
ّ

، ن مستوى �عليم األمّ لألسرة، مستوى �عليم األب   هرّي خل الش

 ارات ال�ي تمتلكها األسرة؟  يّ عدد الّس 

 : راسة ة الّدأهمّی -3

 راسة من اآل�ي:ة الّد يّ تنبثق أهمّ 

ة، حيث إن  ظر�ّ راسات �� مجالھ غ�� مكتمل النّ موضوع املراهقة الزال رغم العديد من األبحاث والّد  .1

 
ّ
 املعاصرة. ة قافات اإل�سانيّ املراهقة مفهوم مختلف �شأنھ �� الث

2.  
ّ
ف،  طرّ ياحة، والتّ ة مختلفة �الّس جاهات لدى املراهق�ن واملراهقات �شأن جوانب حياتيّ تنامي االت

 وغ��ها.  �ا��يّ ب الرّ عصّ والتّ 

3.  
ّ
ب ع�� بلورة برامج  عصّ ف والتّ طرّ ياحة والتّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس �ساعد معرفة ات

 
ّ

 وتطبيقات تمك
ّ

 ف مع ا�حياة �ش�ل أفضل. كيّ ر�حة من التّ ن هذه الش

4.  
ّ
ن ع�� الباحث�ن والباحثات  ة �عض املوضوعات ال�ي يتع�ّ راسة ا�حاليّ ب ع�� نتائج الّد يمكن أن ي��ت

 ع.ق وموّس دراس��ا �ش�ل متعمّ 

الوطنيّ  .5 والرؤى  ا�خطط  صلب   �� تدخل  املراهقة  قضايا  والعامليّ أ�حت  املراهقون  ة  فهؤالء  ة، 

 
ّ
 ة. املستقبل املقبل للبشر�ّ لون واملراهقات يمث

   : راسة هدف الدّ  -4

الّد   �س��دف 
ّ
ات العر�يّ راسة رصد  �� اململكة  الّس جاهات املراهق�ن واملراهقات  �� سّن عوديّ ة  املرحلت�ن    ة 

(اإلعداديّ املتوّس   طة 
ّ
والث الّس انو�ّ ة)  نحو  والتّ ة  والرّ طرّ ياحة  متغ�ّ ف  ضوء   �� النّ �اضة  والصّ �ات   وع، 

ّ
  ف

وا�حارا��يّ الّد  وترتيب  ،  األسرة،  أفراد  وعدد  ��ا،  يدرسون  أو  واملراهقات  املراهقون  ��ا  �سكن  ال�ي  فظة 

 املراهق / املراهقة ب�ن اإلخوة أو األخوات �� األسرة، والّد 
ّ

لألسرة، ومستوى �عليم األب، ومستوى    هرّي خل الش

 ارات ال�ي تمتلكها األسرة. يّ ، وعدد الّس �عليم األمّ 

 : راسة حدود الدّ  -5

 ا من خالل �و��ا أجر�ت خالل الّس راسة زمنيّ الّد   تحّد  .1
ّ
 م. 2021  –  2019الث األخ��ة من عام  نوات الث

ا من خالل تطبيقها ع�� شرائح املراهق�ن واملراهقات �� اململكة من املواطن�ن  راسة م�انيّ الّد   تحّد  .2

 واملواطنات، واملقيم�ن واملقيمات �� محافظات ومناطق البالد ا�ختلفة. 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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موضوعيّ   تحّد  .3  الدراسة 
ّ
ات رصد  ع��  ترك��ها  خالل  من  ��  ا  واملراهقات  املراهق�ن  شرائح  جاهات 

 املرحلت�ن املتوّس 
ّ
 . ف الفكرّي طرّ ياحة والر�اضة التّ انو�ة نحو الّس طة (اإلعدادية) والث

 : راسة مصطلحات الّد -6

 : املراهقة .1
ّ
 �ع�ي املراهقة �� الل

ّ
ة لفظ املراهقة  ت الغر�يّ قافاغة مقار�ة ا�حلم والبلوغ ويستخدم �� الث

الزمنيّ للّد  الف��ة  و�غطي  اكتمالھ  إ��  البلوغ  بداية  ف��ة  ع��  سّن اللة  من  سّن   ة  إ��  عشرة    الثالثة 

منظور،  التّ  (ابن  وم�ّ 2000)،(مخيمر،  2003اسعة عشرة  املبكرة  ).  املراهقة  مرحلة  ب�ن  البعض   �

   17  –   15طة (سنة)، ومرحلة املراهقة املتوّس 14  -12(
ّ

  21  –   18رة (سنة) ومرحلة املراهقة املتأخ

 ). 2013)،(حمداوي، 2011سنة)(العر�ي، 

 و�قصد ��م �� هذه الّد :  املراهقون واملراهقات .2
ّ
لبة الذ�ور واإلناث املواطنون واملواطنات  راسة الط

العر�يّ  اململكة   �� يدرسون  الذين  واملقيمات  الّس واملقيمون  املتوّس عوديّ ة  املرحلت�ن   �� طة  ة 

 إلعداديّ (ا
ّ
 ة.انو�ّ ة) والث

3.  
ّ
 :  جاهاتاالت

ّ
االت أن  حف�ي  نفسيّ يرى  ظاهرة  اجتماعيّ جاهات  �ع�ّ ة  ا�حّد ة  عن  الرّ �  ة  ئيسيّ دات 

ق  هھ وتحّق ، و�� بمثابة عوامل داخلية �ستث�� سلوك اإل�سان وتوّج االجتما��ّ   لوك اإل�سا�ّي للّس 

 ).2009)،(شتا، 1993ة (عطوة، كيّ ة وسلو ة ومعرفيّ نات تقو�ميّ �امل، و�شتمل ع�� م�وّ فيھ التّ 

الّد  هذه   �� ��ا  ا�حّد و�قصد  جملة  املوّج راسة  الّس دات  نحو  واملراهقات  املراهق�ن  لسلوك  ياحة  هة 

 رورة ثابتة. دات ليست بالضّ �اضة، و�� بمثابة محّد والرّ  ف الفكرّي طرّ والتّ 

 : راسة ة الدّ منهجیّ  -7

الذي �س��دف ا�حصول ع�� معلومات من مجموعات من األفراد    راسة ع�� املن�ج املس��ّ اعتمدت الّد 

فعاليّ  أك��  ذلك  باعتبار  مباشر  الّد �ش�ل  ألغراض  ا�حاليّ ة  املس��ّ راسة  املن�ج  ويشتمل  الوصف    ة،  ع�� 

 ؤ واالستطالع ع�� جمع بيانات يمكن التّ نبّ والتّ 
ّ
لوك  ق باآلراء وا�حقائق والّس عب�� ع��ا �� صورة تكرارات تتعل

 ). 2014عالم،  (أبو

   : نة راسة والعیّ مجتمع الدّ  -8

 
ّ
 راسة ا�حاليّ ل مجتمع الّد �ش�

ّ
 ة من الط

ّ
 طة (اإلعداديّ املرحلت�ن املتوّس  البات �� سّن الب والط

ّ
انو�ة  ة) والث

العر�يّ  اململكة   �� واملقيمات  واملقيم�ن  واملواطنات  الّس املواطن�ن  وتّم عوديّ ة  نة  العيّ   أسلوب استخدام    ة، 

 
ّ
الّد ة  بقيّ الط الّد احتماليّ إ��  راسة نظرا  ��  تّم ة عدم تجا�س مجتمع  العناصر ع�� ش�ل    راسة، لذا  تحديد 

 
ّ

طال شرائح  أو   بيّ فئات 
ّ
توف مع  إم�انيّ ة  األص��ّ ر  ا�جتمع  تمثل  (خندق��  ة  بلغ 2012وخندق��،    ��ا  ). وقد 

  264ة) م��م طة (اإلعداديّ املتوّس  طالبا وطالبة من طلبة املرحلة 597نة ال�ي طبق عل��ا املقياس العيّ  إجما��ّ 

 
ّ

 طالبة. و�لغ إجما�� العيّ  333وعدد  �ور،طالبا من الذ
ّ
طالبا وطالبة م��م   3989ة انو�ّ نة من طلبة املرحلة الث

 طالبا، موزع�ن ع�� جميع محافظات البالد املس��دفة. 2378
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 : راسة أداة الدّ  -9

   تّم 
ّ
 (اإلرهاب) �عد أن تّم   ف الفكرّي طرّ والتّ   �ا��يّ الرّ   بعصّ ياحة والتّ جاهات نحو الّس تطبيق مقياس االت

دة وتجمع �� املناسب وهو مقياس �ستخدم طر�قة االستجابات املتعّد   تصميمة وتقنينھ باألسلوب العل�يّ 

 درجة واحدة. 

 .) ذلك1حساب صدق وثبات املقياس بمعامل ثبات ألفاكرونباخ و�وضع ا�جدول رقم ( وتّم 

بات ملقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف بمحاوره الفرعّية  : 1جدول 
ّ
معامل الث

 ألفا  –بطر�قة كرونباخ 

 ألفا  – كرونباخ   عدد العبارات   ا�حاور 

 0.813 9 ياحة الّس 

 0.790 40 �اضة  الرّ 

 0.848 40 ف طرّ التّ 

 0809. 119   املقياس ك�ّل 
 

الّس  يوّ� ا�جدول   ابق 
ّ
الث معامالت  كرونباخ  ح  بطر�ق     –بات 

ّ
ات مقياس  �حاور  املراهق�ن ألفا  جاهات 

ياحة) جاء بمعامل  ل (الّس ا�حور األوّ   و�الحظ أّن   واإلرهاب،   �ا��يّ ب الرّ عصّ ياحة والتّ واملراهقات نحو الّس 

 0.813ثبات (
ّ
 0.790ا�ي ()، وا�حور الث

ّ
جميع هذه القيم مرتفعة،   و�الحظ أّن   )،0.848(الث  )، وللمحور الث

 
ّ
مقياس    ا �ش�� إ�� أّن ) مّم 0.70) و�� قيمة مرتفعة (أك�� من  0.809بات للمقياس ك�ل (كما بلغ معامل الث

 
ّ
 ف يمتاز بالثبات.طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس ات

 2ح ا�جدول رقم (كما يوّ� 
ّ
  اخ��ّ ساق الّد ) اال�

ّ
 ف.طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات نحو الّس ملقياس االت

ساق الّداخ�ّ� ملقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف : 2جدول 
ّ
 اال�

 اللة  مستوى الّد  ة  رجة ال�ليّ االرتباط بالّد  ا�حاور 

 0.000 0.87 ياحة الّس 

 0.000 0.80 �اضة  الرّ 

 0.000 0.95 ف طرّ التّ 
 

ابق يالحظ أن معامالت ارتباط ب��سون للعالقة ب�ن �ل محور من محاور مقياس  من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ
 ف والّد طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس ات

ّ
ة جاءت معامالت موجبة  يّ رجة ال�ل

 
ّ
 0.01ا عند مستوى (إحصائيّ ة  ومرتفعة ودال

ّ
ة  ّ◌ رجة الك��ّ �ابط ب�ن محاور املقياس بالّد ) و�ش�� إ�� مدى ال�



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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ّ
ات مقياس  أن  الّس و�ستنتج  نحو  واملراهقات  املراهق�ن  والرّ جاهات  والتّ ياحة   طرّ �اضة 

ّ
باال� يمتاز  ساق  ف 

 . اخ��ّ الّد 

 للبيانات   اإلحصائّي حليل الية �� التّ ة التّ استخدام األساليب اإلحصائيّ  وقد تّم 

  TEST –Tائّي االختبار التّ  .1

 للفروق   باين األحادّي تحليل التّ  .2

 ة  طات ا�حسابيّ املتوّس  .3

 كرارات  التّ  .4

وفيما    SPSSة  ة للعلوم اإل�سانيّ زمة اإلحصائيّ �� الرّ   حليل اإلحصائّي إدخال البيانات ألغراض التّ   تّم  .5

 راسة: الّد  ئلةأسواإلجابة عن  حليل اإلحصائّي ي�� عرض لنتائج التّ 

 راسة  اإلجابة عن أسئلة الّد 

 راسة األول /اإلجابة عن سؤال الّد 

 
ّ
واإلرهاب بمحاوره    �ا��يّ ب الرّ عصّ ياحة والتّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس الفروق �� مقياس ات

 للمتغ�ّ الفرعيّ 
ً
 (املتوسطة):ة نة طالب وطالبات املرحلة اإلعداديّ ة لعيّ �ات األساسيّ ة وفقا

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للعّينات املستقلة للفروق �� مقياس اّتجاهات  : 3جدول 

ب وطالبات املرحلة اإلعدادّية
ّ

 ملتغّ�� الّنوع لعّينة طال
ً
  املراهق�ن واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 (املتوّسطة)

 ا�حور 
فئات  

 ا�جنس

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة االختبار  

 (ت) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 
 -433 .785 48.799 119.00 264 ذكر 

   41.758 116.09 333 أن�ي 

 �اضة الرّ 
 -179 -1.346 27.324 159.12 264 ذكر 

   25.787 162.05 333 أن�ي 

 ف طرّ التّ 
 -684 -407. 27.269 84.05 264 ذكر 

   26.674 84.95 333 أن�ي 

رجة الّد 

 
ّ
 ية ال�ل

 .901 -124. 96.100 362.17 264 ذكر 

   86.178 363.10 333 أن�ى 
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نة طالب وطالبات  طات عيّ ابق والذي يو�ح نتائج اختبار (ت) للفرق ب�ن متوّس من خالل ا�جدول الّس 

 ة (املتوّس اإلعداديّ املرحلة  
ّ
ف  طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس طة) �� مقياس ات

 ملتغ�ّ 
ً
اللة  ة يالحظ أن جميع مستو�ات الّد اللة اإلحصائيّ وع، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد � النّ تبعا

 ا �ع�ي أنھ:)، ممّ 0.05أك�� من ( 

•  
ّ
دال (�ة عند مستوى معنو إحصائيّ ة  ال توجد فروق  ب�ن متوّس 0.05ة   طات عيّ ) 

ّ
طال ب وطالبات  نة 

ف واإلرهاب  طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس  طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 والّد 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
ف �� موضوعات  طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ الّس   وع حيث إّن � النّ ة للمقياس تبعا

ف بمنظار  طرّ ياحة أو ينظر إ�� التّ �اضة أو الّس لتقي عندها معظم اآلراء، إذ ليس هنالك من يكره الرّ ت

  إيجا�ّي 
ّ

 اإلناث. �ور أوسواء �انوا من الذ

ة للفروق �� : 4جدول 
ّ
مقياس اّتجاهات  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للعّينات املستقل

ب وطالبات املرحلة اإلعدادّية 
ّ

 ملتغّ�� نوع الّسكن لعينة طال
ً
 املراهق�ن واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 ا�حور 
فئات نوع  

 كن الّس 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة االختبار  

 (ت) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 
 .000 8.798 41.431 140.59 180 شقة 

   42.752 107.59 417 فيال

 �اضة الرّ 
 .003 3.020 29.315 165.71 180 شقة 

   24.916 158.62 417 فيال

 ف طرّ التّ 
 .000 5.218 28.766 93.12 180 شقة 

   25.234 80.86 417 فيال

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 6.744 92.454 399.42 180 شقة 

   85.161 346.83 417 فيال
 

 طات عيّ ابق والذي يو�ح نتائج اختبار (ت) للفرق ب�ن متوّس من خالل ا�جدول الّس 
ّ

ب وطالبات  نة طال

 ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 
ّ
ف  طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس طة) �� مقياس ات

 ملتغ�ّ 
ً
 ة يالحظ اآل�ي:اللة اإلحصائيّ و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد كن، � نوع الّس تبعا

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

رجة  ف والّد طرّ اضة ومحور التّ ياحة ومحور الر�ّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 
ّ
تيّ ال�ل للمقياس  ملتغ�ّ ة   

ً
الّس بعا نوع   � 

ّ
الطال أظهر  وقد  أع�� كن،  (فيال)   �� �سكنون  الذين  ب 

ة مر�حة أك�� ت�ون آراؤهم مسايرة  الذين �سكنون �� ظروف سكنيّ   ة، حيث إّن طات حسابيّ متوّس 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)68( 

ل�ّل  الّس   ومساندة  �� ا�جانب   قّل أ�اضة و��ونون  ياحة والرّ من  امليادين  ميال من غ��هم نحو هذه 

   ، هذا فضال عن أّن اإليجا�ّي 
ّ
 .اوضوحا باعتبارها جانبا سلبيّ أك�� جاها��م نحو التطرف ات

هق�ن  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادّي للفروق �� مقياس اّتجاهات املرا : 5جدول 

ب وطالبات املرحلة اإلعدادية (املتوسطة) 
ّ

 واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا ملتغّ�� الّصف لعّينة طال

 ا�حور 
فئات  

 فالصّ 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 34.739 27.227 156.75 79 ل األوّ 

 
ّ
   31.818 150.28 203 ا�ي الث

 
ّ
   30.795 86.30 315 الث الث

 �اضة الرّ 

 .000 17.944 27.227 171.75 79 ل األوّ 

 
ّ
   31.818 165.28 203 ا�ي الث

 
ّ
   20.963 155.08 315 الث الث

 ف طرّ التّ 

 .000 78.413 22.963 80.01 79 ل األوّ 

 
ّ
   28.887 101.50 203 ا�ي الث

 
ّ
   20.504 74.76 315 الث الث

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 27.839 70.384 408.51 79 ل األوّ 

 
ّ
   91.962 417.07 203 ا�ي الث

 
ّ
   65.604 316.15 315 الث الث

 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

اإلعداديّ طالب   املرحلة  (املتوّس وطالبات   ة 
ّ
ات مقياس   �� الّس طة)  نحو  واملراهقات  املراهق�ن  ياحة  جاهات 

 ملتغ�ّ طرّ �اضة والتّ والرّ 
ً
 � الصّ ف تبعا

ّ
 ة يالحظ اآل�ي  اللة اإلحصائيّ ، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد ف

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

ف واإلرهاب  طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس  طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 والّد 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
 � الصّ ة للمقياس تبعا

ّ
 ف

ّ
 أ�اضة فقد  ياحة والرّ سبة �حوري الّس ، بالن

ّ
ب  ظهر طال

 الصّ 
ّ

متوّس (األوّ   ف أع��  حسابيّ ل)  و طات  أل�ّ ة،   ذلك 
ّ
و�الن املوضوعات.  هذه  من   

ً
قر�ا أك��  سبة  �م 

 طرّ �حور التّ 
ّ
 ب الصّ ف فقد أظهر طال

ّ
   ف

ّ
 ك�� ن�جا. أة، باعتبارهم طات حسابيّ ا�ي) أع�� متوّس (الث
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مقياس اّتجاهات املراهق�ن  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادّي للفروق �� : 6جدول 

 ملتغّ�� ا�حافظة لعّينة طالب وطالبات املرحلة اإلعدادّية (املتوّسطة) 
ً
 واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 فئات ا�حافظة  ا�حور 
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .039 1.697 46.350 131.77 100 �اض الرّ 

   46.052 122.13 38 عس�� 

   50.335 126.25 12 تبوك 

   41.393 109.70 10 ا�جوف

 
ّ
   46.071 124.38 8 ائفالط

 
ّ

   45.451 106.55 152 مة ة املكرّ مك

 
ّ

   43.223 121.37 19 ة رقيّ الش

 
ّ

   47.479 109.58 12 مالية الش

   51.332 122.27 11 االحساء 

   40.417 138.71 7 الوجھ وضبا 

   45.701 111.84 93 رة املدينة املنوّ 

   39.944 129.21 19 الباحة 

   39.062 134.00 13 حائل

   37.672 115.86 14 ا�خف�� 

   40.338 111.87 53 القصيم

   34.973 119.71 14 نجران 

   30.526 212.00 12 ج��ان

   52.700 124.20 10 بيشة 

 �اضة الرّ 
 .163 1.337 30.755 163.67 100 �اض الرّ 

   25.982 167.92 38 عس�� 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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 فئات ا�حافظة  ا�حور 
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

   20.159 173.75 12 تبوك 

   19.142 157.20 10 ا�جوف

 
ّ
   17.659 171.88 8 ائفالط

 
ّ

   26.098 158.32 152 مة ة املكرّ مك

 
ّ

   16.194 167.16 19 رقية الش

 
ّ

   36.320 151.67 12 ة ماليّ الش

   21.013 166.82 11 االحساء 

   17.036 172.29 7 الوجھ وضبا 

   29.029 156.89 93 رة املدينة املنوّ 

   15.826 168.68 19 الباحة 

   19.207 167.08 13 حائل

   25.906 154.79 14 ا�خف�� 

   25.983 154.70 53 القصيم

   13.341 161.14 14 نجران 

   19.141 156.00 12 ج��ان

   31.892 162.70 10 بيشة 

 ف طرّ التّ 

 .007 2.084 27.945 92.24 100 �اض الرّ 

   25.744 92.84 38 عس�� 

   16.989 91.42 12 وك تبّ 

   20.615 76.90 10 ا�جوف

 
ّ
   19.849 89.63 8 ائفالط

 
ّ

   26.607 81.63 152 مة ة املكرّ مك
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 فئات ا�حافظة  ا�حور 
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 
ّ

   21.516 85.58 19 ة رقيّ الش

 
ّ

   25.756 80.42 12 ة ماليّ الش

   29.673 90.45 11 االحساء 

   18.133 95.86 7 الوجھ وضبا 

   27.623 85.06 93 رة املدينة املنوّ 

   23.652 90.26 19 الباحة 

   23.511 88.62 13 حائل

   26.627 73.71 14 ا�خف�� 

   28.366 73.57 53 القصيم

   25.375 74.71 14 نجران 

   23.358 71.83 12 ج��ان

   32.944 86.20 10 بيشة 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .048 1.662 98.435 387.68 100 �اض الرّ 

   89.911 382.89 38 عس�� 

   82.351 391.42 12 تبوك 

   68.841 343.80 10 ا�جوف

 
ّ
   73.871 385.88 8 ائفالط

 
ّ

   90.085 346.49 152 ة املكرمة مك

 
ّ

   69.986 374.11 19 ة رقيّ الش

 
ّ

   99.792 341.67 12 ة ماليّ الش

   96.758 379.55 11 االحساء 

   64.978 406.86 7 الوجھ وضبا 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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 فئات ا�حافظة  ا�حور 
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

   95.444 353.80 93 رة املدينة املنوّ 

   74.261 388.16 19 الباحة 

   76.671 389.69 13 حائل

   82.191 344.36 14 ا�خف�� 

   87.806 340.13 53 القصيم

   66.108 355.57 14 نجران 

   65.825 348.83 12 ج��ان

   111.847 373.10 10 بيشة 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ابق والذي يو�ح نتائج اختبار تحليل التّ من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

اإلعداديّ ب  طال املرحلة  (املتوّس وطالبات   ة 
ّ
ات مقياس   �� الّس طة)  نحو  واملراهقات  املراهق�ن  ياحة  جاهات 

 ملتغ�ّ طرّ �اضة والتّ والرّ 
ً
 ة يالحظ اآل�ي:اللة اإلحصائيّ � ا�حافظة، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد ف تبعا

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  ب�ن  0.05ة  عيّ متوّس )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

رجة  ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 
ّ
ملتغ�ّ يّ ال�ل  

ً
تبعا للمقياس  �ّج ة  وقد  ا�حافظة،   � 

ّ
الطال أع�� ل  وضبا)  (الوجھ  منطقة  من  ب 

حسابيّ متوّس   طات 
ّ
تطل �عكس  وذلك  محافة،  لدخول   عا��م 

ّ
الش ا�حافظات  ضمن  ��  ظ��م  ه��ة 

 . ياحة�اضة والّس الرّ 

•  
ّ
دال (ة إحصائيّ ال توجد فروق  ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة   طات عيّ ) 

ّ
طال ب وطالبات  نة 

 ملتغ�ّ طة) �� محور الرّ ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 
ً
 � ا�حافظة. �اضة تبعا
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املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادّي للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن  : 7جدول 

ب وطالبات املرحلة  
ّ

 ملتغّ�� عدد أفراد األسرة لعّينة طال
ً
واملراهقات نحو الّسياحة والّتعّصب الّر�ا��ّي واإلرهاب وفقا

 اإلعدادّية (املتوّسطة) 

 ا�حور 
أفرد  فئات عدد 

 األسرة 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

  االختبار

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .004 4.542 46.077 124.43 205 أفراد  6من  أقّل 

   44.347 110.76 291 أفراد  8-6

   42.364 119.26 70 أفراد  11-9

   41.659 128.61 31 فرد  11أك�� من 

 �اضة الرّ 

 .185 1.612 27.823 163.85 205 أفراد  6من  أقّل 

   25.127 159.68 291 أفراد  8-6

   26.167 157.04 70 أفراد  11-9

   29.862 158.77 31 فرد  11أك�� من 

 ف طرّ التّ 

 .000 10.599 27.319 92.36 205 أفراد  6من  أقّل 

   25.412 82.03 291 أفراد  8-6

   26.731 74.97 70 أفراد  11-9

   26.516 78.29 31 فرد  11أك�� من 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .005 4.369 94.851 380.64 205 أفراد  6من  أقّل 

   87.071 352.47 291 أفراد  8-6

   86.539 351.27 70 أفراد  11-9

   89.103 365.68 31 فرد  11أك�� من 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يو�ح  من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

اإلعداديّ طال املرحلة  وطالبات  (املتوّس ب  الّس ة  نحو  واملراهقات  املراهق�ن  اتجاهات  مقياس   �� ياحة  طة) 

  ر �ا��ي واإل ب الرّ عصّ والتّ 
ً
ة  اللة اإلحصائيّ األسرة، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد   أفرادعدد  لهاب تبعا

 الحظ اآل�ي: ي



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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إحصائيّ  • دالة  فروق  (توجد  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن   ( 
ّ

طال عينة  وطالبات  طات  ب 

رجة  ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 
ّ
 ملتغ�ّ يّ ال�ل

ً
 � عدد أفراد األسرة، وقد �ّج ة للمقياس تبعا

ّ
من    الذين عدد أفرد أسرهم (أقّل ب  ل الطال

 .ةطات حسابيّ أفرد) أع�� متوّس  6

•  
ّ
دال (ة إحصائيّ ال توجد فروق  ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة   طات عيّ ) 

ّ
طال ب وطالبات  نة 

 ملتغ�ّ طة) �� محور الرّ ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 
ً
 � عدد أفراد األسرة. �اضة تبعا

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادّي للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن  : 8جدول 

ب  
ّ

البة ب�ن األخوة واألخوات لعّينة طال
ّ
 ملتغّ�� ترتيب الطالب / الط

ً
واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 ة)سطوطالبات املرحلة اإلعدادّية (املتو 

 ا�حور 

 
ّ
الب  فئات ترتيب الط

 / 
ّ
البة ب�ن األخوة  الط

 واألخوات 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 5.165 46.007 128.10 84 ل األوّ 

 
ّ
   44.865 129.24 118 ا�ي الث

 
ّ
   44.329 105.19 151 الث الث

   43.884 114.72 129 ا�ع الرّ 

   42.464 115.18 95 ا�خامس 

   42.296 122.10 20 أك�� من ا�خامس 

 �اضة الرّ 

 .046 2.273 26.155 165.54 84 ل األوّ 

 
ّ
   28.866 165.72 118 ا�ي الث

 
ّ
   25.003 158.93 151 الث الث

   26.868 158.95 129 ا�ع الرّ 

   23.090 157.13 95 ا�خامس 

   32.397 154.10 20 أك�� من ا�خامس 

 .000 8.215 27.147 92.74 84 ل األوّ 

 
ّ
   26.478 93.86 118 ا�ي الث
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ّ
   24.470 81.91 151 الث الث

   25.847 82.16 129 ا�ع الرّ 

   27.678 74.44 95 ا�خامس 

   26.456 78.60 20 أك�� من ا�خامس 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 5.064 93.068 386.37 84 ل األوّ 

   92.844 388.82 118 الثا�ي 

 
ّ
   86.031 346.03 151 الث الث

   88.003 355.83 129 ا�ع الرّ 

   86.117 346.75 95 ا�خامس 

   93.898 354.80 20 أك�� من ا�خامس 
 

نة  طات عيّ للفرق ب�ن متوّس باين (ف)  ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ
اإلعداديّ طال املرحلة  وطالبات  (املتوّس ب   ة 

ّ
ات مقياس   �� نحو  طة)  واملراهقات  املراهق�ن  الّسياحة  جاهات 

ملتغ�ّ طرّ والتّ   والّر�اضة  
ً
تبعا  ف 

ّ
الط ترتيب   � 

ّ
الط  / واألخواتالب  األخوة  ب�ن  االختبار    ،البة  قيم  و�متا�عة 

 اآل�ي:  ة يالحظاللة اإلحصائيّ ومستوى الّد 

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن   ( 

ّ
طال عينة  وطالبات  طات  ب 

رجة  ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 
ّ
 ملتغ�ّ يّ ال�ل

ً
 ة للمقياس تبعا

ّ
 � ترتيب الط

ّ
 البة ب�ن األخوة  الب / الط

ّ
  ا�ي) واألخوات، وقد أظهر ترتي��م (الث

 .ةطات حسابيّ أع�� متوّس 

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادّي للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن   :9جدول 

 
ً
ب وطالبات املرحلة اإلعدادّية  واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

ّ
ملتغّ�� الّدخل الّشهرّي لألسرة لعّينة طال

 (املتوّسطة)

 ا�حور 
خل  فئات الّد 

 
ّ

 هري لألسرة الش

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 10.239 45.397 133.28 108 7000من  أقّل 

  إ�� أقّل  7000من 

 14000من 
422 112.37 44.672   



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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   39.998 123.28 67 ألف  14أك�� من 

 �اضة الرّ 

 .341 1.077 30.937 163.32 108 7000من  أقّل 

  إ�� أقّل  7000من 

 14000من 
422 160.64 24.986   

   27.972 157.31 67 ألف  14أك�� من 

 ف طرّ التّ 

 .001 6.932 28.287 92.91 108 7000من  أقّل 

إ�� أقل   7000من 

 14000من 
422 83.17 26.268   

   26.383 79.82 67 ألف  14أك�� من 

رجة الّد 

 ال�لية 

 .003 5.934 98.170 389.51 108 7000من  أقّل 

  إ�� أقّل  7000من 

 14000من 
422 356.18 88.136   

   86.803 360.42 67 ألف  14أك�� من 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ابق والذي يو�ح نتائج اختبار تحليل التّ ا�جدول الّس من خالل  

 
ّ

اإلعداديّ طال املرحلة  وطالبات  (املتوّس ب   ة 
ّ
ات مقياس   �� نحو  طة)  واملراهقات  املراهق�ن  الّسياحة  جاهات 

 ملتغ�ّ طرّ والتّ   والّر�اضة
ً
 � الّد ف تبعا

ّ
ة  اللة اإلحصائيّ و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد   ،لألسرة  هرّي خل الش

 يالحظ اآل�ي: 

إحصائيّ  • دالة  فروق  (توجد  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن   ( 
ّ

طال عينة  وطالبات  طات  ب 

رجة  ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 
ّ
 ملتغ�ّ ة للمقياس تبيّ ال�ل

ً
 � الّد عا

ّ
 هري لألسرة، وقد �ّج خل الش

ّ
 ل الط

ّ
هري  الب الذين دخل أسرهم الش

 . ةطات حسابيّ ) أع�� متوّس 7000من  (أقّل 

•  
ّ
دال (ة إحصائيّ ال توجد فروق  ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة   طات عيّ ) 

ّ
طال ب وطالبات  نة 

 ملتغ�ّ �اضة طة) �� محور الرّ ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 
ً
 � الّد تبعا

ّ
 هري لألسرة. خل الش
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املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادي للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن  : 10جدول 

 ملتغّ�� �عليم األب لعّينة طالب وطا
ً
 لبات املرحلة اإلعدادّية (املتوّسطة) واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 فئات مستوى �عليم األب  ا�حور 
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .002 6.073 48.421 134.12 74 �عليم ثانوي فأقّل 

   45.298 114.49 407 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   39.347 116.84 116 ماجست�� أو دكتوراه 

 �اضة الرّ 

 .869 .140 33.898 160.54 74 �عليم ثانوي فأقّل 

   25.407 161.11 407 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   25.062 159.65 116 ماجست�� أو دكتوراه 

 ف طرّ التّ 

 .000 12.427 30.098 89.93 74 �عليم ثانوي فأقل 

   26.259 86.64 407 ليسا�س ب�الور�وس أو 

   24.402 73.79 116 ماجست�� أو دكتوراه 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .038 3.278 105.651 384.59 74 �عليم ثانوي فأقّل 

   89.791 362.24 407 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   80.922 350.28 116 ماجست�� أو دكتوراه 
 
 

ينة  طات عّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يو�ح  من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

اإلعداديّ طال املرحلة  وطالبات  (املتوّس ب   ة 
ّ
ات مقياس   �� نحو  طة)  واملراهقات  املراهق�ن  الّسياحة  جاهات 

األبطرّ والتّ   والّر�اضة �عليم  مستوى  ملتغ��   
ً
تبعا الّد   ،ف  ومستوى  االختبار  قيم  اإلحصائيّ و�متا�عة  ة  اللة 

 حظ اآل�ي: يال 

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

رجة  ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 
ّ
ملتغ�ّ يّ ال�ل  

ً
تبعا للمقياس  �ّج ة  وقد  األب،  �عليم  مستوى  الذي�  الطالب  األب ل  �عليم  مستوى  ن 

 . ةطات حسابيّ ) أع�� متوّس (ثانوي فأقّل 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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•  
ّ
دال (ة إحصائيّ ال توجد فروق  ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة   طات عيّ ) 

ّ
طال ب وطالبات  نة 

 ملتغ�ّ طة) �� محور الرّ ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 
ً
 � مستوى �عليم األب. �اضة تبعا

املراهق�ن  :  11جدول   اّتجاهات  مقياس   �� للفروق  األحادي  الّتباين  وتحليل  املعيارّ�ة  واالنحرافات  ا�حسابّية  املتوّسطات 

ب وطالبات املرحلة اإلعدادّية (املتوّسطة) 
ّ

 ملتغّ�� �عليم األّم لعّينة طال
ً
 واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 ا�حور 
فئات مستوى �عليم  

 األمّ 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 14.353 47.695 135.69 116 �عليم ثانوي فأقّل 

   44.726 111.10 392 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   34.882 121.17 89 ماجست�� أو دكتوراه 

 �اضة الرّ 

 .548 603. 32.224 163.02 116 �عليم ثانوي فأقّل 

   25.164 160.44 392 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   23.968 159.20 89 ماجست�� أو دكتوراه 

 ف طرّ التّ 

 .000 7.866 28.676 90.62 116 �عليم ثانوي فأقّل 

   25.860 84.75 392 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   27.120 75.78 89 ماجست�� أو دكتوراه 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .002 6.332 102.014 389.33 116 �عليم ثانوي فأقل 

   88.246 356.29 392 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   79.120 356.15 89 ماجست�� أو دكتوراه 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ابق والذي يو�ح نتائج اختبار تحليل التّ من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

وطالبات  طال اإلعداديّ ب  (املتوّس املرحلة   ة 
ّ
ات مقياس   �� نحو  طة)  واملراهقات  املراهق�ن  الّسياحة  جاهات 

األمّ طرّ والتّ   والّر�اضة �عليم  مستوى  ملتغ��   
ً
تبعا الّد ف  ومستوى  االختبار  قيم  و�متا�عة  اإلحصائيّ ،  ة  اللة 

 يالحظ اآل�ي: 

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ ط)   ات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

رجة  ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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ّ
 ملتغ�ّ يّ ال�ل

ً
 ، وقد �ّج � مستوى �عليم األمّ ة للمقياس تبعا

ّ
ب الذين مستوى �عليم األم (ثانوي  ل الطال

 .ةطات حسابيّ ) أع�� متوّس فأقّل 

 ال توجد   •
ّ
دال (ة إحصائيّ فروق  ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة   طات عيّ ) 

ّ
طال ب وطالبات  نة 

 ملتغ�ّ طة) �� محور الرّ ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 
ً
 . � مستوى �عليم األمّ �اضة تبعا

الّتباين األحادي للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل : 12جدول 

ب وطالبات املرحلة  
ّ

 ملتغ�� عدد الّسّيارات ال�ي تمتلكها األسرة لعّينة طال
ً
واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطرف وفقا

 اإلعدادّية (املتوّسطة) 

 ا�حور 

فئات عدد  

يارات ال�ي  الّس 

 تمتلكها األسرة 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  توّس امل

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 11.486 44.610 125.84 255 ارة واحدة سيّ 

   46.486 107.43 254 ارتان سيّ 

   35.452 121.59 88 ثالث فأك�� 

 �اضة الرّ 

 .006 5.079 27.696 164.54 255 ارة واحدة سيّ 

   25.648 157.12 254 ارتان سيّ 

   23.996 160.28 88 ثالث فأك�� 

 ف طرّ التّ 

 .000 20.037 26.634 91.73 255 ارة واحدة سيّ 

   25.800 81.31 254 ارتان سيّ 

   25.374 73.11 88 ثالث فأك�� 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 10.895 91.061 382.10 255 سيارة واحدة 

   91.014 345.87 254 سيارتان 

   77.274 354.99 88 ثالث فأك�� 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ابق والذي يو�ح نتائج اختبار تحليل التّ من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

اإلعداديّ طال املرحلة  وطالبات  (املتوّس ب   ة 
ّ
ات مقياس   �� نحو  طة)  واملراهقات  املراهق�ن  الّسياحة  جاهات 

 ملتغ�ّ طرّ والتّ   والّر�اضة
ً
اللة  ارات ال�ي تمتلكها األسرة، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد يّ عدد الّس �  ف تبعا

 ة يالحظ اآل�ي:اإلحصائيّ 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

رجة  ف والّد طرّ ومحور التّ �اضة  ياحة ومحور الرّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 
ّ
ملتغ�ّ يّ ال�ل  

ً
تبعا للمقياس  الّس ة  عدد  تمتلك يّ �  ال�ي  الفئة  أظهرت  وقد  األسرة،  تمتلكها  ال�ي  ارات 

 . ةطات حسابيّ ارة واحدة) أع�� متوّس (سيّ  أسرهم 

 اإلجابة عن سؤال الّد 
ّ
 ا�ي /راسة الث

 
ّ
ات ة  ف بمحاوره الفرعيّ طرّ �اضة والتّ والرّ ياحة  جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس الفروق �� مقياس 

 للمتغ�ّ 
ً
 ة لعيّ �ات األساسيّ وفقا

ّ
 نة طال

ّ
 ة: انو�ّ ب وطالبات املرحلة الث

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  :  13جدول  

ب وطالبات املرحلة الثانو�ة
ّ

 ملتغّ�� ا�جنس لعّينة طال
ً
 الّسياحة والّتعّصب الّر�ا��ي واإلرهاب وفقا

 فئات ا�جنس  ا�حور 
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 
 .032 -2.140 37.276 107.22 2378 ذكر 

   31.997 109.65 1611 أن�ي 

 �اضة الرّ 
 .000 5.406 35.057 135.56 2378 ذكر 

   31.997 129.65 1611 أن�ي 

 ف طرّ التّ 
 .188 -1.317 29.793 82.53 2378 ذكر 

   26.594 83.75 1611 أن�ي 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .460 .739 98.349 325.31 2378 ذكر 

   88.943 323.05 1611 أن�ي 
 

الّس من خالل   التّ ابق والذي يوّ� ا�جدول  نتائج اختبار تحليل  ب�ن متوّس ح  نة  طات عيّ باين (ت) للفرق 

 
ّ

انو�ة ��ة  ب وطالبات املرحلة اإلعداديّ طال
ّ
   الث

ّ
  الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  مقياس ات

 ملتغ�ّ طرّ والتّ 
ً
 ة يالحظ اآل�ي: اللة اإلحصائيّ الّد  االختبار ومستوى � ا�جنس، و�متا�عة قيم ف تبعا

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )  ططات  بنة 

ّ
وطالبات    ال

 
ّ
 ملتغ�ّ من محور الّس   ة �� �ّل انو�ّ املرحلة الث

ً
 � النّ ياحة تبعا

ّ
البات اإلناث  وع، وهذه الفروق لصا�ح الط

 . األع�� ط ا�حسا�ّي باملتوّس 
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•  
ّ
دال فروق  إحتوجد  (صائيّ ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
 ملتغ�ّ ة �� محور الرّ انو�ّ املرحلة الث

ً
 � النّ �اضة تبعا

ّ
 وع وهذه الفروق لصا�ح الط

ّ
ط  �ور باملتوّس الب الذ

 . األع�� ا�حسا�ّي 

•   
ّ
 نة  طات عيّ ) ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ ال توجد فروق دال

ّ
ب وطالبات  طال

 
ّ
 ف والّد طرّ ة �� محور التّ انو�ّ املرحلة الث

ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
 . وع� النّ ة للمقياس تبعا

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات  : 14جدول 

ب وطالبات املرحلة الثانو�ة نحو الّسياحة والّر�اضة و 
ّ

 ملتغّ�� نوع الّسكن لعّينة طال
ً
 الّتطّرف وفقا

 فئات ا�جنس  ا�حور 
حجم  

 العينة

املتوسط  

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 الداللة

 ياحة الّس 
 .000 -11.315 32.057 91.35 478 شقة 

   35.051 110.50 3511 فيال

 �اضة الرّ 
 .000 -11.720 35.580 116.37 478 شقة 

   33.101 135.46 3511 فيال

 ف طرّ التّ 
 .000 -10.400 22.051 70.45 478 شقة 

   28.042 84.73 3511 فيال

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 -11.568 84.042 278.17 478 شقة 

   94.286 330.69 3511 فيال
 

الّس  التّ ابق والذي يو�ح  من خالل ا�جدول  ب�ن متوّس نتائج اختبار تحليل  نة  طات عيّ باين (ت) للفرق 

 
ّ

 طال
ّ
 ب وطالبات املرحلة الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  انو�ة �� مقياس ات

ملتغ�ّ�   
ً
الّد   تبعا ومستوى  االختبار  قيم  و�متا�عة  السكن،  اإلحصائيّ نوع  يُ اللة  أقّل   أّن   الحظة  من   جميعها 

 )، ممّ 0.05مستوى املعنو�ة (
ّ
 ھ:ا �ع�ي أن

 
ّ
دال ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق   طات عيّ ) 

ّ
ب وطالبات املرحلة  نة طال

 
ّ
 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ الرّ   ياحة ومحور من محور الّس   ة �� �ّل انو�ّ الث

ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
� نوع  ة للمقياس تبعا

 الّس 
ّ

 ة. طات حسابيّ ب الذين �سكنون �� (فيال) أع�� متوّس كن، وقد أظهر الطال



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس  : 15جدول 

انوّ�ة 
ّ
ب وطالبات املرحلة الث

ّ
 لعّينة طال

ّ
 ملتغّ�� الّصف

ً
 نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 فئات الصّ  ا�حور 
ّ

 ف
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 28.741 35.736 101.95 1146 ل األوّ 

 
ّ
   39.254 112.59 1235 ا�ي الث

 
ّ
   30.782 109.29 1608 الث الث

 �اضة الرّ 

 .000 29.487 31.162 139.26 1146 ل األوّ 

 
ّ
   39.254 132.59 1235 ا�ي الث

 
ّ
   30.782 129.29 1608 الث الث

 ف طرّ التّ 

 .000 65.627 28.025 78.54 1146 ل األوّ 

 
ّ
   31.612 90.54 1235 ا�ي الث

 
ّ
   25.118 80.44 1608 الث الث

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 90.427 90.427 319.75 1146 ل األوّ 

 
ّ
   108.590 335.73 1235 ا�ي الث

 
ّ
   84.922 319.01 1608 الث الث

 

الّس  التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول  نتائج اختبار تحليل  ب�ن  ح  نة  طات عيّ متوّس باين (ت) للفرق 

 
ّ

 طال
ّ
 ب وطالبات املرحلة الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  انو�ة �� مقياس ات

 ملتغ�� الصّ 
ً
 تبعا

ّ
 ة يالحظ اآل�ي: اللة اإلحصائيّ الّد  االختبار ومستوى ، و�متا�عة قيم ف

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  م0.05ة  ب�ن  عيّ توّس )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
الث �ّل انو�ّ املرحلة   �� الّس   ة  محور  الرّ من  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة   ف 

ّ
ال�ل ة  يّ رجة 

 ملتغ�ّ 
ً
 � الصّ للمقياس تبعا

ّ
  ف

ّ
 طات حسابيّ ا�ي)، أع�� متوّس (الث

ّ
�اضة فقد أظهر  سبة �حور الرّ ة و�الن

 
ّ

 ب الصّ طال
ّ

 حسا�ي. ط ل) أع�� متوّس (األوّ  ف
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املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات  : 16جدول 

انوّ�ة
ّ
ب وطالبات املرحلة الث

ّ
 ملتغّ�� ا�حافظة لعّينة طال

ً
 نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 ا�حور 
فئات  

 ة ا�حافظ

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 11.692 31.425 97.53 1024 �اض الرّ 

   37.038 108.30 170 عس�� 

   32.082 112.95 44 وك تبّ 

   36.336 104.21 34 ا�جوف

 
ّ
   40.156 102.36 28 ائفالط

 
ّ

   35.977 110.84 1262 مة املكرّ ة مك

 
ّ

   32.443 118.08 97 ة رقيّ الش

 
ّ

   33.944 126.95 39 ة ماليّ الش

   36.305 120.81 31 االحساء 

   42.900 117.38 21 الوجھ وضبا 

   33.615 1155.75 696 املدينة املنورة 

   41.674 125.18 68 الباحة 

   38.322 112.09 32 حائل

   39.639 114.44 27 ا�خف�� 

   34.258 107.90 306 القصيم

   35.130 91.98 51 نجران 

   36.210 107.29 28 ج��ان

   41.067 96.48 31 بيشة 

 �اضة الرّ 

 .000 11.126 35.775 124.21 1024 الر�اض 

   33.518 130.77 170 عس�� 

   27.996 135.00 44 وك تبّ 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)84( 

 ا�حور 
فئات  

 ة ا�حافظ

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

   27.637 130.38 34 ا�جوف

 
ّ
   31.805 128.79 28 ائفالط

 
ّ

   30.560 136.26 1262 مة ة املكرّ مك

 
ّ

   30.046 141.48 97 ة رقيّ الش

 
ّ

   32.678 148.49 39 ة ماليّ الش

   35.397 142.74 31 االحساء 

   40.455 143.10 21 الوجھ وضبا 

   32.361 140.67 696 رة املدينة املنوّ 

   40.325 149.15 68 الباحة 

   38.684 133.03 32 حائل

   38.842 140.00 27 ا�خف�� 

   34.501 130.55 306 القصيم

   35.130 111.98 51 نجران 

   36.210 127.29 28 ج��ان

   41.067 116.48 31 بيشة 

 ف طرّ التّ 

 .000 9.908 22.737 75.48 1024 �اض الرّ 

   29.343 86.01 170 عس�� 

   25.924 88.75 44 وك تبّ 

   26.478 79.94 34 ا�جوف

   28.567 80.39 28 الطائف

 
ّ

   29.474 86.54 1262 مة ة املكرّ مك

 
ّ

   29.840 89.73 97 ة رقيّ الش



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)85( 

 ا�حور 
فئات  

 ة ا�حافظ

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 
ّ

   33.209 97.08 39 ة ماليّ الش

   36.374 90.65 31 االحساء 

   37.338 86.90 21 الوجھ وضبا 

   30.142 86.56 696 رة املدينة املنوّ 

   35.617 97.68 68 الباحة 

   32.209 84.59 32 حائل

   34.459 86.11 27 ا�خف�� 

   27.183 77.08 306 القصيم

   25.065 72.18 51 نجران 

   24.906 84.43 28 ج��ان

   29.762 80.74 31 بيشة 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 11.260 83.961 297.22 1024 �اض الرّ 

   98.011 325.08 170 عس�� 

   83.847 336.70 44 تبوك 

   88.968 314.53 34 ا�جوف

 
ّ
   99.078 311.54 28 ائفالط

 
ّ

   94.077 333.65 1262 مة ة املكرّ مك

 
ّ

   91.274 349.30 97 ة رقيّ الش

 
ّ

   99.318 372.51 39 ة ماليّ الش

   107.466 354.19 31 االحساء 

   115.383 347.38 21 الوجھ وضبا 

   94.164 342.98 696 رة املدينة املنوّ 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)86( 

 ا�حور 
فئات  

 ة ا�حافظ

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

   115.845 372.00 68 الباحة 

   107.918 329.72 32 حائل

   110.822 340.56 27 ا�خف�� 

   93.726 315.53 306 القصيم

   93.624 276.14 51 نجران 

   96.362 319.00 28 ج��ان

   110.788 293.71 31 بيشة 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

انو�ة ��ب وطالبات املرحلة  طال
ّ
   الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  مقياس ات

 ملتغ�ّ 
ً
 ة يالحظ اآل�ي:اللة اإلحصائيّ ا�حافظة، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد � تبعا

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن   ( 

ّ
طال عينة  وطالبات  طات  ب 

 
ّ
الث �ّل انو�ّ املرحلة   �� الّس   ة  محور  الرّ من  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة   ف 

ّ
ال�ل ة  يّ رجة 

 
ً
تبعا ملتغ�ّ للمقياس  �ّج   وقد  ا�حافظة   � 

ّ
الطال  ل 

ّ
(الش منطقة  من  و  ماليّ ب  وضبا)  (الوجھ  و  ة)، 

 ط حسا�ي.(الباحة) أع�� متوّس 

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات  : 17جدول 

ب وطالبات املرحلة الثانو�ةنحو 
ّ

 ملتغّ�� عدد أفراد األسرة لعّينة طال
ً
 الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 ا�حور 
فئات عدد أفرد  

 األسرة 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 54.404 31.721 97.04 1063 أفراد  6من  أقّل 

   35.691 112.96 2654 أفراد  8-6

   33.251 105.97 205 أفراد  11-9

   36.527 103.54 67 فرد  11أك�� من 

 .000 51.586 35.975 123.51 1063 أفراد  6من  أقّل  �اضة الرّ 



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)87( 

 ا�حور 
فئات عدد أفرد  

 األسرة 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

   32.161 137.81 2654 أفراد  8-6

   33.165 126.41 205 أفراد  11-9

   36.527 123.54 67 فرد  11أك�� من 

 ف طرّ التّ 

 .000 37.166 23.046 75.80 1063 أفراد  6من  أقّل 

   30.123 86.32 2654 أفراد  8-6

   26.169 79.17 205 أفراد  11-9

   27.668 78.79 67 فرد  11أك�� من 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 50.983 84.709 296.35 1063 أفراد  6من  أقّل 

   95.999 337.09 2654 أفراد  8-6

   91.049 311.55 205 أفراد  11-9

   99.306 305.87 67 فرد  11أك�� من 
 

ينة  طات عّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

انوّ�ة ��ب وطالبات املرحلة  طال
ّ
   الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  مقياس ات

 ملتغ�� عدد أفرد األسرة، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد 
ً
 ة يالحظ اآل�ي:اللة اإلحصائيّ تبعا

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
الث �ّل ة  انو�ّ املرحلة  الّس   ��  محور  الرّ من  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة   ف 

ّ
ال� ة  ليّ رجة 

 ملتغ�ّ 
ً
تبعا أفراد األسرة وقد �جّل للمقياس     � عدد 

ّ
(الط أفراد أسرهم  الذين عدد  أفراد)    8-6الب 

 ط حسا�ي. أع�� متوّس 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)88( 

املعيارّ�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات  : 18جدول 

ب  
ّ

البة ب�ن األخوة واألخوات لعّينة طال
ّ
الب / الط

ّ
 ملتغ�� ترتيب الط

ً
واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

انو�ة
ّ
 وطالبات املرحلة الث

 ا�حور 

فئات ترتيب الطالب  

 / 
ّ
البة ب�ن األخوة  الط

 واألخوات 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 54.990 30.122 97.03 1009 ل األوّ 

 
ّ
   33.934 120.30 1172 ا�ي الث

 
ّ
   37.657 108.24 1168 الث الث

   32.913 105.97 450 ا�ع الرّ 

   35.954 97.42 164 ا�خامس 

   29.427 101.12 26 أك�� من ا�خامس 

 �اضة الرّ 

 .000 66.524 32.407 119.92 1009 ل األوّ 

 
ّ
   32.300 144.52 1172 ا�ي الث

 
ّ
   31.874 135.33 1168 الث الث

   34.275 132.11 450 ا�ع الرّ 

   37.830 123.09 164 ا�خامس 

   29.427 121.12 26 أك�� من ا�خامس 

 ف طرّ التّ 

 .000 42.019 22.477 76.02 1009 ل األوّ 

 
ّ
   29.722 91.70 1172 ا�ي الث

 
ّ
   31.099 83.62 1168 الث الث

   25.460 78.25 450 ا�ع الرّ 

   26.151 74.28 164 ا�خامس 

   22.120 74.46 26 أك�� من ا�خامس 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 57.579 80.288 292.97 1009 ل األوّ 

 
ّ
   92.941 356.53 1172 ا�ي الث



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)89( 

 ا�حور 

فئات ترتيب الطالب  

 / 
ّ
البة ب�ن األخوة  الط

 واألخوات 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 
ّ
   98.815 327.20 1168 الث الث

   89.804 316.33 450 ا�ع الرّ 

 
ّ

   97.151 294.79 164 امس ا�خ

 
ّ
   79.235 296.69 26 � من ا�خامس أك�

 

نة  طات عيّ ح نتائج اختبار تحليل التباين (ف) للفرق ب�ن متوّس ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

انوّ�ة ��ب وطالبات املرحلة  طال
ّ
   الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  مقياس ات

 ملتغ�ّ 
ً
 تبعا

ّ
 � ترتيب الط

ّ
ة  اللة اإلحصائيّ البة ب�ن األخوة واألخوات، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد الب / الط

 يالحظ اآل�ي: 

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  ة  معنو�ة  مستوى  متوّس 0.05عند  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
الث الّس انو�ّ املرحلة  محور  من  �ل   �� الرّ ة  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة   ف 

ّ
ال�ل ة  يّ رجة 

 ملتغ�ّ 
ً
 للمقياس تبعا

ّ
 � ترتيب الط

ّ
 الب / الط

ّ
ب الذين ترتي��م  البة ب�ن األخوة واألخوات وقد أظهر الطال

 
ّ
 ط حسا�ي.ع�� متوّس ا�ي) أ(الث

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيار�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات  : 19جدول 

ب وطالبات املرحلة 
ّ

 ملتغّ�� الّدخل الّشهري لعّينة طال
ً
انوّ�ة نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

ّ
 الث

 فئات الّد  ا�حور 
ّ

 هري لألسرةخل الش
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 69.393 32.100 95.64 673 7000من  أقّل 

   35.146 109.06 2665 14000من   إ�� أقّل  7000من 

   35.232 117.70 651 ألف  14أك�� من 

 �اضة الرّ 

 .000 89.605 36.132 120.68 673 7000من  أقّل 

   32.578 133.41 2665 14000إ�� أقل من  7000من 

   32.825 145.12 651 ألف  14أك�� من 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)90( 

 فئات الّد  ا�حور 
ّ

 هري لألسرةخل الش
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ف طرّ التّ 

 .000 58.428 22.681 73.23 673 7000أقل من 

   28.969 83.96 2665 14000إ�� أقل من  7000من 

   29.771 89.31 651 ألف  14أك�� من 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 76.951 85.619 289.56 673 7000من  أقّل 

   94.160 326.42 2665 14000إ�� أقل من  7000من 

   94.940 352.13 651 ألف  14أك�� من 
 

نة  طات عيّ للفرق ب�ن متوّس باين (ف)  ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

انوّ�ة ��ب وطالبات املرحلة  طال
ّ
   الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  مقياس ات

 ملتغ�ّ 
ً
 � الّد تبعا

ّ
 ة يالحظ اآل�ي:اللة اإلحصائيّ هري لألسرة، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد خل الش

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  عنة  (ة  معنو�ة  مستوى  متوّس 0.05د  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
الث �ّل املرحلة   �� الّس   انو�ة  محور  الرّ من  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة   ف 

ّ
ال�ل ة  يّ رجة 

 ملتغ�ّ 
ً
 � الّد للمقياس تبعا

ّ
 هري لألسرة وقد �ّج خل الش

ّ
 ل الط
ّ

  14(أك�� من    ب الذين دخل أسرهمال

 حسا�ي.ط ألف) أع�� متوّس 

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات  : 20جدول 

انوّ�ة 
ّ
ب وطالبات املرحلة الث

ّ
 ملتغّ�� �عليم األب لعّينة طال

ً
 نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 ا�حور 
مستوى �عليم  فئات  

 األب

حجم  

 نةالعيّ 

املتوسط  

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 42.525 31.631 94.82 498 فأقّل   �عليم ثانوّي 

   34.583 109.72 2639 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   37.566 111.31 852 ماجست�� أو دكتوراه 

 �اضة الرّ 
 .000 55.505 33.954 118.98 498 فأقّل   �عليم ثانوّي 

   32.464 134.24 2639 ب�الور�وس أو ليسا�س 



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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   36.362 138.18 852 ماجست�� أو دكتوراه 

 ف طرّ التّ 

 .000 38.706 22.597 72.66 498 فأقّل   �عليم ثانوّي 

   28.566 84.23 2639 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   30.306 85.34 852 دكتوراه ماجست�� أو  

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 48.433 83.113 286.45 498 فأقّل   �عليم ثانوّي 

   92.739 328.19 2639 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   101.482 334.83 852 ماجست�� أو دكتوراه 
 

نة  طات عيّ للفرق ب�ن متوّس باين (ف)  ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

 طال
ّ
 انو�ّ ب وطالبات املرحلة الث

ّ
ف  طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس ة �� مقياس ات

 ملتغ�� مستوى �عليم األب، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد 
ً
 ة يالحظ اآل�ي: اللة اإلحصائيّ تبعا

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  مستو ة  عند  (ة  معنو�ة  متوّس 0.05ى  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
الث �ّل انو�ّ املرحلة   �� الّس   ة  محور  الرّ من  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة   ف 

ّ
ال�ل ة  يّ رجة 

 ملتغ�ّ 
ً
 � مستوى �عليم األب، وقد �ّج للمقياس تبعا

ّ
 ل الط
ّ

ب الذين مستوى �عليم األب (ماجست��  ال

 . ةطات حسابيّ أو دكتوراه) أع�� متوّس 

•  
ّ
دال (ة إحصائيّ ال توجد فروق  ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة   طات عيّ ) 

ّ
طال ب وطالبات  نة 

 ملتغ�� مستوى �عليم األب. طة) �� محور الر�ّ ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 
ً
 اضة تبعا

املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادي للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات  : 21جدول 

انوّ�ة 
ّ
ب وطالبات املرحلة الث

ّ
 ملتغ�� �عليم األّم لعّينة طال

ً
 واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 ا�حور 
فئات مستوى �عليم  

 األمّ 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .379 .970 37.333 108.98 696 فأقّل   �عليم ثانوّي 

   34.079 107.65 2599 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   37.381 109.51 694 ماجست�� أو دكتوراه 

 �اضة الرّ 
 .000 12.516 41.253 137.51 696 �عليم ثانوي فأقّل 

   30.615 131.24 2599 ليسا�س ب�الور�وس أو 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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 ا�حور 
فئات مستوى �عليم  

 األمّ 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

   37.151 136.08 694 ماجست�� أو دكتوراه 

 ف طرّ التّ 

 .125 2.081 29.985 81.12 696 فأقّل   �عليم ثانوّي 

   27.653 83.59 2599 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   30.273 82.79 694 ماجست�� أو دكتوراه 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .211 1.554 103.004 327.61 696 فأقّل   �عليم ثانوّي 

   90.190 322.47 2599 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   101.919 328.39 694 ماجست�� أو دكتوراه 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

 طال
ّ
 انو�ّ ب وطالبات املرحلة الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  ة �� مقياس ات

 ملتغ�ّ 
ً
 ة يالحظ اآل�ي: اللة اإلحصائيّ ، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد � مستوى �عليم األمّ تبعا

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
الث �ّل انو�ّ املرحلة   �� الّس   ة  محور  الرّ من  ومحور  التّ ياحة  ومحور   طرّ �اضة 

ّ
ال�ل والدرجة  ة  يّ ف 

 ملتغ�ّ 
ً
)  (ثانوي فأقّل   ل الطالب الذين مستوى �عليم األمّ ، وقد �ّج � مستوى �عليم األمّ للمقياس تبعا

 . طات حسا�يأع�� متوّس 

•  
ّ
دال (ة إحصائيّ ال توجد فروق  ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة  طالب وطالبات  ط)  ات عينة 

 
ّ
 والّد   ف طرّ ياحة ومحور التّ محور الّس   ة �� �ّل انو�ّ املرحلة الث

ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
� مستوى  ة للمقياس تبعا

 . �عليم األمّ 

اّتجاهات املراهق�ن  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادي للفروق �� مقياس : 22جدول 

ب وطالبات املرحلة  
ّ

 ملتغّ�� عدد الّسّيارات ال�ي تمتلكها األسرة لعّينة طال
ً
واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

انوّ�ة
ّ
 الث

 ا�حور 
ارات  يّ فئات عدد الّس 

 ال�ي تمتلكها األسرة 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 بار (ف) االخت

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 
 .000 109.210 31.690 100.94 2085 ارة واحدة سيّ 

   34.396 118.77 1284 ارتان سيّ 



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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 ا�حور 
ارات  يّ فئات عدد الّس 

 ال�ي تمتلكها األسرة 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 بار (ف) االخت

مستوى  

 اللةالّد 

   39.263 110.74 620 ثالث فأك�� 

 �اضة الرّ 

 .006 103.557 32.390 126.39 2085 سيارة واحدة 

   30.809 143.19 1284 ارتان سيّ 

   39.619 135.24 620 ثالث فأك�� 

 ف طرّ التّ 

 .000 84.665 25.206 78.05 2085 ارة واحدة سيّ 

   30.252 90.96 1284 سيارتان 

   31.632 83.31 620 ثالث فأك�� 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 106.556 85.940 305.38 2085 ارة واحدة سيّ 

   93.913 352.92 1284 ارتان سيّ 

   107.942 329.29 620 ثالث فأك�� 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

 طال
ّ
 انو�ّ ب وطالبات املرحلة الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  ة �� مقياس ات

 ملتغ�ّ 
ً
ة يالحظ  اللة اإلحصائيّ األسرة، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد ارات ال�ي تمتلكها  � عدد السيّ تبعا

 اآل�ي:

•  
ّ
دال فروق  (توجد  معنو�ة  مستوى  عند  إحصائية  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
الث �ّل انو�ّ املرحلة   �� الّس   ة  محور  الرّ من  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة  ال�ليّ ف  ة  رجة 

مل  
ً
تبعا الّس تغ�ّ للمقياس  عدد  أسرهميّ �  تمتلك  ال�ي  الفئة  أظهرت  وقد  األسرة،  تمتلكها  ال�ي    ارات 

 . ةطات حسابيّ ن) أع�� متوّس اارت(سيّ 

 ع�� الّس   ولإلجابة �ش�ل عامّ 
ّ
 ؤال:(ما ات

ّ
ياحة)،  � نحو الّس جاهات املراهق�ن واملراهقات �� ا�جتمع ا�ح�

 وع�� الّس 
ّ
 جاهات املراهق�ن  ؤال: (ما ات

ّ
ؤال:  ف واإلرهاب)، وع�� الّس طرّ � نحو التّ واملراهقات �� ا�جتمع ا�ح�

 
ّ
 (ما ات

ّ
   �اضة)، يمكن القول بأّن � نحو الرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات �� ا�جتمع ا�ح�

ّ
جاهات �� هذه االت

وا�ح �خطورة راسة لد��م إدراك  أفراد الّد   �اضة، كما إّن ياحة والرّ من الّس   جدا نحو �ّل   ذات �عد إيجا�ّي 

 رجة، فإ�ّ ف. ومهما اختلف هؤالء األفراد �� الّد طرّ التّ 
ّ
ا يب�ن  ة، ممّ جاه بصورتھ اإلجماليّ �م ال يختلفون �� االت

 تمتّ 
ّ

 � بوضوح الرّ ع شرائح املراهق�ن واملراهقات �� ا�جتمع ا�ح�
ّ
 ؤ�ة نحو هذه امليادين الث

ّ
سق مع  الثة وهذا يت



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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الّد  نتائج  من  العديد  امليدانيّ راساتوجهات  والنّ ت   ظر�ّ ة 
ّ

الش هذه  تناولت  ال�ي  العمر�ّ ة  ا�جتمع  ر�حة   �� ة 

 
ّ

 �، وا�جتمع ا�خار��.ا�ح�

   : ص النتائج ملّخ -10

1.  
ّ
 عند مستوى معنو�ة (توجد فروق دال

ً
 0.05ة إحصائيا

ّ
 ب وطالبات املرحلة اإلعداديّ ) ب�ن طال

ّ
ب  ة، وطال

 
ّ
 انو�ّ وطالبات املرحلة الث

ّ
 الّس جاه نحو  ة �� محور االت

ّ
ة،  ب وطالبات املرحلة اإلعداديّ ياحة، لصا�ح طال

 لقيمة املتوّس 
ً
 لالستجابات.  ط ا�حسا�ّي وفقا

2.  
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
 ب وطالبات املرحلة اإلعداديّ ) ب�ن طال

ّ
ب  ة، وطال

 
ّ
 انو�ّ وطالبات املرحلة الث

ّ
 جاه نحو الرّ ة �� محور االت

ّ
ة،  وطالبات املرحلة اإلعداديّ   ب �اضة، لصا�ح طال

 لقيمة املتوّس 
ً
 لالستجابات.  ط ا�حسا�ّي وفقا

3.  
ّ
 ة إحصائيّ ال توجد فروق دال

ّ
 ب وطالبات املرحلة اإلعداديّ ة ب�ن طال

ّ
 ة، وطال

ّ
انو�ة  ب وطالبات املرحلة الث

 ف.طرّ �� محور التّ 

4.  
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
 وطالبات املرحلة اإلعداديّ ب ) ب�ن طال

ّ
ب  ة، وطال

 
ّ
الث املرحلة  الّد انو�ّ وطالبات   ��  ة 

ّ
ال�ل  يّ رجة 

ّ
االت ملقياس  الّس ة  نحو  والرّ جاهات  والتّ ياحة  ف،  طرّ �اضة 

 
ّ

 ة. ب وطالبات املرحلة اإلعداديّ لصا�ح طال

5.  
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
   راسة نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

ّ
ة �� يّ ال�ل

 ملتغ�ّ محور الّس 
ً
 � النّ ياحة تبعا

ّ
 ط ا�حسا�ي لالستجابات. البات باملتوّس وع، وهذه الفروق لصا�ح الط

6.  
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
 نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

ّ
ة �� يّ راسة ال�ل

الرّ  ملتغ�ّ محور   
ً
تبعا النّ �اضة  الفروق  �  وهذه   وع، 

ّ
الطال  لصا�ح 

ّ
الذ باملتوّس ب  ا�حسا�ّي �ور    ط 

 لالستجابات. 

7.  
ّ
 ة إحصائيّ ال توجد فروق دال

ّ
 ملتغ�ّ طرّ راسة �� محور التّ نة الّد ب وطالبات عيّ ة ب�ن طال

ً
 وع.� النّ ف تبعا

8.  
ّ
 ة إحصائيّ ال توجد فروق دال

ّ
ب�ن طال الّد ب وطالبات عيّ ة  الّد نة   ��  راسة 

ّ
ال�ل  يّ رجة 

ّ
ات جاهات  ة ملقياس 

 ف.طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ ق�ن واملراهقات نحو الّس املراه

9.  
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
ب�ن طال الّد ب وطالبات عيّ )  �� محور  نة  راسة 

 ملتغ�ّ الّس 
ً
تبعا الّس ياحة  نوع   � 

ّ
الط الفروق لصا�ح   كن، وهذه 
ّ

باملتوّس ال (فيال)   �� الذين �سكنون  ط  ب 

 األع��.  ا�حسا�ّي 

10-   
ّ
دال (ة إحصائيّ توجد فروق   عند مستوى معنو�ة 

ً
 0.05ا

ّ
ب�ن طال عيّ )  الّد ب وطالبات  �� محور  نة  راسة 

ملتغ�ّ الرّ   
ً
تبعا الّس �اضة  نوع   � 

ّ
الط لصا�ح  الفروق  وهذه   كن، 
ّ

باملتوّس ال (فيال)   �� �سكنون  الذين  ط  ب 

 األع��.  ا�حسا�ّي 
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11-   
ّ
دال  عند مستوى  ة إحصائيّ توجد فروق 

ً
(ا  0.05معنو�ة 

ّ
ب�ن طال عيّ )  الّد ب وطالبات  �� محور  نة  راسة 

ملتغ�ّ طرّ التّ   
ً
تبعا الّس ف  نوع   � 

ّ
الط لصا�ح  الفروق  وهذه   كن، 
ّ

باملتوّس ال (فيال)   �� �سكنون  الذين  ط  ب 

 األع��.  ا�حسا�ّي 

12-   
ّ
 0.05ة عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ّ
رجة  الّد راسة ��  نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 
ّ
 يّ ال�ل

ّ
ف وهذه الفروق لصا�ح  طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس ة ملقياس ات

 
ّ
 الط

ّ
 األع��. ط ا�حسا�ّي ب الذين �سكنون �� (فيال) باملتوّس ال

   توجد  -13
ّ
دال (ة إحصائيّ فروق   عند مستوى معنو�ة 

ً
 0.05ا

ّ
ب�ن طال عيّ )  الّد ب وطالبات  ��  نة  محور  راسة 

 ملتغ�ّ الّس 
ً
 � الصّ ياحة تبعا

ّ
 ف

ّ
 ب الصّ ، وهذه الفروق لصا�ح طال

ّ
  ف

ّ
 ط ا�حسا�ي األع��. ا�ي) باملتوّس (الث

(توجد فروق دالة إحصائيّ   -14  عند مستوى معنو�ة 
ً
 0.05ا

ّ
ب�ن طال عيّ )  الّد ب وطالبات  �� محور  نة  راسة 

 ملتغ�ّ الرّ 
ً
 � الصّ �اضة تبعا

ّ
 ف

ّ
 ب الصّ ، وهذه الفروق لصا�ح طال

ّ
 األع��. ط ا�حسا�ّي ل) باملتوّس (األوّ  ف

   توجد  -15
ّ
دال (ة إحصائيّ فروق   عند مستوى معنو�ة 

ً
 0.05ا

ّ
ب�ن طال عيّ )  الّد ب وطالبات  �� محور  نة  راسة 

 ملتغ�ّ طرّ التّ 
ً
 � الصّ ف تبعا

ّ
 ف

ّ
 ب الصّ ، وهذه الفروق لصا�ح طال

ّ
  ف

ّ
 ط ا�حسا�ي األع��. ا�ي) باملتوّس (الث

16-   
ّ
 عند مستوى معنو�ة (إحصائيّ ة  توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
رجة  راسة �� الّد نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 
ّ
 يّ ال�ل

ّ
ف، وهذه الفروق لصا�ح  طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس ة ملقياس ات

 
ّ

 ب الصّ طال
ّ

  ف
ّ
 األع��. ط ا�حسا�ّي ا�ي) باملتوّس (الث

17-   
ّ
  ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05عند مستوى معنو�ة (ا

ّ
من    راسة �� �ّل نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ محور الّس 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
� ا�حافظة، وقد  ة للمقياس تبعا

 �ّج 
ّ
 ل الط
ّ

 . ط حسا�ّي ب من منطقة الباحة أع�� متوّس ال

   توجد  -18
ّ
 عند  ة إحصائيّ فروق دال

ً
 0.05مستوى معنو�ة (ا

ّ
من    راسة �� �ّل نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

الّس  الرّ محور  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة   ف 
ّ
ال�ل ملتغ�ّ يّ رجة   

ً
تبعا للمقياس  أفراد  ة  عدد   �

 
ّ

 . ط حسا�ّي أفراد)أع�� متوّس  8-6ب الذي عند أفراد أسرهم (األسرة، وقد أظهر الطال

   توجد  -19
ّ
 عند مستوى معنو�ة (صائيّ ة إحفروق دال

ً
 0.05ا

ّ
من    راسة �� �ّل نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ محور الّس 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
 ة للمقياس تبعا

ّ
الب /  � ترتيب الط

 
ّ
 الط

ّ
  ب الذين ترتي��مالبة ب�ن األخوة واألخوات، وقد أظهر الطال

ّ
 ط حسا�ي. متوّس ا�ي) أع�� (الث

20-   
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
راسة �� �ل من  نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ محور الّس 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
 � الّد ة للمقياس تبعا

ّ
،  هرّي خل الش

 حسا�ي.ط ألف) أع�� متوّس  14(أك�� من   وقد أظهرت الفئة

21-   
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
من    راسة �� �ّل نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ محور الّس 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
� مستوى �عليم  ة للمقياس تبعا

 حسا�ي. ط األب، وقد أظهرت الفئة (ب�الور�وس أو ليسا�س) أع�� متوّس 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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22-   
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
من    راسة �� �ّل نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ محور الّس 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
� مستوى �عليم  ة للمقياس تبعا

 ة.حسابيّ طات ، وقد أظهرت الفئة (ثانو�ة فأقل) أع�� متوّس األمّ 

23-   
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
من    راسة �� �ّل ب وطالبات عينة الّد ) ب�ن طال

 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ محور الّس 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
ارات  يّ � عدد الّس ة للمقياس تبعا

 . متوّسطات حسابّيةارتان) أع�� (سيّ  مال�ي تمتلكها األسرة، وقد أظهرت الفئة ال�ي تمتلك أسره 

24-   
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
من    راسة �� �ّل نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ محور الّس 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
ارات  يّ � عدد الّس ة للمقياس تبعا

 . متوّسطات حسابّيةارتان) أع�� (سيّ  األسرة، وقد أظهرت الفئة ال�ي تمتلك أسرهمال�ي تمتلكها 

    : وصیات التّ  -11

1-  
ّ
الث من  مناسب  قدر  الّس توف��  املدرسيّ ياحيّ قافة  واملناشط  ال��امج   �� الّد ة  املرحلت�ن   �� �ن تراسة 

 طة (اإلعداديّ املتوّس 
ّ
 انو�ّ ة) والث

ّ
 ة �جميع الط

ّ
 �ور واإلناث. لبة الذ

انوّ�ةة واالعتدال لدى طلبة املرحلت�ن  االستمرار �� ترسيخ مفاهيم الوسطيّ  -2
ّ
، مع الس�� املتوّسطة والث

 ا. ة ملمارس��ما فعليّ طبيقيّ ة والتّ إيجاد اآلليات العمليّ إ�� 

3-  
ّ
  جاه الوسطّي �عز�ز االت

ّ
 لدى معل

ّ
انوّ�ةمات املرحلت�ن �ي ومعل

ّ
واصل  �� جميع مناشط التّ  املتوّسطة والث

 تّ وال
ّ

 ب �� املرحلت�ن املتوّس عليم للطال
ّ
 انو�ة الذ�ور واإلناث. طة والث

 �اضية داخل املدارس املتوّس إعادة تفعيل ال��امج واملناشط الرّ  -4
ّ
 طة والث

ّ
لبة، وتحف�� املنافسات  انو�ة للط

 الرّ 
ّ

 ر�فة مع طلبة املدارس األخرى املماثلة. �اضية الش

 : المقترحات  -12

ة وس��ة  نّ وج��ات الواردة �� القرآن والّس املراهقة �� ضوء املبادئ والتّ ة ملفهوم  إجراء دراسات تأصيليّ  -1

 ا�ح. لف الصّ الّس 

م�حيّ  -2 دراسات   إجراء 
ّ
ات عن  املتوّس ة  املرحلت�ن  طلبة   جاهات 

ّ
والث املستجّد انو�ّ طة  �عض  نحو  ات  ة 

 
ّ
 ة ا�حديثة. قافيّ الث

املتوّس  -3 املرحلت�ن  طلبة  تحف��  صوب  املوجهة  ا�جهود   دعم 
ّ
والث م�حيّ انو�ّ طة  بدراسات  للقيام  ة  ة 

الت عالية من اإلحساس بجودة  واقعهم املعاصر وسبل الوصول إ�� معّد   ملوضوعات يختارو��ا تمّس 

 ا�حياة.

 



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)97( 

 : المراجع  -13

) العوامل املؤدية إ�� التعصب الر�ا��ي لدى الشباب، مجلة �لية ا�خدمة  2018براهيم، باسم بكرى (إ -1

 االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الفيوم، العدد الثالث عشر، مصر.

2- ) الصادق  عبد  ا�جلة 2015حسن،  العر�ية،  الفضائيات   �� الواقع  تلفز�ون  برامج  نحو  اتجاهات   (

 .103-43، ص2015، ا�خر�ف  2العلمية لبحوث اإلذاعة والتلفز�ون، العدد 

 خصائصها ومشا�لها وحلولها، شبكة األلوكة اإللك��ونية. ) املراهقة 2013حمداوي، جميل ( -3

) منا�ج البحث العل�ي منظور تر�وي  2012خندق��، محمد عبد ا�جبار ونواف عبد ا�جبار خندق�� ( -4

 معاصر، الطبعة األو��، عالم الكتب ا�حديث، إر�د، األردن.

املهارات ال��بو�ة للتعامل مع املراهقة  ) املراهقون املز�جون دليل عم�� ��  2010أبو سعد، مصطفى ( -5

 (مهارات احتواء املراهق�ن)، الطبعة األو��، شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع، ال�و�ت.

 ) مراهقون ع�� كر��ي االع��اف، الطبعة األو��، عالم الكتب، القاهرة، مصر. 2007سالم، ز�نب ( -6

لسلو�ي، مراجعة التعر�ب وال��جمة فادية عمر  ) �غ�� االتجاهات والتكيف ا2009شتا، السيد ع�� ( -7

 ا�جوال�ي، املكتبة املصر�ة للنشر والتوزيع، القاهرة. 

8- ) ف��ا، ترجمة 2007شيفر، شارلز وهوارد ميلمان  املساعدة  ) مشكالت األطفال واملراهق�ن وأساليب 

 نز�ة حمدي ونيمھ داود، الطبعة األو��، دار الفكر، عمان، األردن.

 (الرئيسية اإللك��ونية).   2018أكتو�ر  3) مقال عن التعصب الر�ا��ي  2018هيم (العبيدي، إبرا -9

10- ) ع��  بن  محمد  سلسة  1435العتيق،  با�حوار،  معا�جتھ  وسبل  وأثار  اسبابھ  الر�ا��ي  التعصب  هـ) 

 )، مركز امللك عبد العز�ز ل�حوار الوط�ي، الر�اض، اململكة العر�ية السعودية. 15رسائل �� ا�حوار (

) فن التعامل مع املراهق�ن بأسلوب عصري قر�ب لألذهان سهل التطبيق الطبعة  2011العر�ي، ماهر ( -11

 األو��، مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، عمان، األردن. 

) االتجاهات النفسية، علم النفس االجتما�� وتطبيقاتھ، الطبعة الثانية، مركز  1993عطوة، أحمد ( -12

 رة، مصر. النشر بجامعة القاهرة، القاه

13- ) محمود  رجاء  عالم،  دار  2014أبو  التاسعة،  الطبعة  وال��بو�ة،  النفسية  العلوم   �� البحث  منا�ج   (

 النشر ل�جامعات، القاهرة، مصر. 

14- ) شون  أهم  2010�و��،  الر�اض،    6)  جر�ر،  مكتبة  ترجمة  األو��،  الطبعة  املراهق،  يتخذها  قرارات 

 اململكة العر�ية السعودية. 

) معاملة املراهق وأثرها ع�� جوانب ال�خصية (وجدا�ي ومعر�� وسلو�ي)، 2017(  محمود، أحمد سعد -15

 مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندر�ة، مصر. 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)98( 

16- ) محمد  هشام  للنشر  2000مخيمر،  إشبيليا  األو��،  الطبعة  واملراهقة،  الطفولة  النمو  نفس  علم   (

 والتوزيع والدعاية واإلعالن، الر�اض. 

 .2003ر صادر، ب��وت، لبنان طبعة ابن منظور، لسان العرب، دا -17

صفر    26) التعصب الر�ا��ي، حوار اجراه حمد بن �خص، األحد  1435عبدهللا بن أحمد (   الواي��، -18

 .16624) جر�دة الر�اض، العدد 2013د�سم��  29هـ (1435

19- Bizirgianni, Ioanna and Panagiota Dionysopoulou (2013) the influence of tourism trends 

of youth tourism through social media (sm) and informhito and communication 

technologies (icts), procedia social and behavioral sciences 73 (2013) Pp.652-665. 

20- Levy, Sharon (2020) problemas de comportamiento en los adolescentes, salud infantil – 

manual MSD versión para público general. 

21- Mariotti, Fiorella d. a (2016) children in tourism: a fresh perspective? Open edition 

journals. 

22- Tiago, Maria t. b and Flavio g. b. Tiago (2013) the influence of teenagers on a family’s 

vacation choices, tourism and management studies, vol. 9 issue 1 (2013) Pp. 28-34. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mouad1983@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاذ النجاري   أ.
 

 

 جامعة سيدي محمد بن عبد اهللا 

 المغرب -فاس 

 ةمفهوم التنمیة البشرّی إلی  من مفهوم التنمیة

 قراءة نقدیة في مسارات التحول

 
From the concept of development to the concept of human 

development 
Critical reading to transformation paths 

 



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)100( 

 ة مفهوم التنمیة البشریّ إلی  من مفهوم التنمیة

 قراءة نقدیة في مسارات التحول 

 

 

 

 

 الملّخص: 

مفهومَ   إّن  تناول  والتّ التّ   ْي محاوالت  البشر�ّ نمية  املؤرّ   ة،نمية  من  عالم  خ  سواء  أو  االجتماع  عالم  أو 

العلوم االجتماعية عامة، أو من ا�ختصّ   االقتصاد   �� بما    �ن  غالبا ما تجابھ بإش�االت مختلفة ذات صلة 

 و نمية من �عقيدات.  ينطوي عليھ مفهوم التّ 
ّ
 رغم أن

ّ
 ل مصدر إلهام للكتّ ھ ش�

ّ
وضع    فقد ظّل   ف�ن،اب واملؤل

عل�يّ  الصّ   �عر�ف  أك��  من  لھ  الدقيق  املهتمّ �ّ عو�ات  �ع��ض  باملوضوعي  لتعّد   �ن  وتوّس نظرا  أش�الھ  ع  د 

ذي  انتشاره،
ّ
 تنميط أو �عر�ف جامع ما�ع.   ة من �ّل تة منفلنمية البشر�ّ نمية والتّ يجعل مقولة التّ األمر ال

املفاتيح  الثقافيّ التّ  نمية، التّ   :ال�لمات  التّ نمية  االقتصاديّ ة،  التّ نمية  االجتماعيّ ة،  التّ نمية  نمية  ة، 

 ة. البشر�ّ 

 

Abstract: 

Attempts to address the concepts of development and human development,  whether by the 

historian,  sociologist or economist, or by specialists in social sciences in  general,  are often 

confronted with various problems related to the complexities involved in the concept of 

development  even though it has served as a source of inspiration for writers and authors.  The 

development of an accurate scientific definition of it, has remained one of the most difficult 

challenges facing those interested in the subject, due to its spread and its continuation, which 

makes the concept of development separated from all stereotypes or an inclusive definition. 

Keywords: development, cultural development, economic development, social 

development, human development. 
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 : مقدمة  -1

التّ   عّد �ُ  أهّم مفهوم  من  العامليّ   نمية  العشر�ن،  املفاهيم  القرن   ��    إذة 
ُ
عمليّ أ ع��  نظم طلق  تأسيس  ة 

نمية وترعرع �� الغرب سواء  وقد �شأ مفهوم التّ   .نميةة التّ ى �عمليّ ة متماسكة فيما �سّ� ة وسياسيّ اقتصاديّ 

 و   .ةعن طر�ق سوسيولوجيا الغرب أو عن طر�ق الهيآت الدوليّ 
ّ
جميع  ف،  اشأة من إيديولوجي ال تخلو هذه الن

ونوعيّ  املستعملة  التّ املصط�حات  ميادين  لها من�� خاّص ة  إيديولوجيّ   (امليادين)  من ورا��ا   نمية  ة  أغراض 

متحرّ  ظهر  ولقد  التّ كها.  ألوّ فهوم  مرّ نمية  سنة  ل  بر�طانيا   ��  1944ة 
ّ

ال� تقر�ر   �� وذلك  االستشار�ّ ،  ة  جنة 

 عليم، وصدر أوّ للتّ 
ّ
ة  حول اإلدارة اإلفر�قيّ   م لتنمية ا�جتمع خالل مؤتمر "�ام��دج" الصيفّي ل �عر�ف منظ

 . 1948سنة 

 مفهوم التنمیة:  -2

التّ رّ عُ  حياة  فت  تحقيق  �س��دف  "حركة  بأ��ا   نمية 
ّ

ا�ح� للمجتمع  املشاركة    �ّ أحسن  خالل  من  نفسھ 

 لألها��    ةاإليجابيّ 
ّ

نمية  "اس��دج" للتّ   ى مؤتمرتب�ّ   1954و�� سنة    .�ّ ، و�ذا أمكن من خالل مبادرة ا�جتمع ا�ح�

حة لتحقيق حياة أحسن  ة �� "حركة م�ّح نمية االجتماعيّ التّ   ابق أي أّن لتعر�ف الّس اة صيغة  االجتماعيّ 

 .1الة"عن طر�ق املشاركة الفعّ  للمجتمع ك�ّل 

 ة منذ ا�حرب العامليّ نمية قد برز بصورة أساسيّ مفهوم التّ  أّن  إ�� و�ذهب ناصر عارف
ّ
ھ قبل  ة الثانية، وأن

م  قّد أو التّ  ّي م املادّ قّد ر �� ا�جتمع وهما: التّ طوّ ن للداللة ع�� حدوث التّ اار�خ �ان �ستخدم مصط�حهذا التّ 

استخدم للداللة ع�� عملية إحداث مجموعة    أيننمية �� علم االقتصاد  برز مفهوم التّ . وقد  2االقتصادّي 

ل  بمعّد   املستمّر   ر الذا�ّي طوّ ن ��دف إكساب ذلك ا�جتمع القدرة ع�� التّ ة �� مجتمع مع�ّ �ات ا�جذر�ّ من التغ�ّ 

ع ع�� االستجابة ل�حاجات  فرد، و�مع�ى آخر، ز�ادة قدرة ا�جتم  ة حياة �ّل ن امل��ايد �� نوعيّ يضمن التحّس 

ي تكفل ز�ادة درجات إشباع تلك ا�حاجات، عن طر�ق  ورة ال�ّ ة وا�حاجات امل��ايدة ألعضائھ بالصّ األساسيّ 

و�رى ناصر عارف أن هذا    .3الستغالل املوارد املتاحة وحسن توزيع عائدات ذلك االستغالل  شيد املستمّر ال��ّ 

الّس قد  املفهوم   حقل  إ��  منانتقل  الّس ياسة  حقال  ح�نات،  ينيّ تّ ذ  غ��    ��تّم   ا منفرد  ظهر  البلدان  بتطو�ر 

الديمقراطيّ األورو�يّ  تجاه  تطوّ ة  والحقا  التّ ة،  مفهوم  املعرفيّ ر  ا�حقول  من  �عدد  ل��تبط  فأصبحت  نمية  ة 

 .4ة"نمية االجتماعيّ ة، وكذلك التّ نمية الثقافيّ هناك التّ 

 

 
جل الّتنمية، -1

ٔ
ة علوم الّتربية، العدد 1ط امحمد عليلوش: الّتربية والّتعليم من ا

ّ
، مطبعة الّنجاح الجديدة، الّدار  10، منشورات مجل

 . 105، ص 2007البيضاء، 
مّية مدخل لتحقيق الّتنمية البشرّية، ط  -2

ٔ
، منشورات علوم الّتربية، مطبعة الّنجاح الجديدة، الّدار  1لحسن مادي: محاربة اال

 .9، ص2006البيضاء، 
 . الصفحة نفسها ،المرجع نفسه -3
 . الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  -4
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ّ
  Rostowنظر��م إ�� هذا املفهوم، فنجد مثال روستوف  ��  ھ يوجد اختالف ب�ن العلماء  يمكن القول بأن

 �ا عمليّ نمية بأ�ّ ف التّ �عرّ 
ّ

 ة تخ�
ّ
�خصائص  اي ائدة ف��ا وتب�ّ ة الّس قليديّ مات التّ فة ع�� الّس � ا�جتمعات املتخل

 عمليّ   ا عبد املنعم شو�� فيقول: "إّن مة. أّم ائدة �� ا�جتمعات املتقّد الّس 
ّ

د من  �ل املعّق ة التنمية �� ذلك الش

ھ  وموّج  ا من خالل عمل �غي�� مقصود ي يقوم ��ا اإل�سان �� مجتمع مّ ات املتتالية.... ال�ّ اإلجراءات والعمليّ 

ن �غي��ات ي تتضمّ ة ال�ّ ة الثور�ّ نمية �� تلك العمليّ و�النسبة ل�ارل ماركس:" فالتّ   ��دف إ�� إشباع حاجة"

جذر�ّ  االجتماعيّ ة  جديدة  البنيات   �� واالقتصاديّ وشاملة  والسياسيّ ة  والقانونيّ ة  نمط    أيضا،  ةة  إ��  ز�ادة 

الثقافيّ  والقيم  العيش  وأساليب     ،ة"ا�حياة 
ّ

يؤك أّن وهنا  كذلك  ماركس  �ارل  تقّد   د  األك��  من  البلدان  ما 

 ناعيّ احية الصّ النّ 
ّ
  : "إّن Smelserا، و�قول سميلسر  متقّد   لبلدان األقّل إ�� ابالنسبة    ل املستقبل ا�خاّص ة تمث

وذلك عن طر�ق    كنولوجيا�ات ا�حياة مثل التّ الت �� متغ�ّ ة تحوّ ن عّد ة تتضمّ عمليّ   مانمية هحديث والتّ التّ 

 والّس   م هذا امليدان و�عقيده...تقّد 
ّ
  ،ةراعة باملز�د من املنتوجات التجار�ّ ر والزّ حضّ ن والتّ مّد ان عن طر�ق التّ �

بالدو�ن  أمّ  التّ عمليّ   فإّن ،  Baldwinا  تحتاج  ة  معّد عند نمية  توف��  إ��  النّ ه  من  عالية  امليادين    مّو الت   ��

 .1ة"ة والسياسيّ ة واالجتماعيّ االقتصاديّ 

باس�ون إ��  و�النسبة   ش التّ   �عّد   Paul Pascon  بول  مستوى  بالتّ لل  المانمية  ا�جتم��ّ غ�ّ و��  وعيً �    ا، 

القروّي  لدى  ا�حضرّي   يختلف  لدى  متغ�ّ �تّ و ،  عنھ  صيغا  ومتباينة  خذ     عند�ة 
ّ
والنّ الط والفئات  خب  بقات 

والتّ االجتماعيّ  االستالب  ب�ن  م��اوحا  تجعلھ  تقابالت  تتجاذبھ  بحيث  األصالة  حرّ ة،  والواقع،  الوهم  ر، 

دد، �عت�� بول باس�ون  هذا الصّ   ��. و  2الفعل  القلق، الفعل وردّ و حديث، االطمئنان قليد والتّ واملعاصرة، التّ 

 ��أث��  وكيف يمكن التّ ،  � االجتما��ّ كيف يدرك التغ�ّ   عنة  نمية �� األمم الفتيّ ة التّ �ساؤل سوسيولوجيّ   أّن 

االجتما��ّ غ�ّ التّ   �،   
ّ
الت مع  الرّ يلتبس  وهو  ساؤل  للمجتمع  التّ ياهن  وضرورة  ذاتھ،  معرفة  عن  حليل  بحث 

داللتھ لتعب�� جاك    ، قد �عطي �ّل ملباشرة العمل التنموّي (كذا)  كشرط    � االجتما��ّ غ�ّ للو�� بالتّ   قدّي النّ 

 
ّ

 ي يبدو متناقضا ألوّ ب��ك الذ
ّ

 ل وهلة، إذ يؤك
ّ
 د أن ليس هناك مجتمعات متخل

ّ
ل  فة، ولكن مجتمعات لم تحل

 .3تحليال �افيا

ة  ا�� �� عمليّ و�التّ   ة �غي�� اجتما��ّ � عبارة عن عمليّ نمية �التّ   أّن   Abdelaziz Bilalو�رى عبد العز�ز بالل  

طبقّي  للتّ   صراع  تطمح  وأخرى  القائم  الوضع  من  �ستفيد  طبقات  عمليّ إ�ّ   :غي��ب�ن  سياسيّ �ا  ��اية  ة   �� ة 

 . 4حليلالتّ 

 
جل الّتنمية، مرجع سابق، ص  -1

ٔ
 .106امحمد عليلوش، الّتربية والّتعليم من ا

ة المغربّية لالقتصاد واالجتماع العدد الثاني، دار 2ول باسكون: "سوسيولوجية التنمية" (ب -2
ّ
)، ترجمة زبيدة بورحيل، في المجل

 . 96-79، ص1975الّنشر المغربّية 
 .98صالمرجع نفسه،  -3

4- Abdel Aziz Bilal: Développement et facteurs non économiques, SMER, Rabat, 1980, Pp.1-6. 



. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  التنمية البشريّ مفهوم  ٕالى   من مفهوم التنمية
ٔ
 معاذ النجاري   ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)103( 

 
ّ
   � اجتما��ّ نمية عبارة عن �غ�ّ فالتّ   ،عبد ا�جليل حليمإ��  سبة  و�الن

ّ
��دف إ�� االنتقال من وضع �عت��    �ّ ك�

 م��دّ 
ّ
دة:  �ا إذن، مشروع ذو أ�عاد متعّد إ�ّ   .أفراد ا�جتمع، إ�� آخر �عت�� أفضل وأحسن  بات �ّل يا وال يفي بمتطل

 .1ة...ثقافيّ  ،ةة، سياسيّ ة، اجتماعيّ اقتصاديّ 

جاك الزّ عندنمية  فالتّ ،    Jacques Brasseulبراّسول    أّما  تقت��ي  تلبيه   �� األساسيّ �ادة  ا�حاجات  ة  ة 

 ّح غذية، الّ� �التّ 
ّ
   ،�بيةة، ال�

ّ
 .2مساواة والبطالة والفقروتقليص الال

  Amartya Senأمارتيا صن    الهندّي   و�النسبة للعالم االقتصادّي 
ّ
ظر إل��ا  نمية يمكن النّ التّ   ھ يرى أّن فإن

نمية �� حقيق��ا �� إزالة مصادر  اس، فالتّ ع ��ا النّ ي يتمتّ ة ال�ّ ات ا�حقيقيّ ع �� ا�حر�ّ ة توّس باعتبارها عمليّ 

 .3ةو�همال املرافق العامّ   واالستبداد والغلو والتطرف ة �الفقر افتقاد ا�حر�ّ 

ال يمكن نفيھ هو    ن �� �عر�فھ، ولكن ما و نمية مفهوم شاسع يختلف الباحثمفهوم التّ   فإّن "   ،و�ش�ل عام

 ة شموليّ نمية عمليّ التّ   أّن 
ّ

ات  يّ ينائدة �� مرحلة الستّ ات الّس حتھ النظر�ّ ي غالبا ما رّج ة ال تقبل االخ��ال الذ

أو غ��ه باعتباره الوصفة    د اقتباس نموذج رأسما��ّ نمية ال يمكن اخ��الها �� مجرّ التّ   ، كما أّن بوجھ خاّص 

التّ يّ الطبّ  ملرض  ا�جاهزة   ة 
ّ
املزمن خل فالتّ 4"ف  عمليّ .  شموليّ نمية  من  ة  مجموعة  ف��ا  تتداخل  األ�عاد  ة 

واالجتماعيّ االقتصاديّ  والّس ة   ياسيّ ة 
ّ
والث إذ  ةقافيّ ة  لتوّج ؛  اإل�سان  تنطلق من  اھ  ��  ثّم إ��  تخدم    إل�سان 

 اإل�سان.

غي��  نمية �التّ ة ع�� خلط غ�� قليل ب�ن مفاهيم مجاورة ملفهوم التّ ات االجتماعيّ ظر�ّ وتنطوي كث�� من النّ 

�ش�� إ��   مّو النّ  نمية �� أّن والتّ  مّو النّ  يد أوجھ االختالف ب�ن اصطال��ْ و�مكن تحد.  مقّد والتّ   مّو ر والنّ طوّ والتّ 

عبارة عن  �ي  نمية فا التّ أمّ   ،ن من جوانب ا�حياةي تحدث �� جانب مع�ّ ة ال�ّ �ادة الثابتة أو املستمرّ ة الزّ عمليّ 

 من. ة ودائمة ع�� ف��ة من الزّ تحقيق ز�ادة سريعة تراكميّ 

 يحدث �� الغالب عن طر�ق التّ   مّو النّ و 
ّ
ة  نمية فتحتاج إ�� دفعة قو�ّ ا التّ أمّ   ،در���ّ ل التّ حوّ ور البطيء والتّ ط

الرّ  حالة  من  ا�جتمع  والتّ ليخرج   �ود 
ّ
التّ خل حالة  إ��  والنّ قّد ف  عملوثمّ   .مّو م  ب�ن  آخر  فارق    مّو النّ   �يْ يّ ة 

 يُ   مّو فالنّ   ؛نميةوالتّ 
ّ
 ة تلقائيّ ھ عمليّ نظر إليھ ع�� أن

ّ
نمية  ا التّ أّم   ،ل من جانب اإل�سانة تحدث من غ�� تدخ

 املتعمّ   مّو فتش�� إ�� النّ 
ّ
   ذي يتّم د ال

ّ
 عن طر�ق ا�جهود املنظ

ّ
 . 5نة�ي يقوم ��ا اإل�سان لتحقيق أهداف معيّ مة ال

وهناك من يرى أن النمو هو مفهوم واق�� ينحصر �� استخدام املوارد املالية لز�ادة اإلنتاج �� املستقبل  

من دون أن ��تم �عملية التوزيع واآلثار ا�جانبية األخرى ال�ي ترافقها، أما التنمية ف�ي العملية ال�ي �س��دف  

 
داب بالدار البيضاء)،   -1

ٓ
عمال ندوة: "الّثقافة والّتحوالت االجتماعّية" (كلية اال

ٔ
عبد الجليل حليم، "الّثقافة والّتنمية"، ضمن ا

 . 8، ص1990منشورات عكاظ، الرباط، 
2- Jacques Brasseul,: introduction à l'économie du développement, Ed. Armand colin, 1989, Pp.15-16. 

مارتيا صن: التنمية حرية، ترجمة: شوقي جالل، سلسلة عـالم المـعرفـة، العـدد  -3
ٔ
 .16- 15ص،2004، ماي 303ا

قطابها"، في مجلة القانون  -4
ٔ
 .49، ص1993واالقتصاد، العدد التاسع، عبد السالم فراعي: "التنمية المحلية، دوافعها وا

جل التنمية، مرجع سابق: ص -5
ٔ
  .106امحمد عليلوش: التربية والتعليم من ا
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متطلبات استمرار حيا��م بالش�ل الذي يختارونھ،  رفع قدرة أفراد ا�جتمع �� االعتماد ع�� أنفسهم �� توف��  

 . 1وال يمكن تصور مجتمع يحقق التنمية باالعتماد ع�� غ��ه

غي��، فالفارق �� االصطالحات  � والتّ غ�ّ طو�ر والتّ ر والتّ طوّ ق ب�ن التّ �فر نمية �التّ والتّ   مّو ق ب�ن النّ �فر التّ   إّن 

التّ   ا�ختلفة وم��ا مصط�ح 
ّ
يتمث تنمية  �� مدى   ل 

ّ
التّ دخ �� إحداث  التّ ل اإل�سان  أو  التّ نمية  أو    ، غي��طو�ر 

 لعفو�ّ   واالقتصادّي   م االجتما��ّ قّد ترك التّ   مّو النّ �ع�ي  بينما  
ّ
 ة الظ

ّ
خاذ تداب�� معتمدة بصورة أو  روف دون ات

 . 2بأخرى 

•  
ّ
 نمية إ�� أنماط ومستو�ات: تنقسم الت

 نمية هناك: أنماط التّ  ففيما يخّص 

  -أ
ّ
 ة:  االقتصاديّ نمية الت

ة �� ا�جتمع و�عرف بأ��ا:  ة واإلنتاجيّ ة واالقتصاديّ ع�� ا�جوانب املاديّ  مط األك�� شيوعا، وتنصّب النّ  ��

والتّ  اإلجراءات   "تلك 
ّ
ا�خط  داب�� 

ّ
املتمث الوط�يّ طة  االقتصاد  هي�ل  �غي��   �� الغالبيّ   ديف...و�ستلة  ة  م��ا 

 .3العظ�ى من أعضاء ا�جتمع"

 ة والفرديّ خول القوميّ جھ إ�� تنمية اإلنتاج وز�ادة الّد ة تتّ قتصاديّ نمية االفالتّ 
ّ
 .4�وةة أي ز�ادة ال�

ة،  ة ما يحصل عليھ الفرد من سلع وخدمات ماديّ يّ ة �� كمّ نمية االقتصاديّ و�رى عبد اإللھ سطي، بأن التّ 

 
ّ
ا�� زادت  ارتفع مستوى معيشتھ و�التّ ،  لع وا�خدماتما استطاع الفرد أن يحصل ع�� املز�د من تلك الّس إذ �ل

 . 5نمية كما �ان سائداق التّ تھ، وهنا تتحّق رفاهيّ 

  -ب
ّ
 :ةنمية السياسيّ الت

 
ّ
منظ تداولها  ال�ي  التعار�ف  التّ انطالقا من  الّس رو  األوائل، عرّ ياسيّ نمية  باي  ة    Pye Lucienف لوسيان 

ول  د ا�جوانب، غاي��ا الوصول إ�� مصاف الّد متعّد  اجتما��ّ �  ة �غ�ّ �ا عمليّ ة بأ�ّ ياسيّ نمية الّس التّ   1965سنة  

 :6� بمظاهر ثالثة ��ة، وتتم�ّ ناعيّ الصّ 

ة، كما  صا واستقالليّ � من خاللھ األدوار، وتصبح أك�� تخصّ ع وتتغ�ّ : "هو مسلسل تتوزّ التمايز البنيوّي   -

 .بروز ب�ى جديدة"إ�� ة جديدة، تف��ي س بموجبھ أدوار سياسيّ قد تتأّس 

 
طروحات   -1

ٔ
سعد حسين فتح هللا: التنمية المستقلة: المتطلبات واالستراتيجيات والنتائج، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة ا

 . 25-42ص،  1995)، بيروت، 27الدكـتوراه، (
جل التنمية، مرجع سابق، -2

ٔ
 . 107صامحمد عليلوش: التربية والتعليم من ا

 . 107،المرجع نفسه -3
 1978معهد اإلنماء العربي، بيروت،  1سهيل المقدم: مقومات التنمية االجتماعية وتحدياتها، تطبيقات على الريف اللبناني ط مهى -4

 . 27ص
 . 82، ص2006شتنبر  -البيضاء -مطبعة النجاح الجديدة 2المهنّية، الكـتاب النظرّي، ط عبد اإلله سطي: دليل االمتحانات -5
،  2006، خريف 36محمد الرضواني: "التنمية السياسية بين غموض المعنى والخلفيات اإليديولوجية"، مجلة مقدمات، عدد   -6

 .33ص
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النّ   - كفاءقدرة  أو  بفعاليّ تھظام  ترتبط  النّ :  السيا��يّ ة  الّس   ظام  تطبيق  العامّ ��  واالستجابة  ياسات  ة 

دد ب�ن � لوسيان باي �� هذا الصّ ة، وم�ّ ملطالب ا�جماه�� �ش�ل يؤثر �� مختلف جوانب ا�حياة االجتماعيّ 

 ثالث قدرات: 

 ف مع األوضاع.: أي قدرة التكيّ (innovation)جديد التّ  -

 ة والبشر�ّ ): �ع�ي �عبئة املوارد املاديّ Mobilisationالتعبئة ( -
ّ
 جاه تحقيق املنجزات املطلو�ة. ة �� ات

): تحيل ع�� تجاوز مهددات استقرار النظام واستمرار�تھ بفعل التوظيف  Survieالقدرة ع�� البقاء (  -

 ا�حكم والوا�� �ختلف وسائل التنشئة السياسية. 

 االتجاه نحو املساواة، يتحقق من خالل إجرائ�ن: -

 ة. انتشار وازدياد ثقافة املشاركة �� األ�شطة السياسيّ  -

 .1ةعي�ن �� املناصب العموميّ إقرار الكفاءة واالستحقاق �� مجال التّ  -

التّ  �عر�ف  الّس و�مكن  إجرائّي ياسيّ نمية  كمفهوم  عمليّ "بأ�ّ   ة  بل  حالة،  ليست  تتم�ّ �ا  بالدة  ة  يناميكيّ � 

ة، �س��دف تحقيق و�حداث  ة والسياسيّ ة واالقتصاديّ ة واالجتماعيّ ة، ومرتبطة با�جوانب الثقافيّ وا�حركيّ 

 ياسيّ سات الّس ة �� األبنية واملؤّس �غ��ات إيجابيّ 
ّ
ة السائدة  ياسيّ قافة الّس ة القائمة و�� وظائفها، وتطو�ر الث

 
ّ
 .2ة"ة والعقالنيّ من ا�حر�ّ  ، �� إطارك�ّل  ظام السيا��يّ جاه قدرة النّ �� ات

 التنمية الثقافية:   -ج

التّ  للتّ ��  املعقلن   دب�� 
ّ
الث    قا��ّ عدد 

ّ
يتم�ّ ال التّ ذي  ا�جتمعات. والغاية من ذلك  بھ مجتمع من  دب�� ��  � 

 
ّ
الط اإلبداعيّ تحر�ر   اقات 

ّ
الش �ختلف  االجتماعيّ ة  ح�ّ رائح   ة، 

ّ
تتمك أنجح  ى  عن  البحث   �� املساهمة  من  ن 

 
ّ
ال للمشا�ل  اليوميّ ا�حلول  �� حيا��ا  تواجهها  �ّل �ي  ثقافة  اح��ام  الغاية،  تلك  بلوغ  و�قت��ي  ن من  م�وّ   ة، 

ا�جتمع وهو�ّ م�وّ   تھنات 
ّ
الل  غو�ّ ، وصيانة حقوقھ 

ّ
والث والعقائديّ قافيّ ة  ا�حافظة ع�� حّد ة  مع  أد�ى من    ة، 

 
ّ
الضرور�ّ الث املش��كة  للهو�ّ قافة  الوطنيّ ة  واالندماج  ة   الوطنيّ   ضامنوالتّ ة، 

ّ
يتأ� ولن   �ن، 

ّ
إال ذلك   ى 

ّ
ظ  �� ل   

 
ّ
 ل أرضيّ سيادة نواة من القيم واملبادئ �ش�

ّ
عة، سواء ع�� صعيد  قافات ا�ختلفة واملتنوّ ة مش��كة ب�ن الث

 تلك القيم واملبادئ:  أهّم  . ولعّل الوطن الواحد أو ع�� صعيد ا�جتمع العاملّي 

البشرّي  • العقل  ال�ي تواجهها ا�جتمعات    اإليمان بقدرة  ع�� إيجاد ا�حلول املالئمة �ختلف املشا�ل 

 ة. ة �� حيا��ا اليوميّ اإل�سانيّ 

 اعتبار العقل األداة البشر�ّ  •
ّ
 ر عل��ا البشر للفصل فيما هم فيھ مختلفون.ة الوحيدة ال�ي يتوف

�ة العقيدة، �� حدود ��، وحرّ عب�ة التّ أي، وحرّ �ة الرّ ة، بما �� ذلك حرّ �ات الفرديّ اح��ام ا�حقوق وا�حرّ  •

 �ات ومعتقدات اآلخر�ن. بحقوق وحرّ  ال تمّس 
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•  
ّ
 سامح وقبول االختالف  الت

 .1ةيمقراطيّ العدالة والّد  •

 ة:  التنمية االجتماعيّ  -د

ات �غي�� ي�حق بالبناء  ة �� عبارة عن عمليّ نمية االجتماعيّ د حسن، إذ يقول: التّ �عرفها عبد الباسط محمّ 

وأ�ّ   االجتما��ّ  اجتما��ّ ووظائفھ،  بناء  إقامة  إ��  �س��  ا�حاجات    �ا  إشباع  طر�قھ  عن  يمكن  جديد، 

 2ة لألفراداالجتماعيّ 
ّ
الط التّ . ويعرف أحمد  بأ�ّ نمية االجتماعيّ ل��  التّ ة  تلك   �ا 

ّ
ال إ�� مساعدة  نمية  ��دف  �ي 

 
ّ
�هم  ا للمساعدة �� املستقبل، بل أحيانا �س�ّ لهم �ي ال يحتاجو وتؤّه   ،ي�ونوا عالة ع�� أحد  ا�حتاج�ن ع�� أال

ة من خالل  ة إ�� القضاء ع�� الفوارق االجتماعيّ لهم إ�� محسن�ن �� املستقبل. ف�ي ��دف بصفة عامّ وتحوّ 

 .3ة غ�� امليسورة أو دون طبقة األغنياءللفئات االجتماعيّ  فع من املستوى املعي��يّ محار�ة الفقر والرّ 

 ة: عناصر أساسيّ  ةة �� ثالثنمية االجتماعيّ و�مكن ت�خيص محاور التّ 

 ة الضّ خل لفائدة الفئات االجتماعيّ ة للّد ل: إنجاز أ�شطة مدرّ العنصر األوّ  -
ّ
 شغيل الذا�ّي عيفة ��دف الت

قاّر  دخل  االقتصادّي وتوف��  فالنسيج  املتوّس   ،  واملقاوالت  الك��ى،  (املقاوالت  مستو�اتھ  طة  بمختلف 

 والصّ 
ّ

الش توف��  �ستطيع  ال  القاّر الّد أي  غل  غرى)  والّد   خل  أصبح  ل�جميع،  األمر  وهذا  كذلك.    ينعت ولة 

 . باالقتصاد االجتما��ّ 

   العنصر  -
ّ
 و �ان  �و�ن ودعم قدرات الّس التّ   ا�ي:الث

ّ
ة، أساسا ا�جتمع  يّ نمية االجتماع ل�ن �� مجال التّ املتدخ

 إضافة إ�� املنتخب�ن واإلدار�ّ ، املد�ّي 
ّ
 �ن ال

ّ
 ة. نمية االجتماعيّ �ان املستفيدين من التّ ون تأط�� الّس ذين يتول

-   
ّ
الث  ة األساسيّ الث: إنجاز �عض مشاريع البنيات التحتيّ العنصر 

ّ
ال ولة وا�جماعات  �ي ال �ستطيع الّد ة 

 .4نميةق التّ ي بدو��ا ال تتحّق وال�ّ خر، ة إنجازها، لسبب أو آل ا�حليّ 

أّن   ،ا امحمد عليلوشأمّ  التّ   ف��ى     ح �ّل ة هو تفتّ نمية االجتماعيّ القصد من 
ّ
املادّ الط ة  ة والروحيّ يّ اقات 

 
ّ
   ّم ثف) ومن  ال�امنة �� ا�جتمع (املتخل

ّ
ة  بيعيّ توج��ها �� سبيل تحر�ر الفرد وا�جتمع من سيطرة القوى الط

 ة الرّ ي إ�� تبديل ا�حالة االجتماعيّ يؤدّ   ة أي بماواالجتماعيّ 
ّ
 اهنة املت

ّ
ف أو االستغالل أو هما معا  سمة بالتخل

 
ّ
الن االجتما��ّ (اختالل   سق 

ّ
تت حالة  إ��   ( 

ّ
(الن واملرض  وا�جهل  الفقر  من  وتخلو  واملساواة  بالعدل  سق  سم 

 .5 املتوازن)  االجتما��ّ 

 
قفلي: ا-1

ٔ
 . 70، ص2006، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 1لثقافة والتنمية البشرية، طحماني ا

 .30- 29ص، 1970معهد البحوث والدراسات العربية،  1عبد الباسط محمد حسن: "التنمية االجتماعية"، ط -2
حمد الطلحي، ثقافة التنمية، ط -3

ٔ
نفو1ا

ٔ
 .17، ص2007برانت، فاس،  -، مطبعة ا

 . 19-18ص ،نفسهالمرجع  -4
جل التنمية -5

ٔ
 . 110-109مرجع سابق، ص  ،امحمد عليلوش: التربية والتعليم من ا
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   ،فؤاد حيدرعند  ة  والتنمية االجتماعيّ 
ّ
 �� املن�ج ال

ّ
امية عن طر�ق استغالل مواردها  ول النّ بعھ الّد ذي تت

 .1ة�فيّ اس �� مختلف املناطق وخصوصا املناطق الرّ ة النّ لغالبيّ   ة ��دف رفع املستوى املعي��يّ ة والبشر�ّ يّ املادّ 

 
ّ
منظ اليو�س�و  وترى  االجتماعيّ التّ   أّن   UNESCOمة  أدّق نمية  �عطي مع�ى  التّ   ة  �عيدا عن  ملفهوم  نمية 

ھ  ات للعمل توّج ، ثالث أولو�ّ 1995ة سنة نمية االجتماعيّ للتّ  "�و���اغن "ة دت قمّ حّد إذ ، ار االقتصادّي املعي

الّد  ا�جموعة  �ّل وليّ صو��ا  الفقر،    ة  ع��  القضاء  و��:   و جهودها 
ّ
الت وضمانھ�عميم  واالندماج    ،شغيل 

 و   .االجتما��ّ 
ّ
  هو الشأن بالنسبة للتنمية البشر�ة، فإّن ، كما  ھ يرتكز �� عمقھ ع�� ا�جانب االقتصادّي رغم أن

خالفا  . و غيد امللموسبالعيش الرّ   االقتصادّي   مّو يذهب أ�عد من ذلك لي��جم النّ   االجتما��ّ   ال��نامج التنموّي 

 نمية البشر�ّ للتّ 
ّ
ا��جام ا�جماعة    ة �ع��ف بأّن نمية االجتماعيّ التّ   فإّن   ،�ي تنظر إ�� ا�جتمع من زاو�ة الفردة ال

 .2ةفاهيّ والرّ   ان للوصول إ�� االستقرار االقتصادّي أساسيّ  �ا�ووحد

خ��اء    عندة متعارف عل��ا  � ب�ن ثالثة مستو�ات أساسيّ فيمكن أن نم�ّ   ،نميةمستو�ات التّ   جهةا من  أمّ 

 نمية:التّ 

األوّ  التّ ل املستوى  الوطنيّ :  الوط�يّ نمية  املستوى  ع��  أي   ة 
ّ
ات ��ا  و�قصد  الّد ،   ولة  خاذ 

ّ
ات جاها  بال�امل 

 لتحقيق التّ 
ّ

 نمية الش
ّ
 ة. ة وا�خدماتيّ ة القطاعات واأل�شطة اإلنتاجيّ املة �� �اف

 
ّ
نمية، سواء �ان هذا  �ا ووحدة للتّ د ح�ّ خذ من إقليم محّد ة و�� ال�ي تتّ نمية اإلقليميّ : التّ ا�ياملستوى الث

 .3ةإدار�ّ ة أو ة أو ثقافيّ ة أو اقتصاديّ ة أو جغرافيّ اإلقليم وحدة سياسيّ 

 
ّ
 سميّ �� ا�خطابات الرّ   هاغالبا ما يرتبط مفهوم، و ةنمية ا�حليّ : التّ الثاملستوى الث

ّ
  قد يتّم و ة،  مركز�ّ ة بالال

   ا�خطابات �عت�� بأّن   جّل   ا�خلط بي��ما أحيانا، ذلك أّن 
ّ
 األساسيّ   ة �� الوسيلة (الوحيدة أومركز�ّ الال

ّ
�ي ة) ال

التّ  عل��ا  ا�حليّ �عتمد  حّد ة.  نمية  إ��  ا�خطابات  هذه  تذهب  (التّ   وقد  املفهوم�ن  ب�ن  ا�حليّ ا�خلط  ة،  نمية 

 
ّ
 ة) إ�� درجة أ�ّ مركز�ّ والال

ّ
  ة هدفا �� حّد مركز�ّ �ا تجعل من الال

ّ
 نمية.سلسل التّ إ�� م سبة ذاتھ بالن

� ب�ن مي�أكيد ع�� ضرورة التّ وضيحات �� هذا املوضوع، مع التّ تقديم �عض التّ   ،من الضرورّي   ،لذا يبدو

 غاية (أو أهداف) التّ 
ّ
 ة من جهة، و��ن مسلسل التّ يّ نمية ا�حل

ّ
ل نمية من جهة أخرى. فباعتبارها غاية، تتمث

 التّ 
ّ
ا�حل الّس يّ نمية  عيش  ظروف  تحس�ن   �� معيّ ة  منطقة   �� حاجات  اكنة  االعتبار  �ع�ن  األخذ  مع  نة، 

 .4واختيارات تلك الساكنة

 
 .39، ص1990العربي، بيروت فؤاد حيدر: التنمية والتخلف في العالم العربي، طروحات تنموية للتخلف، دار الفكر  -1

2- Changement et continuité, principes et instruments pour l'approche culturelle du développement, 
Ed.Unesco, 1999, Pp. 28-29. 

جل التنمية، مرجع سابق، ص  -3
ٔ
 . 110امحمد عليلوش: التربية والتعليم من ا

حمد إبراهيمي: "مزايا الحكامة  -4
ٔ
، غشت،  14الجيدة والتخطيط بالنسبة للتنمية المحلية". ضمن مجلة دفاتر التخطيط، العدد ا

 . 5، ص2007شتنبر، 
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 ة: نمیة البشرّیمفهوم التّ  -3

ة �جموعة  باإلسهامات العلميّ   ة، ترتبط �� مستواها النظرّي نمية البشر�ّ ة ملفهوم التّ ة املركز�ّ ا�خاصّ   إّن 

 
ّ

واملفك الباحث�ن  اإلجرائّي من  مستواها  و��  صن)،  (أمارتيا  أمثال  من     ر�ن 
ً
مقار�ة املصط�ح  هذا    باعتماد 

 مرجعيّ 
ً
   ة

ّ
 امية. ول النّ ة �� الّد نمية خاصّ تحقيق التّ فع �شروط املعاصر �� مجال الّد  ر األم�يّ صوّ رة للتّ مؤط

ع�� ما يحصل عليھ اإل�سان أو الفرد من    مقصورانمية البشر�ة  �ان مفهوم التّ   ،1990إ�� حدود سنة  

التّ ،  1990سنة    انطالقا من و   .ةيّ خدمات مادّ    اصا�عً بوصفھ  ة مرتبطا باإل�سان  نمية البشر�ّ أصبح مفهوم 

 للتّ 
ً
واعت��ه  ة،  نمية البشر�ّ مفهوم التّ   1990حدة لسنة  لألمم املتّ   ى ال��نامج اإلنمائّي تب�ّ ا لها. وقد  نمية وهدف

   ع��: "أّن   قائما 
ّ
  ة توسيع اختيارات البشر. ة �� عمليّ نمية البشر�ّ التّ   وأّن   ،ة لألمم�وة ا�حقيقيّ البشر هم ال�

   ة مرتبطة بالوضع السيا��يّ نمية البشر�ّ التّ   فكما أّن 
ّ
ة، ف�ي مرتبطة بوضعھ  يمقراطيّ �� الّد ل  لإل�سان، املتمث

 .1"كذلك واالجتما��ّ   االقتصادّي 

  1990  ) لسنةPNUDحدة (لهيئة األمم املتّ   ادر عن ال��نامج اإلنمائّي ة الصّ نمية البشر�ّ ف تقر�ر التّ ويعرّ 

هذه ا�خيارات �� ا�حياة    ي إ�� توسيع ا�خيارات املتاحة أمام الناس. وأهّم �ا: "ص��ورة تؤدّ التنمية البشر�ة بأ�ّ 

 
ّ
الّ� الط املعرفة  ،ةحيّ و�لة   والتّ   ،واكتساب 

ّ
الضرور�ّ مك املوارد  من  للتّ ن  واح��ام  ة  اإل�سان  بحقوق  متع 

 .2الذات"

ة)  نمية البشر�ّ ة (التّ نمية اإل�سانيّ ة بالقول:" يمكن تحديد التّ نمية البشر�ّ لتّ اة  ف تقر�ر ا�خمسينيّ ويعرّ 

،  دة، �عضها اقتصادّي يوم يمارس اإل�سان خيارات متعّد   ففي �ّل   .سيع ا�خياراتة تو ببساطة ب�و��ا عمليّ 

اإل�سان هو محور ترك�� األ�شطة املنجزة ��    و�ذا �ان.  ، و�عضها ثقا��ّ ، و�عضها سيا��يّ و�عضها اجتما��ّ 

 
ّ
 جاه تحقيق التّ ات

ّ
يع ميادين  إ�سان �� جم  ھ ينب�� توجيھ هذه األ�شطة لتوسيع نطاق خيارات �ّل نمية، فإن

 
ّ
حديد، مفهوما �سيطا، ل�ونھ ينطوي  ة وفق هذا التّ نمية اإل�سانيّ لفائدة ا�جميع. تصبح التّ   شاط البشرّي الن

اس القدرات، وتتاح  ة حينما يكتسب النّ ز ا�خيارات اإل�سانيّ ل، تتعزّ ع�� دالالت �عيدة األثر، ففي املقام األوّ 

�ا �س�� أيضا  ولك�ّ   ،ة إ�� ز�ادة القدرات والفرص فقطنمية اإل�سانيّ وال �س�� التّ   .لهم الفرص الستخدامها

 إ�� ضمان تواز��ا املناسب من أجل تحا��ي اإلحباط النّ 
ّ
 .3ساق بي��ما"اجم عن فقدان اال�

التّ ويعرّ  الوط�يّ ف  البشر�ّ التّ   قر�ر  بأ�ّ نمية  للّس ة  تنمية  بالّس �ا"  أجلها اكنة  أّن   ،اكنة ومن  الفرص    و�رى 

 .4�ة"ي قدرة الفرد ع�� العيش بحرّ تنّ�  ة واألمن الوقائّي ة والعدالة االجتماعيّ االقتصاديّ 

 
خرون: المبادر سعيد جفري  -1

ٓ
ليات القدرات والمهارات المطلوبة، ط ةوا

ٓ
سس واال

ٔ
،  1الوطنية للتنمية البشرية، السياق العاّم، اال

 . 9-8ص 2007، الدار البيضاء، Ouma Graphمطبعة 
 . 26، ص2000، 253الطاهر لبيب: "التنمية االجتماعية واتجاهاتها في البلدان العربية"، المستقبل العـربي، العدد  -2
ليف جماعة من الباحثين، ط -3

ٔ
،  2006، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1المغرب الممكن، تقرير الخمسينية: تا

 . 15ص
، منشورات المعهد الجماعي للبحث العلمي، سلسلة البحوث الميدانية،  1البشرية بالعالم القروي، طفاطمة مسدالي: التنمية  -4

 . 8، ص 2007
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   إّن 
ّ
ال بلورة مستمرّ هذا املفهوم  �� �ّل ذي هو موضوع     ة 

ّ
العالم، محط تارة مخ��لة    أرجاء  ت�ون  قراءات 

 وتارة شاملة، �جدير بأن يجمع ب�ن أر�ع م��ات أساسيّ 
ّ
 املفاهيم األخرى للتّ   ل من أهمية ة ال تقل

ّ
�ي �غلب  نمية ال

 :1ةوسيو ثقافيّ ة أو الّس ة أو السياسيّ مات االقتصاديّ عل��ا الّس 

 لبلد مّ   الغ�ى ا�حقيقّي   دائم بأّن   عن ا�شغال إ�سا�ّي هذا املفهوم  �  �ع�ّ إذ   •
ّ
��    ،ل، قبل �ل ��يءا يتمث

 �سائھ ورجالھ. 

تصوّ و  • من  النمّو �نطلق  مفهوم  من  أوسع  االجتماعيّ ب،  االقتصادّي   ر  العدالة  عناصر  ة  إدماج 

 واالستدامة، وتمك�ن األ�خاص من األخذ بزمام مص��هم.

 و  •
ّ
 �وف

ّ
 ة.ة أو ا�جهو�ّ نمية الوطنيّ طة من أجل استيعاب الوضع املقارن للتّ رات �سيطة ومبّس ر مؤش

املث��، دون االعتماد ��    ات الناجعة، وع�� �شر املمارساتويستند أخ��ا إ�� مقار�ة تقوم ع�� املن�جيّ  •

 ثابت.   نموذج نمطّي  �شاطھ، ع�� أّي 

 نمية البشر�ّ للتّ   الهدف األسا��يّ   و�مكن أن �عت��
ّ
�ي تنشأ عن طر�ق توسيع  ة هو توسيع دائرة االختيارات ال

 القدرات البشر�ّ 
ّ
 .حيا��ماس وما يمكن أن يفعلوه �� أي ما يفعلھ النّ  ؛�ي �عمل ��ا البشرة والطر�قة ال

ة، ال تتاح بدو��ا خيارات  نمية البشر�ّ ة للتّ توجد بضع قدرات �عت�� أساسيّ   ،وع�� جميع مستو�ات التنمية

القدرات ��: أن يحيا املرء حياة مديدة و�ّح  �� ا�حياة. وهذه     ،وأن ي�ون عارفا  ،ةيّ كث��ة 
ّ

يتمك ن من  وأن 

 
ّ

ة. وهناك  نمية البشر�ّ درات تنعكس �� دليل التّ زمة ملستوى عيش كر�م. وهذه القا�حصول ع�� املوارد الال

إضافيّ  الـنّ خيارات  �عط��ا  كث��ة  ا�حرّ ة  بي��ا:  ومـن  قيمـة  السياسيّ اس  واالجتماعيّ �ة  واالقتـصاديّ ة  ة  ة 

 .2وحقوق اإل�سان -،واح��ام الذات ،وفرص اإلبداع واإلنتاج ،واإلحساس با�جماعة، ةوالثقافيّ 

 
ّ
 : م��ا  ةنمية البشر�ّ ا �شأن �عض جوانب مفهوم التّ ّم   فاق واسع إ�� حّد و�وجد ات

  ّاس محور اهتماما��ا. ة أن تجعل النّ نمية البشر�ّ يجب ع�� الت 

  ومن ثّم   ،خل وحدهنمية هو توسيع جميع خيارات اإل�سان وليس الّد الغرض من التّ   إّن   
ّ

ز مفهوم  يرك

 .حسباالقتصاد فة ع�� ا�جتمع بأكملھ، وليس ع�� نمية البشر�ّ التّ 

  البشر�ّ التّ   إّن معنيّ نمية  البشر�ّ ة  القدرات  بتوسيع  النّ ة   �� االستثمار  خالل  (من  و�تأم�ن ة  اس) 

 ).االستخدام ال�امل لهذه القدرات ( من خالل إطار تمكي�يّ 

  ّالت البشر�ّ تقوم  أساسيّ نمية  أعمدة  أر�عة  ع��  اإلنتاجيّ ة   �� وقابليّ ة  واإلنصاف  الستدامة، اة  ة 

 لك�ّ ،  اأساسيّ   االقتصادّي   مك�ن. و�� �عت�� النمّو والتّ 
ّ

تھ  د ع�� ا�حاجة إ�� إيالء اهتمام لنوعيّ �ا تؤك
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ّ
وتحل أ�ّ وتوزيعھ،  كما  البشر،  بحياة  صلتھ  باستفاضة  لالستدامة من  ل  القابلة  ا�خيارات  �عا�ج  �ا 

 . 1جيل إ�� جيل 

ة تر�ط ب�ن قدرات البشر من جهة و��ن خيارا��م من جهة أخرى و�ي��ما  نمية البشر�ّ ة فالتّ و�صفة عامّ 

ل �� ذلك  �ة من الفقر) كما فصّ (ا�حرّ   السل�يّ و ة ا�حياة)  (اختيار نوعيّ   جان��ا اإليجا�ّي ��  �ة  د قيم ا�حرّ تتسيّ 

 .2صن أمارتيا عالم االقتصاد الهندّي 

البشر�ّ فالتّ  التّ نمية  دون  تكتمل  ال  با�حر�ّ ة  اإل�سانيّ ات  متع  ��  و ة،  وا�حقوق  بي��ما  موجب  ارتباط  ثمة 

األعم ا�حرّ   .األغلب  إ�سانيّ وهذه  جوهر   �� وا�حقوق  تحقيق  �ات   �� الوسائل  أفضل  من  و��  اإل�سان،  ة 

 
ّ
  "ليس با�خ�� وحده يحيا اإل�سان "  ��ا وهو �س�� لتنمية قدراتھ. وقد قيل بحّق االحتياجات األخرى ال�ي يتطل

 
ّ
�ة إ�� مجاالت  هذه ا�حرّ   ة. وتمتّد ة والكرامة اإل�سانيّ د ار مات اإل �ة ت��ز مقوّ غ��ه. ومع ا�حرّ ھ ال �عيش �كما أن

 الّس 
ّ
 ياسة والفكر والث

ّ
ن:  �يّ ن أساّس ي�عد ال بّد من�ة  ع با�حرّ متّ ة. وللتّ ينيّ رائع الّد قافة واالعتقاد وممارسة الش

  �ة �� جان��ا السل�يّ أحدهما: ا�حرّ 
ّ
 حرر ذي �ع�ي التّ ال

ّ
 من العوائق والقيود ال

ّ
ر االحتياجات،  �ي تحول دون توف

   ونمّو 
ّ
 حرّ �التّ ؛  اقاتالط

ّ
حرر  لطة. ومع هذا التّ بيعة وقهر الّس ر من العنف والعوز واملرض، ومن قسوة الط

ا�حرّ  وهو  الثا�ي،  البعد  ملمارسة  الفرص  اإليجا�ّي تتاح  جان��ا   ��    الالفعّ   �ة 
ّ
يؤدّ ال ع��  ذي  القدرة  إ��  ي 

عمل فيھ    ة القرار. (أّي عاون �� العمل املش��ك، من خالل ا�حوار وعقالنيّ ار، وع�� الفعل، وع�� التّ االختي

 ، �ةممارسة ل�حرّ  إضرار بالغ�� ال �عّد 
ّ
 و�ن

ّ
 .3 لم والعدوان)ما يدخل �� عداد ممارسة الظ

أث��، �� حالة  الفعل والتّ ة اإل�سان، ح�ن ��جز عن  �ة اإليجابيّ قد يوقع فقدان القدرة ع�� ممارسة ا�حرّ و 

لطة، وتوهم  د اإل�سان غ�� الوا�� وراء قيادات زائفة، �عشق الّس ياع واالغ��اب، أو يلقي بھ إ�� مجرّ من الضّ 

 الل أو إ�� مّج �ا املنقذ من الضّ أ�ّ 
ّ

 .4 لل والعزلة �� انتظار القيادة املنقذةرد الوصول إ�� حالة من الش

 ا للتّ ها إ�سانيّ توّج   �عّد ة  نمية البشر�ّ التّ   نخلص إ�� أّن 
ّ

ة  ف�ي أك�� املفاهيم التنمو�ّ   ؛املة املت�املةنمية الش

 
ّ
 ياسيّ ة والّس ة واالجتماعيّ نمية االقتصاديّ ساعا من با�� املفاهيم �التّ ا�

ّ
�ا ترتبط بجودة حياة  ة، أل�ّ قافيّ ة والث

مبدأ ت�افؤ الفرص، ف�ي اع��اف  ق فيھ  يتحّق   ��م وتدفعهم للمشاركة �� بناء مجتمع إ�سا�ّي البشر ورفاهيّ 

حقيقيّ   ضم�يّ  ثروة  �عت��ه  إذ  التّ باإل�سان  بؤر  من  إلخراجھ  معقلن  �ش�ل  استثمارها  يلزم   ة 
ّ
والفقر  خل ف 

 . واإلقصاء االجتما��ّ 

و�مكن �عر�ف التنمية    5نمية املستديمةة مع مفهوم آخر هو مفهوم التّ نمية البشر�ّ و�ت�امل مفهوم التّ 

 املستديمة بأ��ا تلك التّ 
ّ
�ي تفي باحتياجات ا�جتمع �� حاضره دون اإلقالل من قدرة أجيال املستقبل  نمية ال
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ٔ
 معاذ النجاري   ا
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باحتياجا��ا و 1للوفاء   قد  . 
ّ

ال� العامليّ صاغت  للتّ جنة  سنة  ة   �� املستديمة  لهذه  �عر�فا    1987نمية  شامال 

ب�و��ا يقول  احتياجا ":  الّتنمية  تؤدّ تلبية  أن  دون  ا�حاضر  تلبية  ت  ع��  املقبلة  األجيال  قدرة  تدم��  إ��  ي 

د  ال �� مجرّ   قدم البشرّي نمية طر�ق �ستديم التّ هناك حاجة إ�� طر�ق جديد للتّ   ألّن ؛  ةاحتياجا��ا ا�خاصّ 

 .2ة بأسرها وصوال إ�� املستقبل البعيدأماكن قليلة، بل للكرة األرضيّ 

   21و�عرف املذكرة  
ّ
�ا مجموع األعمال املنجزة من أجل  نمية املستديمة بأ�ّ التّ   genda 21 localAة  يّ ا�حل

   من أجل ال�ّل   ة تح��م البيئة، و�� أعمال يقوم ��ا ال�ّل ة واجتماعيّ ترجيح تنمية اقتصاديّ 
ّ

حظة  مع مراعاة ال�

 .3ة للمجال ولساكنتھرات املستقبليّ طوّ الراهنة واألخذ �ع�ن االعتبار التّ 

نمية، ل�و��ا تطرح سؤال  نمية املستديمة تختلف عن التّ التّ   إّن   ،اليوم  ،أ�حاب ا�خطاب التنموّي و�قول  

 .4نمية عن البيئةة التّ ة لعمليّ لبيّ خفيف من اآلثار الّس البيئة و�س�� إليجاد أنجع األساليب وأمثلها للتّ 

 وتتضمن التنمية املستديمة ثالث أ�عاد:

 البعد البيئيّ  -
ّ
قليل ما أمكن  التّ ببدال من تبذيره وذلك  أسمال الطبي��ّ االستغالل األحسن للرّ ل �� : و�تمث

 ث.لوّ عدم تدم��ه �ش�ل غ�� مباشر بواسطة عوامل التّ و صنيع وغ��ه، من االعتماد عليھ �� التّ 

للتّ ة الرّ : أي تفادي ما أمكن من اال�ع�اسات السلبيّ البعد االقتصادّي   - �� ع  دهور البيئيّ اهنة واملقبلة 

أيضا، وذلك   والعكس  تتم�ّ با االقتصاد،  تقنيات  اإلنتاج واالس��الك،   �� تقنيات جديدة  ب�و��ا:  ستعمال   �

 
ّ
الط للموارد  مس��لكة  وغ��  ملوثة،  غ��   بيعيّ نظيفة 

ّ
وتمك بك��ة،  املوادّ ة  استغالل  إعادة  من  املستعملة    ن 

 والبناء �عد معا�ج��ا.  صنيعو�� التّ  �إعادة استعمال املياه العادمة �� السقي الفال��ّ 

   : أو البعد اإل�سا�ّي البعد االجتما��ّ   -
ّ
   ،ب�ن األغنياء والفقراء  ضامن االجتما��ّ ل �� التّ املتمث

ّ
مال  ب�ن الش

 .5ضامن ب�ن األجيالوا�جنوب، والتّ 

أشرنا أن  سبق  التّ   فإّن   ،وكما  البشر�ّ مفهوم  التّ نمية  مفهوم  مع  يت�امل  نجد، ة  حيث  املستديمة  نمية 

 وسنعمل ع�� توضيح هذا املفهوم األخ��.  .ة املستديمةفهوم التنمية البشر�ّ م

 ة المستدیمة: نمیة البشرّیالتّ  -4

التّ  �عب��"   �� "مستديمة"  �لمة  البشر�ّ تو��  تنمية  نمية   �� تنحصر  أهدافها  بأن  خطأ  املستديمة"  ة 

عدم  اقتصاديّ   �� املقبلة  األجيال  ومص�حة  البيئة،  ع��  ا�حرص  من  تنطلق  البيئيّ ة  املوارد  ة  استن�اف 

أّن � و   .ةوالطبيعيّ  ا�جزئيّ   رغم  بالضّ هذه  تدخل  التّ ة  مفهوم  تركيب   �� البشر�ّ رورة  فإّن نمية  املستديمة،    ة 

 
جل التنمية المستدامة"، مجلة علوم التربية، العدد   -1

ٔ
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ٔ
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ٔ
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ٔ
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ة املستديمة �� نظر�ة  نمية البشر�ّ ة" فالتّ ة املستديمة �� �لمة "البشر�ّ نمية البشر�ّ �� �عب�� التّ   ال�لمة األهّم 

ة، ال االقتصادية فحسب، تجعل اإل�سان منطلقها وغاي��ا، وتتعامل مع  ة/ االجتماعيّ االقتصاديّ نمية �� التّ 

 ة للتّ ة أو االجتماعيّ األ�عاد البشر�ّ 
ّ
ة باعتبارها شرطا  اقات العاديّ نمية باعتبارها العنصر املهيمن، وتنظر للط

 نمية، دون أن ��مل أهميّ من شروط تحقيق هذه التّ 
ّ
 .1�ي ال تنكر��ا ال

بيد   ،ودوره �� تحس�ن مستوى املعيشة  االقتصادّي   إذن التنمية البشر�ة املستديمة ال تنكر أهمية النمّو 

نموّ أ�ّ  ي�ون  أن  لھ  تر�د  يوّس �ا  النّ ا  خيارات  من  نموّ ع  أي  بثماره    ااس،  �ستمتعوا  أن  غذاء  ��  يمكن  ش�ل 

، ووصول أفضل للمعرفة،  ف ا�جسدّي ة أفضل، وحياة أك�� أمان، ووقاية من ا�جر�مة والعنيّ وخدمات �ّح 

 ة وثقافيّ �ات سياسيّ وساعات راحة أك�� كفاية، وحرّ 
ّ
ذي �عيش ة، وشعور باملشاركة �� �شاطات ا�حيط ال

   نمية ا�حقيقّي هدف التّ إّن    .اإل�سان ضمنھ
ّ

ة  يّ ع بحياة طو�لة و�ّح متّ ن اإل�سان من التّ هو خلق بيئة تمك

 
ّ

فالتّ وخال البشر�ّ قة،  التّ ة  نمية  يتناول  بكيفيّ املستديمة منظور  �ع�ى  ثمارها، و�آثارها  نمية بطر�قة  توزيع  ة 

 فالتّ   ؛��ا لالستمرار واالرتقاء بجهود املستفيدين م��اة، بقابليّ ة والبيئيّ االجتماعيّ 
ّ
ع�� حساب    �ي تتّم نمية ال

   ،الفئات األك�� فقرا
ّ
  ،�اتأو املن��كة ل�حرّ   ،مرة للبيئةأو املّد   ،ة ع�� حساب غ��ها�ي �غ�ي شرائح اجتماعيّ أو ال

 
ّ
ابط ب�ن الرّ   فإّن   ،ة املستديمة. ومن هنانمية البشر�ّ �� نقيض التّ   والسيا��يّ   وازن االجتما��ّ ة بالتّ أو ا�خل

ة واعية تبدأ وتنت�ي باإل�سان وا�جتمع، وليس  أن ي�ون سياسة عامّ   بّد   وحياة البشر ال  االقتصادّي   مّو النّ 

  فحسبمن �ستفيد من النمّو �� ليست  ،إذن ،ةالقضيّ إّن   .��ايّ أهمّ  األرقام ع��  بنمّو 
ّ
ي تمكن معا�جتھ  ذ، ال

 سياسات إعادة توزيع الّد �
ّ
وكيف يمكن أن ينتج �غي��ا �� البيئة    �ش�ل عامّ   مّو ة نمط النّ �وة، بل قضيّ خل وال�

 ة واالجتماعيّ االقتصاديّ 
ّ
بالن توزيع    با�حّد ى  �جميع، ح�ّ إ�� اسبة  ة نحو األفضل  إعادة  األد�ى من سياسات 

 الّد 
ّ
 .2�وةخل وال�

اس وقدرا��م من خالل ت�و�ن  ة توسيع اختيارات النّ ة املستديمة، �� عمليّ نمية البشر�ّ فالتّ   ،و�ش�ل عامّ 

   رأس املال االجتما��ّ 
ّ
ة، بدون  ذي �ستخدم بأك�� درجة ممكنة من العدالة لتلبية حاجات األجيال ا�حاليّ ال

 .3ة ل�خطرحاجات األجيال املستقبليّ �عر�ض 

 نمية البشر�ّ التّ   ت��ز
ّ
ة، كما  ة األصليّ نمية البشر�ّ ة التّ لة من اس��اتيجيّ ة املستديمة بوصفها تركيبة مش�

   ة نمية البشر�ّ �ت ع��ا تقار�ر التّ ع�ّ 
ّ
نمية املستديمة  حدة، ومفهوم التّ لألمم املتّ   �ي يصدرها ال��نامج اإلنمائّي ال

   ون بالبيئة وتّم ره املعنيّ كما طوّ 
ّ
 حدة حول البيئة والتّ يھ من مؤتمر األمم املتّ تبن

ّ
ال دي    ذي عقد �� ر�ونمية 

 . 1992عام  وجان��
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   إّن 
ّ
   1�كيبة الناشئةخالصة هذه ال�

ّ
 تتمث

ّ
 ذي قّد ل �� الوصف ال

ّ
لألمم    مة ال��نامج اإلنمائّي مھ مدير منظ

ذي غي��) و ل التّ ى (مبادرات من أجحدة، �� تقر�ره املسّ� املتّ 
ّ
 :2�� أر�عة عناصر اخ��الھ يمكنال

 ال: اإلنتاجيّ أوّ 
ّ

 قة. ة، أو مقدرة البشر ع�� القيام بنشاطات منتجة وخال

ظر،  النّ   عوائق أو تمي�� �غّض   أفراد ا�جتمع دون أّي   ثانيا: املساواة، أو �ساوي الفرص املتاحة أمام �ّل 

 األصل أو غ��ه. خل أو ا�جنس، مستوى الّد  عن العرق،

 ثالثا: االستدامة، أو عدم إ�حاق الضّ 
ّ
ة وتلو�ث  بيعيّ رر باألجيال القادمة سواء �سبب استن�اف املوارد الط

 يون العامّ أو �سبب الّد   ،البيئة
ّ
   عب��ال  حمّ تت�ي  ة ال

ّ
بتنمية املوارد    االك��اثأو �سبب عدم    ،حقةاألجيال الال

 ملستقبل نتيجة خيارات ا�حاضر. يخلق ظروفا صعبة �� ا ع�� نحو ةالبشر�ّ 

التّ  ��    لذلك عل��م أن �شار�وا �ش�ل تامّ فحسب،  اس وليس من أجلهم  بالنّ   نمية تتّم مك�ن، فالتّ را�عا: 

 
ّ
ال�ي �ش�  أهميّ   ل حيا��م. وت��ز هنا �ش�ل خاّص القرارات واإلجراءات 

ّ
ة  و�م�انيّ   مات ا�جتمع املد�ّي ة منظ

ما�ن،  �ن سلبيّ د متلّق نمية ليسوا مجرّ اس �� التّ فالنّ  ؛رورةا�حاسبة، و�عديل املسار عند الضّ 
ّ
ن  و هم فاعل و�ن

 نمية. �� �شكيل التّ 

أّن  إ��  البشر�ّ التّ   نخلص  تطوّ نمية  حول  تتمحور  املستديمة،  البشر�ّ ة  املقدرة  و�رامج  �ة  ر  سياسات 

 �� تحقيق ذاتھ. ع ز قدرة اإل�سانة �عزّ ة ودوليّ ة، واجتماعيّ اقتصاديّ 

 ة: نمیة البشرّیرات قیاسات الّتمؤشّ  -5

حدة  ة برنامج األمم املتّ ة، خاصّ ة للهيآت الدوليّ ة من االنتاجات االصطالحيّ نمية البشر�ّ �عت�� مصط�ح التّ 

سنة  للتّ  منذ  وذلك  العاملّي التّ ��    1990نمية،  التّ األوّ   قر�ر  حول  البشر�ّ ل   نمية 
ّ
ال أبحاث  ة  ع��  اعتمد  ذي 

(ا�حا  "أمارتيا صن"  �� االقتصاد سنةالدكتور  نو�ل  الهيأة  لك  وكذ  ودراساتھ،  )1998ئز ع�� جائزة  تقار�ر 

 ، برنامج األمم املتّ و��ّ ، البنك الّد و��ّ قد الّد (صندوق النّ   �ااألممية بحو�
ّ
ة  وليّ مة الّد حدة لرعاية الطفولة، املنظ

  و��ّ املكتب الّد ، ةّح للّ� 
ّ

 غل).للش

 نمية البشر�ّ و�رتكز مفهوم التّ 
ّ
نمية ع��  ات التّ �� عمليّ   أصبح �عتمد أك�� ع�� املعطى االجتما��ّ ذي  ة، ال

��م دون  لرفاهيّ   حس�ن املثا��ّ ة لألفراد، وع�� توسيع إم�انات االختيار لد��م قصد التّ تنمية القدرات البشر�ّ 

ألجيال،  ة داخل وما ب�ن احظوظ األجيال القادمة، وذلك با�حافظة ع�� االستدامة الزمنيّ أو الّنيل من  رهن  

 وا�حافظة ع�� البيئة والتّ 
ّ
 .3ةللمجاالت واألنظمة اإلي�ولوجيّ  بي��ّ وازن الط

 و�� هذا اإلطار، يمكن استحضار مفهوم" اإلم�ان البشرّي 
ّ
   ف من "أمارتيا" املوظ

ّ
�� الوقت    ذي �عّد صن" ال

محرّ  التّ ذاتھ  البشر�ّ ك  وغاي��انمية  إّن ة  من  التّ   .  بمجموعة  ر�طها  تفرض  املفهوم  هذا  من  انطالقا  نمية 
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ھ  هذا املفهوم تنبع من داخل ا�جتمع لتتوّج   نمية �� ظّل التّ ت  فاه. وما داموالرّ   ��ّ م والّر قّد والتّ   مّو املفاهيم �النّ 
 
ّ
والقدرة ع�� بلور��ا  ا  ة �جتمع مّ ة واالجتماعيّ غي��ات الفكر�ّ �كيبة من التّ للمجتمع، ف�ي بذلك تفيد تلك ال�

 ا واستمرار�ّ ا ونوعيّ يّ وتطو�رها كمّ 
ً
 .1ةوالكرامة اإل�سانيّ   فاه البشرّي فع ��ا إ�� الرّ ، قصد الّد ة

   يعتمد برنامج األمم املتحدة اإلنمائّي و 
ّ
عليم ومستوى  ة والتّ ّح ل �� الّ� باألساس ع�� ثالثة مؤشرات تتمث

 ة. نمية البشر�ّ املعيشة �� قياس التّ 

 اكنة، و�سبة وفيات األطفال دون ا�خامسة.ة: �عتمد طول العمر لدى الّس ّح الّ�  ما يخّص  ففي -1

 لتعليم: �عتمد �سبة الّس إ�� ا�النسبة و  -2
ّ
� 

ّ
ة من  سب املئو�ّ ان غ�� القادر�ن ع�� القراءة والكتابة، أي الن

 ط عدد سنوات الّد متوّس  لك�ن، وكذيّ األمّ 
ّ
 لفرد.إ�� اسبة راسة بالن

، ومن مدى إم�ان تلبية حاجاتھ  خل الوط�يّ ط نصيب الفرد من الّد ن من متوّس : يت�وّ املستوى املعي��يّ   -3
 .2خلة ��ذا الّد األساسيّ 

 جوانب القصور في المقیاس:  -6

 ى من واض�� تقار�ر األمم املتّ دة ح�ّ ظات متعّد تثار تحّف 
ّ

 حدة أنفسهم، ع�� اختيار تلك املؤش
ّ
الثة  رات الث

التّ ّح (الّ�  املعي��يّ عة،  املستوى  للّد ليم،  التّ )  البشر�ّ اللة ع��  ب�ننمية  التحّفظات  ة، ومن     هذه 
ّ
دق ة  مدى 

 
ّ
 ا�دخالت و امل�ي اعتمد عل��ا، وم��ا خلط  البيانات ال

ّ
خل مقارنة  عليم والّد ر التّ خرجات، كما هو ا�حال �� مؤش

التّ   بالعمر... فالكّم  �� اكتساب املعرفة    العي�يّ   ا ة القيم وأثرهنوعيّ رورة ع��  بالضّ   عليم وسنواتھ ال يدّل �� 
والّد  واملهارات.  القدرات  بطر وتنمية  إنفاقھ  يمكن  كذلك  باحتياجات  ائخل  الوفاء  ع��  �ع�ن  رشيدة  ق 

شر  رات. و�� مؤّ دخ�ن وا�خّد ة �التّ ة، بل �� اس��الك سلع ضارّ ات مظهر�ّ اإل�سان، كما يمكن إنفاقھ �� كماليّ 
 .3ل العمر عللالعمر، قد تصاحب طو 

 إ  توج��هافمن أبرز االنتقادات ال�ي يمكن    ،و�ش�ل عام
ّ

 �� هذا املقياس هو اخ��الھ الش
ّ
ذي يفتقد  ديد ال

  ؛ قر�رمنصوص عل��ا �� التّ و  ة كما هة اإل�سانيّ فاهيّ ، ملستو�ات الرّ �نمعھ الوصول، إ�� ��خيص وفهم أمثل
 
ّ

 ة و رات املهمّ وذلك نظرا إلغفالھ للعديد من املؤش
ّ
 ة اإل�سانيّ فاهيّ �ي تدخل �� صلب تحقيق الرّ ال

ّ
ر  ة، كمؤش

   األمن واالستقرار السيا��يّ 
ّ

 ومؤش
ّ

هذه املقاييس نفسها   �ة... فضال ع�� أّن ر ا�حرّ ر البيئة، باإلضافة إ�� مؤش
 
ّ
 نمية البشر�ّ �ي �عتمد عل��ا تقر�ر التّ ال

ّ
   :قر�رة �� التّ ة، ال تلتمس الدق

ّ
 فمثال مؤش

ّ
  - ا�حياة عند امليالدع  ر توق

ة  ة البدنيّ ّح � بالضرورة عن مدى سالمة الّ� قد ال �ع�ّ   -نواتط عمر اإل�سان بالّس الذي يقصد بھ متوّس 
ليم ومدى مساهمتھ �� رورة مستوى التعّ فهو ال �عكس بالضّ   ،ة البالغ�نل أميّ ا معّد ة لألفراد. أّم فسيّ والنّ 

 اكتساب األفراد للمعرفة وتنمية قدرا��م واخت
ّ
فهو أيضا �عيد عن    خل الفردّي ق بالّد يارا��م، وكذلك ما يتعل

 
ّ
 .4خلة املطلو�ة لعدم أخذه �� ا�حسبان معاي�� سوء العدل �� توزيع الّد الدق
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 محاور التنمیة البشریة:  -7

، 1990ة منذ سنة  نمية البشر�ّ ادرة حول التّ قار�ر الصّ �ختلف التّ   تھ د "ع�� حيدر" من خالل دراسحّد 
 :1وفق ما ي��  ةنمية البشر�ّ ة لتفعيل مضمون التّ ، محاور أساسيّ حدة اإلنمائّي برنامج األمم املتّ عن 

�ّل   -1 من  البشر  املعارف    تحر�ر  ��ذه  االرتقاء  من  وتمكي��م  وقدرا��م،  معارفهم  تطو�ر  �ع��ض  ما 
 
ّ
ال املهارات وا�خ��ات  واكتساب  ال�ا والقدرات،  اإلبداع  طاقات  إطالق   �� ف��م، و�ناء قاعدة  �ي �ساهم  منة 

 . طو�ر التكنولو��ّ والتّ  ة للبحث العل�يّ وطنيّ 

التوّس   -2 خالل  مفيدة، وذلك من  أعمال   �� ومهارا��م  ومعارفهم  توظيف قدرا��م  البشر من  ع  تمك�ن 
  املستمّر 

ّ
 اقات اإلنتاجيّ �� الط

ّ
 قادر ع�� العمل وراغب فيھ.  �ي تكفل فرصا �افية لتشغيل �ّل ة ال

 تحر�ر ال  -3
ّ
شؤون حيا��م، وشؤون    �ي تمّس بشر من القيود ال�ي تحرمهم من املشاركة �� صنع القرارات ال

 واء. ة ع�� الّس ة واألهليّ سات الرسميّ ع ��ذه املشاركة من خالل املؤّس متّ مجتمعهم، وتمكي��م من التّ 

ع حاجا��م  تحر�ر البشر من الفقر وا�حرمان ومن �ل صنوف الظلم االجتما��، وتمكي��م من إشبا  -4
، ومن  اقتصادّي   قھ ا�جتمع من نمّو اإل�سانية املشروعة، ومن ا�حصول ع�� نصيب عادل من ثمار ما يحّق 

   ّم ث
ّ
الط ب�ن  الفوارق  الضّ تضييق  با�حوافز  اإلضرار  دون  بإنتاجيّ رور�ّ بقات،  لالرتقاء  واالرتقاء  ة  العمل،  ة 

 بمستوى األداء. 

نوعيّ   -5 البشر من تحس�ن   ة  تمك�ن 
ّ
التالية    االفتئاترد دون  حيا��م ع�� نحو مط ع�� حقوق األجيال 

 الئق، وصيانة حقهم �� العيش �� بيئة نظيفة.   ة لتحقيق مستوى معي��يّ وتأم�ن ما يكفي من املوارد الطبيعيّ 

تمكينھ من �عديل  و �تھ �� إعادة ترتيب أوضاعھ  تحر�ر الوطن من القيود املفروضة ع�� إرادتھ وع�� حرّ   -6
 بما �ساعد ع�� إحراز وضع أك�� ت�افؤا وأك�� إنصافا.   و��ّ �� نظام تقسيم العمل الّد   ع االقتصاد الوط�يّ موق

الّس -7 بناء  السياسيّ إعادة   لطة 
ّ
ات سلطة  ينقل  بما  ا�جتمع،   ��  ة 

ّ
الط إ��  القرارات  والفئات  خاذ  بقات 

مح باملساءلة وا�حاسبة واملشاركة،  نمية، و�ما يقيم نظما ل�حكم �س وع من التّ صاحبة املص�حة �� هذا النّ 
 نمية الوطنيّ نقطة االنطالق إ�� التّ   أي أّن 

ّ
 ة املستقل

ّ
ة سياسية وثقافية �� ردة �� نقطة نضاليّ ة الشاملة واملط

 آن واحد.

 خاتمة:  -8

   ياق التار���ّ حاولنا �� هذه املقالة تقديم الّس 
ّ
ضافة ا�� تقديم �عر�فات  إ  ،ھللظهور مفهوم التنمية و�ش�

فهوم  من مملفاهيم القر�بة �� مضمو��ا  إ�� ا قنا  تطرّ   ثّم   .علماء االقتصاد والسوسيولوجيا  عندا املفهوم  هذ
 نمية املستدامة.ة والتّ نمية البشر�ّ نمية �التّ التّ 

 

 

 
مية مدخل لتحقيق التنمية البشرية، مرجع سابق، ص -1

ٔ
 . 28لحسن مادي: محاربة اال
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 الت االجتماعیة للمدرسة العمومیة التمثّ 

 بین خیارات القطاع العام واتجاهات الخصخصة  

 

 

 الملخص: 

ع��   مفتوحا  مجتمعيا  مشروعا  اإلصالحية  نماذجها  اختالف  ع��  التو�سية  العمومية  املدرسة  �عت�� 

مختلف التجارب ال��بو�ة الراهنة. ولكن لم �عد التعليم العمومي خالفا لسنوات مضت محل رهان شع�ي  

باعتبارها  �خاص،  واسع �� غياب رؤ�ة إصالحية وا�حة للمنظومة العمومية، مقابل تمدد منظومة التعليم ا

الفاعل�ن و�عادة صياغة    احقيقيّ   ا منافس  تمثالت  يتعلق   سلو�ا��مقادر ع�� تحو�ل  ما  إزاء �ل  وقناعا��م 

ماهية   إدراك  مستوى   �� تحول  إ��  واالقتصادية  االجتماعية  العالقات  تطور  أدى  حيث  أبنا��م.  بتعليم 

إ�� نموذج للنجاح    زدراءي، من حكم بالفشل واال التعليم ا�خاص �� التصور الذه�ي للفاعل االجتما�� التو���

 واالقتداء.

خ�خصة التعليم   - املدرسة ا�خاصة  –املدرسة العمومية    –التمثالت االجتماعية  ال�لمات املفتاحية:  

  التعليم ا�خاص. –

 

Abstract 

The Tunisian Public School, with its different reform models, is considered a community 

project open to various current educational experiences. Unlike years ago, however, public 

education is no longer placed on a broad public bet, without a clearly reformed vision of the 

public system, versus the expansion of the private education system, as a true competitor 

capable of transforming actors’ representations and reformulating their attitudes and 

convictions about their children’s education. The development of social and economic relations 

has led to a shift in the level of awareness of what private education is in the mental perception 

of Tunisian social actors, from a judgment of failure and contempt to a model of success and 

imitating.  

Key words: Social representations - public school - private school - privatization of 

education - private education.  

 فرید الصغیريد. 
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 : مقدمة الدراسة    -1

األف�ار   إنتاج   �� املتدخلة  العوامل  وتتشعب  االجتماعية،  والتمثالت  املواقف  بناء  متغ��ات  تتنوع 

ال�خصية و�لورة االتجاهات النفسية إزاء �ل مستحدث وافد وجديد وارد، إذ ال تتم صياغة هذه القناعات  

امل العل�ي  التفك��  ا�حاالت ع�� طرق  بقدر خضوعها�� �ل  املنضبطة  العلمية  أحيان    ف��ضة، واملنا�ج   ��

كث��ة للتواصل والتفاعل مع م�ونات ا�حيط االجتما�� املادي والفكري، حيث تت�ون السمات االجتماعية  

  �حتوى التمثالت ومسارات �ش�لها من التأث��ات ا�ختلفة للظروف والسياقات ال�ي تنشأ ف��ا، لذلك فإن

الع الدراسةاالتجاه  هذه  ملوضوع     ام 
ّ
املؤث تداخل  حيث   من 

ّ
الث للمجتمع    ،قافيةرات  االتصالية  واملتغ��ات 

الواعية �جمهور األولياء واملدرس�ن، يبدو بالنسبة إلينا من�جما مع الطا�ع    االختياراتالتو���ي وتفاعلها مع  

ثقا��  -البنائي لنظر�ة التمثالت االجتماعية الذي �س�� من خاللھ إ�� بحث مستو�ات تأث�� الواقع السوسيو

يت ما   �� جديدة  قناعات  صياغة  إعادة   �� ودوره  ال��بو��ن،  الفاعل�ن  �ختلف  املتحرك  علق  واالتصا�� 

التدر� واإلقناع  التعليم،  ا�جانية،   ��بخ�خصة  التقليدية  التعليمية  املنظومات  وفاعلية  جدوى  �عدم 

و�نتاج رأي عام متوجس من مخرجات املدرسة العمومية، �عد أن فتحت الدولة ا�جال واسعا أمام مشاريع  

اآلخر لكن برؤى متفاوتة ووجهات  والتطو�ر واالنفتاح ع��    ،صالحخ�خصة التعليم �عناو�ن االستثمار واإل 

 نظر مختلفة.

 إشكالیة الدراسة: -1-1
 التعليم العمومي واملدرسة ا�خاصة �� تو�س؟ واالئتالف ب�ن  ختالفما�� أوجھ اال  -

ثقافية واملمارسات االتصالية املتغ��ة إ�� تحول التمثالت االجتماعية  -وكيف أدت التحوالت السوسيو  -

� جديدة  قناعات  صياغة  داعمة  و�عادة  ذهنية  وصور  مواقف  و�شكيل  التعليم،  بخ�خصة  يتعلق  ما   �

 للمدرسة ا�خاصة ومنّفرة من املدرسة العمومية؟ 

وهل يمكن للمدرسة التو�سية �� إطار هذا االستقطاب ا�حاد ب�ن نموذج�ن متقابل�ن �� التعليم تأط��   -

املعرفية وال��بو�ة ب�ن مختلف فئات  ومقار�ة اإلنصاف وت�افؤ الفرص �� اتجاه تحقيق العدالة    ختالفاال 

 املتعلم�ن؟ 

 راسة: أھداف الدّ  -1-2
التحوّ - إطار   �� ا�خاصة  واملدرسة  العمومي  التعليم  ب�ن  واالئتالف  االختالف  أوجھ  ع��  الت  التعرف 

 ثقافية والعوملة االقتصادية ال�ي عرفها ا�جتمع التو���ي.-السوسيو

تو�س    -  �� التعليم  خ�خصة  أسباب   �� ع��  البحث  قدر��ا  وعدم  العمومية  املدرسة  أزمة  وعوامل 

املنافسة �� مجال جودة التعليم، وذلك �� إطار املسؤوليات ا�حمولة ع�� الدولة �� تأط�� هذا االختالف  

 وتحقيق العدالة ال��بو�ة ب�ن فئات ا�جتمع. 
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   أھمیة الدراسة: -1-3
والسياسّية  ة  تما�� من املراهنة االجتماعيّ تكمن أهمية الدراسة �� محاولة تحليل أدوات االنتقال االج

إ��    الواسعة العمومية  املدرسة  قناعاتع��  ومُ   بناء  ا�خاصة  للمدرسة  داعمة  من   رةنّفِ جديدة    الشدة 

 ا�خرجات ال��بو�ة للتعليم العمومي.

  مفاھیم الدراسة:  -1-4
)،   1987Robert,Leغ��هما"( التمثل �� اللغة هو " التشبيھ بصورة أو بكتابة أو �  التمثالت االجتماعية:  -

و�� مراجع أخرى نجد ملفهوم التمثل معان من قبيل العمليات العقلية لفهم و�دراك املعا�ي ا�جردة، وت�و�ن  

 واألف�ار العامة �� ذهن اإل�سان، والتّ   Les conceptionsاملفاهيم والتصورات
ُّ
�� جملة    الت االجتماعيةمث

الت خالل  من  تب�ى  ال�ي  املعارف  والثقا��  من  االجتما��  ا�حيط   �� املوجودة  املادية  العناصر  ب�ن  فاعل 

والفكري، و��ن الذات ا�جماعية والفردية ال�ي توجد �� عالقة مع غ��ها من الذوات األخرى، بحكم تواصلها  

 ).Larousse :668( وانتما��ا ا�جما�� أو مشارك��ا االجتماعية

نية والرموز الفكر�ة، ال�ي �ستحضرها الفرد عن املوضوعات  إن التمثل االجتما��، هو تلك الصور الذه

-والذوات والعالقات. و�التا�� فهو خالصة معلومات عامة، التقطها الفرد واستوع��ا �� محيطھ السوسيو

 ثقا��، قد تفتقر �� كث�� من األحيان إ�� أسانيد علمية �عط��ا مصداقي��ا وتمنحها شرعي��ا كمعرفة مقبولة.

ذا املفهوم و�شعب دالالتھ، يجد ت��يراتھ �� �عدد سياقاتھ، وكذلك تداخلھ مع مفاهيم أخرى  إن �عقد ه

فالتمثل نمط تفس��ي �ستحضره األطفال والشباب بصورة خاصة ع��    ر والتفك��والتصوّ   �النشاط الذه�يّ 

ومواجهة   الواقع  رموز  فك  أجل  من  واالجتما��،  الثقا��  با�حيط  احت�اكهم  واملشا�ل  خلفية  الوضعيات 

تختلف   الواحد  املفهوم  حول  هؤالء  �ش�لها  ال�ي  الذهنية  الصور  هذه  أن  إ��  اإلشارة  وتجدر  العارضة. 

 باختالف ا�خ��ات واملدر�ات ا�حسية واملمارسات الفكر�ة ال�ي �عيشو��ا و�تأثرون ��ا. 

عارف والتجارب االجتماعية  إن التمثل ��ذا املع�ى، �شاط إبدا�� ينطلق فيھ الفرد من مجموعة من امل

إ�� موضوعات ذهنيّ  بنا��ا وتحو�لها  بإعادة  للقول  ة. وهو ما يؤّس ال�ي يقوم  ن تمثالتنا ليست مطابقة  إس 

  �� إ��ا طر�قة عامة  لتأو�التنا ا�خاصة.  ا�ع�اسا موضوعيا لھ، بل �� خاضعة  للواقع، وال يجب أن ت�ون 

من   انطالقا  وذلك  لھ،  وفهمنا  معرفتنا  مصادر  تنظيم  عدة  من  الفرد  يتلقاها  ال�ي  واملعطيات  املعلومات 

�ا�حواس وا�خ��ات والعالقات والتجارب ا�ختلفة، �ل ذلك �� اتجاه بناء وتنظيم �سق عام متماسك، �سمح  

 . )2009عابيدار، ( للفرد بفهم العالم الذي يحيط بھ

ومية ال�ي يحكمها نظام يتبع بصورة  تطلق املدرسة العمومية ع�� املدارس ا�ح�املدرسة العمومية:    -  1

متياز�ا ينش��ا  امباشرة للدولة و�� املؤسسة االجتماعية الثانية �عد األسرة، �عت��ها "إميل دور�ايم" �عب��ا  

 
 



 فريد الصغيري د.    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمومية  الت االجتماعية للمدرسة  التمثّ 
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تأهيلهم ل�حياة االجتماعية من خالل   الراشدين ثقافيا وأخالقيا ��دف  ا�جتمع من أجل �شكيل األطفال 

 ). 138 :2022 زعي�ي،(أ�شطة تر�و�ة وعلمية متعددة 

فرديناند بويسون" املدرسة بأ��ا " مؤسسة اجتماعية ضرور�ة ��دف إ�� ضمان  و�� هذا اإلطار �عرف "

العائلة واملؤّس  ب�ن  التواصل   عملية 
ّ
�� إطار  سات امل�ون للدولة من أجل إعداد األجيال ا�جديدة ودمجها  ة 

 .) JamatiIsambert, 1974 :144(  "ا�حياة االجتماعية

و�� مدرسة مستقلة يمتلكها �� الغالب مجموعة من املستثمر�ن �عرف باملدارس  املدرسة ا�خاصة:    -2

حسب   آخر  إ��  مجتمع  من  املؤسسات  ��ذه  ا�خاص  التعليم  استقاللية  درجة  وتختلف  ا�ح�ومية،  غ�� 

،  1992وزارة ال��بية منذ سنة السياسات ال��بو�ة املتبعة. و�خضع هذا النوع من املدارس �� تو�س إ�� رقابة 

تار�خ بداية التعليم ا�خاص الذي فرضھ انخراط الدولة التو�سية �� مسار العوملة وسياسية انفتاح السوق،  

(الرائد الرس�ي ل�جمهور�ة    1992جوان    22، املؤرخ ��  1992لسنة    1187وذلك �عد صدور األمر املنظم عدد  

خيص �� إحداث مؤسسات تر�و�ة خاصة وتنظيمها و�سي��ها،  )، الذي يضبط شروط ال�� 1992التو�سية، 

 وقد �انت �� البداية موجهة إ�� أبناء الطبقة امليسورة ومسؤو�� الدولة. 

رغم االتفاق ا�حاصل ب�ن الكث�� من ا�جتمعات املعاصرة حول مسؤولية الدولة  خ�خصة التعليم:    -3

تم أن  اعتبار  ع��  مواطن��ا  �جميع  التعليم  توف��  عنصرا  ��  �ش�ل  العمومية  التعليمية  املنظومات  و�ل 

أساسيا لتنمي��ا الوطنية فإن الكث�� من ا�ح�ومات ال تقوى ع�� �سديد ت�اليف األ�شطة املدرسية �جميع  

لم �عد خيار النظام ال��بوي الذي تمولھ امل��انية العامة للدولة واقعيا ومجديا، وهو ما يتعارض  إذ  مواطن��ا،  

املتحدة �� هذا الشأن القائلة: " إن التعليم حق ضروري للتنمية البشر�ة، �ساهم �� ز�ادة    مع رؤ�ة األمم

من   حة وا�حّد الفرص وا�حر�ات و�عز�ز السالم والديمقراطية والنمو االقتصادي باإلضافة إ�� تحس�ن الّ� 

 . الفقر"

ال�ي من دو��ا ال يمكن    ة ل�خ�خصةو�� هذا الصدد اعت�� االتفاق ا�ح�ومي من ب�ن األسباب الرئيسيّ 

 . )3: 2016:رز��، خفض العبء الضر��ي الذي يثقل �اهل املواطن�ن ( 

  االبتدائي و�تجھ التعليم �� تو�س تصاعديا نحو ا�خ�خصة شملت أغلب املستو�ات ابتداء بالتعليم  

عن   ا�خ�خصة  فكرة  و�ع��  ا�جامعية،  املرحلة  إ��  وصوال  والثانوي  اإلعدادي  بالتعليم  توجهات  مرورا 

ع�� تجارب أخرى �جتمعات متطورة ع�� غرار فر�سا وأس��اليا وأملانيا وغ��ها من   لالنفتاحالسلطة ودعمها 

البلدان ال�ي تمتلك من املؤهالت ما يمك��ا من اختبار نظم �عليمية عديدة دون تجر���ا واعتمادها ميدانيا،  

فاشال �ان  الديكتاتور�ة  ف��ة  إبان  تو�س   �� حدث  ما  املؤهالت  ولكن  وتوف��  املناسبة  الظروف  ��يئة   ��  

البشر�ة واللوجستية الداعمة ملشروع حقيقي �خ�خصة التعليم، مما أفرز واقعا �عليميا هشا وم��ال�ا لم  

يقدر ع�� تخر�ج أجيال نافعة عمليا وسلوكيا وذلك من خالل انطالق تجر�ة ترك�� املدارس الدولية ( األو��  

 .)2017) (مبار�ي،  2007والثانية مدرسة قرطاج الدولية سنة  ،1999� مدرسة تو�س الدولية �

هو التعليم الذي يتم �� مؤسسات خاصة مرخص لها من الدولة، من خالل تنظيم التعليم ا�خاص:  -4

مالية مضبوطة حسب متطلبات �ل مرحلة، وهذه املؤسسات ال�ي أصبح يرتادها    بمعاليمأ�شطة �عليمية  
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جتماعية الوسطى، �س��ها أ�خاص طبيعيون تخضع إدار��م إلشراف ورقابة وزارة ال��بية.  أبناء الطبقة اال 

األسعار  واجتماعية قائمة ع�� االنفتاح واملنافسة وتحر�ر    اقتصاديةو�� إطار تب�ي الدولة التو�سية �خيارات  

تجاه نحو نظام نيولي��ا�� �عنيھ ذلك من ا��حاب الدولة وتخل��ا تدر�جيا عن نموذج الدولة الراعية، واال  وما

ليسمح للمستثمر�ن ا�خواص    1992ملنطق السوق، صدر قانون جوان   التعليم و�خضاعھساهم �� سلعنة  

عبد  (   بإ�شاء مؤسسات تر�و�ة و�عليمية خاصة، تنشط �� �ل مراحل التعليم من ا�حضانة إ�� املاجست��

 يم العمومي الذي تقوده الدولة.  ويع�� بصورة أخرى عن تردي منظومة التعل ،)2016املو��، 

 حدود الدراسة: -1-5
اقتصرت الدراسة ع�� تحليل مظاهر التحول �� املنظومة التعليمية التو�سية وتأرجح املدرسة العمومية  

لذلك  ا�خ�خصة،  ومآالت  العمومية  الرهانات  ب�ن  التو���ي  االجتما��  للفاعل  االجتماعية  التمثالت   ��

 لتالية: اعتمدنا املداخل التحليلية ا 

 املدرسة العمومية و�عدد السياسات ال��بو�ة اإلصالحات التعليمية.  -

 املدرسة ا�خاصة �� تو�س خيار اجتما�� مشروع أم توجھ تنموي متأكد.  -

 و ألجل ذلك البد من مراعاة هذه ا�حدود الكيفية واملن�جية �� التعامل مع مخرجات وتوصيات العمل.

 منھجیة الدراسة: -1-6
اإلجابة ع�� اإلش�اليات السابقة اعتمدنا �� هذه الدراسة ع�� املن�ج الوصفي واملقار�ة الكيفية  من أجل  

 
ّ

ع��    الشدة الدالة   راتالتحليلية ال�ي مكنتنا من وصف نظر�ة التمثالت االجتماعية وعالق��ا بتناولنا للمؤش

التو���ي. وذلك من خالل تحليل جملة  م�انة املدرسة العمومية �� التصورات االجتماعية املتغ��ة �� ا�جتمع  

من املفاهيم املرتبطة بخوصصة التعليم التو���ي ب�ن الضرورة االقتصادية املف��ضة والعدالة التعليمية  

تحقيق    �� مسؤولي��ا  ومدى  املعاصرة  ال��بو�ة  اإلصالحات   �� الك��ى  االتجاهات  تتبع  جانب  إ��  املنتظرة، 

 لتو�سي�ن. ت�افؤ الفرص التعليمية ب�ن جميع ا
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تو�س ال يمكن أن    �� الفاعل�ن االجتماعي�ن من املدرسة العمومية  �� مواقف  التفاعالت ا�حاصلة  إن 

ال��بو�ة   املنظومة  من  جعلت  ال�ي  واالتصالية  االجتماعية  املتغ��ات  تأث��  خارج  مشهدا ت�ون    التو�سية 

ور النمطية قد تحولت إ��  فاملالحظ أن الص  .2011احتماالت كث��ة، ال سيما �� ف��ة ما �عد    � مفتوحا ع�

تنامي االنتظارات ا�جتمعية، وغياب مشاركة حقيقية �جتمع   �� ظل  محدد رئي��ي لطر�قة تفك�� األفراد 

 األولياء والتالميذ من أجل تقديم صورة موضوعية لواقع املنظومة و�كراهات الواقع االتصا�� ا�جديد.

ال ھ 
ّ
أن األحد  ذلك   �� التفك��  فعل  يتحقق  أن  لبعض  يمكن  توظيف  دون  الناس  وقضايا  اليومية  اث 

تصورات ا�جماه�� بمختلف فئا��ا    لبناء   �أساساملسلمات واألف�ار املسبقة، أو القوالب الفكر�ة املستعارة  

ال تبتعد    معينة أ��اوطبقا��ا. فإذا نظرنا إ�� تمثالتنا االجتماعية ال�ي ننتجها يوميا تجاه ظاهرة ما أو واقعة  
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ش�ل   عن  معلومات  كث��ا  من  واالتصال  اإلعالم  أجهزة  �سّوقھ  ما  وأنماطومحتوى  (نبيل    سلوك  وصور 

 .)2009محمد، 

إن التمثل ��ذا املع�ى هو �شاط إبدا�� ينطلق فيھ الفرد من مجموعة من املعارف والتجارب االجتماعية  

ارتباط   بنا��ا وتحو�لها إل عمليات ذهنية. و�� هذا داللة ع��  بإعادة  الواقع االجتما�� ال�ي يقوم  م�ونات 

معطيات موضوعية متصلة بامل�ونات ال�خصية والنفسية ملنتس�ي هذا الواقع، الذين ال يصنعون  بوصفها  

العاطفية   دالال��ا  لها  فضاءات   �� بالتوازي  �عيشون  هم  و�نما  فحسب،  املادية  لبنيتھ  و�نتمون  مفرداتھ 

" أنظمة تقارب لغوي وعاطفي وزم�ي مندمجة، األمر    واالجتماعية والتار�خية، مما يجعلهم يتعاملون وفق

 . ) 1995PierreLevy ,ظامھ القي�ي وأ�ساق �ش�لھ ا�خاصة (نالذي يفيد أن ل�ل فضاء اجتما�� 

التّ  االجتماعيّ إن  ا�خاصة  مثالت  املعرفة  أش�ال  من  شكال  بصف��ا  املش��كة، مثل  ة  األحاسيس  معرفة 

تطو�ر�ة وظيفية يمكن مالحظ��ا اجتماعيا. إ��ا �ع�ي بصورة أدق مظهرا من  تمثل �� محتواها الوا�ح عملية  

 .) 1998SergeMoscovici ,مظاهر التفك�� االجتما�� ( 

للفاعل   الذه�ي  التصور   �� ا�خاص  التعليم  ماهية  إدراك  مستوى   �� ا�حاصلة  التغي��ات  �ش�لت  لقد 

العمومي   ال��بوي  النظام  ا��يار  �عد  التو���ي  املدرسة  االجتما��  ��  وتآ�ل  حيث  من  فعل  العمومية  ردة 

منتظرة ملا تتعرض لھ العائلة التو�سية �� محيطها االجتما�� املشبك من مث��ات اجتماعية تتعلق بأزمات  

�� السنوات األخ��ة ع�� ا�حافظة ع�� دورها لوحدة ا�جتمع    اعنوان�عّد   املدرسة العمومية وعدم قدر��ا 

   التو���ي.

ارتباط  إن من أهم خص واالتجاهات  التمثالت  تتأسس ع��  ال�ي  النفسية االجتماعية  الدراسات  ائص 

ماد��ا األولية بوجهات النظر واملواقف واألح�ام املتحولة الصادرة عن الرأي العام، حيث تتدخل متغ��ات  

املوضعة أليت�ن:  وفق  التمثالت  هذه  لبناء  االجتما��  "  cragean´Lوالتثبيت"  ´objectivationL  ا�حيط 

)Doise, 1992( . 

: و�� عملية الن�ج املادي لألف�ار، و اآللية ال�ي تتحول بواسط��ا املفاهيم ا�جردة لألشياء من  املوضعة-

 هو مجرد إ�� موضوع ملموس.   حولنا إ�� صور أو نواتات تصو�ر�ة، أي تحو�ل ما

التفك�� املوجود سابقا لدى  : و�� عمليات إدماج محتوى التمثالت وموضوعها داخل نظام من التثبيت-

 الفاعل االجتما�� و�كسابھ فاعلية وقدرة ع�� إنتاج الصور ال�ي مصدرها ا�جتمع.

فالتمثل االجتما�� يت�ون إذن �� مواجهة دافع ثقا�� أو سوسيولو�� �� إطار انتسابھ إ�� مجموعة �شر�ة  

ا بواسطة الرموز والعالمات واملواقف  معينة، باعتبار أن التمثالت �� تلك القدرة ع�� جعل ال��يء محسوس

 " �عب��  للعالم ع�� حد  الوظيفية  الرؤ�ة  ا�جماعة. ف�ي  الفرد داخل  يبد��ا  ال�ي  Jean claude Abricال�ي   "

 ,Abricتمكن من تطو�ر �سق العالقات واالنخراط �� هي�لة متغ��ة ومستمرة ألساليب التواصل والتفاعل (

1997(. 
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للنجاح واالقتداء موضوعا مستحدثا للتمثالت االجتماعية   م ا�خاص كنموذج�عت�� التحول إ�� التعلي

ب�ن  والتداخل  واملالحظة  للتفك��  كمجال  التمثلية  األ�شطة  من  الكث��  حولھ  تتش�ل  التو�سية،  لألسرة 

 املشهد التصو�ري الظاهر للموضوع و��ن معانيھ ودالالتھ ا�خفية.

االج الفاعل�ن  �� مواقف مختلف  البحث  أهم  إن  إ��  التعرض  يقت��ي  العمومية  املدرسة  تماعي�ن من 

السوسيو �انت ح�ى زمن قر�ب  -املتغ��ات  ال�ي  �غي�� تصرفا��م وسلو�ا��م  املسؤولة عن  ا�جديدة  ثقافية 

متعلقة بنموذج التعليم العام ورافضة لت�جيل أبنا��م �� مدارس خاصة بمقابل. فمواقفهم املتغ��ة �ستند  

عصب ذهنية  حالة  ع��  إ��  ديناميكيا  تأث��ا  تمارس  ال�ي  االجتماعية  التجر�ة  ع��  مقامة  ف��يولوجية  ية 

بكيفية خاصة تجاه أشياء وحاالت معينة، فهو بذلك يتخذ س��ة خاصة تجاه    ليستجيب  ف��يئھ ال�خص  

املوضوع  إدراك  إنھ مب�ي ع��  ليس فطر�ا  ا�خاصة، فاملوقف  السلو�ات  ت��جمها  مسائل و حوادث معينة 

 ,Mendras(  ينھ كما تت�ون املواقف من تأث��ات ا�حيط الذي �عط��ا أش�اال و يكيفها حسب الظروف�ع

1976(. 

 يقوم ع�� معطي�ن أساس�ن:  ،إن تطور املواقف االجتماعية من املدرسة سواء �انت عمومية أم خاصة

موض  - التعليمية  باملسألة  الو��  و مدى  ا�خاصة  باملعلومات  يتعلق  معر��  أو  معطى  الرأي  وعا إلبداء 

 املوقف.

معطى عاطفي يتعلق بمدى امليل أو النفور من الش�ل التعلي�ي املتبع �� ا�جتمع قبل �غي�� املوقف ��   -

 شأنھ من جديد.

و�رى"    و يتمثل عامل التأث�� أو الضغط االجتما�� العامل األسا��ي و ا�جوهري �� بناء املواقف و �غي��ها،

 وقف يتم ع�� ثالث مراحل م��ابطة: �لمان" أن �غي�� امل

  :مرحلة االنقياد 

و �� مرحلة يجد ف��ا الفرد نفسھ مضطرا إ�� مسايرة اآلخر�ن نظرا للضغط االجتما�� املمارس عليھ من  

قبل ا�جتمع ومؤسساتھ، و يمكن أن ي�ون األمر حالة مؤقتة يمكن أن تزول بزوال الضغط، و نتحدث هنا  

 أما إذا بقي أثر التغي�� رغم زوال الضغط فهذا �ع�ي �غ��ا �� املواقف و وجهات النظر. عن �غ�� سلو�ي فقط،  

  :مرحلة التقمص 

غالبا ما ت�وم الرابطة العاطفية السبب املباشر لتقمص ال�خص أدوار من �عرفهم من ا�حيط�ن بھ،  

ك، لهذا فإن قوة التأث��  للتشبھ ��م �� موقف أو سلوك مع�ن دون أساس منطقي أو اقتناع عق�� ��ذا السلو 

و�تحول املوقف املعلن إ�� تأث�� سلو�ي مؤقت    ترتبط و تتأثر بمدى قوة الرابطة العاطفية، وتقل فاعليتھ،

أبناءهم   ي�حقون  من  حالة  تتن�ل  وهنا  لھ.  قدوة  يجعلهم  من  و  الفرد  ب�ن  العاطفية  الرابطة  تفقد  عندما 

اال  عن  البحث  ضغط  تحت  ا�خاصة  واألمثلة    ،االجتما��  متيازباملدارس  النماذج  ببعض  واالقتداء 

 االجتماعية السائدة. 
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  :اقف  مرحلة تب�ي املو

الفرد ومعتقداتھ   ا�جديد بوصفھ موقفا، جزءا من قناعات  االتجاه  أن يصبح  بالتب�ي هنا  املقصود  و 

يتب�ى الفرد املوقف وذلك بناء ع�� تحليل منطقي وعملية موازنة ب�ن األف�ار ا�جديدة و القديمة، و بالتا��  

املدرسة   عودة  إم�انية  من  الكث��ين  يأس  ذلك  ع��  واملثال  العقلية.  الناحية  من  تصديقھ  �عد  ا�جديد 

العمومية إ�� مستوى الر�ادة �� الت�و�ن واالستقطاب االجتما�� والعالقة �سوق الشغل وتحقيق التنمية  

 ا�جتمعية املنشودة.

نموذج التعليم املنظور �� ا�جتمع هو ش�ل من أش�ال التأث�� املتبادل  و ا�خالصة أن �غي�� املواقف إزاء  

ب�ن الفرد وا�جماعة، والذي يكشف عن أهمية العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية ذات العالقة  

  بما يحياه الفرد داخل جماعتھ، إذ يمثل تأثر الفرد بأ�ساق التفاعالت ا�ختلفة ومدى تأث��ها فيھ، األساس

 . )2003ا�جوهري وا�حدد األسا��ي لبناء املواقف ووجهات النظر( الدرويش، 

لقد �عددت إصالحات املنظومة التعليمية �� تو�س، وتكيفت بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة مع شروط  

اإلنفاق العمومي  و�مالءات الهيئات املالية الدولية واالتفاقيات العامة لتجارة ا�خدمات ال�ي ترمي إ�� تقليص  

ع�� القطاعات ا�خدماتية، �ال�حة والتعليم والسكن والضمان االجتما�� ع�� تحر�رها وتفكيك القوان�ن  

 ال�ي تنظمها، وذلك بدعوى �عارضها مع االستثمارات االقتصادية العابرة ل�حدود. 

عليم إ�� قناعات ثابتة  وهو ما تحول �� أذهان الفاعل�ن االجتماعي�ن �� عالقة با�خوصصة التدر�جية للت

ومواقف ثقافية معوملة ومتغ��ة، انطالقا من أن الثقافة �� جملة األحوال االجتماعية واملنجزات الفكر�ة  

يتداولھ الناس �� حيا��م االجتماعية من مزايا    والعلمية والتقنية وأنماط التفك�� والقيم السائدة، أي �ل ما

 .)310: 1986 تأثر(املوسوعة الفلسفية العر�ية،ومكتسبات تحصل بالتناقل والتأث�� وال

إن تطور تكنولوجيات املعلومات واالتصال ا�حديثة ووالدة العوملة االتصالية قد مكن من إيجاد أدوات  

ومقاييس ثقافية اجتماعية جديدة لتشكيل و�� اال�سان املعاصر، ع�� قاعدة سرعة التفاعل والقدرة ع��  

� �� إطار خطابات حركية مفتوحة ال يمكن وصفها بالنمطية والتحنيط، استيعاب املستحدث التكنولو�

ألن السمة االجتماعية للتمثالت تتأ�ى بالضرورة من الشروط االجتماعية ومن السياق الثقا�� الذي تنشأ  

 . )Jodelet, 1991 :364( فيھ

ن �ل الفئات حول ت�و�ن  إن تمثل فكرة التعليم ا�خاص �� تو�س وتحولها إ�� مجال للرهان ا�جتم�� ب�

األجيال القادمة، يتجاوز مجرد القول بأن التعليم هو حق للمواطن�ن وواجب ع�� الدولة، إ�� التسابق من  

أجل ا�حصول ع�� شهادات علمية وتقنية مؤهلة للفوز باملراكز املهنية �� ا�جتمع املعولم. وهو ما ين�جم  

"�� إطار البنائية الوظيفية وترك�� االتجاه العقال�ي    weberMax"مع طرح نظر�ة الفعل االجتما�� وأف�ار  

للرأسمالية الغر�ية ع�� الطا�ع الب��وقراطي ملؤسسات ال��بية والتعليم وز�ادة اختصاصا��ا العلمية واملهار�ة  

العاملية السوق  حاجيات  الرحمان،    وفق  عبد  من    .)327  :1998(محمد  نوعا  التعليم  اعتبار  تم  حيث 

 االستثمار االقتصادي وعنصرا هاما من عناصر االنتاج وت�و�ن رأس املال �� ا�جتمع.
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 عرض وتفسیر النتائج:  -3

 المدرسة العمومیة التونسیة وتعدد السیاسات التربویة: -3-1
عرفت املدرسة العمومية التو�سية إصالحات هي�لية متواترة ��دف تحس�ن جودة التعليم واإلعداد امل�ي 

ع�� استمرار�ة    1958ا��ة ظاهرة التسرب املدر��ي املبكر. وألجل ذلك �عمل الدولة منذ سنة  للمتعلم�ن ومج

واملقدرة    ،2015باملائة من م��انية الدولة التو�سية لسنة    18التعليم العمومي الذي تجاوزت نفقاتھ أك�� من  

م��ا    28بــــــ   يخصص  تو���ي،  دينار  للتعليم    13مليار  ووا  االبتدائيباملائة  والثانوي  باملائة    05إلعدادي 

 .)2013(األبيض،  مخصصة للتعليم ا�جام�� والبحث العل�ي

وملز�د التعرف ع�� طبيعة التعليم العمومي �� تو�س البد من ضبط السياق التار��� والتغي��ات الزمنية  

ع مسؤولة  ستظل  التعليمية  املؤسسة  أن  باعتبار  التو�سية،  العمومية  املدرسة   �� �سويغ  املؤثرة  ن 

 إيديولوجية الطبقة ا�حاكمة �� ا�جتمع وال��و�ج الختيارا��ا. 

سنة   ومركز�ة    1956فمنذ  الز�تو�ي  التعليم  مع  يقطع  موحد  جديد  �علي�ي  لنظام  بورقيبة  أسس 

الكتاتيب، و�فتح ع�� التواصل الثقا�� واملعر�� مع املدرسة الفرنكفونية ال�ي ��يمن ع�� هذا النظام إ�� حد  

للمدرسة،  اليوم والت�و�نية  ال��بو�ة  الوظائف  ب�ن  التالزم  ع��  املسعدي  محمود  إصالحات  انبنت  حيث   .

الت�و�نية   املدارس  و�عداد  ال��بوي،  الشأن  بتطو�ر  الدولة  �عهدت  فمثلما  والوطنية.  األخالقية  ووظائفها 

والتعر�ف والفر�سية،  العر�ية  اللغات  �عليم   �� والبيداغوجية  العلمية  الثقافية    وا�خ��ات  بالسمات 

�� ذات الوقت ع��   التعليمية  التو�سية ا�جامعة، فقد عملت السياسات  للهو�ة  ال�ي تؤسس  وا�حضار�ة 

�ل   ب�ن  املش��ك  والطموح  ال��نامج  ي�ون  أن  أجل  من  كث��ة  مستو�ات   �� مجانيتھ  و�قرار  التعليم  �عميم 

جميع األطفال دون تمي�� بي��م العتبارات  التو�سي�ن، ع�� قاعدة حق ت�افؤ الفرص وتنمية املواهب عند  

جنسية أو دينية أو اجتماعية. وذلك ح�ى يتس�ى �خرجات املدرسة العمومية بمختلف مراحلها أن تواكب  

 .)6201( بوحوش،  حاجيات البالد الشغلية والتقنية واالقتصادية

النوفم��  الف��ة  التأسيسة األو�� ظهرت �عد ذلك  التغي��ات  و�ان��اء هذه املرحلة  بتواتر  ال�ي ا�سمت  ية 

وال�ي لم تكن سوى تتو�ج ل��امج إصالحية    ،1991ال��بو�ة املبطنة ال�ي جسمها قانون اإلصالح ال��بوي لسنة  

وا�سمت بتدخل واسع للمؤسسات املالية العاملية، وما ترتب عن ذلك   1986هي�لية انطلقت �� بداية سنة 

وأهمها مجانيتھ. هذا و�خضع التعليم العمومي �� تو�س إ�� ترسانة  من إجراءات لضرب مكتسبات التعليم  

ال��بو�ة   ووظائفها  املدرسة  ملهام  الضابطة  التنظيمية  واللوائح  الداخلية  والتشريعات  القوان�ن  من 

الذي ينص ع�� أن ال��بية أولو�ة وطنية    2002لسنة    80واالجتماعية، لعل أهمها القانون التوجي�ي عدد  

تعليم إجباري من سن السادسة إ�� سن السادسة عشر، واملدرسة م�لفة ب��سيخ قيم املواطنة  مطلقة، وال 

ا�حر�ة   القائم ع��  املتضامن  ا�جتمع  واملسؤولية وتدعيم  ا�حر�ة  بتالزم  العام  الو��  الشباب و�ذ�اء  لدى 

 .)2200(الرائد الرس�ي،  والعدالة واإلنصاف ب�ن جميع املواطن�ن �� ا�حقوق والواجبات
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ال��تيبية املنظمة لقطاع ال��بية والتعليم، فإن   ورغم اإلصالحات الكث��ة و�عدد السياسات والنصوص 

الرأي العام والنخب السياسية وال��بو�ة ذات الصلة، باإلضافة إ�� تقييمات دولية مختلفة متفقة �لها ع��  

تراجع أهمي��ا �� التمثالت االجتماعية  فشل وفساد املدرسة التو�سية الراهنة، وا��يار رمز���ا التار�خية و 

وا�خزون   والفق��ة،  املتوسطة  الطبقات  ألبناء  الوحيد  االجتما��  املصعد  بصف��ا  التو�سي�ن  �جموع 

 .)2016 حوش،و (ب  التقليدي الذي يمد ا�جتمع بالكفاءات الفنية واإلدار�ة الالزمة

التمي��   أدوات  أبرز  أحد  التعليم  أصبح  �عدما  ذلك  ا�جتمع، و�حصل  أفراد  ب�ن  االجتماعية  والتفرقة 

خاصة مع تنامي ظاهرة الدروس ا�خصوصية وانحدار القيمة االعتبار�ة للمدرس �عد أن دخل �� معامالت  

مالية مع تلميذه، وما يمثلھ ذلك من ضرب ألبرز املبادئ األساسية ال�ي قامت عل��ا املنظومة ال��بو�ة و�� 

ألبناء الشرائح  إ�� اة  �سف مبدأ ت�افؤ الفرص وا�حق �� �عليم جيد بالنسب  العدالة التعليمية �عد أن تم

النفقات   وتحمل  العمومي  التعليم  دعم  ا��يار  �سق  مسايرة  بإم�ا��ا  �عد  لم  ال�ي  الضعيفة،  االجتماعية 

 ا�جديدة لتعليم أبنا��ا. 

حض ورؤى  فلسفات  إ��  ار��ا��ا  تو�س   �� التعليمية  السياسات  نتائج  أهم  من  الوازع  إن  ضعيفة  ار�ة 

ة. وهو ما ترتب عنھ إنتاج  ة الوطنيّ ة واالجتماعيّ الوط�ي أل��ا تجاهلت �� ممارسا��ا ا�خصوصيات الثقافيّ 

العمومية ع�� اختالف   باملدرسة  التقييمية املتعلقة  �� املؤشرات  التفاوت والتناقض  مستو�ات كث��ة من 

ال��ب وزارة  معطيات  �ش��  حيث  التعليمية.  ��  مراحلها  البالد  جهات  ب�ن  كب��  تباين  إ�� وجود  التو�سية  ية 

التمتع بال��بية قبل املدرسية، إذ �جلت أغلب ا�جهات الداخلية ذات الطا�ع الر�في �سبا أقل من املعدل  

أطفالها   تمتيع   �� األوفر  النصيب  لها  �ان  ال�ي  الك��ى،  تو�س  وواليات  الساحلية  با�جهات  مقارنة  الوط�ي 

 �ية.بالسنة التحض�

بالنسبة   مقارنة  التحض��ية  ال��بية  �سق  تجا�س  وعدم  ا�جهات،  ب�ن  الوا�ح  التباين  ع��  يدل  ومما 

باملائة) بقا�س إ�� أك��    65,5باملائة ) باملنست�� وأع�� �سبة (    23,9الوطنية، وصول الفارق ب�ن أد�ى �سبة (

 . )2015ظ، (بن حفي باملائة 45،4وذلك مقابل �سبة وطنية بلغت  ،نقطة 40من

نفالت التنظي�ي ال��بوي امل�جلة �� تو�س منذ سنة  مما زاد �� ضعف جاهز�ة التعليم العمومي حالة اال و 

الدولة    2011 هيا�ل  رقابة  وغياب  وا�حسو�ية،  الفساد  ينخرها  ال�ي  ال��بو�ة  املنظومة  أزمة  عمقت  ال�ي 

القطاع ال��بوي وتدفقاتھ املالية املتأتية من  وتدقيقا��ا �عد أن أثبتت �جزها عن مقاومة التدخل األجن�ي ��  

الصناديق املقرضة، ومنح الدول الك��ى املهيمنة املشفوعة بمصا�ح خفية وأخرى معلنة و�مالءات سياسية  

 تر�و�ة مجحفة ال يمك��ا أن تحقق األمن ال��بوي التو���ي املنشود. 

لتو�سية الراهنة �� أر�ع معضالت ك��ى  و�� هذا اإلطار �خص الكتاب األبيض أزمة املدرسة العمومية ا

تفرض جملة من التحديات والرهانات أمام اإلصالحات ال��بو�ة القادمة ع�� أساس الرؤ�ة املستقلة للتعليم  

 �أولو�ة وطنية تتكفل ��ا الدولة. 

غياب اإلنصاف وت�افؤ الفرص ب�ن فئات املتعلم�ن، وذلك نتيجة التفاوت ب�ن ا�جهات واملؤسسات  أوال:  

التعليمية من جهة، و��ن الفاعل�ن ال��بو��ن من جهة ثانية. وهو تفاوت �غذيھ جملة من اإلخالالت مثل تد�ي  
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لذي أدى إ�� �سرب و�قصاء  ظروف العمل بأغلب املدارس العمومية وتراجع مردود التعليم العمومي، األمر ا

 أعداد كب��ة من املتعلم�ن �ل سنة. 

�ش�� الكث�� من ا�خرجات التعليمية للمدرسة العمومية إ�� تراجع املستوى التعلي�ي، وتد�ي جودة ثانيا:  

��ذه   التدريس  وطرائق  ل��امج  املستمرة  واملراجعة  املتالحقة،  ال��بو�ة  اإلصالحات  رغم  وذلك  الت�و�ن 

   املؤسسات.

غياب اندماج املدرسة العمومية �� االقتصاد وا�جتمع، وال أدّل ع�� ذلك من تزايد العاطل�ن عن    ثالثا:

 
ّ

يؤك ما  وهو  واالختصاصات.  املستو�ات  �ل   �� عليا  شهادات  ع��  ا�حاصل�ن  ب�ن  من  التعليم  العمل  أن  د 

 اب املهارات والكفايات. العمومي اليزال مركزا ع�� التلق�ن التقليدي للمعارف واملعلومات ع�� حس 

أبرز    را�عا: لعل من  التو���ي  ال��بوي  النظام  حوكمة  �� نقص  إ�� مواطن كث��ة  األبيض  الكتاب  �ش�� 

مظاهرها االرتفاع امل��ايد �� �لفة التعليم العمومي مقابل تراجع مستمر �� مردود النظام ال��بوي ومركز�تھ  

لبالد �� ممارسة التصرف التشار�ي وتطبيق قاعدة النفاذ إ��  امل��ايدة، و��ميش مشاركة ا�جهات الداخلية ل

 .) 2016 بوحوش،(  املعلومات

 المدرسة الخاصة في تونس خیار اجتماعي مشروع أم توجھ تنموي متأكد:  -3-2
أنھ   تو�س   �� للتعليم  العامة  السياسة  لنتب�ن من خالل  �انت  العموميةقد  باستمرار وظيفة    لمدرسة 

املسؤولة عن رسم و�ناء ا�خيارات    . تلك السياساتلها الدولة سياسا��ا ا�ختلفةر من خالإيديولوجية تمرّ 

حيث لم �عد خافيا ان��ار ا�خطاب الرس�ي باملشروع   ة.هو منتظر من هذه املدرس  االجتماعية املقررة تجاه ما

ا  لالستثمارالتعلي�ي ا�خاص، و��جيعھ   �� عدد الرخص  ال��فيع املستمر  �� �� هذا القطاع ع��  ملمنوحة 

إطار ما �س�ى بر�ط املدرسة العمومية بالدورة االقتصادية، واإلقرار الرس�ي بأزمة التعليم العمومي الذي  

لم �عد مجاال للرهان السيا��ي مقارنة بف��ات سابقة، سواء �� ا�جانب املتعلق بالب�ى التحتية امل��الكة أو �� 

 حات لم تتحقق �عد. املستو�ات املعرفية وال��بو�ة ال�ي تنتظر إصال 

األف�ار   ونظام  الثقافة  إنتاج  إعادة  ع��  القائمة  التو�سية  للمدرسة  اإليديولوجية  الوظيفة  وهذه 

مقولة   مع  تن�جم  مشروعا  عمال  النخبو�ة  وجعل  النيولي��الية  تقسيمات  وخدمة  السائدة،  والقناعات 

ن خالل املدرسة مثلما ورد �� كتابات  العنف الرمزي وال��و�ض االجتما�� الذي يمارسھ النظام ال��بوي م

 . )80: بيار بورديو" (فؤاد جاللالسوسيولو�� الفر���ي "

ومما يدعم هذا القول أن السياسة املالية ا�ح�ومية �� تو�س لم تفّعل االستثمار العمومي �� املدرسة  

التعليمية العمومي  بلغتھ املنظومة  ة. حيث ارتفعت نفقات  من أجل تدارك اال��يار املادي واملعنوي الذي 

  4،24�� ح�ن لم تتجاوز نفقات التنمية �سبة    ،2018باملائة �� م��انية وزارة ال��بية لسنة    95،74التصرف إ��  

 . )2018نبيل، ( باملائة فقط

بالغة   املتعاقبة  ال��بو�ة  اإلصالحات  بدت مختلف  ا�حاكمة،  للسلطة  الثقافية  ا�خلفية  هذه  إطار  و�� 

والطو�ا للعوملة  الهشاشة  املطلق  خضوعها  خالل  من  وذلك  بالتنمية،  التعليم  عالقة   �� خصوصا  و�ة 
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املنا�ع   تجفيف  مقابل   �� والتقنية،  العلمية  الصبغة  ذات  التعليمية  املقررات  ع��  وال��ك��  االقتصادية 

ا مخرجات  موقعة  إ��  أدى  ما  وهو  واال�سانية.  األدبية  املواد  و��ميش  والدينية  الوطنية  ملدرسة  الثقافية 

" الذي تجر�ھ منظمة التعاون  PISA"التو�سية �� مؤخرة ال��تيب �� التقييمات العاملية ع�� غرار تقييم "ب��ا"  

والذي يؤكد أن ا�جامعات التو�سية    ،2000�ل ثالث سنوات بداية من سنة    OCDEوالتنمية االقتصادية  

م��يكس"   واب   " تصنيف  العالم وفق   �� األو��  جامعة  آالف  ا�خمسة  خارج  تتقدمها    Web Metrixمرتبة 

 .)2: 2013األبيض، ( جامعات إفر�قية عديدة كروندا وأثيو�يا والصومال 

ت ال��بو�ة املتع��ة، و�روز ا�خ�خصة التعليمية كمآالت حتمية  وضمن هذا املشهد الغائم من اإلصالحا

ملواكبة العوملة االقتصادية وتطو�ر القدرة التنافسية لدى املتعلم�ن �� �افة املراحل التعليمية، نتساءل هل  

انت�ى عصر املدرسة العمومية �� تو�س؟ وما مدى مساهمة هذه ا�خيارات الرسمية املباشرة وغ�� املباشرة  

الفاشل�ن  � للتالميذ  �� املدرسة ا�خاصة حاضنة  إنتاج تمثالت وقناعات اجتماعية جديدة، لم �عد ترى   �

 ة العمومية؟ سة التعليميّ الذين لفض��م املؤّس 

لقد �ش�ل �� العشر�ت�ن األخ��ت�ن رأي عام لدى الفئات االجتماعية املتوسطة يقر بأن مصار�ف املدارس  

خيارا   أصبحت  أبنا��ا  ا�خاصة  وت�و�ن  �عليم   �� ا�جديد  االستثمار  من  متأكدا  ونوعا  ضرور�ا،  اجتماعيا 

لال والعل�ي  املهاري  تفوقهم  التنافسية، ودعم  آفاق  والرفع من قدر��م  ذات  ت�و�نية  باختصاصات  لتحاق 

الثانية   املرتبة  تحتل  ال�ي  ا�خصوصية  الدروس  أهمية  ازدياد  القول  هذا  يدعم  ومما  واعدة.  ��  �شغيلية 

املدرسية،   النفقات ا�خصصة لألدوات  �عد  التعليم  التو�سية ع��  أّن نفقات األسرة  باملائة من    20  ذلك 

من   أك��  تنفق  الواحد  100العائالت  التلميذ  ع��  شهر�ا  وآخرون،    دينار  حفيظ  توجھ    .)2015(بن  وهو 

بية، وتخصيصها أزمنة أطول  اجتما�� ينجذب إ�� املدرسة ا�خاصة بدافع ترك��ها ع�� �عليم اللغات األجن

لأل�شطة الفنية وال��ف��ية مقارنة باملدرسة العمومية، باإلضافة إ�� مالءمة ا�حياة املدرسية ��ذه املؤسسة  

لظروف عيش العائلة التو�سية �� الوسط ا�حضري، مما يدفع إ�� البحث عن ت�و�ن جيد لألبناء والتمدرس  

نة وحضور فاعل آلليات املتا�عة واملرافقة، وأهمية مالءمة الزمن  املبكر وما يوفره التعليم ا�خاص من مرو 

 املدر��ي باملؤسسات التعليمية ا�خاصة للزمن االجتما�� و�يقاع ا�حياة املتسارع وآفاق العيش املتحولة. 

 مناقشة النتائج:  -4

املؤّس  من  لكث��  التحتية  البنية  ��الك  أدى  التعليميّ لقد  الصيانة،  سات  وغياب  العمومية  و�ع��  ة 

يكتفي  �عد  لم  الذي  ا�خاص،  القطاع  إ��  املدرس�ن  من  كب��  عدد  �جرة  إ��  املتتالية  ال��بو�ة  اإلصالحات 

خدمة وسلعة �ستفيد  التعليم من حيث هو  بل �عدى ذلك إ�� بيع    ،بملكية الشر�ات والعقارات والبنوك

 م��ا من يدفع أك��. 

ا  ملا توفره من    القتصاديات الرأسمالية املشبكةورغم تحول ا�خوصصة إ�� ضرورة اقتصادية �� إطار 

تنافسية وقدرة ع�� اإلنتاج السريع، وتوف�� ال��وة للمجتمعات املعاصرة، فإ��ا تؤسس النقسام التعليم �� 

تو�س إ�� نظام�ن متقابل�ن: نظام عمومي م��الك ومتواضع ا�خدمات يتوجھ إ�� املتعلم�ن الفقراء، ونظام  
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خدمات متطورة لفائدة أقليات اجتماعية محظوظة، يتحول ف��ا التعليم إ�� سلعة خاص بمؤهالت عالية، و 

 واملتعلمون إ�� ز�ائن. 

 خصخصة التعلیم: سؤال العدالة في بناء العقل التونسي: -4-1
للمؤسسة   والقيمية  والعلمية  االجتماعية  األدوار  بمراجعة  املتعلقة  النوعية  الرهانات  غابت  لقد 

فأصب  تو�س،   �� واملعطل�ن  التعليمية  واملنقطع�ن  الفاشل�ن  من  متنوعة  ألصناف  منتجة  املدرسة  حت 

السند القي�ي العاجز�ن عن االندماج االجتما��، وذلك �سبب فشلها    من فاقدياليائس�ن، وطواب�� طو�لة 

ت�افؤ   لعدم  الذي يؤسس  ا�جغرا��  ا�جهوي والتمي��  للتفاوت  ا�جتمعية، وتكريسها  التحوالت  �� مواكبة 

املدرسة    الفرص يصل  الذي  التعلي�ي  بالنموذج  يتعلق  ما   �� أما  واملناطق.  والفئات  الشرائح  جميع  ب�ن 

حدودية متطلبات سوق الشغل الذي  ع�� م  قياسا  العمومية بالدورة االقتصادية للمجتمع فيبدو غ�� واق��

ملصادر التنمية، لذلك    ال ينتج ال��وة �سبب بناه الفالحية والصناعية الهشة، واالنكماش الك�ي والكيفي

�� مشروعھ ال��بوي والتعلي�ي �عد أن أصبحت املؤسسات    مهّمة عرف ا�جتمع التو���ي تحوالت تار�خية  

التعليمية ا�خاصة تحظى بجاذبية اجتماعية واسعة لدى الطبقات امليسورة واملتوسطة من التو�سي�ن رغم  

املالية   امل  الباهظةت�لف��ا  اإلحصائيات  آخر  �ش��  املدارس إذ  عدد  أن  إ��  ال��بية  وزارة  قبل  من  نشورة 

، موزعة ع�� �امل مناطق البالد بما �� ذلك  2019مدرسة إ�� حدود سنة    534  يقّدر بـاالبتدائية ا�خاصة  

املدن الداخلية ع�� غرار سليانة وجندو�ة وتطاو�ن وقب��، وهو ما أنتج انقساما وا�حا �� املشهد التعلي�ي  

م عمومي  نظام  ا�خدمات  ب�ن  رفيع  خاص  ونظام  الفقراء،  املتعلم�ن  من  حشود  لفائدة  ا�خدمات  تواضع 

املتا�عة واملرافقة، و�ضمن   آليات  يوفر  وتمدرس مبكر  بت�و�ن جيد ألبنا��ا  أقلية محظوظة حاملة  لفائدة 

 مالءمة الزمن املدر��ي ��ذه املؤسسات للزمن االجتما�� املتحول و�سارع إيقاع ا�حياة. 

عقل التو���ي املعاصر بكث�� من املراحل املتصلة بمقار�ات سياسية مختلفة �ش��ك �لها �� لقد مر ال

حضور الدولة واستثمارها �� التعليم العمومي الذي يتطلب خوض معارك بناء العقل التو���ي، ورفع األمية  

مؤسسا التعليمية وتحديث  النظم  وتوحيد  الفنية،  الدولة  إطارات  وت�و�ن  التعليم  ال��بية من  وتو�سة  ت 

املنظور   وفق  التو�سية"  "األمة  حول  متمركزة  شاملة  سياسية  مقار�ة  ضمن  الدي�ي  التعليم  إلغاء  خالل 

 ا�خاص للرئيس األسبق  

رتقاء ا�جتم�� واالندماج  ) حيث �انت املدرسة بوابة تحقيق اال 2020" ا�حبيب بورقيبة " (البا�� ع�از، 

التعليم هو مفتاح التموقع والنجاح االجتما��. ولكن مناخ ا�حر�ة    وهو ما ولد وعيا عاما بأن  ،االقتصادي 

سنة   �عد  واقع    2011ا�جديد  ع��  الضوء  وسلط  التعليم،   �� التو�سية  الدولة  استثمار  حقيقة  كشف 

انة املدرسة العمومية �عد عقود من املغالطات وعن الشعارات واملعتقدات السياسية
ّ
، فكشف الستار  الرن

الختالل  لتكريس  نتج عنھ  سياسة مت�املة للدولة  عن غياب  فساد التسي�� واإلدارة، و   عن حجم كب�� من

ف   .ا�جهوي  ما  ��  وهو  العمومي  االستثمار  نتائج  للعيان  وظهرت  واملنجز،  املعلن  ب�ن  الشاسع  البون  �ح 

مؤسسات التعليم، و�همال ل�حة التالميذ، وغياب آلليات    �عّم التعليم بب�ى تحتية م��الكة وعنف وفو��ى  
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حة للمحيط  التأط�� واملرافقة ال��بو�ة إزاء سلو�ات اجتماعية مستحدثة وممارسات إلك��ونية نافذة ومكت�

 االجتما�� للمدرسة.

ورغم تطور مؤشرات أزمة املدرسة العمومية فإن السياسات ا�ح�ومية املتعاقبة لم تتجھ بصورة ناجعة  

  2018إ�� تدارك اال��يار املادي واملعنوي الذي بلغھ التعليم العمومي حيث كشفت م��انية وزارة ال��بية لسنة  

باملائة من امل��انية، �� ح�ن ال تتجاوز نفقات    95.74�ي �ستحوذ ع��  عن اختالل كب�� ب�ن نفقات التصرف ال

 .)2018(نبيل،  باملائة  4.26التنمية 

للقطاع   ا�جال  وترك  و�دار�ا،  اقتصاديا  الدولة  حجم  تقليص  ع��  باألساس  تقوم  ا�خ�خصة  وألن 

غلب ع�� اقتصاده القطاع  ا�خاص للمشاركة �� التنمية ا�جتمعية للدول، انخرط ا�جتمع التو���ي الذي �

من أش�ال املساعدات املقدمة    واالستفادة التخفيف من أعباء املديونية،    املدرسة مقابلالعام �� خوصصة  

 .)9: 2011(محمد حبش،  من املؤسسات الدولية

ال�ي   الكث��ة  املعلنة، والشعارات  برغم رهانا��ا  تو�س   �� الرسمية  التعليمية  السياسات  أن  لذلك نجد 

التعليمية  ترا مراحلھ   �� للت�و�ن  القطاعية  االس��اتيجيات  خالل  من  ت��هن  العمومي  التعليم  ع��  هن 

ع��   ينعكس  ما  وهو  املعرفة.  مجتمع  بناء  ومقتضيات  االقتصادية  العاملية  التحوالت  تمثل  ع��  ا�ختلفة 

حي  والثقافية.  واملعرفية  االجتماعية  أدوارها  من  وا�حد  العمومية،  املدرسة  وزارة  ��ميش  تقار�ر  تؤكد  ث 

األدوار االجتماعية والعلمية والقيمية    2015ال��بية منذ سنة   بمراجعة  املتعلقة  النوعية  الرهانات  غياب 

  االكتظاظللمدرسة العمومية، وارتباط اإلصالحات برهانات كمية بالدرجة األو�� تتعلق أساسا با�حد من  

من التعليم العمومي إطارا لتقليص األمية وال��فيع    لما يجع�� الفصول، والتقليص من �سب الرسوب، وهو  

التحوالت   �سق  مواكبة  من  واليائس�ن  واملعطل�ن  املنقطع�ن  من  أوسع  عدد  وتخر�ج  التمدرس  �سب   ��

 االجتماعية املتسارعة. 

أصناف   لدى  النقدي  الفكر  وتراجع  املعرفية  األهداف  عن  فشيئا  شيئا  العمومية  املدرسة  تخ��  إن 

فائدة الكفاءات واملهارات العملية واملهنية لسوق الشغل، يمكن أن يحولها إ�� أداة لضرب مبدأ  املتعلم�ن ل

السياسات   حسب  العمومية  املدرسة  أن وظيفة  ذلك  الطبقية.  الفوارق  و�عميق  الفرص  وت�افؤ  املساواة 

ت�و�ن قد أدت إ�� ت�خم اإلصالحية االرتجالية، �� إنتاج األطر الصغ��ة واملتوسطة، قليلة ا�خ��ة ومتدنية ال

نوعية معينة من اليد العاملة ضعيفة اإلنتاجية �� قطاع ا�خدمات واإلدارة العمومية، ع�� حساب قطاعات  

 أخرى أك�� إنتاجية وفاعلية �� التنمية ا�جتمعية �الفالحة والصناعة. 

لعمومية التو�سية،  إن فقدان التوازن ب�ن الطلب االقتصادي والطلب االجتما�� �� مخرجات املدرسة ا

االجتماعية، حيث يمكن    ال��وة والوظائف من شأنھ أن ��دد مقار�ة اإلنصاف والعدالة ا�جتمعية �� توزيع  

نفقات   تحمل  ع��  القادرة  فقط  امليسورة  االجتماعية  ا�جهات  ع��  التعليمية  النخب  إعداد  يقتصر  أن 

 الدراسة �� ظل األزمة الراهنة ملدرسة الشعب. 
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 الخاتمة:  -5

يمكن أن ي�ون تدخل القطاع ا�خاص ومشاركة ا�جتمع املد�ي �� تنظيم و�سي�� ا�حياة املدرسية، أمرا  

ضرور�ا ملواكبة التطورات ا�حاصلة �� اقتصاديات التعليم وعوملة ممارساتھ، لكن ال يمكن أن ي�ون ذلك  

ة، ح�ى يبقى التعليم الوسيلة  بديال عن ا�خيارات ا�جتمعية العادلة، واملشاريع ال�ي تقع ع�� عاتق السلط

أفراد ا�جتمع لتحس�ن قدرا��م التنافسية ورفع طاقا��م اإلنتاجية من أجل ا�حصول إ��  األساسية بالنسبة  

إ��  الفقراء  انتماء  أمام  ا�حواجز  وضع  استمرار  أن  ذلك  الكر�مة.  ل�حياة  الضرور�ة  الدخل  مصادر  ع�� 

متياز �� ا�حيط األسري للمتعلم�ن سيعمق  س البحث عن اال ختصاصات التعليمية الواعدة، �� ظل هاج اال 

 ي��:  لذلك نؤكد ع�� ما .البؤس الثقا��، و�ضرب مبدأ ت�افؤ الفرص والعدالة املعرفية

�� تمك�ن املواطن�ن من    - ال��بو�ة وا�جهات السياسية ا�ختصة مسؤوليا��ا  البد من تحمل املؤسسات 

ع والعمل  العادلة،  التعليمية  التعليمية  الفرص  ال��امج  وضع   �� التدخل  من  املال  رأس  سطوة  تحييد   ��

 واملنا�ج البيداغوجية.

وتأهيلهم    - املتمدرس�ن  رفع قدرة  أجل  وثقافيا هادفا، من  اجتماعيا  توظيفا  التعليم  توظيف  البد من 

ية ا�حلية  للتكيف مع املتغ��ات املتسارعة �� مواصفات الوظائف واملهن، وا�حد من �جرة النخب التعليم

 لضمان مشارك��ا �� بناء التنمية داخل الوطن. 

العمومّي   - االستثمار  دعم  القتصاديات    املستقّل   ضرورة  ا�حديثة  النظر�ات  من  واإلفادة  التعليم،   ��

ال��بية ال�ي ترتكز ع�� االستثمار �� اال�سان، من خالل تنمية و�شغيل كفاءاتھ التعليمية باعتباره االستثمار  

 
ّ
إال لبناء ا�جتمعات، الذي ال ي�ون  التّ   األفضل  ة  عليم وعدالتھ وشموليتھ، بتخفيف حّد من خالل جودة 

املدرسة  الفوار  مخرجات   �� ا�جديدة  األجيال  ثقة  استعادة  ��دف  وذلك  وجهاتھ،  ا�جتمع  فئات  ب�ن  ق 

مرجعيّ  عن  البحث  وعدم  وت�و�ن،  و�عليم  تر�ية  من  التو�سية  التأط��  العمومية   �� آمنة  غ��  أخرى  ات 

 . ثقيف ا�جتم��ّ والتّ 
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 الحجاج وإنتاج المعنی في رسائل الجاحظ

 

 

 

 الملخص: 

أي  �عّد  اإلبداع  مستو�ات  فيھ  تتفاوت  حيث  املعقدة،  اإلبداعية  البشر�ة  العمليات  من  املع�ى  إنتاج 

االبت�ار، و�أ�ي ا�حجاج بوصفھ العملية اإلنتاجية األك�� �عقيدا؛ ذلك ألنھ ال ينتج حقيقة جديدة من العدم،  

 و�نتج �� مقابلها حقيقة جديدة.  ،نھ يقوم ع�� هدم حقيقةإبل 

لدراسة �� من�جها الوصفي الذي �ستخدم التحليل لرسائل ا�جاحظ، واالستنباط م��ا إ��  وتتجھ هذه ا

الغرض من هذه الدراسة ليس    فإّن   ،تتبع العملية العقلية �� إنتاج املع�ى، و�غض النظر عن من�جھ االع��ا��

تؤثر �� املتلقي    تبجيل هذه املنا�ج، بل دراسة الطر�قة العقلية �� منطقة ا�حجة عنده وتقديمها بصورة 

واستجابتھ إما تأييدا أو اع��اضا، واالستجابة األو�� للمتلقي ا�خب�� تؤ�د فكرة أن عقل ا�جاحظ ا�حجا�� 

 هو استدال�� إقنا��، وهو ما سيت�ح من خالل هذه الدراسة.  

إنت  �� بي��ا لتوضيح سياسة ا�خطاب ا�جاحظي  تتآزر فيما  ثالثة محاور  اج  وقد اعتمدت الدراسة ع�� 

: يختص بإستمولوجيا ا�خطاب ا�حجا�� ومن�جيتھ، وتحاول الدراسة فيھ الكشف  األول   املع�ى ا�حجا��،

ا�جاحظ ال�ي هضمها  واإل�ستمولوجية  السياسية  األ�عاد  أما    ،عن  �� خطابھ،  إ��  الثا�يفتجلت  : فيتجھ 

إن  -ها �حجاجية أو سمّ الكشف عن سيمولوجيا ا�حجاج ودالالتھ حيث يتجھ البحث فيھ إ�� دراسة القوة ا 

: فإنھ سيتناول إيدلوجيا ا�خطاب  األخ��املرتكز ا�حجا�� �� إنتاج املع�ى وقوتھ التأث��ية. أما ا�حور   –شئت  

وكيفية   الفهم،  ذلك  خصوصية  سيحدد  ثم  فهًما،  العام  اآليدلو��  املش��ك   �� يبحث  حيث  ا�حجا�� 

ي �� بناءاتھ اآليدلوجيھ، حيث يخرج بھ �� خطابھ من  استفادة ا�جاحظ �� أغلب رسائلھ من ا�حجاج اليونا�

 فضاء النص الدي�ي واألد�ي، إ�� الفضاء االجتما��. 

  مقام. -  عقل –  اع��ال –  مناظرة –  : حجاجال�لمات املفتاحية
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Abstract 

The  argumentation that Al-Jahiz has is a mental exercise on the topics of his messages in 

order to debate with the other, whether this other is present in physical presence or is absent 

in body and present in thought, belief and doctrine. The argumentation is a method that divides 

the epistemological structure of the messages, not only in order to present the truth in which 

he believes or to refute facts that contradict his thinking, but in order to give the Mu’tazilite 

affiliation all its legitimacy and all its presence in the public space and at the joints of the 

Abbasid Caliphate and in all its affiliated institutions such as mosques and dialogue circles. All 

this pushes Abu Othman to move rhetoric and argumentation outside the text (Coran, poetry): 

In the judiciary, and in mosques... in order to introduce the origins of the Mu'tazila doctrine and 

also in order to consolidate the Abbasid Caliphate, whose symbols and poles (Al-Mamoun, Al-

Mu'tasim, Al-Wathiq) are constantly mentioned in most places, especially when it comes to 

debate with the other, especially since identification with the philosophy of retirement. It 

became the official policy of the Abbasid state for a whole generation (198 H- 238 H). The 

argumentation has two faces in the letters of Abu Othman, the first is epistemological, derives 

its strength from the tools, techniques, and methodologies that came to him through Greek 

culture and the great effort that accompanied it in translation, and the second is political, 

placing the same thought and belief at the center of society and the state and in everything 

that indicates their presence and influence in the social space. 

Key words: Argumentation - debate - Mu'tazila - mind - standing. 
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 : مقدمة  -1

، وفر�د عصره،  1"شيخ األدب واللسان العر�ي"  ، فـل�جاحظ من�لة ك��ى �� الثقافة العر�ية اإلسالمية، فهو

واإلجالل،   التقدير  موقف  اآلخرون  إزاءه  وقف  ومفكر  أسواء  وأديب  معھ  أّن    و اتفقوا  ذلك  يتفقوا،  لم 

فتآليفھ    ،لثقافتھ املوسوعية الشاملة دورا مهما �� تن�يلھ هذه املن�لة الك��ى. ولم تتأت لھ هذه املن�لة اعتباطا

 هذه امل�انة.  من علوم �ش�ل عام �� ال�ي مكنتھ  �� األدب و�� ال

إن اإلرث ا�جاحظي ُ�ش�ل نظاما معرفيا (إ�ستمولوجيا) ملا يحملھ من تنوع وثراء وعمق �� الطرح املؤدي  

األثر   ذات  املصنفات  من  بالعديد  اإلسالمية  العر�ية  املكتبة  أثرى  فقد  األشياء،  حقيقة  عن  الكشف  إ�� 

، وحديث ثابت  2"كتبھ ر�اض زاهرة، ورسائلھ أفنان مثمرة"  حّ�ى قيل إّن   ا هذا،الفاعل املستمر ح�ى عصرن

حيث جعل للمعرفة العر�ية   الرأي،بن قرة الذي أورده صاحب م�جم األدباء عن ا�جاحظ يدعم حضور هذا  

وقد عّد ا�جاحظ م��م، فهو "إن ت�لم ح�ى �حبان ��   اإلسالمية ثالثة علماء �ش�لون أقطاب هذه املعرفة،

ام �� ا�جدال"
ّ
الفضل بن العميد فأشار إ�� علوم العر�ية، مصنفا    ، أما أبو3البالغة، و�ن ناظر ضارع النظ

وأ ف��ا  برع  ملن  وفقا  ثالثة  إ��  واللسن  إياها  والفصاحة  البالغة  "وأما  م��ا  واحدا  ا�جاحظ  عّد  وقد  جاد، 

 . 4العارضة فع�� أ�ي عثمان ا�جاحظ"

أدبھ �ش�ل فضاء ل�حوار مع األخر، وللتعب�� عن قضايا    أّن   ، كذلك،واملتأمل �� جهود ا�جاحظ ي�حظ

م بالكالم كث�� التبّحر فيھ  ومشكالت العصر ال�ي �ان العقل العر�ي اإلسالمي ينظر ف��ا، "و�ان واسع العل

، فأدبھ الواسع يمثل �عب��ا عن  5شديد الضبط �حدوده ومن أعلم الناس بھ و�غ��ه من علوم الدين والدنيا"

التثاقف مع اآلخر، وع��    الذيالنظام املعر��   العر�ي اإلسالمي يتحرك فيھ، سواء تولدت من  الفكر  �ان 

�ي وصلت حرك��ا إ�� األوج وأسهمت �� فتح مسالك التجادل مع  عمليات منتجة وخالقة، عمادها ال��جمة ال

 .اآلخر ا�ختلف، أو التجادل مع الذات

ا�جاحظ  تخص  ال�ي  الشواهد  فان  العموم  اليوم    ،وع��  تصنف  النقد  ضمنوال�ي  أن   أك��  نقد  من 

ھ  تح�ىى، وهذا اإلرث العظيم يدفع إ�� مساءلة الّنص ا�جاحظي، وتحّسس م�امن اإلبداع فيھ خ 
ّ
اصة وأن

يبدو مؤّسسا ألسلوب جديد �� الن�� الف�ي خرج بھ من سلطان الشعر العر�ي وتأث��ه البال�� واألسلو�ي الكب��  

الن��ي  �� ا�خطاب  العر�ية السائدة  العقلية  العر�ية، وتحرر بھ أيضا من �عض قيود نمطية  العقلية  ع�� 
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وأمثالھ بأهمي��ا وقوة حضورها ��    1التوحيدي   �شأ بذلك مدرسة جاحظية �� الن�� الف�ي اع��فأآنذاك، و 

ال�ي  البالغية والبد�عية  �� شباك ا�حسنات  أن �سقط  الن��ي خاصة، قبل  العر�ي  األد�ي  اإلبداع  ميدان 

 .ال ع�� املدلول أفقرتھ ممكنات اإلبداع ع�� غ�� نمط سابق، وغلبت ف��ا سلطة الّد 

 حظ: إبستمولوجیا الحجاج ومنهجیته في رسائل الجا  -2

  �� الباحث  أن  إن  ي�حظ  العر�ية  الن��ية  األدبية  املدونة   �� ومن�جياتھ  ا�حجاج  الن��  إبيستمولوجيا 

  �� األندلس، و�مكن تمي��ه  ن�� الهمذا�ي، أو ا�حر�ري، أو السرقسطيلا�جاحظي مضاد �� بنيتھ وفلسفتھ  

هم كتاب أل�ي عثمان �عد كتابھ  بوضوح وقوة �� (رسائل ا�جاحظ ) ال�ي �عّدها �عض الباحث�ن ثالث أ   ذلك

، وتتضمن هذه الرسائل نظر�تھ ا�جمالية والبيانية �� املقام األول، كما  2(ا�حيوان) وكتابھ (البيان والتبي�ن)

مع اآلخر    التناصال�ي استوع��ا وع�� ع��ا ف��ا، إما بمن�جية    جيةإلبيستمولو تكشف عن األ�عاد السياسية وا

ء اآلخر�ن قبل الرد عل��ا فيما ُ�عّد صورة من صور املناظرة، أو بمن�جية التحليل بحيث �عمد إ�� تضم�ن آرا

والنبوة   اإلمامة  مسائل   �� ينظر  �ان  والذي  عصره،   �� السائد  التفك��  من  نمطا  باعتبارها  ف��ا  والنظر 

 والشعو�ية واألديان السماو�ة والزهد والتصوف وحول أ�حاب البيان. 

املعرفة ا�ختلفة، وال    الثالث�ن رسالة قد كت��ا ا�جاحظ �� مظاّن   ع��و عددها  إن هذه الرسائل ال�ي ير�

  استلهم ي�اد �ش��ها �� بني��ا وأسلو��ا ومن�جي��ا سوى كتاب (اإلمتاع واملؤا�سة) أل�ي حيان التوحيدي الذي  

من�جھ، وهذه الرسائل يتحرك �عضها �� ا�حقل السيا�ىي، مثل: مناقب ال��ك  �و   بھأسلوب ا�جاحظ إ�جابا  

خلفية اع��الية وا�حة، يندس ف��ا االع��ا�� �� صميم   عناآلخر    ها�عضعّ��    وا�حجاب وأخالق الكتاب، فيما

�� مسا ئل  ا�حوار والتناظر مع اآلخر و�� قلب املناظرات املسرودة واملعقودة مع من يختلف مع ا�جاحظ 

مسألة خلق القرآن، و�� العثمانية (وهم أنصار ا�خليفة  و الرد ع�� النصارى، و وقضايا، مثل: نفي التشبيھ،  

 الراشد الثالث عثمان بن عفان).

�حظتيھ   �� االع��ا��  العقل  وجوه  من  قو�ا  وجها  باعتباره  ا�جاحظي  العقل  �ستطلع  الرسائل  هذه   ��

�� ظل حكم   - سيا�ىي واإلبيست�ي ع�� امتداد إثن�ن وثالث�ن عاما  املهمت�ن: �حظة صعوده و�سيده املشهد ال

�� ظل حكم    املأمون واملعتصم والواثق، و�حظة انحداره وا��ياره أمام العودة القو�ة، واملؤد�جة للعقل الس�يّ 

ن  ا�خليفة املتو�ل مدعوما بجحافل من أئمة السنة والفقهاء الذين رأوا �� االع��ال كفرا بواحا وخروجا ع

 .امللة

حّد   الذي  اإلبيست�ي  الوضع  هذا  ظل  بآخر-��  أو  مؤلفات    -�ش�ل  تأ�ي  الفلسفي،  الفكر  حركة  من 

  ل�ي تمنح للعقل مساحة جديدة من التفك�� والتأمل، وللفكر ا�حر ممكنات   –ومن بي��ا الرسائل    –ا�جاحظ  
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من املتأخر�ن بما ين�ئ بأن    لھ، أولتفس�� والتأو�ل لدى املتلق�ن، سواء من قراء ا�جاحظ املعاصر�ن  ل  جديدة

قد خلق تقاليد ��    -معھ    و�ن اختلف  – العقل االع��ا�� �� حركتھ داخل منظومة الفكر العر�ي اإلسالمي  

 التفك��، وأ�شأ سننا �� النظر العق�� �� هذه املنظومة. 

ائل، سواء تج��  ها خطرا وخطورة هو ما يتصل بقوة ا�حجاج ال�امن �� الرسوأول هذه القواعد وأشّد 

لديھ مرادف ل�جدل إذ حد    اجلنا �� ص��ورتھ وتماشياتھ، أو تمثل لنا �� أدلتھ و�راهينھ، خاصة "وأن ا�حج

با�حجة" ا�حجة  مقابلة  منظور  ابن  حسب  السر  1ا�جدل  (كتمان  رسالة   �� عثمان  أبو  قال  البدء  ومنذ   ،

، ولكن  فيھ، ل�ان بإذن هللا �افيا ملن لھ لّب   مما  وحفظ اللسان) : "ولو اقتصرنا �� هذا الكتاب ع�� حرف

االحتجاج أوكد واإليضاح أبلغ وا�حظ �� هذا القول �لھ ملن عقلھ، واآلخذ بھ أوفر منھ ملن قالھ ولم �عمل  

يؤكد أمر�ن متوافق�ن إبيستميا ومن�جيا، وهما: أن املقصد لديھ    –و�جادل    وهو يحاّج   –، فا�جاحظ  2بھ"

لة يتأ�ى عن طر�ق اإلبانة ال�ي �� الوظيفة الرئيسية للغة لديھ، مع ما ي��تب ع��ا من  �� التعب�� عن املسأ

ال�ي  امللتبسة  والصيغ  الغامضة  العبارات  يمكن عن  ما  بأق�ىى  االبتعاد  خالل  من  املقصد، وذلك  وضوح 

الع��ال ال�ي �شوش العقل وتر�ك الفهم وتؤثر ع�� عملية الفعل االتصا��، و�� هذا املقام يلتقي بأدبيات ا

ول�خطأ للضالل  مدخال  ف��ما  وترى  واالستعارة  ا�جاز  هو    ،تحاصر  (الذي  املرسل  جهة  من  فالوضوح 

�� الفهم املش��ك ل�حقيقة   ا�جاحظ) يقابلھ وضوح من جهة املستقبل من أجل الوصول إ�� أرضية مش��كة

ك الشعري أو الصو�� أو العرفا�ي،  الواحدة، وع�� هذا النحو �سلك �� البيان واللغة مسل�ا مضادا للمسل 

 �حقيقة. لمسل�ا يؤكد ع�� األهمية القصوى للوضوح باعتباره صورة مث�� 

و��ائية   من�جية  بصيغة  حدد  قد  فا�جاحظ  البيان،  منطلق  هو  الرسائل  فهم   �� األول  املنطلق 

العقل ع�� ا�حا�اة. و�� ظل  و ا�حقيقة ع�� ا�جاز،  و إس��اتيجيتھ البيانية ال�ي تؤثر الوضوح ع�� اللبس،  

وعها، وال�ي ت��ض ع�� كم  هذا االختيار امل���� الصارم أقام أبو عثمان إس��اتيجيتھ ا�حجاجية الفر�دة من ن

فخر   "رسالة  ففي  األديان،  ومن  التار�خ  من  والوقائع  واألشعار  وا�حكم  املأثورة  واألقوال  األمثلة  من  هائل 

و�جعل لهم �سبا مع    ،السودان ع�� البيضان" يمعن �� سرد فضائل ذوي البشرة السوداء ع�� البيضان 

ر�ىي هللا عنھ   –�ة النبو�ة متمثال (قصة بالل ا�حب�ىي)  قبائل العرب، وقرابة مع ال�حابة، وسندا �� الس�

فضال عن التأكيد ع�� قدر��م ا�جسدية الهائلة، يضاف إ�� ذلك أمثلة وأدلة أخرى ال تخطر ع��    - وأرضاه

 �ئ  بال، يتك
ّ
ما يولد نوعا من الدهشة، تجد ذلك  وهو  قد،  سع ومتّ ف��ا ا�خطاب ا�جاحظي ع�� إطار معر�� مت

ن ا�حجر الوحيد املذ�ور �� القران هو ا�حجر األسود، تأكيدا �حجاجيتھ ال�ي ب�ى عل��ا رسالة  �� إشارتھ إ�� أ

 الفخر. 
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ع باألمثلة واألدلة وال��اه�ن، تتخذ رسائل ا�جاحظ لنفسها بنية  �� صميم هذا التما�� ا�حجا�� املرصّ 

 ع�� هذا النحو:عرضها يمكن  ،مراحلأر�ع حجاجية تت�ون من 

: اختيار القضية، و�� قضايا تحمل �� طيا��ا جدلية ب�ن دحض ورفض، أو تأكيد وتأييد، و�� غالب  أوال

رسائلھ يحمل االختيار للقضية أو ما قد نطلق عليھ موضوع الرسالة ا�حقيقة ال�ي سيتجھ إل��ا ا�خطاب �� 

 حركتھ ا�حجاجية. 

د ف��ا إ�� اإليجاز والتكثيف �� آن  : توصيف القضية، وذلك �عرض ا�خطوط العامة للقضية، �عمثانيا

 واحد.

تخصيب ا�حقائق، وهذا املفهوم مس��فد من حقل العلوم الطبيعية، و�قصد بھ �� هذه الدراسة    ثالثا:

مجموعة من العمليات اللغو�ة البنائية ال��كيبية املتالحقة واملتالحمة واملوجهة حجاجيا، وال�ي تؤدي بال��اية  

 ج إنتاجا ل�حقيقة. إ�� �شكيل منطقية ا�حجا

 : إنتاج ا�حقائق، وهو ناتج ا�خطاب ا�حجا��.  را�عا

متمثلة �� (رسالة نفي التشبيھ) حيث ينتخب ا�جاحظ قضية    - ع�� سبيل التطبيق-تجد تلك املراحل  

محددة، و�� خطورة "القول بالتشبيھ والتعاون عليھ واملعاداة فيھ، وما �ان ذلك من اإلثم الكب�� والفر�ة  

من خالل تقليب النظر ��    ، ويعمد �عدها إ�� توصيف هذا املسألة، ومن ثّم تخصيب ا�حقائق1شة"الفاح

والنفي، الدحض  أح�ام  �غليب  اتجاه   �� وجوهها  با�حجة    مختلف  مدعومة  والتأو�الت  التفس��ات  وتتا�� 

مية نفي التشبيھ، و���  األع�� وال��هان األس�ى، وصوال إ�� إنتاج ا�حقائق، و�� أن علم الكالم يؤدي إ�� حت

التشكيك �� إيمان النصارى، و�قول بلغة الواثق: "ولوال الكالم لم يقم � دين، ولم يكن ب�ن الباطل وا�حق  

.. لذلك جعلوا الكالم . فرق، وال ب�ن الن�ي واملتن�ي فصل، وال بانت ا�حجة من ا�حيلة، والدليل من الش��ة

و�� رسالة روحها االع��ال بال شك،    ،، و�� (رسالة خلق القران)2اس"ع�� �ل نظر، وزماما ع�� �ل قي   عيارا 

ينت�ج أبو عثمان التم�ىي املرح�� نفسھ �عد انتخاب القضية، حيث �عمد إ�� وصفها وتصنيف املعارض�ن، 

النابتة ا�حشو�ة  مت�لمو  وهم  والصفة،  باالسم  يدّس 3و�ذكرهم  ثم  تخصيبا    ،  االع��ا��  قلب   �� السيا�ىي 

القرانل�حقائ خلق  نظر�ة  وعن  االع��ال  عن  املدافع�ن  أشد  املعتصم  أن  و�ذكر  قوة  4ق،  رأيھ  ليعطي  ؛ 

إنتاج   إ��  وصوال  املستقبل،   �� وأثرها  وتوج��ها  القضية  �شكيل   �� بالطبع  تؤثر  ال�ي  ووجاه��ا  ا�حاكمية 

منون بھ من "أ�حاب  ا�حقائق فين�ي رسالتھ بأن ي��ر دفاعھ عن خلق القران؛ ألنھ يدحض غ��ه ممن ال يؤ 

من�يّ  العقل  حجة   �� عنھ  مرغوب  والتقليد  يتخ��ون،  وال  يقلدون  الذين  وهم  والعوام،  ��    عنھ  ا�حديث 

 .5القرآن"
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ّ

التم�ى هذا  وال��اه�ن��  األدلة  تقديم  ع��  ا�جاحظ  يحرص  الرسائل  بنية  يم��  الذي  ا�حجا��  بما    ي 

ال�ي   األطروحة  و�ؤ�د  املقابلة،  األطروحات  مفهوم  يدحض  إ��  األدلة  هذه  وتخضع  ع��ا،  و�دافع  ��ا  يل��م 

السلمية، أي أ��ا ال �ستقيم �لها ع�� صعيد واحد، و�� كذلك ليست ذات قوة حجاجية واحدة، ففي رسالة  

(الرد ع�� النصارى) يرتب حججھ ترتيبا ال يخضع إ�� مبدأ التساوي و�نما إ�� القوة والضعف، ففي رده ع��  

ملسيح وهو �� املهد �ش�� �� البدء إ�� القيم اإليمانية املش��كة ب�ن املسلم�ن والنصارى، و���  خطا��م �� كالم ا

شيوع منطق السالم بي��م، وقال �� هذا املع�ى: "ف�انت النصارى لبعد ديارهم من مبعث الن�ي ص�� هللا عليھ  

 .1وسلم ومهاجره ال يت�لفون طعنا وال يث��ون كيدا"

  �ش��ك فيھ طرفا ا�حجاج:  2ما �سميھ علماء البالغة وا�حجاج بـ "�ون من االعتقاد" إن هذا املع�ى يخلق 

حاَج (النصارى)، وهذا ما يطلق عليھ �� الدرس ا�حجا��  ا�حاّج 
ُ
"  topoi(موضع ا�حجاج) "  (ا�جاحظ) وا�

ضمنيا ل�حمل  باالصطالح األرسطي البليغ، وهو "مبدأ حجا�� عام من املبادئ ال�ي �ستعملها املتخاطبون  

اللغة"  �� نتيجة ما، إذ هو فكرة مش��كة مقبولة لدى جمهور واسع وعل��ا يرتكز االستدالل    ، 3ع�� قبول 

و�تيح هذا املوضع مساحة أك�� من أجل اإلدالء با�خطاب طاملا أن هناك ضمنيات مش��كة، أقواها املن�لة  

 الرفيعة للمسيح لدى النصارى واملسلم�ن ع�� حد سواء. 

فهو يبدأ صعودا من أن املسيح هو رسول من الرسل (ليس ابن هللا    ،ا عن تفعيل السلمية ا�حجاجيةأم

تم ا�جاحظ املدحوضية �� هذه  بالقطع)، و�� أن امل�جزات ال�ي �سبت إليھ ال يقبلها العقل، �� أنھ �شر، و�ُ 

ل إن هللا ال �ش��ھ ا�خلق  السلمية بأع�� مستوى من إعمال العقل لسرد ا�حجة، و��: "أنھ �� حجج العقو 

 . 4بوجھ من الوجوه"

عن العواطف    -نوعا ما-هذه اإلس��اتيجية ذا��ا ال�ي تحتكم إ�� العقل دون سواه يبتعد ف��ا ا�جاحظ  

  وهو مقام الردّ   ،الدينية واإليمانية السائدة، و�� تتكرر �� مقام آخر أك�� حساسية، وأك�� تطلبا ل�حجاج

ب��هم لع�� بن أ�ي طالب ر�ىي هللا عنھ بي�� الن�ي، وذلك �� صدر كتابھ �� مقالة  ع�� غالة الروافض �� �ش

العثمانية، حيث ينتخب القضية، ثم �عرض لها، لتبدأ �عدها عملية تخصيب ا�حقائق ال�ي �عمد ف��ا إ��  

ناظر الذي ينتصب أمامھ، وتتا�� عمليات ا
ُ
لتخصيب  تفكيك حجج اآلخر�ن �� مناظرة مسرودة يتخيل ف��ا امل

من خالل الدحض ألطروحة غالة الشيعة، بما �� ذلك أطروح��م �� أسبقية ع�� �� اإلسالم وال�ي ينف��ا "فأما  

إسالم   و��ن  وتر�ية،  وتلق�ن  تأديب  إسالم  أنھ  غ��  ندفعھ،  ما  فهذا  صغ��  حدث غر�ر وص�ي  وهو  إسالمھ 

. ليصل ��ذا إ�� إنتاج ا�حقيقة ال�ي  5حة"الت�ليف واالمتحان، و��ن التلق�ن وال��بية فرق عظيم ومحجة وا�

حاَج.  
ُ
 غابت عن ا�
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�� السياق ذاتھ، سياق ا�حجاج مع الشيعة، �ستوقف أبا عثمان �� "رسالة استحقاق اإلمامة" مسألة  

 
ّ
ة تلو األخرى، ج��م حّج جويستعرض ح  ،وجوهها  ع�� جميع��ا  تأكيد الشيعة ألهلية ع�� لإلمامة، فهو يقل

النقل من خالل تقديم  �� آخر الرسالة، مقدما العقل ع��  �� ا�حجاج إال  القرآ�ي طرفا  وال يدخل النص 

ا�حجج العقلية ع�� ا�حجج النقلية، وال يفوتھ سرد الوقائع ال�ي حفت ببيعة ع��، ال باعتبارها حدثا تار�خيا  

موضوعا لإليمان القط�� واليق�ن ال��ائي،  ال  تأو�ل،  فحسب، و�نما بوصفها حدثا حجاجيا ُيقرأ بالعقل و�ال

كهم الالعقال�ي  موحيا �� أثناء ذلك ملناظر�ھ الشيعة بأن يتنازلوا عن �عص��م ل�حزب العلوي، ومنتقدا تمّس 

عالقة    �� منطقية،  عالقة  ع��  ذلك   �� معتمدا  ا�خالفة،  موضوع   �� البيت  أهل  وأفضلية  ع��،  بإمامة 

ن ج��يل ومي�ائيل و�سرافيل �انوا من املقر��ن إ�� هللا، وتنازلوا عن حكم األرض آلدم، التعدية ومحتواها: إ

منطوق عالقة    التنازل عن ا�حكم، وال يض��هم ذلك �� �ىيء، دوما بحسب  :وهذا ما هو منتظر من الشيعة

 .1التعدية ا�حجاجية تلك

بامت  اع��الية  نظر�ة   �� اإلمامة   �� الشيعة  نظر�ة  دحض  أن  منازعة  يبدو  عن  يكفوا  لم  فاملع��لة  ياز، 

وتخر�ج اآليات    ،الشيعة والروافض �� أمر إمامة ع��، إذ أن دعو��م تلك تذهب �عيدا �� تأو�ل األحاديث

  تتمحور حول جا يحتفي بالظنون والش�وك، و�� مقابل ذلك يطرح ا�جاحظ نظر�ة مضادة لإلمامة،  �خر ت

�عّد  اإلمام   أو  الذي  اإلمامة  مؤسسة  �اآل�ي: ا�خالفةعقدة  عنده  توصيفھ  ف�ان  صفة    ،  فما  قالوا:  "إن 

أفضلهم؟ قلنا: أن ي�ون طبائعھ عقلھ، ثم يصل قوة عقلھ �شدة الفحص وك��ة السماع، ثم يصل شدة  

فحصھ وك��ة سماعھ بحسن العادة، فإذا جمع إ�� قوة عقلھ علما، و��� علمھ حزما، و��� حزمھ عزما، فذلك  

 .2الذي ال �عده"

املتخيل السيا�ىي ا�جاحظي �ستوعب األنصار واملعارض�ن ع�� حد سواء، فهو �ستحضر   فت أّن والال 

أف�ار ا�خوارج، و�قول تلميحا ع��م: "قد حكينا قول من خالفنا �� وجوب اإلمامة، و�عظيم ا�خالفة، وفسرنا  

حججهم" جميع  واستقصينا  اختالفهم،  واملرجئ3وجوه  والنصارى  الشيعة  استحضر  مثلما  وأغلب  ،  ة، 

أطياف املذاهب ال�ي �شأت و�عا�شت �� البصرة و�غداد مستلهمة من ال��جمة ومن املثاقفة اإلغر�قية ما بھ  

 منحت لذا��ا مشروعية نظر�ة وفلسفية.  

اآلخر   مع  ا�حوار  طر�قة  اختطت  طرح    أسلوبوقد   �� األمثل  ا�خطا�ي  املقام  حقا  تمثل  ال�ي  املناظرة 

اظرة �� "رسائل ا�جاحظ" �� األغلب مناظرة مسرودة، أي أنھ ال �ستحضر ا�خصم  األف�ار ومناقش��ا. واملن

أو يتمثلھ تمثال ف��يقيا مرئيا، بل ينوب عنھ فعل "قالوا" أو "زعموا" أو "قلنا" أو "قلت"،  مباشرا،  حضورا  

�� مّدٍ وجزر    وغ�� ذلك من األفعال والصيغ ال�ي تدخل القارئ �� مناخ املناظرة وال�جال ال�ي تجعل العقول 

 
 . 214ص نفسه،المصدر  - 1
 .305ص  ،نفسه، الجزء الثاني المصدر - 2
 .295ص نفسه، المصدر - 3



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -ثاني عشر  الالعدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)145( 

�عّد "ا�جاحظ رائدا �� اخ��اع املناظرات    همما جعل �عضوهو  مع �ل زعم ورّد،    تقليبا ل�حقيقة من وجوه عدة

 ،  1ا�خيالية، والفنون الن��ية واألدبية"

 هذه البنية القولية املتأصلة �� ا�حجاج ا�جاحظي إ�� نمط�ن، وهما: و�مكن تقسيم  

أو النقص  ،نمط �سيط: وهو قائم ع�� قول أو زعم يردفھ بقول يدحضھ -أ �� ذلك    و�ج�� ا�خطأ 

 القول أو الزعم.  

ينتفي معھ أساس ا�حجاج ��   الذي د: وليس املقصود بھ ذلك التعقيد املف�ىي للغموض  نمط معّق  -ب

و�يانيتھ تّم   ،وضوحھ  ا�جاحظ  كما  محاولة  من  منبثقا  التعقيد  يأ�ي  إنما  مسبقا،  عليھ   التأكيد 

القضية من    ا�حجاجية سدَّ  استقصاء  طر�ق  حاَج عن 
ُ
ا� أمام  واملنافذ  الذرائع  أو  ا�ج��ات  جميع 

حيث تجد أن القول يتبعھ قول    ،ع�� النصارى   جوانب متعددة، كما قد تراه جليا مثال �� رسالة الردّ 

الكثافة، و�أن    منة، وهو من باب التخصيب ل�حقائق بمستو�ات عالية  جة مضادّ وا�حجة تردفها ح

إ�� األخرى وصوال    الواحدة م��اسلسلة من ا�حجاج تتجسد أمام املتلقي، تتوا�� حلقا��ا مفضية  

 ل�حقيقة. 

رغم االختالف الذي قد ي�ون مع �عض    –لقد أسهم العقل ا�جاحظي �� ازدهار هذا ا�خطاب ا�حجا��  

ل�حقيقة  مقد اليونان، وع�� رأسهم أرسطو. -ماتھ وطرق توظيفها تخصيبا  �� ذلك من فالسفة  مستفيدا 

 التأثر ال تخفى ع�� عامة املطلع�ن ع�� منتجھ األد�ي.   هذاوحقيقة  

  �� نحو ع  ومن الوا�ح أن ا�جاحظ قد استنفذ املمكنات املنطقية ال�امنة �� القياس األرسطي �� رسائلھ. 

توظيفها ��    التا�� املب�ي ع�� مقدمات تف�ىي إ�� نتيجة، وهذه املقدمات ُي�حظ معها أنھ تّم   الشاهُد   ه�عضد

تقابلية عقلية. بطر�قة  ا�حجا��  ا�خطاب  اإلمامة)  بنية  (استحقاق  ج��ائيل   2ففي رسالتھ  بأن  قّدم  ح�ن 

  اأن عليّ مفادها  بمقدمة أخرى    ،املقابل، ��  ردفهاأ م،  ومي�ائيل مقر�ان من هللا وتنازال عن حكم األرض آلد

وأهل البيت مقر�ان من الرسول العر�ي، و�ب�ي �عدها منطقا قائما ع�� هات�ن املقدمت�ن وهو أن تنازل أهل  

 .أسوة بتنازل مي�ائيل وج��ائيل عن حكم األرض�ان البيت عن اإلمامة وا�خالفة  

ا�حضور  �ش�� بوضوح إ��    -ت املنثورة �� �عض رسائل ا�جاحظ  وغ��ه من القياسا  -إن القياس السابق  

رسطو والفلسفة اليونانية �� عقل أ�ي عثمان و�� مرجعية تتساوى، بل تفوق املرجعية الدينية، املرج�� أل 

ومن استتباعات ذلك ندرة استخدامھ للشواهد ذات البعد القص�ىي كتلك ال�ي زخر ��ا كتاب عبدهللا بن  

ودمنة)، والذي من املمكن أن ي�ون أول كتاب م��جم قرأه العباسيون، فا�جاحظ لم �عمد إ�� املقفع (�ليلة 

ح�ايات، وال إ�� سرديات كما �� مصنفاتھ من مثل (ا�حيوان) و(البخالء)، و�نما عمد إ�� �عر�فات وأمثال  

لقي بجماليا��ا ال  وأح�ام واستطرادات وشواهد، ما يدل ع�� أنھ قد تنبھ إ�� أن القصص �ستوقف نظر املت

و�أقصر الطرق    ،بقو��ا ا�حجاجية، وأن ا�حجاج يتطلب �� بناءاتھ أن ي�ون موجها إ�� الهدف توجها مباشرا

 
دب العربي، دار كنوز للمعرفة، عمان، - 1
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، ملا قد تتطلبھ ا�ح�اية أو السردية من مساحة قد تحدث تباعدا ب�ن القضية ال�ي هو بصددها  وأوجزها

  �� إنتاجها؛ وألجل ذلك غلبت  إ��  ال�ي �س��  العقل، والنتيجة  ال�ي تخاطب  التداولية  املقصدية  الرسائل 

وملكة التفك��، وحس النقد، واالقتدار ع�� خوض ا�حجاج ع�� املقصدية ا�جمالية ال�ي تنحصر �� أدبية  

 . �� بالغة التصو�ر، وشعر�ة الوصف وخالفهما، واألثر

نت بال�خر�ة و�فنون  ُي�حظ ألساليب ا�جاحظ �� التصو�ر طاقة حجاجية ملموسة، خاصة إذا ما اق�� 

اإل�حاك، ففي رسالة ال��بيع والتدو�ر وصف أحمد بن عبدالوهاب بنوع من ا�حا�اة الساخرة ال�ي تبدو  

�عّد �� ذاتھ قوة حجاجية    كما لو �انت إبداعا أسلو�يا جاحظيا محضا، وهذا اإلبداع األسلو�ي �� لغة الن��

�� ونقمتھ ع�� امل�جو، و�� �ل األحوال فإنھ �� ظل  تضاعف من ال�خر�ة، وتكسب �عاطف القارئ مع الها 

تولدت مشروعية ال�خر�ة من اآلخر وا�حط من مقامھ، فليس    -الذي ال يمكن إن�اره    -مشروعية ال�حك  

اإل�حاك �عّد وسيلة غ�� عنيفة ع�� اإلطالق،    خاصة أّن   ،هناك ما هو أشنع من إ�حاك الناس ع�� أحد

 .1ملنطقية و�� قر�نة قياس ا�خلف �� االستدالل ال��ها�ي""من حجج شبھ ا همو�� لدى �عض

  -كما تم توضيحھ سابقا  –وتظل املناظرة �� الش�ل ا�خطا�ي األمثل �� فكر أ�ي عثمان، وت��ض بني��ا  

محاّج  ب�ن  الثنائي  ا�حوار  أنصار    ع��  التشبيھ،  دعاة  املرجئة،  الشيعة،  (النصارى،  محجوج  و  ذاتھ)  (هو 

..) بأدوات لغو�ة متعددة تجتمع حول  .عداء الدولة العباسية، املعارض�ن للغناء واملوسيقىا�حزب األموي، أ

مقصدية واحدة و�� البيان والوضوح، و�� هذا ا�حوار ينمو ا�جدل القائم ع�� "التناقض ب�ن األف�ار، ففي  

، و�نت�ج ا�جاحظ �� 2�ل جدل أف�ار متناقضة تتصادم وتختصم تماما كما يختصم ا�خصوم فيما بي��م"

ت�اد   ال�ي  املقابلة  آلية   �� �عي��ا  آلية  ا�حجا��  الفضاء  و�بيستمولوجيا    –هذا  وتناظر�ا  �شق    –بالغيا 

الرسائل أفقيا، فالتقابل ب�ن األف�ار واألطروحات واملفاهيم هو الوجھ اآلخر من التناظر الذي عّده باشا  

 .3ھ الرئيسية"�� أدب أ�ي عثمان وأدات  العيادي "سر التماسك

وملا �ان التناظر قوة ر�اضية ومفهوما هندسيا، فإن ا�خطاب التناظري ال بد وأن يحتكم إ�� هذا البعد  

ع��   بحيث نجد (أ) متقابلة مع (ب) فضائيا وم�انيا و�� ذات ا�ح�� ا�خطا�ي والزم�ي، ففي الردّ   ،الشكال�ي

ج النصارى ثم دحضها بما يقابلها من حجج، قامت ع�� استحضار حج  قد  النصارى تجد أن بنية ا�حجاج

 
ّ
يثبتونھ"فات ال  أمر  لتقو�ة  ح��م  "مع  املهد   �� عي�ىى  كالم   �� مناقش��م  إ��  ا�حجا��  ا�خطاب  فب�ي 4جھ   ،

ا�خطاب ع�� هذه امل�جزة ال�ي يقرها املسلمون و�ؤمن ��ا النصارى بوصفها مدخال ل�حديث عن م�جزات  

  .5ؤمنوا ��ا مثل أنھ لم ي�� ميتا قط، و�نما �ان يداوي رجال يقال لھ عازر أخرى لم يثب��ا النصارى، ولم ي
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واملقابلة   بالدحض  النصارى  عقائد  ف��ا  ا�حجا��  ا�جاحظي  ا�خطاب  يواجھ  ال�ي  املناظرة  هذه   ��

، كما �ستوقفھ عدم قبول  1والتناظر، �ستوقف العقل ادعاؤهم بأن "هللا �عا�� اتخذ عبدا من عباده ولدا"

أو ا�حقيقة، و�ذ يدحض    كالما �� هذا املع�ى سواء ع�� سبيل ا�جاز  ،خطاب �� س��ورة حجاجھ ضدهما�

ا�خطاب هذه العقيدة فهو يلتقي فلسفيا مع قاعدة من قواعد االع��ال و�� نفي التشبيھ، فالتسليم بأن �  

بـولدا القبول  إ��  تأو   "أْن   ، يف�ىي حتما  الولد والده، وهذا من سوء  الكتب"�شبھ  رّد    .2�ل أ�حاب  ف�ان 

"فنحن ال نج�� أن ي�ون � ولد ال من جهة الوالدة، وال من جهة التب�ي، ونرى أن    :ع�� هذا النحو  ا�جاحظ

 .3تجو�ز ذلك جهل عظيم و�ثم كب��"

  ولكن لهذا املقام  �� خطاب ا�جاحظ �� مقامات متنوعة، وم��ا مقام املناظرة؛  إن املوقف االع��ا�� يندّس 

  و�� هذا الصدد �ستوقفھ عبارة تجري ع�� ألسنة النصارى، مع األديان واملذاهب من�لة خاصة �� الرسائل،

" �لمة هللا"، وهو ال ُيخفي قلقھ من عبارة4و�� "أن املسيح روح هللا و�لمتھ"   كهذه   ، كما �ستوقفھ عبارة 

  ،أن سياق ا�خطاب  ،ھ ملفردة "روح هللا"من خالل عرض�قف الّدارس،  ُمشعة با�جاز وموغلة �� االستعارة، و 

ها �س�� جاهدة إ�� نزع مجاز���ا كنوع من الفصل  اتمك�ن ا�حقيقة ال�ي ير   �س�� إ��  �� حركتھ التخصيبية 

ما يولد االنطباع بأننا  وهو  إ�� ا�حد األد�ى بمقاومة روح االستعارة ال�امنة ف��ا،    ب�ن ال�لمة وطاق��ا التخييلية 

األول  إزاء وجود جاحظ� باألدلة،    محاّج ن،  التناظر وعليم  املناظرة و�فعل  ا�حجاج و�مقام  بفنون  ممسك 

�� فضاء  �عيدا  فيما اآلخر بال�� خب�� بالبيان و�اللغة ع�� أن ي�ونا تحت إمرة العقل ا�حجا�� كيال تتوغل  

   ا�جاز.

مؤ  عند  العر�ي  للبيان  املع�ى  وصميم  يتما�ىى  ا�حجا��  ا�خطا�ي  الفعل  هذا  ا�جاحظ، إن  سسھ 

ا�حقيقة،   اللغوي من��  النظم  ينحو فيھ  للبيان،  املذهب االع��ا��  يق��ح حقا رؤ�ة تحفها روح  فا�جاحظ 

ألنھ عاجز عن  ، ال  وتق��ب فيھ املفردات من األشياء ابتعادا عن الفضاء االستعاري الذي قد يّولد اللبس

ا للمشكالت  و�نما  وتأو�لها؛  وفهمها  ��  جية  إلبيستمولو تمثلها  ندر��ا  ُي�حظ  ولذلك  ع��ا،  تتولد  قد  ال�ي 

وهو مؤسس    – الرسائل، وهذه الندرة �� �� ذا��ا ملكة أسلو�ية، و�نية، وفلسفة �� البيان ا�جاحظي، فهو  

   قد �عمد ا�حّد   –البيان العر�ي  
ّ
تخلق  قد  الفكر، و   �ر�اكبس، و من حضور االستعارة؛ أل��ا قد تؤدي إ�� الل

، و�عطل اإلبانة ال�ي �� املقصد األس�ى للكالم اللغوي �� فكره، وع�� هذا النحو تجده يصطف  ما  سوء فهم

وراء موقف أفالطون وأرسطو �� إيثار التشبيھ ع�� االستعارة، ليس �جماليات خاصة بھ؛ و�نما ألنھ يحاول  

ودة، ليتحرك ا�خطاب  منع انفالت املع�ى، محاوال �جن املدلول �� الدال وتكبيلھ �� مدارات ضيقة ومحد 

 ُممنطقا �� مدارات �� أقرب إ�� مدارات الصدق والدقة وا�حقيقة.
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و�ذا لم يكن هناك من بّدٍ �� استخدام إحدى األصول الكب��ة للكالم ال�ي �� التشبيھ والتمثيل واالستعارة  

ن األدوات، وليس أي  غ��ه م   ع��فا�جاحظ تجده قد نزع تقر�با ا�� إيثار التشبيھ    ،1بحسب نظر�ة ا�جرجا�ي

�شبيھ، بل ذلك التشبيھ الذي ي��ض بوظيفة إيضاح املع�ى، وهو ما يطلق عليھ البالغيون بالتشبيھ ا�ج��  

الذي ال لبس فيھ؛ لوضوحھ وضوح الشمس، ويسميھ العرب أيضا التشبيھ العام أو غ�� التمثي��، وهو "أن  

العقل وا�حس، وهذا   اتجاذبھ آلت تألمر �� هذا النوع و�دراكھ  فا  .2ي�ون من جهة أمٍر بّ�ٍن ال يحتاج إ�� تأّول"

الذي ينحو إليھ ا�جاحظ �� بيانھ، أما اآلخر التمثي�� و االستعارة بصورة أو�ح، فيحتاجان إ�� كب�� تأمل  

ى �� تواصلھ البيا�ي قوتھ �� التأث��، و�حيل إ�� �شظي املع�  -عند املع��لة    –وتأو�ل ما قد يفقد معھ ا�خطاب  

وصولھ إ�� املرسل إليھ؛ ملا قد يتطلبھ من تأول وصرف عن الظاهر، وهنا تكمن املفارقة، ذلك  قبل  و�شتتھ  

أن االستعارة ال تتناسب واس��اتيجية ا�خطاب عنده، فا�حجاج قائم ع�� البيان العقال�ي املكتمل، بينما 

 االستعارة قد ت�جأ إ�� االبتعاد عن تقر�ر املع�ى (ا�حقيقة).

هذا النمط    ثمة أيضا تفس�� آخر يمكن األخذ باعتبار�تھ من خالل إبيستمولوجيا الكتابة لديھ �� إيثار

من التشبيھ �� الرسائل، وهو نفور املع��لة من هذا املصط�ح الذي ال يتضمن حمولة بالغية فحسب، و�نما  

ذلك مسا    لذات اإللهية فيما �عّد ، فهو يحمل �� ممكناتھ التأو�لية مسألة التشبيھ لأيضا  حمولة عقائدية

مهّم  مبدأ  من    من  غ��ها  أو  املسيحية  العقيدة  عن  تباعدهم  مقاييس  من  ومقياسا  االع��ال،  مبادئ  من 

 .العقائد

ع�� وضع ا�حدود والضوابط   ،من خالل خطابھ  ،عكفقد ا�جاحظ  نإيمكن القول بناء ع�� ما تقّدم، 

يستمولوجية " فح�ن ت�لم عن علم البيان أشار إ�� قضية ا�جالء  أمام التشبيھ لدواع غ�� بالغية، و�نما إب

، واملهم لديھ أن تظل فنون البيان اللغوي تحت  3والوضوح �� ذلك �عيدا عن الصنعة والت�لف والتأو�ل"

 السيطرة، وأن يمنع جموح التشبيھ أو جموح االستعارة إ�� مدارات التخييل واإلغراب والغموض.

غة من دون األصول الكالمية الك��ى غ�� ممكنة، ولكن أبا عثمان مع ذلك �س�� إ��  من املؤكد أن البال 

�� إليھ    �شغيلها ضمن حدود معلومة ومراقبة؛ من أجل تحقيق املنفعة القصوى �� ا�حجاج، فما نفتقر

نطقية  التمثيل واالستعارة والتشبيھ �غنمھ �� حضور ا�حجاج و�� فاعليتھ القصوى ع�� أدواتھ العقلية وامل

 ال�ي يبحث ع��ا ا�جاحظ �عيدا عن تأث��ات األصول الكالمية �� �حرها وفتن��ا.  

 
ّ

�� مقابل ذلك    – ولكنھ    عنھ الرسائل أن ا�جاحظ لم يحتف كث��ا بالوجوه البالغية املذ�ورة،  إن ما �شف

وتوكيد، وهذه  تجده قد احتفى باملعا�ي النحو�ة من �عر�ف وتنك�� وتقديم وتأخ�� وحذف وذكر وتأسيس    –

، كما أن 4األدوات وردت �� خطابھ ألغراض لها دالل��ا املعنو�ة، و��: التعظيم أو التحق�� أو اإلن�ار أو الشك
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أو �� مقاصده، خاصة أن تلك املعا�ي النحو�ة ذات �عد ر�ا�ىي    هذه األغراض تخدم ا�حجاج سواء �� مقامھ

�� ظل هذه اإلبيستمية ذا��ا ُع�ي خطاب ا�جاحظ بالتشابيھ  ستد�� التأو�ل لفهمها ولتقبلها، ووشكال�ي ال �ُ 

 ال�ي ت�ون أقرب ما ي�ون إ�� ا�حقيقة.

�� رسائلھ   والتأول  التأو�ل  البعيد عن  املباشر  الوا�حة و�املع�ى  بالداللة  أ�ي عثمان  يؤ�د احتفاء  مما 

ف�انوا   سبة  الغزو  قريش  "وتركت  الغزو    –قولھ:  ترك  طول  �األس  –مع  غزوا  الرأي  إذا  مع  براث��ا  ع��  ود 

، فهذا التشبيھ (�األسود ع�� براث��ا) هو ج�� ومفهوم بحكم تداولھ �� الشعر 1األصيل، والبص��ة النافذة"  

الذي عرفھ   ا�خفي  التشبيھ  هو  للتشبيھ،  آخر  مفهوم  يتعارض مع  الناس، وهو  ب�ن  املشافهة  و��  والن��، 

، فالتعب�� عن القصد أو عن الغرض يتطلب  2من التأو�ل"  ا�جرجا�ي بأنھ: "أن ي�ون الشبھ محصال بضرب

البيان والفكر  �� خطاب ا�جاحظ درجة ك��ى   �� إ�� أضيق    ،من الوضوح واإلبانة  التأو�ل  بحيث يتضاءل 

مساحة ممكنة، و�متد التفس�� إ�� أوسع مدى محتمل ح�ى يقع اإلجماع �� الفهم وع�� النص، وع�� املع�ى  

ا�حجاج ا�جاحظي يمنح قوة غ�� مسبوقة ملفهوم النص �� ثباتھ وصموده، و�� �عاليھ    وفيھ، ومن هنا فإن 

  .و�اسم هذا القانون �� الكتابة تتوالد الرسائل وتنشأ  ،عن التعدد والتأو�ل ووفرة املع�ى، وع�� هذا النحو

تبدو متفقة ع��    – من جهة الدال    –و�نمو خطا��ا، مختلفة من جهة املدلول أو القضية أو ا�حمول، ولك��ا  

إس��اتيجية الكتابة ذا��ا من جهة وضوح العبارة، والنفاذ إ�� املع�ى املباشر، وا�حذر من مزالق االستعارة  

 وفتنة التمثيل. 

إن الوظيفة ا�حجاجية �� الرسائل ال ت��ض من داخل العبارة، و�نما من داخل ا�خطاب نفسھ، فاملتلقي  

با�ح  يحفل  ي�اد  ال  ا�خطاب  هذا  ��  ّس مع  الن��ي  ا�خطاب  اعتادها  ال�ي  العبارة   �� املكثفة  البالغية  نات 

بيانيتھ؛ ذلك أ��ا عبارة قصدية متجهة بصورة مباشرة إ�� التعامل مع ا�حقائق ال�ي ي�ون ا�خطاب بصددها؛  

(مقالة    فا�خطاب  �� قولھ  ا�حجاج، ففي  ا�جدال، وضروب  وآيات  اإلقناع  بفنون  حافل    العثمانية): عينھ 

"وا�خاصة تحتاج إ�� العامة كحاجة العامة إ�� ا�خاصة، وكذلك القلب وا�جارحة، و�نما هو جند للدفع، 

ل�شبيھ وا�ح ج�� إال أنھ  3وسالح للقطع، و�ال��س للرامي، والفأس للنجار" 
ّ
بؤرة الكتابة ومرتكزها،  ال يمث

هو الذي �ش�ل تلك البؤرة    )اره وتكرار بنيتھ �� ا�خطابلتعدده ال�امن �� تكر (و�نما البعد الشك�� والر�ا�ىي  

 وذلك املرتكز. 

بحيث يرّد �ل ما غمض وأغرب إ�� النفي    ،و�نأى ا�جاحظ بنفسھ عن أخذ األمور مأخذ ا�جاز واالستعارة

�ي  والدحض؛ ع�� اعتبار أنھ ال �ستقيم مع الفهم الذي يتحرك �� مدار الوضوح واإلبانة، وع�� ما توفره املعا

التنجيم عن الرسول �ستعرض �عض امل�جزات   النحو�ة من قدرة ع�� اإلفهام، ففي معرض حديثھ عن 

"�علم أنھ قد سلم لھ أ�جو�ة �أ�جو�ة إبراء األكمھ واألبرص وامل�ىي ع�� املاء إذ �ان    بقولھ:  املنسو�ة إليھ
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ية، أو �� ترتد إ�� ا�حقيقة �� عملية فاللغة لديھ حقيق  1ذلك ال يجوز وال يمكن �� الطبائع والعقل والتجر�ة"

أن ا�حجاج ا�جاحظي يحتكم إ�� العقل قبل النص، وهو من    اإلبالغ والفهم واإلبانة واإلفهام، ومع�ى ذلك

صميم فلسفة االع��ال �� تقديم العقل ع�� النقل؛ ولذلك يرد ما �ان واردا �� نظام الو�� واإللهام الر�ا�ي  

) فما �ان مقبوال �� العقل يضمھ ا�جاحظ إ�� حجاجھ؛ ليتبوأ من�لتھ �� تفك��ه  Logos(  إ�� العقل الك�� املادي 

و�� فلسفتھ، وأما ما ظل �� نظام ا�جاز والتأو�ل وخارجا عن مقولة العقل (مثل امل�ىي ع�� املاء) فيمكن أن  

 .ي�ون لھ م�انة �� النص، ولكن ال م�انة لھ إطالقا �� حجاجية ا�خطاب

�جاحظ �� �ش�لھ روحا، وهذه الروح قائمة ع�� حجاجية عمادها العقل الذي يتمثل �� يحمل خطاب ا

حاِجّ طر��  وجوده فعل عقل  
ُ
، فالقضية لدى املتلقي الفاعل وليس املنفعل ل�خطاب �� استقبالھ القرائي  ةا�

وسع ينظر  لهذا النوع اإل�ستمولو�� ا�خطا�ي ليست قضية قبول أو رفض فقط، بل تتجاوزه إ�� فضاءات أ

 من خاللها إ�� اس��اتيجيات ا�خطاب نفسھ وحركتھ العقلية. 

 سمیولوجیا الحجاج ودالالته في رسائل الجاحظ:  -3

م ا�حجاجية، فنجد "تراكم العلل الذي  ي�ستمد خطاب ا�جاحظ �ل عنفوانھ ا�حجا�� �� رسائلھ من الق

القائمة ع�� التعدية،    3املنطقية""ا�حجاجات شبھ    ، واعتماده ع�� نمط من ا�حجاج هو: 2ينتج حجاجا"

لها (إضافة إ�� املعا�ي النحو�ة ال�ي �� �امنة �� اللغة ذا��ا ) ��  
ّ
وتحصيل ا�حاصل، والقياس األرسطي ويشغ

والدين والسياسة، ففي رسالة (نفي التشبيھ) املوجهة إ�� أ�ي الوليد محمد بن    واأللوهية موضوعات النبوة  

تّتا�ع ا�حجج بصورة كمية مق��نة بأسلوب خطا�ي    -�ىي �غداد أثناء خالفة املتو�ل وهو قا  - أحمد بن أ�ي دؤاد  

ومع �ل قولة ع�� لسان اآلخر حجة ودليل يرده ا�جاحظ   ...ما �ان الناس فيھ من القول   ،يتكرر ��: قال، قالوا

حاّج 
ُ
حجوج، و���افت  الذي يمتلك قدرا معلوما ومؤكدا من ا�حقيقة، فيما ت��اوى حج  بقوة اإل�سان ا�

َ
ج ا�

�ل   خطابھ أمام البنية املنطقية �حجاج أ�ي عثمان، وأمام حججھ، وأمام ا�سيابية املعا�ي النحو�ة، أي أمام

 .ما يصنع من الرسائل خطابا 

و�غدو   .4ضمن هذه الص��ورة املنطقية ل�حجاج "تصبح البالغة بالغة خطاب، ال بالغة جملة واحدة"

املمارسة ا�حجاجية ممارسة خطابية تداولية مظروفة بمقامها و�حيثيا��ا الزم�انية و�املقصد الذي تتخفى  

تأو�الت   العقائد، ودحض  إنتاج ا�حقائق من مثل: بطالن �عض  النحو استطاع ا�جاحظ  فيھ، وع�� هذا 

ا�خلد التصور  إ��  ي�ون  ما  أقرب  لإلمامة  تصور  إثبات  و��  املذاهب،  من  �عض  ضرورة  �و��ا   �� أي  و�ي، 

  �� املركب  بالشره، و�ا�حرص  بي��م  الناس فيما  املع�ى: "و�تظالم  �� هذا  قائال  البشري  ضرورات االجتماع 
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و�ندس �� هذا التم�ىي ا�حجا�� �غليب الرأي االع��ا�� ع�� ما سواه،    1إ�� ا�ح�ام"  أخالقهم، فلذلك احتاجوا 

م بما يؤدي إ�� بقائھ �� ا�حكم، وترسيخ فكره باعتباره أفقا فلسفيا  و�عضيد حكم ا�خليفة العبا�ىي املعتص

 ل�حكم ذاتھ أمام األحزاب املناوئة واملعادية.

لغوي" "�شاط  أنھ  ع��  ا�حجاج  ُيقرأ  ا�خطاب  ظاهر  يتلمس 2��  العميقة  البنية  و��  األصل   �� ولكن   ،

إرداف لنظام ا�حكم، و�� سياسة ا�حياة    ع�� تفك�� م���� ���قف  املتأمل ضر�ا من املمارسة السياسية، و 

�� املدينة العباسية بحسب منظور فلسفي مذه�ي يقرأ املع�ى الواحد والتأو�ل األوحد خلف كم هائل من  

إ�� رأي واحد هو منتج ا�حقيقة الذي تدعمھ   املعا�ي واألف�ار والتأو�الت، و�� ��اية املطاف يصل بنا ا�خطاب

 �ل الوسائل املتاحة وصوال إ�� تحقيق ذلك املنتج.منطقية ا�خطاب �� ترابطھ ب 

ثالوثية: (معرفة، ومؤسسة، وأ�خاص)، ففي أك�� من   أ�ي عثمان قائم ع�� هي�لة  �� رسائل  االع��ال 

علم الكالم الذي هو صناعة اع��الية، و "لوال الكالم لم يقم � دين، ولم يكن أن يقّرظ    مناسبة ال يفوتھ

بواسطة قوة    ،كما أنھ �عمد  ،3، وال بانت ا�حجة من ا�حيلة، والدليل من الش��ة"ب�ن الباطل وا�حق فرق 

إ�� التعظيم من ا�خالفة العباسية، واإلشادة باملعتصم ال سيما وأ��ما    ،ا�جوار اللغوي ال�امن �� العطف

و  حضوره  لھ  سياسيا  و�عدا  منطقية  قيمة  ا�حجاج  ليعطي  ذاتھ؛  اإلبيست�ي  األفق  إ��  وقعھ، ينتسبان 

"واملعتصم برب العامل�ن الذي حقق هللا بھ الدين، وسدد بھ الثغور، ورد بھ املظالم، وحسم بھ عرق الب�� 

 .4ونواجم الفتنة" 

هو   واملأمون  وا�جاحظ  واملعتصم  ا�جاحظ  ب�ن  الفكري  التجاور  والتدو�ن    –إن  الكتابة  عملية   ��

ا�خليفت�  –ا�حجاجية فإيراد اس�ي  لغوي ونحوي،  لهما فحسب؛ تجاور  تقر�ظا  ليس  العباسي�ن  بل هو    ن 

السلطة حجة  وهو  األشياء،  نظام  وع��  النص  وع��  ا�خطاب  ع��  ا�خطاب   �� املأمون    فـ  ،حجة  أيام   ��"

، وهو ما يفسر حرص  5والواثق زاد عددهم، ألن الدولة �انت دول��م وقد بلغوا �� أيامهم أوجهم"   واملعتصم

�� مقامات متعددة من الرسائل، وخاصة �� مقام املناظرة، ففي (فصل ما ب�ن �م  �ا�جاحظ ع�� إيراد أسما

�� عقلك، ف�حك    6"وقلت لھ : فما �� أرى أثر قواه    العداوة وا�حسد) قال ا�جاحظ موجها الكالم إ�� خصمھ:

خو��  املأمون، فلما رأيت �حكھ أطنبت �� معا�ي تحليل النبيذ، وابن العباس ساكت ال ينطق، و�ان قبل د

 .7ناطقا ال�سكت"
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حاجة املأمون ل�جاحظ، بما يجعل ا�حجاج   ���إن النص السابق �ش�� إ�� انحياز ا�جاحظ للمأمون، و 

دافعا �سياسة القول إ�� سياسة الدولة، فجاء ا�خطاب ا�جاحظي �� عمقھ وأصلھ و�ش�لھ خطابا سياسيا  

بالبالغة ومتم��سا   وال��اه�ن، متخفيا  باألدلة  ال�ي يقف ع��  ءهاورا مقرونا  العبارة،  ثم يحركها من مدار   ،

أفقها الضيق ومجالها ا�حدود، إ�� مدار ا�خطاب مع ما �� ا�خطاب من سلطة املعرفة ومرجعية األ�خاص  

  .وحجية األ�خاص األعالم (املأمون، املعتصم) �� �ل مقام، و�� �ل خطاب، و�� �ل مقصد

��ها أس��ة اللغة، فيما ا�
ُ

حجاج يتحرك قصديا �� األفق الالمتنا�� للفكر، و�بحث فيھ عن  البالغة �� ك

�� الصلة ال�ي عقدها    املعقولية املمكنة ب�ن املوضوعات واألف�ار واأل�خاص، وهذا ما يمكن تلمسھ بوضوح

"الرجل بوصفھ  للمعتصم  الوالء  إعالن  و��ن  التشبيھ  نفي  ب�ن  أسندنا    ا�جاحظ  الذي  هللا  �سال  الذي 

، 1ن علينا بطول بقائھ، وأن يخصنا بحسن نظره، واالحتجاج مللكھ، والذب عن سلطانھ"بخالفتھ، أن يم

ا�خالفة؛  إ�� جند  إ�� ضمهم  العبا�ىي  ا�خليفة  ال��ك و��ن دعوة  �عداد مناقب  ب�ن  والعالقة عي��ا نجدها 

للسيطر  وتخطيطهم  وا�جتمع،  الدولة  مفاصل   �� الفار�ىي  الوجود  ت�خم  أمام  لها  سندا  ع��  لي�ونوا  ة 

السلطة، و�� مقام آخر وموضوع مختلف رأى أبو عثمان أن إباحة الشعر تف��ض إباحة الغناء، وذلك أن  

  . و�نفي �� الوقت نفسھ أن ي�ون الغناء مدعاة لإللهاء عن ذكر هللا  .2"وزن الشعر من جنس وزن الغناء"

ضرب من ضروب القياس، قائال   وأدرك هذه النتيجة ال�ي سبق ��ا عصره، بل وح�ى العصر ا�حا�� بواسطة

�� هذا املع�ى "فإن �ان يحرمھ ألنھ يل�ي عن ذكر هللا فقد نجد كث��ا من األحاديث واملطاعم واملشارب والنظر  

هللا" ذكر  عن  وتل�ي  تصد  اللذات  وسائر  با�جماع  والتشاغل  الصيد  واقتناص  والر�اح�ن  ا�جنان   ، 3إ�� 

�ع�ي عدم   ،عدم تحر�م سائر امللذات  قة التعّدية ال�ي تتمثل ��:فا�خطاب هنا يحمل عالقة وا�حة و�� عال

 .تحر�م الغناء �ونھ من امللذات

ب�ن األف�ار    إن إيجاد العالقات سواء بواسطة التشبيھ ا�ج��، أو القياس، أو العطف، أو التجاور اللغوي 

وسعة   وسره،  ا�حجاج  بالغة  روح  يمثل  ما  هو  واأل�خاص  ا�حجا��واملوضوعات  ا�جاحظي،   ا�خطاب 

، أي  4و�نضوي �ل ذلك فيما �سميھ الناقد حمادي صمود �� "سياسة البالغة ال�ي عدها أهم من البالغة "

ب�ل ما يتصل بطرائق اإلقناع والدحض والتأييد من خالل آليات "ترتيب األقسام والظفر با�حجة وما إل��ا  

، ومما يدل ع�� ذلك ما جاء �� (كتاب القيان)  5ع�� املتلقي "م��زا أهمي��ا �� نجاعة ا�خطاب وتأكيد وقعھ  

إذ �س�� ا�خطاب فيھ إ�� تبديد ا�حكم العام بفساد القيان وانحرافهن، داعيا إ�� النظر �� الواقع االجتما��  

الثقا�� الذي سمح بوجودهن �� ا�جتمع، فيتجھ ا�خطاب ليتمثل دور عالم اجتماع "وكيف �سلم القينة  / 

من    .. و�نما تكتسب األهواء وتتعلم األلسن واألخالق باملنشأ، و�� تنشأ .أو يمك��ا أن ت�ون عفيفة  فتنة،من ال
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لدن مولدها إ�� أوان وفا��ا بما يصد عن ذكر هللا من لهو ا�حديث وصنوف اللعب واألحاديث و��ن ا�خلعاء  

�نما البيئة �� ال�ي تصنع تفك��ه وطباعھ،  ، فا�خطاب يقرر أن اإل�سان ال يولد شر�را أو آثما، و 1وا�جان"

القينة   إ��  الفتنة والفساد  الفقهاء ممن ردوا سبب شيوع  املثال رأي �عض  �� هذا  وا�خطاب هنا يدحض 

ذا��ا، من غ�� تنبھ إ�� أثر البيئة السل�ي �� توليد هذه ال�خوص، وما يحف ��ا من ظروف صنع ذلك الوجود، 

إ�� د �� �ش�ل هذا الوجود غ��    حضفتجد أن ا�خطاب قد عمد  إ�� السبب  ذلك ا�حجاج الذي ال يتجھ 

إ��   تنظر  أح�ام  إ��  وليس  والثقافية  والتار�خية  االجتماعية  عللها  ع��  اعتماده  خالل  من  فيھ  املرغوب 

 القضية من زاو�ة الش�ل مغفلة بذلك أسباب التش�ل. 

من السفسطة    لشيوع ضربائي" وذلك  ع�� ا�حجاج املغالط "السفسط   إن رسائل ا�جاحظ زاخرة بالردّ 

لتصورا��ا   وفقا  رؤو�ة  حججا  التأو�ل وقدمت   �� أوغلت  ال�ي  اإلسالمية  والفرق  املذاهب  �عض  خطاب   ��

ا�خطاب   هذا  مستفيدا  خطابا��ا،   �� والدليل  ا�حجة  م��ا  وانبثقت  خطابا��ا  عل��ا  بنت  ال�ي  املذهبية 

) املعروفة بال��الوج��م، وال�ي تتجھ �� حجاجية  ralogismesPaا�جاحظي �� مقار�تھ ا�حجاجية من التقنية (

 ا�خطاب حيث �ش�ل هذه التقنية إجراًء تفنيديا للتغليط.

بأن ضبط الفضاء االبيستي�ي الذي يتحرك فيھ    من ا�حجاج   كهذا   لقد نأى ا�خطاب ا�جاحظي عن نمط

الكالم لم يقم � دين، ولم ن�ن من    وهو علم الكالم، و�دلك ع�� ذلك قول ا�جاحظ �� هذا املع�ى: "ولوال

القول: "وا�حيلة    إ��، وهو ما دعا أحد الباحث�ن  2امل�حدين، وال بانت ا�حجة من ا�حيلة، والدليل من الش��ة"  

اإل��ام   بما يجعل من  لم �ستقم حجة �حيحة  با�خصم، وا�حال  اإليقاع  إ��  ترمي  ال�ي  ا�حجة  عنده �� 

 .3مواز�ا معقوال ملفهوم ال��الوج��م" با�حجة �� ا�حيلة مع ا�عدامها

 :تأسيسا ع�� ما سبق يمكن بناء معادلة ر�اضية تتناسب وذلك -

  حجاج = ا�حجة + علم الكالم             

  حجاج مغالطي = ا�حيلة + السفسطة             

شيوع مصط�ح    ال تجد أن ا�جاحظ �� خطابھ ي��م اآلخر�ن صراحة بالسفسطة أو ا�حجاج املغالطي، رغم

  �� اإلشارات  فإن  ذلك  العبا�ىي، ومع  وا�جتمع  الدولة   �� االع��الية  للنخب  العليا  األوساط   �� السفسطة 

بخلق   والقائل�ن  الشيعة  وغالة  النصارى  ع��  ردوده  أن  و�بدو  وم��اكمة،  متعددة  إشارات   �� ��ا  وصمهم 

سفسط��م أمام دليلھ الوا�ح وحجتھ القو�ة، ن واملش��ة تحتشد ف��ا عبارات دالة ع�� ��افت أدل��م و آالقر 

عنف من حجاجھ مع غ��هم من أتباع الديانات السماو�ة، تجد  أو�� هذا السياق يتبدى حجاجھ ضد ال��ود  

القرآن، وتلتمس نقضھ، وتطلب   �انت تطعن ع��  �عا��  لع��م هللا  ال��ود  أن  لهم  "قلنا  �� قولھ:  ذلك مثال 
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ھ من �ل وجھ، وترصد ب�ل حيلة؛ ليلتبس ع�� الضعفاء، ويستميل قلوب  عيبھ، وتخطئ فيھ صاحبھ، وتأتي

مع  1األغبياء" ا�حمود  غ��  بالتار�خ  ال��ود  إ��  املّوجھ  ا�خطاب   �� ا�حجا��  الوجھ  هذا  نفسر  أن  و�مكن   ،

 نقضهم للمعاهدات مع الرسول الكر�م صلوات هللا وسالمھ عليھ. منھ خاصة  ،املسلم�ن زمن النبوة

ا ال�ي جعلتھ  ولعل من  يتبع    الألسباب  أنھ  املغالطي، هو  ا�حجاج  أو  بالسفسطة  ي��م اآلخر�ن صراحة 

تجده فمثال  السفسطة،  �ع�ي  أحيانا  خطابھ  ،ا�جاحظ،  ي��ّدد��  ال  النبيذ    ��  ،  إباحة  �سويغ  محاولة 

إبراز ��افت    واملوسيقى والغناء، ولكن إباحتھ لهذه الظواهر يمر ع�� محاولة �خ�خلة حجاج اآلخر، ومحاولة

ال بالدليل وال بالعقل كما يدل عليھ خطابھ ��    ،أدلتھ (حيلتھ) وتحر�كها ضمن حجاج مغالطي ال �ستقيم

 محاولة حجاجية مغالطية لل��ك�� ع�� جوانب رمادية �� القضية حاول ��خ��ها لدعم رأيھ حولهما. 

تحر�ك   هو  والروافض  الشيعة  وغالة  املش��ة  وع��  النصارى  ع��  رده   �� ا�جاحظ  خطاب  أن  وتجد 

با�حجاج �� اتجاه �سلكھ جميع ا�حاورات واملناظرات وال�جاالت إ�� املقصد والهدف الذي هو األصل األول  

الشب مقوالت  �ل  عن  اإللھ  وتن�يھ  و�ثباتھ،  التوحيد  وهو  االع��ا��،  الفكر  أصول  واملثيل، من  والنظ��  يھ 

، وهذا االتجاه هو مسار  2مع " املع�ى بصفتھ اتجاها "  ،كما هو وا�ح  ،فخطاب ا�حجاج ا�جاحظي يتعامل

 التوحيد.

  �� اإلمامة إال    النبوة و��و��    األلوهيةا�جاحظ �� خطابھ ا�حجا�� ال �ستحضر األطروحات ا�خالفة 

��ا، وال يقصد من هذا اإلجراء ا�حجا�� �عامال أن يتعا�ش  لقصدية التفنيد والدحض �� محاولة لبيان ��اف

ذاتھ   اإلبيست�ي  الفضاء   �� الفكر    –معها  والسيا�ىي ع�� مستوى    –ع�� مستوى  االجتما��  الفضاء  و�� 

 الواقع �� سياق استحضار محنة اإلمام أحمد بن حنبل.  

ا�حقائق   بتخصيب  ُ�ع�ى  الذي  ذلك  وهو  ا�حجا��  ا�جسد  س  –��  ورد  ا�خطاب    -ابقاكما  قوة  ت��كز 

ا�جاحظي، وفيھ تتبدى للناظر عبقر�ة ا�خطاب ا�حجاجية �� إيراد ا�حجج ودحضها ومناقض��ا، ما يؤكد  

ا�سالك اآلخر�ن (�� �عض رسائلھ) �� حجاج مغالطي ال تصمد أدلتھ أمام أدلة ا�خطاب نفسھ، كما يت�ح  

ا�� ترشيح رؤ�ة ا�خطاب، و  الفلسفية  من خالل السياق، و�ما يف�ىي  �قصاء ما سواها من الرؤى األخرى 

مقدمة    �� ��ا  يرى  حقيقة  من  ينطلق  الن��ي  األد�ي  النموذج  هذا   �� ا�حجا��  ا�جاحظ  خطاب  فمسار 

الرسالة، يمنطقها من خالل عرضھ وتخصيبھ ليعيد تقر�رها �� خاتمة رسالتھ، فالقضية �� مقدم��ا �ساوي  

   ا�خاتمة ع�� ا�خارطة ا�حجاجية، ويعّد 
ّ
ها فعال حجاجيا، وهو مذهب ذهب العديد  أد�ى وسائل ا�حجاج وأقل

 
ُ
جمع املصادر القديمة وا�حديثة �� �عر�فها من العلماء إ�� فساد جانب كب�� منھ لقصدية املغالطة فيھ، وت
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، وهو ما تنبھ إليھ القدماء من العلماء واألصولي�ن  1للمصادرة ع�� املطلوب "ع�� اعتبارها خطأ منطقيا"  

  .2بن تيمية ذهب إ�� قبحھ باالتفاقا فشيخ اإلسالم اإلمام أحمد 

 إیدیولوجیا الحجاج في رسائل الجاحظ:  -4

الّدينّيةا�خطاب ا�جاحظي �ش��ك مع بقية    يبدو أّن   �� فهم كينونة (هللا) فهما إنطولوجيا،  ا�خطابات 

اعتبار  كهذا  �� التعر�ف الدي�ي الذي هو أك�� مدعاة ل�خالف، إذ يتولد عن نمط تفك��    ولكنھ يختلف ع��ا

��ذا   واملذاهب  األديان  أتباع  ا�جاحظ  واجھ  وقد  املوحدين،  صفوة  هم  واملع��لة  املوحدين،  هم  املسلم�ن 

وهذا �� ذاتھ ما    ، وأذ�ي ال�جال سواء داخل الدين الواحد و��ن األديان،عقائدّيا  ااملوقف الذي أثار صراع 

، إذ أن لسياسة البالغة �عدا براغماتيكيا  3�� "سياسة البالغة ال�ي �� لديھ أهم من البالغة"    يقعيجعلھ  

(القران،   النص  فضاء  من  ا�خطاب  بالغة  يخرج  بما  الدولة  وايديولوجيا  ا�حكم  وشؤون  ا�جتمع  يطال 

لفضاءات ال�جالية؛ لت�ون قر�بة من األصل املفهومي  ..ا�خ) إ�� فضاء ا�جتمع وا�حافل ا�حوار�ة وا.والشعر

جية ل�حجاج �� ال��اث  إلبيستمولو ا�جاحظ أول من دشن النشأة اوهكذا يمكن اعتبار    للبالغة لدى اليونان،

وا�حوارات املناظرات  النص، وداخل مناخات  األف�ار    ،العر�ي خارج  وأم�ىى صراع  ذروتھ،  إ��  حيث وصل 

��  يدّل عما    وهو أك�� منھ بدافعية النقل والرواية،    ،النشأة والتأسيس والر�ادة  والعقول مس�ونا ��واجس

أقرب  شعائر�ا  وفعال  مدنية  ممارسة  �عده)  من  التوحيدي  (ومع  معھ  أم�ىى  قد  ي�ون    أنھ  إ�� ما  روحھ   ��

. هذا الفضاء  لعالم األف�ار واملذاهب واألديان والفلسفات �� فضاء مد�ي متطور وفَعا   �� مقار�تھ العلمانية؛  

فيھ ا�حركة املعرفية ال�ي شهد��ا ا�حضارة املدنية �� �غداد، والبصرة، ودمشق وغ��ها من املدن    تأثر   الذي 

وتقار�ا وتالمسا تجاورا  فيھ  املذاهب  ازدادت  حيث  اإلسالمية،  لها  ،العر�ية  العام  الفضاء  واغت�ى   ،فا�سع 

يقارب ثالثة قرون من الزمن إ��    ،و�نقل فنون من املناظرات وا�جادالت ظلت مزدهرة ع�� مدى   ،التدو�ن ��ا

القرن    مطلَع أن تاهت وخبا بر�قها مع انتشار املؤلفات الك��ى واملوسوعات ا�جامعة ال�ي بدأت �� الظهور  

 . م)1258ه/ 656( السادس و�عد سقوط �غداد

ا�خطاب و�نتاجية  البالغة  سياسة  قوة  ��    مع  األلفاظ  �غدو  التناظري  املقام  واجتماعية  ا�حجا�� 

و��  ،4و�غدو العبارات قضايا ومقوالت، والكالم قياسا واستدالال" ،ا�خطاب ا�جاحظي "تصورات ومقوالت

و�شارات"   رؤى  ليست  والعبارات  واستعارات،  صورا  "ليست  الرجل  5أيضا  يق�ن  من  تنحدر  أ��ا  ذلك   ،

عن الروابط املنطقية ب�ن األشياء، و�ج��د    –   ا �� ظله  – يبحث    تلك القدرات ال�ي  . بفضائل العقل وقدراتھ

من الصواب �� منطقيتيھ، يق��ب أك�� ما يمكن  من أجل إدراك ا�حقيقة، والتفكر والتفك�� �� املع�ى الذي  
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ال ا�جاحظي مقارعة  ا�خطاب  أمام  �عد مطروحا  لم  للعقل  اليونا�ي  الفلسفي  التعر�ف  هذا  ظل  نص  و�� 

القرآن الكر�م، بل  �� البحث عن اإل�جاز  ل  بالنص، وال 
ّ
�� أن    يتمث فالرهان األك�� �� خطابھ 

ّ
"لغة    يوظ

ا�جال  العقل البيا�ي ع�� الرغم من اقتداراتھ البليغة و�م�انياتھ الك��ى ��    مقوالتأك�� من    1العقل ال��ها�ي"

خطابھ ليس شعر�ا خالصا، أو بمع�ى آخر، تتضاءل  أن    يالحظ الّدارس بيسر ؛ وألجل ذلك يمكن  البيا�ي ذاتھ

، فخطابھ ال �شتغل  وآلياتھ ومقوالتھ  ف��ا الشعر�ة �� مقابل تحقق ا�حجاجية و�ل ممكنات العقل ال��ها�ي

ع�� اللغة و�نما ع�� العقل والتفك��، وهو ما يتساوق مع نظرتھ لأللفاظ �� أ��ا خدم إال أ��ا تتج�� �� هذا  

ال �ستغرقھ   هكذا يمكن القول إّن ا�جاحظبوصفها خدما للعقل وديناميكية التفك��، و ا�خطاب ا�حجا�� 

 البيان و�نما الفكر و�نتاج ا�حقيقة.

وهذا الوصف ينطلق �� تمظهره من أسس    .إن أول عملية أسلو�ية تخ��ق �ل الرسائل تقر�با �� الوصف

وما ي�ون مفكرا    ،ما يتعقل  �خطاب، فهو يصفلوجية يتحرك �� مدارها ووفق تصورها وتمثلها �� روح ايو آيد

فيھ بالدليل املنطقي، وما عدا ذلك فهو ال يضمھ إ�� فكره و��� �سقھ العام، و��ذا املع�ى فإن من�ج ا�خطاب 

يبدو �� تضاد ��ائي مع من�ج الكتابة الصوفية ال�ي تنطلق من آيدلوجي��م، فلم يحفل ��م ولم �عبأ بأد��م  

بخطا��م أقصاهم نبل    ،وال  قد  والرموز    راه  والرؤى  بالصور  يزدحم  من�جهم  أن  ذلك  نظره،  مجال  من 

، و�ذا ما �انت ا�حدوس والرموز والرؤى �� وسيط  ��ا ع�� �عمي  وحجابا لها �عمل  ،باعتبارها غطاء �حقيقة

ا�خالق  معرفة  إ��  �سلك  خطابھ   �� ا�جاحظ  فإن  معرفة هللا،   �� يتوّسل   الصوفية  العقل    طر�قا  �سائط 

ال��هان وا�حجاج، و�ذا ما �انت رؤ�ا الصوفية صعبة عن الوصف؛ �جموحها �� التخييل، والق��ا��ا بقوى  و 

  الشعور�ة وحلمية غامضة وانبثاقها من اإلشراقات الر�انية ال�ي ال يحاصرها أو يقوم عل��ا أي دليل، فإّن 

تنفل فيما  للوصف  قابل  فهو  ا�خطاب،  بالغة  بمن�جية  مح�وم  ا�جاحظ  وصف  خطاب  �ل  عن  الرؤ�ا  ت 

 .و�تمرد معناها عن �ل حصر 

وغ��هإن   تحت    هذا  تقع  وال  الرؤ�ا،  بنية  تخ��قها  ال  عر�ية  إبيستمية  تأسيس  إ��  وا�ح  �ش�ل  �ش�� 

مفاعيلها السيميائية امللغزة، بل �� �ستعدي ا�خطاب الصو�� سواء �� بالغتھ، أو �� أدواتھ، أو �� مقاصده،  

 .وعها، ف��ى فيھ خطرا هائال ع�� التفك�� العق�� واالع��ا�� والفلسفيمعت��ة إياه مضادا ملشر 

مستفيدا،    ،وارتحال من�جية خطابھ من عصر إ�� آخر  ،ما يم�� عقلية ا�جاحظ هو تجاوزها لعصرها

مكيفا خطابھ �� حجاجيتھ مع ثقافتھ العر�ية    -ا�جاحظ    –من الفكر اليونا�ي حيث �ان    ع�� وجھ القطع،

وهذا ما يمكن مالحظتھ �� افتتان التوحيدي بھ خاصة، و�� تخصيصھ إياه ب�ل ضروب املدح   اإلسالمية،

تبعية التلميذ لشيخھ، و�نما فهما وتقديرا واع��افا بفضلھ  من    ، ما هو معروف، من بابال  وآيات التقر�ظ،  

ا�جاحظي و�� قدرتھ ع��  إ�� فرادة العقل    -بنا �� مقدمة الدراسة  كما مّر   – وقدرتھ وتم��ه، فالتوحيدي �ش��  

حيان يتخيل ردود ا�جاحظ    تقديم األجو�ة �� مقام املناظرة الذي غدا مقاما شائعا �� زمنھ إ�� درجة أن أبا

ھ  عرضت عليھ، وقد أف�ىى  لو أّ��اع�� املسائل والقضايا ا�جديدة  
ّ
طر�قھ    إ�� �شأة مذهب جديد شّق   هذا �ل
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ا�جاح "املذهب  وهو  القرن  هذا  ابيستمية  ا�جاحظ  ��  بالغة  يتبعوا  أن  إ��  متبعوه  عمد  والذي  ظي"، 

 وغ��هما...  وحجاجھ، مثل: أ�ي سعيد الس��ا��، وأ�ي حنيفة الدينوري 

ى واحد وهو " األدب"، وقد قال التوحيدي �� هذا املع�ى: " وملا  هذه البالغة وهذا ا�حجاج يأتلفان �� مسّ� 

غة، إال بأن ي�ون املت�لم آخذا �� �ل واد، قادحا ب�ل زناد،  �ان البيان ال ي�ون بيانا، والبالغة ال تص�� بال 

اقتدارا   الهزل   �� ا�جد  و�دخل  واستمتاعا،  إمتاعا  ا�جد   �� الهزل  يدخل  أن  وجب  عتاد،  ب�ل  مستظهرا 

  .1وا�ساعا"

إن هذا البيان الذي �ش�� إليھ التوحيدي متصل ببالغة ا�خطاب و�حجاجيتھ و�سياسة البالغة خارج  

نص وداخل الفضاءات ال�ي �ستوعب �ل مظاهر ال�جال الفكري والصراع اإليديولو�� من أجل  فضاء ال

إقامة متحضرة �� الفضاء العام و�� املدينة، وذلك هو الدرس ا�جاحظي الذي أرساه ا�جاحظ �� عصره 

 .ومازال تأث��ه مستمرا �� العصور الالحقة

��ا �� رسائلھ من أجل ال�جال مع اآلخر سواء  فا�حجاج لدى ا�جاحظ تمر�ن عق�� ع�� موضوعات ينتخ

فكرا وعقيدة ومذهبا. فا�حجاج م��اج    اجسدا وحاضر   اغائب �ان  �ان هذا اآلخر حاضرا حضورا جسديا، أو  

وا املعرفية  البنية  ليسالبيستمولو �شق  للرسائل  دحض   جية  أو  ��ا  يؤمن  ال�ي  ا�حقيقة  تقديم  أجل  من 

و�نما ل�ي يمنح لالنتماء االع��ا�� مشروعيتھ وحضوره �� الفضاء العام،  ؛  ، فحسبا�حقائق ا�خالفة لتفك��ه

و�� مفاصل ا�خالفة العباسية، و�� �ل املؤسسات التا�عة لها، مثل: املساجد وحلقات ا�حوار و�ل ذلك قد  

قضاء،  ..) إ�� محافل أخرى: �� ال.�ي عثمان إ�� أن يحرك البالغة وا�حجاج خارج النص (القران والشعرأدفع ب 

و�� املساجد، وغ��ها، من أجل التعر�ف بأصول املذهب االع��ا��، وأيضا من أجل �عضيد ا�خالفة العباسية  

الواثق) �� أغلب املقامات، وخاصة مقام    ،املعتصم  ،ال�ي ال ينفك ا�جاحظ يذكر رموزها وأقطا��ا (املأمون 

وأّن  السيما  اآلخر،  مع  وال�جال  ا   املناظرة  فلسفة  مع  للدولة  التما��  رسمية  سياسة  أم�ىى  قد  الع��ال 

 �جر�ة).  232�جر�ة/ 198العباسية ع�� مدى جيل �امل من الزمن (

 : خاتمة  -5

: ابيستمولو�� �ستمد قوتھ  األول  �� رسائل أ�ي عثمان، ذو وجه�ن ،�ح من هذه الدراسة أن ا�حجاجيتّ 

اإلغر�ق املثاقفة  ع��  إليھ  وفدت  ال�ي  واملن�جيات  والتقنيات  األدوات  �� من  �خم  جهد  من  رافقها  وما  ية 

و ��ىي اآلخرال��جمة،  ما  �ل  و��  والدولة  ا�جتمع  صلب   �� ذا��ا  والعقيدة  ذاتھ  الفكر  يموضع  سيا�ىي   :

 .بحضورهما وتأث��هما �� الفضاء العام
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 : روایة "مي لیالي إیزیس ُکوبیا  شعریة األلم في 

 ثالثمائة لیلة ولیلة في جحیم العصفورّیة"  

 لواسیني األعرج  

 

 

 الملخص: 

ليلة وليلة �� جحيم العصفورّ�ة   ثالثمائةيبحث هذا العمل �� شعرّ�ة األلم �� رواية " مي ليا�� إيزيس �و�يا  

"لل�اتب والّروائي ا�جزائري واسي�ي األعرج. انطالقا من تتّبعنا �حضور تجلّيات األلم �� الّنص بدءا بالعتبات  

أثناء   ز�ادة  مي  تجر�ة  متا�عة  خالل  من  حايث، 
ُ
ا� الّداخ��  الّنص  إ��  وصوال  و�هداء  وتصدير  عناو�ن  من 

األمراض   مستشفى   �� هذا  إقام��ا   �� مي  خاض��ا  ال�ي  وا�جسدّية  النفسّية  اآلالم  عن  والكشف  العقلّية، 

الفضاء األشبھ بالفضاء الّ�ج�ي. وهو نّص تخيي�� ُيحاول أن �ستعيد نّصا حقيقّيا، بمع�ى (واق��) �حقھ  

�ية بأسلوب روائ
ّ
ي ليس يخلو  االتالف واملصادرة باعتماد الّس��ة الغ��ّية �� محاولة إلنصاف هذه الّتجر�ة ال�

الّتجر�ة وتكشف �عض مالمحها   تفّصل هذه  الّنّص من قضايا  إ�� ما طرحھ  باإلضافة  من متعة وطرافة. 

   وأسرارها.

 ال�لمات املفاتيح: شعرّ�ة، األلم، الكتابة، س��ة غ��ّية، نّص محايث (داخ��) 

 

Abstract 

This study is about the poetics of trauma in the novel of " May Layeli Izis Kobia: Three 

hundred and a night in the mental hospital hell" written by the Algerian writer and novelist, 

Wassini Al Aaraj. The study gradually detects the textual traumatic features running from the 

prelude, the acknowledgment and the thresholds to the core text that revolves around May's 

prison-like experience at the psychiatric hospital and all the physical and mental pains she 

suffered from. The text is mainly fictional trying to restore an already confiscated and wretched 

one relying on biography so that we may stylistically compensate this substantial experience 

without forgetting to land on searing issues that are telling and revealing in regard of this 

experience . 

 عبد الباقي جریدي .د



لم في  
ٔ
 عبد الباقي جريدي  .د ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كوبيا"  "مي ليالي ٕايزيس   روايةشعرية اال
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 : مدخل  -1

لدراسة   الّدولّية  الّرابطة  )  douleur l’Association internationale pour l'étude de la(  األلم�عّرف 

IASP  ،األلم هو تجر�ة حّسّية وعاطفّية غ�� ساّرة مرتبطة أو موُصوفة �� تلف األ��جة الفع�ّ� أو ا�حتمل (

 .  2016أيار (مايو)  1 أو يتّم وصفھ �عبارات تو�� بمثل هذا الضرر ".

) بروتون   �� ليس ��جيال  :  )avid Le BretonDويعّرفھ دافيد  ا�حّسية  با�� اإلدرا�ات  "األلم مثلُھ مثل 

ُھ تظاهر محُسوس وخاضع  
ّ
ات. إن

ّ
ما هو تأو�ٌل وترجمة �عبارات حميمّية لتشّوه قاس للذ

ّ
عطى جسما�ّي، و�ن

ُ
مل

ة معّينة. فاإلحساس بالوُجود هو نتاج انتباه وتفك��، وه و ُمصّفى ع��  للقياس، وُمندمج �� ش�ل دالالت وحدَّ

اآللّيات   من  سلسلة  فقط  ليس  األلم  أخرى،  �عبارات  املع�ى...  ا�جسد  �عانق   
ُ

بحيث فكرّ�ة،  مقوالت 

خ��ي. ليس  
ّ

ا�جسمانّية، فهو يمّس إ�سانا مندمجا �� �سيج اجتما�ّ� وثقا�ّ� وعاطفّي وموسوم بتار�خھ ال�

ّيتھ. األلم هو �جم
ّ
ما الفرد �� �ل

ّ
م و�ن

ّ
 . 1ة داللة خاّصة تحتل قلب الفرد"ا�جسد هو الذي يتأل

وعلم   بالفلسفة  ومُرورا  وا�جراحة،  ب 
ّ
بالط بْدءا  شّ�ى،  مجاالت  تتنازُعھ  موُضوعا  ا�حقيقة   �� وأض�� 

خصبا  رس  الدَّ موضوع  من  يجعل  ما  وهو  ا�خطاب.  تحليل  إ��  وُصوال  ا�حضارّ�ة،  والّدراسات  الّنفس 

ر  وقد ُعرف ُمنذ البداية باع ومتداخال �� آن. وجية ومع تطوُّ
ُ
ول

ُ
بّية والبات

ّ
راسات الط ًرا ع�� الّدِ

ْ
 ِحك

ً
تباره َمَجاال

  
ً
َمَجاال ُھ 

َ
َوَجَعل املفُهوم  من  وّسع  الذي  الطّ�ي  االجتماع  ِعلم  َمَع   

ً
ة اصَّ

َ
خ ا 

ً
��َ

َ
�

ْ
ُمش  

ً
َمَجاال األلُم  أْصَبَح  وم 

ُ
الُعل

ش��كة. فقّر�ت املفهوم وأخرجتھ من دوائره الّضيّ 
ُ
َراَسة امل  قة وا�حُدودة.  للّدِ

نت هذه البحوث من ا�خروج من األلم باعتباره تجر�ة مخصوصة ومعزولة إ�� مبحث عام ومش��ك،  
ّ

وتمك

من خالل الّتحّول من األلم إ�� دالالت األلم ومعانيھ الفلسفّية وأ�عاده االجتماعّية وعمقھ الّنف��ّي. فتحول  

 ر�ة الفردّية املغلقة إ�� مجال أوسع وأك�� رحابة.  من مش�ل أو مجال طّ�ي إ�� فضاء خصب من حدود الّتج

وسيو ؤ�ة السُّ صاـها “ميلزاك” و “وول”    - أما الرُّ
ّ

ة لأللم فقد �خ : إّن  بقولهما  Melzack & Wallأن��وُ�ولُوجيَّ

قافّية  
ّ
الث االجتماعّية  بالبيئة  بُقّوة  ر 

ّ
تتأث ال�ي  والفر�دة  ختلفة 

ُ
ا� ا�خ��ات  من  طائفة  ل 

ّ
مث

ُ
ت ألم  ال�ي �لمة 

) قافية 
َّ
والث ة  وكيَّ

ُ
ل والسُّ ة  االجتَماعيَّ الَعَواِمـل  ُمْجَمَل  ُن   .Bendelow and Williams1995a:142(2تتَضمَّ

م العضوّي ليالمس لغة الّتعب��  
ّ
صا مز�جا، يتجاوز حدود ا�جسد املتأل

ّ
فاأللم شعور مقلق ومر�ك يمثل منغ

م بصمت ف 
ّ
نا بحاجة إ�� الّتعب�� عن هذا األلم الذي يظهر �� أش�ال  عن هذا األلم. فإذا �انت أجسادنا تتأل

ّ
إن

هذا   عن  �عّ��  أو  لتفّسر  غيا��ا،  �عد  حضورها  غة 
ّ
الل فتس��جع  وفزع.  وتأّوه  وصياح  أن�ن  من  مختلفة، 

غة باأللم. فنخرج من األلم إ�� الّتعب�� عنھ، من التجر�ة إ�� لغة األلم أو  اإلحساس.
ّ
ومن هنا تظهر عالقة الل

 اب األلم. خط

ل األلم ا�جسدّي وجها من وجوه األلم ألّن الّنفس كذلك تتألم وهما يتداخالن و�تقاطعان.  
ّ
 و�مث

 
لم بين التحطيم واالنبعاث، ترجمة فريد الزاهي، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر.  دافيد لو بروتون. -1

ٔ
 59. ص2017تجربة اال

لم اإلنساني (رؤية مغايرة)، عبد العظيم إبراهيمحسني  -2
ٔ
 .  .7net/archives/123https://mana،) 1( اال
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م ير�د أن يتواصل مع  
ّ
ھ موُصول بالّتجر�ة ا�جماعّية، فاملتأل

ّ
اهر فإن

ّ
�� الظ فبقدر ما يظهر األلم فردّيا 

اآلخر�ن ليخ��هم بأملھ بحثا عن الّتعاطف واقتسام الّتجر�ة. و�أّن تقاسم اإلحساس باأللم أو بمجّرد االخبار  

ص حّدة األلم عند مشاركتھ مع اآلخر�ن.  
ّ
 عنھ تتقل

 
ّ
م لھ.فاملتأل

ّ
فيمكن أن يبدأ �ش�ل تأّوه �سيط أو    م ي��جم أحاسيسھ وفق قّوة األـلم ودرجة تحّمل املتأل

أن�ن، وصوال إ�� الولولة والصراخ. فتنتقل الّتجر�ة من فضاءا��ا ا�حدودة، ومن عزل��ا إ�� مجاالت أرحب  

ا�ساعا.  واإلدرا  وأشّد  الفهم  أش�ال  من  ش�ل  وهو  منقولة.  عاطفة  مع  فاأللم  ولتفاعلنا  ألجسادنا  ك 

 الفضاءات املوصولة بحضورنا. فاأللم رؤ�ة للعالم.  

ل األلم �� رواية  
ّ
ُصوص   ثالثمائة�و�يا    مي ليا�� إيزيسوُ�مث ليلة وليلة �� جحيم الُعصفورّ�ة من ب�ن النُّ

د إْحَساٍس فردّيِ َصاِمت محُدود ُعور و�خراجھ من ُمجرَّ امت ع�� �سر�د هذا الشُّ
َ
، إ�� موُضوع للِكَتاَبة ال�ي ق

��ي وحّولُھ إ�� موُضوع فّ�ي وجما�� بْدءا بالَعَتَبات.  
ْ

خ
ّ

َرَج الُبعد ال�
ْ

أليف �� إهاب فّ�ي وأد�ي أخ  والتَّ

 : إنشائّیة العتبة إنشائّیة األلم   -2

 العنوان والعنوان الفرعي: -2-1
ل العتبات الّنصّية مجاال طر�فا للّدراسة والّتحليل، ومن أهّمها الع

ّ
نوان بأصنافھ سواء الّرئي��ي أو تمث

ب و�حتّل العنوان أهّمية  
ّ

رك
ُ
الفر�� أو الّداخ��. و�حضر األلم مفهوما وا�ح ا�حُضور �� عنوان مي ز�ادة امل

 بالغة �� عملّية ما قبل القراءة الفعلّية.  

َل �� عالقة ت
ُ

سمية لتدخ
ّ
��ى تتجاوُز ُمجّرد التّعي�ِن والت

ُ
فاُعٍل مع املتلّقي األّول،  ما يجعُل للعنوان أهمّية ك

وّجھ إليھ العمل. "والعنوان عالمة جوهرّ�ة للُمصاحب  
ُ
ّد إليھ الُقّراء أو ا�جمُهور امل

ُ
باعتبار العنوان أّول ما �ش

واز�ة، والعنوان حسب بارط يفتُح شهّية القراءة،  Genetteفهو حسب جينات(  .1الّن��ي"
ُ
صوص امل ) من النُّ

خ��يِّ 
ّ

ذلك أن العنوان    ومن خاللھ يتحّدُد مص�ُ� الّنص ونجاحھ �� وظيفتھ اإلغرائّية.  لألثر.  أشبھ باالسم ال�

سو�قي.
ّ
والت الّتّجاري  بالُبعد  وثيقا   

ً
ارتباطا  

ُ
يرتبط بل  اإلبدا��،  الفّ�ي  الُبعد  إ��  فقط  ينت�ي  "فالعنوان    ال 

إليھ بھ  ُ�شاُر   و�فضلھ ُِيتداوُل، 
ُ

ُ�عَرف بھ  يء، 
ّ

لل�� بھ عليھ، يحمُل وسم كتابِھ، و��  للكتاب �االسم  و�ُدّل   ،

عالمة ليست من الكتاب ُجعلت لھ، ل�ي تُدّل عليھ    – بإيجاز يناسُب البداية    –نفس الوقت �سمھ العنوان  

"2.  

مباشرة   ُيحيل  مي  خ��ي-والعنوان 
ّ

ال� االسم  س����ا  -باعتباره  من  جزءا   
ُ

فيكشف معروفة.  �اتبة  ع�� 

اتية املوُصولة �ش�ل أ
ّ

و بآخر بموُضوع األلم خاّصة �� ف��ة مرضها و�قا��ا �� العصُفورّ�ة. فبُمجّرد قراءة  الذ

هن ما تحملھ من معا�ي األلم والعذابات ال�ي عاش��ا مي ز�ادة. تقول �� إحدى رسائلها"  
ّ

االسم يحضر �� الذ

م الي
ّ
م أبدا �� حيا�ي كما أتأل

ّ
ي لم أتأل

ّ
وم. ولم أقرأ �� كتاب أّن �� طاقة  ال أدري الّسبب فأنا أك�� من مر�ضة إ�

 
 . 40ص ،2007للنشر المغرب دار توبقال  الخطاب الُموازي للقصيدة العربية. نبيل منصر -1
دبي، القاهرة، الهيئة المصرّية العامة للكـتاب، -2

ٔ
 . 15،ص 1998محمد فكري الجّزار، العنوان وسيميوطيقا االتصال اال
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ّل دقيقة. لقد تراكمت ع��َّ   �شر أن يتحّمل ما أـتحّمل.
ُ
ّل يوم بل �� �

ُ
إّن هناك أمرا يمزق أحشائي وُ�ميُت�ي �� �

 .  1935 )سبتم��( أيلول 28من رسالة مطّولة البن عّمها جوز�ف ز�ادة ��  1املصائُب �� الّسنوات األخ��ة"

عانيھ من عذابات وآالم، �ستحضُرها القارئ  هذه ا�حنة ال
ُ
حيُل ُمباشرة ع�� ما �انت �

ُ
�ي تتحّدث ع��ا مي ت

 �� الكشف عّما وراء العنوان. ألنَّ العنوان ليس سوى  
َ
 �� الّنفِس الّرغبة

ُ
بُمجّرد قراءة العنوان. وهو ما يبعث

ِل أن يُمرَّ ��ا إ�� املِ  تقّبِ
ُ
َن إ�� مزالق العنوان. عتبٍة من عتبات البناِء. وع�� امل

ّ
ص. وأْن يتفط   عماِر ال�امِل للنَّ

ُ� ��ا. و�ظلُّ خارَج الّنص ع�� حّد عبارة سعيد يقط�ن 
َّ
��ى يتع�

ُ
ُن إ�� العتبِة الك

ّ
  2فمْن ال يتفط

ٌ
. فللعنواِن م�انة

رّ 
ُ
�ة. فهو بمثابِة الوجِھ الذي ُيطالُع بِھ الكتاُب ُمر�ديھ. وهو أشبُھ بالغ  وُمم�َّ

ٌ
ُھ أّوُل ما  خط��ة

ّ
ة ع�� ا�جب�ن، ألن

سعُفنا  
ُ
ُر العنوان وال �

ُ
بدِعِھ. فكث��ا ما نذك

ُ
ُر مل

ّ
اكرة، وأّوُل من يتنك

ّ
يظهُر من الكتاِب. هو الذي يبقى �� الذ

ف.
ّ
ؤل

ُ
اكرة باسم امل

ّ
خ��ّي الذي يُدلُّ ع�� صاحبِھ.  الذ

ّ
 من    وهو أشبُھ باالسم ال�

ً
 خاّصة

ً
لذلك نجُد عناية

ّتاب ال 
ُ

   نتقاِء عناو���م.الك

 
ّ
 أن يضيف ُعنوان�ن والعنوان �� مي ز�ادة �� ا�حقيقة ثالثة لم يقتصر ع�� واحد، و�ن

ُ
ف

ّ
ما اختار املؤل

�تيب وقد وردت �الّتا��:   افرعي�ن اختلف
ّ
مك وا�خط وال�  من حيث السُّ

 مي.   -1

 ليا�� إيزيس كو�يا.   -2

 ثالثمائة مائة ليلة وليلة �� جحيم العصفورّ�ة.  -3

اَرة  ليا��  
َ

َيا�� إش
َ
ِسّية. فل

ْ
غة الِفَر�

ُّ
حت بھ ديوا��ا األّول الّصادر بالل

ّ
إيزيس �و�يا اسم ُمستعار ملي ز�ادة و�

ع مع اليوِمّيات.
ُ
اط

َ
ق

َ
ة ت

َ
ق

َ
لم ِ�� َعال

ْ
ظ

ُ
� ا�َجاِنِب امل

َ
و�يزيس ِ�� آلهة فْرعوِنّية باِعثة ل�َحَياة لإللھ أوز�ريس وَواِلَدة    ِإ�

ال�اِملة خُصو�ة وجماال. " ُرّ�ما �ان اسم اآللهة �ع�ي العرش و�كتب �عالمة مشا��ة لتلك  ُحورس �� صورة األم  

مكن أّن إيزيس �انت �� األصل تجسيدا للعرش. و�انت ذات مع�ى  
ُ
ال�ي تضعها ع�� رأسها. وع�� ذلك فمن امل

[كذا.  للملك  سبة 
ّ
بالن مز�ة...خاّص  الرَّ أّمُھ  باعتبارها   [..   

ُ
� إيزيس  ال�ي و�انت  الّ�حر"  "عظيمة  ِبِصَف��ا  عَبُد 

عاب�ن وا�حيوانات الّضار�ة وا�خاطر األخرى. وع�� ذلك فإّ��ا تُقوم  
ّ
أضفت ا�حماية ع�� اب��ا حورس من الث

أيضا" األطفال  األمومة  3بحماية  بدالالت  املوُصولة  الّرمزّ�ة  واأل�عاد  العناصر  �عض  يكشف  ما  وهو   .

لو�ي لالسم والفخامة ال�ي ترتبط بالعرش و�الّسلطة الّرمز�ة،  وا�خصو�ة وا�حماية. باإلضاف
ُ
ا�ع امل

ّ
ة إ�� الط

حيل ع�� م�انة مي األدبّية واالجتماعّية.  
ُ
 وت

فاء مّما استبّد بالّنفس من وجع وآالم،  
ّ

ُل ضر�ا من ضروب التنفيس ملواجهة األلم والش
ّ
يا�� تمث

ّ
فكتابة الل

يا��  يذكرنا هذا القول بخطاب عبد الفتاح ك 
ّ
ليلة وليلة �� عملّية شفائھ وهو طر�ح    ثالثمائةيليطو ودور الل

ا بلغُت الّصفحة األخ��ة،  
ّ
ي بقدر ما كنُت أقرأ و�م��ي الوقُت، تتحّسن حا��. ومل

ّ
الفراش، يقول "وا�حال أ�

 
وراق لم تنشر خالد محمد غازي. -1

ٔ
دبها وا

ٔ
 . 2015القاهرة. ناشرون وكالة الصحافة دار الكـتب المصرية  .مي زيادة سيرة حياتها وا

 . 15ص ،عبد الحق بالعابد بقلم سعيد يقطين كـتاب عتبات لـمقدمة  -2
رموز معجم المعبودات مانفرد لوكر،  -3

ّ
 . 67ص،، مصر القديمة2000مكـتبة مدبولي،  صالح الدين رمضان القاهرة، ترجم وال
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ن ُ�شفي أمراض البدن، فهو �ُ 
ُ

جّية. فإّن لم يك
َ
ة ِعال

َ
ِضيل

َ
أنَّ لألَدِب ف

َ
فيُت تَماًما. َو�

ُ
ُن آالم الّنفس. هذه  ش

ّ
سك

�ي استعدت الّ�حة بفضل شفاعتھ، بفضلها �� أيضا، الّزائرة  
ّ
ّن أن

ّ
يا�� أميل إ�� الظ

ّ
إحدى تيمات كتاب الل

  .1الغامضة ال�ي �سيتھ عند رأس فرا��ي"

أو   كيليطو،  ذكر  كما  بالقراءة  سواء  عالج،  عن  البحث  ُضُروب  من  ضرب  إ��  الكتابة  تتحّوُل  هكذا 

أوجاعنا  بالّتدو� نحّوُل  فعندما  ح��ن.  طافحة    إ��  نُصوص  إ��  عاناة 
ُ
امل وتتحّول  اآلالم،  تلك  الورقة  تمتصُّ 

 بالكتابة دواء  
ّ

بدالالت الّتخفيف والّتنصل من أ�عاب وأوجاع ُملتصقة بالنفس، فال سبيل إ�� تجاوزها إال

 متاحا �� ظلمة الليا�� وجحيم امل�ان.  

غة  
ّ
ستعار، بمع�ى ز�ادة بالل

ُ
ا�ي لالسم امل

ّ
�ون الث

ُ
تينية. وفيھ مع�ى الّنماء وا�خصو�ة، و�أّ��ا  و�و�يا امل

ّ
الال

القادم،  الّدور  ��ذا  ت��ض  �ي  ا�حلم"  "زهرات  بــ  املعنون  األّول  ديوا��ا   �� نفسها  عدُّ 
ُ
� ب 

ّ
رك

ُ
امل االسم  ��ذا 

سوي، انتصارا لقضايا املرأة، ودفاعا عن دورها االجتما�� �� 
ّ
باعتبارها مؤّسسة لدور مركزي �� ا�جال الن

مجتمع ذ�وري ال يؤمن بم�انة املرأة وال يراها فاعلة �� ا�جتمع، ناهيك عن دورها �� الّ��ضة العر�ية  ظّل  

 وا�حضارّ�ة عاّمة.  

 العنوان الفرعي الثالث:  -2-2
ورّ�ة.   -1

ُ
 ثالثمائة مائة ليلة وليلة �� جحيم العصف

ليا�� ال�ي قّض��ا مي �� ُمستشفى العصفورّ�ة، باإلضافة إ�� كتاب  
ّ
  ليلة وليلة.   ثالثمائةفيھ إحالة ع�� ال

فَفَضاء   كتابيا.  جنسا  الليلّيات  ع��  الّنص  إحالة  البداية  منذ  العنوان  ليكشف  با�جحيم،  ُوسمت  وقد 

اة  الُعصُفور�ة فضاء سْردي ارتبط بھ الّنص، وكشف تنّوعا أجناسّيا م�ح
َ
َعان

ُ
وظا. و�ّ�ن بوُضوح ا�حَنة وامل

ة، ُمعت��ة اإلقامة جحيما. ت مي ز�اَدة قْد َعان��ا �� العصُفور�َّ
َ
ان

َ
ار والعذاب. وقد    ال�ي � ومن معا�ي ا�جحيم النَّ

وا�جحيُم  ھ. 
َ

ُ�ْ�ِلك ن 
َ
أ َدنا  الرجل:  ْحَجم 

َ
وأ جحم  مادة  سان 

ّ
الل  �� الّنار.   جاء  سماء 

َ
أ من   اسم 

ع ناٍر  ف�يو�لُّ  َمْهواٍة   �� �� َجِحيٌم، ظيمة  ُقوه 
ْ
ل

َ
فأ  

ً
يانا

ْ
ُبن لھ  اْبُنوا  قالوا  �عا��:  قولھ  ابن    ا�جحيم. من 

، ع�� نبينا وعليھ الّصالة والّسالم، ف�ي  ا�جحيُم  سيده: جوا ناَر إبراهيم الّن�ّيِ جَّ
َ
ج كما أ جُّ

َ
الناُر الشديدة التأ

، وكذلك ا�
ً
دا

ُّ
د توق

َّ
 أي توق

ً
ْجَحُم ُجحوما

َ
ْيِف،  ت ِتھ، �� َ��ار الصَّ

ْ
؛ قال ساعدة بن جؤ�ة: إْن تأ

ُ
 وا�ُجْحمة

ُ
َجْحمة

َدها". 
ُّ
 الناِر أي توق

َ
يت ُجْحمة

َ
ع ما َيْص�� من ا�ُجَحِم ورأ  ُيَجّمِ

َ
َرُه إال

َ
 ال ت

�ن،  هَتّمِ
ُ
 ِمْن الّنقاد وامل

ً
َق ِعَناَية

ْ
ل

َ
ة لْم ت

َ
وف

ُ
ة مأل � أْجَناس كتابيَّ

َ
َفِتُح الّنصُّ َع�

ْ
َو�� اليومّيات. إذ �ستد��  و َان

يا��.
ّ
الل إ��  ات  الَيوميَّ ِفيف من 

َ
غي�� ط

َ
� ْعِر�ف ُمْصط�ح    الُعنواُن مع 

َ
�  ��ِ الّرواية  َحات 

َ
�

َ
�� ُم�جم َمْصط وورد 

اتُب، يْوًما �عد يوم، وال يجمعها سوى اندراجها  
َ
ُ��ا ال� ات َما َيِ�� "خواطر ووقائع ومشاعر وأخبار ُيدّوِ اليوميَّ

امن عشر استجابة مليل ُم��ايد عند الفرد للّنظر ��    ى يومھ. �� مجر 
ّ
ون �� أورو�ا �� القرن الث

ّ
وقد ظهر هذا الل

الّزمان   ُ��ّددها  َر�ات 
ْ

بِذك االحتفاظ  أو  الّضم��،  فحص  إ��  �ات��ا  �حاجة  اليومّيات  �ستجيب  نفسھ. 

 
نبوئني بالرؤيا كيليطو، عبد الفتاح -1

ٔ
 .  8ص  ،للنشر، دار طوبقال ، المغربا
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سيان… وقد جعل م��ا الكتاب ُمخت��ا لتْجر�ب أش�ال جديدة من ا
ّ
و هو ما يصُل الّنص بجنس    1 لكتاب ”والن

وم، و�نفصُل عنُھ �� الوقت نفسھ. ليؤّسس �خُصوصّية وفرادة �� عالقة فاصلة واِصلة.  
ُ
 معل

 التصدير مظاهر األلم:   -2

ر�دة ال�ي ال وطن لها ".  
ّ
فح، أرا�ي �� وط�ي تلك الغر�بة الط

ّ
حّب شيئا ليص�� لنا؟ رغم حّ�ي الال

ُ
 أيكفي أْن ن

 2 .1922ل �شر�ن األول (أكتو�ر) مجلة الهال 

Tu me dis, Dieu a pitié des affligés, dieu est bon etc… Parlons-en à ton Dieu qui laisse pourrir 

une innocente au fond d’un asile Camille Claudel 19343 

ل الّتصدير ( 
ّ
ردة، خاّصةEpigrapheُيمث

ّ
وهو ما    �� أعمال واسي�ي األعرج.  ) �� الّرواية ظاهرة ُمتواترة وُمط

َ�ِسُم الّنص بحوارّ�ة تجعُل من فضاءات الكتابة فضاءات ُمتداخلة. فنصُّ الّتصدير طّيع بالّضرورة ينقاُد  

"  ).Antoine compagnonواالستشهاد كما ذكر أنتوان كمبانيون (  إ�� امل�ن �عُضده و�في ببعض حاجاتھ.

ف" طبيب  حركة ثقافّية تقيم عالقة ب�ن ن
ّ
ؤل

ُ
صّ�ن " أو تمّسك �عزلة الّنص أو هو "جراحة تجميلية، ومن امل

  �� الّدقة  ومع  نّصھ.  بجسد  و��حمها  �ي�ن 
ّ
لل� ُمختارة  بدّبوس قطعا  ّد 

ُ
�ش "الذي  عا�ج 

ُ
وامل وا�جّراح  الّتجميل 

 سميك  -وهنا �� نّص مي ز�ادة    –اإلنجاز تصبُح الّندبة (املزدوجت�ن)  
ّ
جّرد زخرف  ليست م  – الكتابة بخط

 . 4إضا�� يُدلُّ ع�� تماّس قوي وع�� دعوة حاّرة للّتعارف"

�ي"   -أ
ُ

ى أن يأ�ي �عدي من ُينصف
ّ
صدير األّول: "أتم�

ّ
 الت

ى فيھ اإلنصاف، �� إشارة وا�حة إ�� اإلْحساس   ُل قوال مسندا إ�� مي ز�ادة. ورد �عب��ا ُمباشرا تتم�َّ
ّ
يمث

ف �ش�ل من األش�ال، ُيحيل ع�� الّنص، وأقُصد نّص  
ّ
ؤل

ُ
وب. و�أّن امل

ُ
لم والّرغبة �� استعادة حّق مسل

ُّ
بالظ

نصف اسم الفاعل بحركة  وهو إ  الّرواية الذي كشف الّتصدير عن �عض دوافع التأليف.
ُ
نصاف ال�اتبة (وامل

هّمة، أو ع�� األقل ُيحاول أن ُ�عيد هذا ا�حّق ح�ى  
ُ
ف الذي اختار أن يُقوم ��ذه امل ِ

ّ
كسر فوق الّصاد) هو املؤل

   �س��جع مي ُجزءا من حُضورها الذي ُسلب م��ا.

ف إ�� تلبي
ّ
دّو�ة، وسعيا من املؤل

ُ
ھ ضرٌب من ضروب  فهذا الّنّص استجابة لصرخة مي امل

ّ
ة هذا الّنداء. و�أن

وم، ولو �عد مو��ا.
ُ
ّل ا�حوارات    رّد االعتبار. أشبھ �عالج األلم لهذا ا�جسد امل�ل

ُ
وهو ما عرفناه ال حقا، �� �

ه   ساؤالت �� مواقع الّتواصل االجتما��، من قبيل رّدِ
ّ
ف صّرح ��ا �� الّرد ع�� �عض الت

ّ
ؤل

ُ
ال�ي سمعناها من امل

لمت مي كث��ا وِغ�ى حيا��ا �ان األساس �� نجاح الرواية.  ع�� �عض ا
ُ
لّتعليقات حول الّرواية. يُقول " لقد ظ

ف    .5"إذ يرى ال�اتب أّن غ�ى حيا��ا هو الذي قاد الّرواية إ�� نجاح منقطع النظ��
ّ
ؤل

ُ
وال�اتب  -ومن هنا يحتّل امل

 
 . 179ص ،2002 ،، لبنان، مكـتبة ناشرونمعجم مصطلحات الرواية لطيف زيتوني، -1
 التصدير. نص  ،7ليالي إيزيس كوبيا ص -2
 . الصفحة نفسها، المصدر نفسه -3

4-Antoine Compagnon, La seconde main. Éd du seuil 1979, P3..56نقال عن نبيل منصر الخطاب الموازي. ص 
شهر.  ولم 2018طبعت في خمس دور نشر طبعات متتالية سنة  -5

ٔ
 يُمر على صُدورها ا
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   –�عض ُصور حُضوره  
ّ

 تنفتُح ع��  م�انة مركزّ�ة موُصولة بدوافع الّتأليف
ٌ
 متينة

ٌ
 ورابطة

ٌ
، ولها بالّنص صلة

الت ومعاٍن، وكذلك ع�� ا�خارج الّن��ي الذي �ستد�� س��ة  
َ
ّل ما جاءت بھ الّرواية من دال

ُ
اخل الّن��ي، و� الدَّ

 قبالة الّنّص الكب��  
ُ

مي، وما �انت �عانيھ �� حيا��ا ا�حقيقية. لذلك فالّتصدير ليس ُمجّرد نّص صغ�� يقف

لل�اتب،  (الّروا رئيسّيا  دورا  كشفت  وأساسّية،  بارزة  بوظيفة  الّنّص  هذا   �� تقديرنا   �� ي��ُض  ما 
ّ
و�ن ية)، 

 وفَ�َحت حُضوره ا�خفّي. وكشف مدى ارتباط النص بدالالت األلم واالنكَسار.  

ا�ي:  -ب 
ّ
صدير الث

ّ
 الت

امل�  �� ر�ة 
ُ
غ ليست  و��  ر�ة. 

ُ
الغ بمعا�ي  "مي"، كذلك موُصوٌل  إ��  ُمختلفة  قول منسوب  ر�ة 

ُ
غ ما 

ّ
و�ن ان 

�� اإلشارات اإللهية، وتتقاطُع مع �عض دالالتھ ومعانيھ. الّتوحيدي  بنّص    �ستد�� بوضوُح ما ذكره  فإذا 

�اث وتجعل الّنص  
ّ
الّتصدير ال �ستد�� الّنص اآلخر بقدر ما ين��ئ عالقات وصالت جديدة تنفتح ع�� ال�

ار�ِ�ّ� وحضاري، ُدون أن  
َ
 �ُعْمق ت

ً
ِمَسة  موُصوال

َ
ر�ة ُمنغ

ُ
يفقد الّنص األص�� جذوة حُضوره. وتظلُّ معا�ي الغ

ة   خصيَّ
ّ

عاِنيھ ال�
ُ
اب َوالَوَجع َ�

َ
ة االكتئ

َ
ة ِبَحال

َ
ة موُصول ة وانكسارات عاطفيَّ ات من آالم نفسيَّ

َّ
َعاِنيھ الذ

ُ
فيما �

ع واستدعاء لتجارب وكتابة أملّية متشا��ة إ�� درجة التماثل. يق
ُ
اط

َ
ق

َ
ول: "وأين أنت عن غر�ب ال  �� عالقة ت

، وغلبھ ا�ُحزن ح�ى صار 
ْ

حوب وهو �� ِكّن سبيل لھ إ�� األوطان، وال طاقة بھ ع�� االستيطان قد َعالُه ال�ُّ

، و�ن َ�ُعَد    �أنھ ِشّن.
ً
ُرَب قرب خاضعا

َ
، و�ن ق

ً
َت سكت ح��ان مرتدعا

َ
، و�ن َسك

ً
َق نطق حزنان منقطعا

َ
ط

َ
إن ن

َهَر ظه
َ
، و�ن ظ

ً
 �عد خاشعا

ً
، و�ن توارى عليال

ً
 ".  1ر ذليال

و�ي -
ُ
د الّصو�ي البولُوف وًما بالّتعدُّ

ُ
عالق    ،وهو استدعاء يجعُل الّنّص مح� يُقوم ع�� ضرب من التَّ

اِنًقا  
َ

ُعوًرا خ
ُ

اتّية والّداخلّية باعتبارَها ش
ّ

رَ�ة الذ
ُ
� َمَعاِ�ي الغ

َ
حيُل َع�

ُ
ْجِرَ�ة ضاِرَ�ة �� القدم ت

َ
مع ت

مأِنينَ 
ُّ
 ع�� معا�ي األلم واالنكَسار.  يبّدُد الط

ُ
 ة و�بعث

عملّية   -  �� األلم  ملع�ى  بّ�ن  وُحُضوٍر  ق 
ُ
�عال عن  يكشف  ما 

ّ
إن ص�ن  النَّ ب�ن  الكب��  شابُھ 

َّ
الت وهذا 

حايث   ،االختيار والّتوجيھ
ُ
را �� الّنص ا�

ّ
ر�ة مفهوما طاغيا ومؤث

ُ
���ي بھ   ،نحو تصور يرى �� الغ

ِكَتاَبِة َوالّتأليِف 
ْ
"مر�متك أنا    ِمن ذلك عنوان الفصل الّداخ��.  ،وُ�حيُل عليھ و�جعل منُھ َمَداًرا ِلل

يت ع�ي "
ّ
 .2يا هللا ملاذا تخل

صدير  -ج
ّ
 : لثالثا الت

 
ً
غة الفر�سّية موُصوال

ُّ
ل ِحَوار �غيب فيھ    ورد بالل

ْ
�

َ
َرح ِ�� ش

ْ
ف َيط

ّ
ؤل

ُ
ْ�َجَمة ِ�� الَهاِمش ِمْن ُصْنع امل

َ
بإحالة ُم�

 إن�ار�ا عن مفهوم العدالة  
ً
اال

َ
ھ ُُسؤ وّجِ

ُ
أطرافھ أو ال تظهر بوُضوح ب�ن صوت�ن، صوت أّول لذات مخاطبة ت

حيل ع�� أّن الكال 
ُ
يبة، موسوم بثالثة نقاط تتا�ع ت

ّ
ثم يتحّول الّسؤال ��   م متواصٌل.اإللهية واإلنصاف والط

 ش�ل تأنيب ليس يخلو من جرأة وتحّد لألقدار حول حالة من ي��ك ال��اءة تتعّفن �� م�جأ ا�جان�ن. 

 
 . 89ص .1981، دار القلم، ، بيروتتحقيق عبد الرحمان بدوي إالشارات إاللهية،التوحيدي،  -1
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لم في  
ٔ
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)168( 

) �لوديل  �امي  الفر�سية  حاتة  والنَّ امة  الّرسَّ ِس�َ�ة   �
َ

َع�  
ً
َرة

َ
ُمَباش ُيحيُل  ما  ��  Camille Claudelوهو   ،(

استدعاء وا�ح لتقاطع الّس��ت�ن وخوض تجر�ة ا�جنون واملرض الّنف��ي الذي عانتھ. كما عانتھ مي ز�ادة.  

�� حّد ذاتھ ال يخلو من اضطراب وتداخل شديدين ا�جنون  ارتباطھ بمجاالت شّ�ى.  فمفهوم  لعّل   �سبب 

والفلسفة. الّنفس  وعلم  ا�جراحة  وعلم  ب 
ّ
الط فضاء    أهّمها  �عّد  العصفورّ�ة  أو  العق��  امل�ّح  فتجر�ة 

كسارا��ا.  
ْ
ات وآالمها وان

ّ
 موُصوال بحاالت الُفصام، يكشف بوُضوح أوجاع الذ

عانيھ من عذاب
ُ
ات املر�ضة وما �

ّ
 ا�جنون �عوالم الذ

ُ
ع وا�ح رسم مالمحھ    و�رتبط

ُ
وألم وانكسار، �� تقاط

ع وا��جام وتآلف ب�ن ما عاشتھ الّرّسامة  
ُ
ف بأن جعل الّس��ت�ن �امي �لوديل ومي ز�ادة �� حالة تقاط

ّ
املؤل

 والّنحاتة الفر�سّية وما عاشتھ مي ز�ادة ال�اتبة العر�ّية.  

ذه الّصلة والّرابطة، يُقوُل َواِصًفا َما  ومن عناصر الّتقاطع ما ذكر واسي�ي األعرج �� مقال لھ يكشف ه

إ��   دخلت 
ُ
وأ والّدبلوما��ي،  اعر 

ّ
الش وديل وأخ��ا 

ُ
�ل �امي  أّم  فق رودان مع 

ّ
ات بقولِھ "فقد  اِمي 

َ
� إلْيِھ  َوَصلت 

ّل محاوالت إنقاذها. فقد �ان رودان  
ُ
مستشفى األمراض العقلية، فمكثت هناك حّ�ى املوت، �عد أن فشلت �

رصة الستعادة جُهودها وموهب��ا. ال شاهد    الّسبب الّرئيس
ُ
الذي يتخّفى وراء مأسا��ا ال�ي لم تمنحها أّية ف

شرف�ن ع�� الفّن، الذين تواطُؤوا  
ُ
 رسائلها ال�ي كتب��ا لعائل��ا، أو للمسُؤول�ن �� الّدولة امل

َّ
سا��ا إال

ْ
اليوم ع�� مأ

   مع ُرودان وأغمضوا عيو��م ع�� آالم �امي �لوديل.
َّ

ت كث��ا من هذه الغطرسة واإلهمال اإلدار�ّ�ن، دون  �شك

ن �� فرض رؤ���ا واستمالة عطف اآلخر�ن 
ّ

 . 1" أن تتمك

بيب ُجوز�ف ز�ادة  
ّ
عاد الّتجر�ة نفسها مع مي ز�ادة، ال�ي أدخلت العصفورّ�ة بتواطؤ من ابن عّمها الط

ُ
و�

رت حال��ا الّنفسية إثر موت
ّ

والدها وج��ان ووالد��ا �� ف��ات قر�بة.    مع �عض أفراد العائلة، �عد أن �عك

ش�� هنا إ�� انقسام الّناس ب�ن ُمدافع  
ُ
د (� َتَعّمِ

ُ
 من أش�ال اإلقصاء امل

ً
ال

ْ
ك

َ
 َيْنَدِمل، َوش

َ
ا ال

ً
اِزف

َ
ل ذلك ُجْرًحا ن

ّ
ومث

 
ّ
ؤل

ُ
َحال امل

َ
د أ

َ
�ل الفٍت َوق

َ
د). املهّم أّن الّس��ت�ن تتقاطعان �ش

ّ
ف ع�� هذا  ورافض ملرض مي و��ن واثق ومؤك

ات "ولكّنُھ أحال ع�� رؤ�ة  
ّ

قاطع من خالل نّص الّتصدير الذي "انفتح ع�� اآلخر الغر�ي الذي �سكُن الذ التَّ

إ��  العصفورّ�ة، وصوال  جحيم  الفر��"  بالعنوان  بْدءا  الّنص وخارجھ،  داخل  أحداث  ُيحيُل ع��  وموقف 

خصّية.الفُصول الّداخلّية للّنص املوُصول بحاالت اآلالم والف 
ّ

  واجع ال�ي �عا�ي م��ا ال�

 األلم في الّنص المحایث:   -3

غيمة الّناصرة" يقوُل " أ�ساءل أحيانا إذا لم تكن حياة  “بـ  يظهر بجالء خاّصة �� الفصل األّول املعنون  

ر�اء �� زمن بدأتھ ��، وجيلها، ��جاع
ُ

ون ش
ُ
ة املقُهورة اليوم، ومطّية لن� ة وسط  مي، ُجْزءا من حياتنا العر�يَّ

تعاظمة، و أـتمْمنا نحن �ّل بؤسھ، بل مّددناه أك�� بدل  
ُ
طة خّر���ا ا�ُحروب والهزائم وا�خيانات امل

ّ
ورة متسل

ُ
ذ�

ف واملتطّرف أيضا
ّ
 ". 2كسره، ومنحناه �ل ُسبل االستمرار املتخل

 
عرج،  -1

ٔ
 : . رابط المقال2018/ 12/02، الجمهورية،كلوديل في مواجهة ذكورة الظلم كامي واسيني اال

https://www. eldjoumhouria.dz/rai.php?Art=36048 
 . 160ص اية. الرو  -2
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ة  ْيبات ا�جماعيَّ
َ

م الفردّي وا�خ
َ
ل
َ
ت األ

َ
ال

َ
ل وا�ح صوَت َدال

ْ
 ِ�ش�

ُ
ال�ي وصلت س��ة مي    هذا الّنّص َيكشف

ْعب.
َ

ة وش وَمة    �س��ة أمَّ
ُ
ّص ينتصُر ملنظ

َ
ما ُهو ن

ّ
ة، إن  من الّنص الذي ال يقتصُر َع�� ُمجّرد ِس�َ�ة غ��يَّ

ُ
اَية

َ
َوالغ

و من ُ�ْعٍد نقدّي للوْضع االجتما�� ا�حضاري  
ُ
 بن��ة لْيَست تخل

ً
ة، يصُدُر عْ��ا الّنص موُصوال القيم اإليجابيَّ

ت إليھ 
َ
جتمعات العر�ّية.َوَصل

ُ
  ا�

ُل س����ا طوق نجاة ُيمكن استثماره واستلهامھ لتلّمس الطّر�ق نحو ا�خالص. فالّنص فيھ كشف  
ّ
إذ �ش�

مصاف    �� الّنّص  تضُع  مقيتة  وذ�ورّ�ة  وانكسارات  هزائم  من  ُ�عانيھ  وما  العر�ي،  جتمع 
ُ
ا� ملالمح  وا�ح 

س 
ّ
ة الن

َ
َحَرك

ْ
نتصرة ل�

ُ
صوص ا�جندرّ�ة امل واجهة للّسائد واملألوف. النُّ

ُ
ّصا ُمْنتصرا لقيم امل

َ
فهو    وّ�ة، باعتباره ن

َنادي بھ مي ز�ادة �� حيا��ا.  
ُ
نصٌّ مقاوم لفكر الذ�ور�ة، وفيھ انتصاٌر ملعا�ي ا�ُحّرِ�ة، يتساوُق مع ما �انت ت

سوّ�ة �� العالم. 
ّ
لهمة ألغلب ا�حر�ات الن

ُ
 فأ�حت من ب�ن األصوات امل

 برأس�ن، و�نظر باتجاه�ن مختلف�ن، األول موُصوٌل ِبُجْزء من س��ة ال�اتبة واألديبة مي  و�دا العمل ُيطّل 

الُبعد  ينفتُح ع��  ا�ي 
ّ
والث تْنَ�ُح أوجاعا وآالما.  بالكث�� من األسئلة والقضايا  و�ة 

ُ
باعتبارها س��ة مش ز�ادة 

بالُبع ص وَيِسُمُھ  ھ النَّ ُيَوّجِ قدي، الذي  را أمام وضع  ا�حضارّي، وا�جاِنب النَّ
ّ
د الّنقدي، يكشف وضعا متوت

 قائم يروم تجاوزه إ�� وضع أفضل. وهو ما يحضر فيھ معا�ي األلم حُضورا الفتا.  

عة ع�� دالالت وقيم ُمختلفة ترسم مالمح   ة ُمتنّوِ ميَّ
ُ

ات تراك و�حيُل الّنص الّروائي أساًسا من خالل عمليَّ

ص لكشف ما يحملھ من أف�ار.  الّنّص وتف�ح ُعمقھ اإليديولو�� الذي يحتاُج  ولكّن هذه    إ�� إ�عام وتفحُّ

ومة القيم يصدر  
ُ
الالت واملعا�ي، �اشفة ملنظ ومة بما ُيحيُل عليھ. �� رؤى حّمالة للدَّ

ُ
األف�ار تظّل دائما مح�

للمعاي�� والقيم بُمف��ق طرق  واحد. هو أشبھ  الواقع من منظور  ُيمكن قراءة  إذ ال  الّنّص.  ة  املتداخل ع��ا 

العميقة   عناصرها  إ��  واخ��الها  قاطعات  التَّ هذه  وتفصيل  تفكيك   �� الّروائي  دور  ُل 
ّ
و�تمث واملتشابكة... 

 .1واألساسّية

ُل ع�� نفاذنا إ�� عمق الّنص.   منظومة القيم ليست داللة جاهزة معطاة سلفا.
ّ
  ولكّ��ا مسار دال��ٌّ يتش�

ٌر ُمت�اِمٌل للعالم   فهو "س��ورة إلنتاج الّداللة ونمط �� تداولها �ا تصوُّ   .2"واس��الكها، إ�َّ

قدم س��ة ممتعة فحسب. ف�ي 
ُ
و�ظهر فيھ األلم موّجها لوظيفة الّنص، داعما للقراءة الوظيفّية، فال ت

ّص ع�� ُمجّرد الّتخييل بتقديم ا�حسن   �ة، لم يقتصر ف��ا النَّ مّ�ِ
ُ
واية من بْ�ن الّس�� الغ��ّية امل ز�ادة أقصد الّرِ

ما �� تقديري والّرهان األك��  و 
ّ
املمتع، وأقصد ا�جانب ال��في�ي �� القراءة، واملتعة ُيقّدمها الّنص الّروائي. و�ن

  
ُ
ُم فيھ الّرواية قّدِ

ُ
فيد ت

ُ
متع امل

ُ
ة ب�ن اإلمتاع واملؤا�سة بتعب�� القدامي. بمع�ى ا�حسن الّنافع وامل

َ
َعاَدل

ُ
تحقيق امل

رواية م، 
ّ
والال باأللف  دقيقة.    "املعرفة"  معلومات  م  قّدِ

ُ
وت �اتبة.  س��ة  من  عّتمة 

ُ
امل املناطق   �� عميقا  تحُفُر 

�� حيا��ا   بھ مي  ونداء صدحت  رغبة  الّنص. و�� قيمة اإلنصاف، وتحقيق  ��ا  ر 
ّ

يبش ال�ي  القيمة  واألهم، 

 
1- Philippe Hamon. Texte et idéologie,. Paris. P. U. F. 1984. Pp.220. 

ويلالسيميائّيات سعيد بنكراد،  -2
ٔ
، الّدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي العربي،  مدخل لسيميائّيات ش. س. بورس ، والّتا

 .  27، ص 2005
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ينصُفها.  ال�ي حيك  باحثة عّمن  ؤامرة 
ُ
امل إ�� حد ما ع�� األقل بف�ح  أنصفها  الّنص قد  أّن  ت ضّدها.  أرى 

لكتاب.   رّد االعتبار   �� ر بوظائف جديدة  ِ
ّ

لُتبش أو ع�� األقل،  ل��ُسم،  القديمة  الّرواية وظائفها  فتجاوزت 

�ا ؟؟؟ زا ُمَحّ�ِ
ْ
غ

ُ
ط. وح�ى موُ��ا ظلَّ ل ِ

ّ
وري أبوي ُمتسل

ُ
 وتحديدا المرأة ولدت �� مجتمع ذ�

عّدد. "ف وَمة �َعَوامِل التَّ
ُ
اللة تظلُّ مح� بدع  ولكّن هذه الدَّ

ُ
ص من إرغامات ا�حفل امل

ّ
الّنّص عندما يتخل

ف عند حّد �عينھ"
ّ
م حي��ا نفسھ �حركّية تأو�ل ال تتوق

ّ
ُر ال�اتُب �� حوار    .1  ُيصبُح �� ِحّل من أمره، وُيسل

ُ
و�ذك

ا
َ
�

َ
واُصل االْجِتَما��، تطّرقنا ِفيِھ إ�� َوِظيَفة الِكَتاَبة، ف � َصَفَحات التَّ

َ
ن جواُبُھ "ملاذا نكتب؟ وملن  َجَمَعِ�ي َبِھ َع�

نكتب؟ ثّم كيف نكتب؟ واألسئلة الثالثة تصّب �� مع�ن واحد: مأساة اإل�سان �� مواجهة قدر ليس سهال 

ر�د أن نقول شيئا؟ أن نصوغ ُسؤاال داخل زمن يتحّرك �سرعة جنونية؟ ملن؟    وليس عاديا.
ُ
نا ن

ّ
ملاذا نكتب؟ ألن

اإل�سان. باجتماعية  نف��ض  نا 
ّ
ليس    ألن معھ  نتجادل  ا�حالة،  يقاسمنا  حقيقي  شر�ك  إ��  نحتاج  نا 

ّ
أن أي 

هنا يأ�ي سؤال الكيف.    إلقناعھ، ولكن ليستمع إلينا و�ستمع إليھ. وخلق جسور �� نفسها جسور ا�حياة.

نا نؤمن بأنَّ الكتابة ليست رسالة ترمى �� الهواء، ولكنھ قيمة جمالية تر�ي �� القارئ وفينا ذائ قة  نكتب ألنَّ

ما، تجعل من املنجز األد�ي متعة بالّدرجة األو��، ورحلة داخل برنامج سردي، فيھ من ا�حنكة ما يأسرنا،  

 إذا �ان العمل ناجحا طبعا. 

َحايث 
ُ
جتمع، ل��ُسم معالم نّص يدخل ��    لذلك تظهُر من خالل الّنص ا�

ُ
ما عانتھ مي من العائلة، ومن ا�

�وري الذي لم يرحم من تجرأ ع�� �عض ثوابتھ، فأخذ ُيكيل  
ُّ

ات البشرّ�ة و�نفتح ع�� ا�جتمع الذ
ّ

أغوار الذ

ة القاسية.  
ّ
 لها ال��م. ولعّل تجر�ة اال��ام با�جنون ترسم مالمح هذه الرحل

ة ف��ا الكث�� من الّنفاق  تقوُل مي �� حوار مع إ
َ
رق ازدواجّية كب��ة �� رهينة ثقاف

ّ
خصّيات "�� الش حدى ال�َّ

وا�خوف من �ّل ما هو جديد، هو حدا�ّي ومنفتح ع�� ا�حياة، ولكن �� الوقت نفسھ يحافظ ع�� رجل الدين  

ُم �� �ّل حياتھ يال�� ما ال يال��، ألن ل�ّل واحد مسلكھ، لهذا �� �حظ
ّ

رت أغلق  ا�خفّي، يتحك
ّ

حظات فك
ّ

ة من ال�

��ائّيا األحادية  2"  الّصالون  ظرة  والّنِ الّتخلف  وُمحار�تھ  وُرؤ�تھ،  ال�اتب  رات  بتصوُّ موصول  موقف  وهو   .

غلقة للمجتمع. بدا منذ أعمالھ األو�� �� حرو�ھ ضد التطرف واإلرهاب منذ  
ُ
شرفات بحر  و   سّيدة املقام امل

 مأساة الّنّحاتة الفر�سّية �امي �لوديل،  ، يقول متحّدثا عن رواية مي ز�الشمال
ّ

ادة" مأساة �اتبة. ال �ش��ها إال

ال�ي دفع ��ا أخوها وأّمها وصديقها الّنحات الفر���ي الكب�� رودان، نحو مستشفى ا�جان�ن، و�قيت �امي  

سيكشف  وهو نّص    هناك أك�� من نصف عمرها، ح�ى وفا��ا. يبقى سّر ليا�� العصفورّ�ة ُمعلقا �� الفراغ.

عن حقيقة هشاشة مي، ولكن أيضا جرأ��ا �� قول ا�حقيقة عار�ة حّ�ى ولو اضطرت إ�� دفع ثم��ا غاليا،  

 . 3؟"املوت �� ُعزلة أو االعتداء والقتل

 
 .  33ص،المرجع نفسه -1
  . 122، صليالي ٕايزيس كوبيا ،مي -2
عرج، -3

ٔ
 . 2018. يناير 2السبت  هل ماتت مّي زيادة مقتولة في القاهرة؟ القدس العربي واسيني اال
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ا�حياة    إ��  األديب  ب��وت: رسالة  األمر�كية،  ا�جامعة   �� ألق��ا  �� محاضرة  باختبار عقلها  األمر  وانت�ى 

قافة ولرسالة األديب    1938مارس    22العر�ّية، قّدم��ا �� ويست هول يوم  
ّ
انتصرت ف��ا للعلم والّنور والث

 الّنبيلة. 

سيح و�تساءل بُحرقة    وهو ما كشف عنھ الفصل األخ�� املعنون بـ "�� لم تمت 
َ
ُ�ها بامل ّبھ لهم" فُيشّ�ِ

ُ
ولكن ش

�ل.
ّ

ون جناز��ا ��ذا الش
ُ
فقد حضر �� جناز��ا ثالثة أ�خاص خليل    كيف ل�خصّية مرُموقة مثل مي أن ت�

�اشفا   اليوتيوب  قناة  ع��  م�ّجل  لقاء   �� األعرج  واسي�ي  و�صّرح  السيد.  لطفي  جميل،  وأنطوان  مطران 

ة ال�ي تص
َ
ق

َ
َنا جميعا أو أنا �خصّيا  الَعال

ّ
أن ُھ بالّنص و��ي تحديدا يقوُل: "جدوى االهتمام ب�ي ز�ادة هو 

ُ
ل

أرا�ي ف��ا وأرانا ف��ا داخل سياقات متشا��ة، فكالنا ُيَحاول أن يجعَل هذه ا�حداثة ال�ي تكت��ا مي ز�ادة شيئا  

حّدث ع�ي وتكُتب�ي
ُ
   .ملموسا. أشعر أّ��ا ت

�ا الّتعب��ية، إذ حضر القضاة وا�حامون محاضر��ا واستغر�وا كيف المرأة  خرجت من �ج��ا بفضل قّو�

وقطعت �ل عالقا��ا القديمة،    1939��ذا املستوى العق�� أن تّ��م با�جنون، عادت �عدها إ�� القاهرة ��  

 واع��لت الناس.  

يناير    20�� يوم االثن�ن  وألّ��ا �انت تر�د أن تثبت رجاح��ا العقلية، استجابت لدعوة ا�جامعة األمر�كية  

، ألقت محاضر��ا «عّش �� خطر، لآل�سة مي» ع�� الّساعة ا�خامسة والّنصف، بالقاعة الشرقية، 1941

 �� الوسط الثقا��
ً
، �عد أن أصبح جنو��ا مشاعا

ً
 .1وحضر حشد كب�� من الناس ساقھ العلم والفضول أيضا
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 الملّخص: 

واصل  ومواقع التّ داخل شبكة األن��نيت �ش�ل عام،  ونوعّي��ا  يقودنا التأمل �� كمية العالقات اإل�سانية  

املرتبطة   األسئلة  من  العديد  طرح  إ��  خاص،  �ش�ل  أ�ستغرام....)  لنكدإن،  تو���،  (فيسبوك،  االجتما�� 

ق�ي حول مدى  وامل�حة �� عصرنا الرّ  إحدى األسئلة الك��ى   بطبيعة العالقة ب�ن األنا واآلخر. و�التا��، تتمحور 

النّ  األسس  االجتماع  قدرة  علم  قدمها  ال�ي  التّ ظر�ة  تفس��  والتّ ع��  رقميّ   واصلفاعل  وعليھ،االجتما��    ا. 

مدى  و   Erving Goffmanغوفمان   مثيل املسر�� إلرف�نة التّ ع�� نظر�ّ   ��دف هذا املقال إ�� �سليط الضوء

الرّ قابليّ   ق�ي، حيث �عت�� عمليّ ة إسقاطها ع�� الفضاء 
ّ

الذ  ات رقميّ ة تقديم 
ّ
الظ ال�ي يجب ا من أهم  واهر 

 ا فهما وشرحا وتحليال. الوقوف عنده 

املفا التواصل    ح:تيال�لمات  مواقع  الهو�ة،  الذات،  تقديم  الرق�ي،  التواصل  االجتما��،  التفاعل 

 االجتما��. 

Abstract: 

Reflection on the quantity and quality of human relationships within the internet in general, 

and social networking sites in particular, leads us to ask many questions related to the nature 

of the relationship between the ego and the other in digital world. Thus, one of the major and 

exigent questions in our digital age centers on the extent to which the theoretical foundations 

provided by sociology can explain interaction and social communication digitally. Accordingly, 

this article aims to shed light on Erving Goffman’s theory of theatrical representation and the 

extent of applicability on the digital space, where the process of digital self-presentation is one 

of the most important phenomena that must be understood, explained and analyzed. 

Keywords:  Social interaction, digital communication, self-presentation, Identity, social 

networking sites. 

 

 المصطفی عمراني .دأ. 
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 : المقدمة  -1

هذا   بداية   �� �ش��  أن  بد     البحثال 
ّ
أن ع�إ��  املوضوع  هذا  تحليل   �� �عتمد  النّ �  نا  لعلم ظر�ّ األسس   ة 

  ا مرجع  �عتمدها بوصفها دة، وال�ي  اتھ املتعّد واحدة من نظر�ّ ∗مزي فاعل الرّ ة التّ حيث �عت�� نظر�ّ   االجتماع،

.  ∗∗  Erving Goffman  غوفمان  ظر�ة لعالم االجتماع إيرف�ن�� هذا املقال من خالل املساهمات النّ   ا أساسي

أّن كما   إ��  السياق  هذا   �� اإلشارة  نظر�ّ   تجدر  ضمن  اشتغلوا  الذين  االجتماع  التّ علماء  الرّ ة  مزي  فاعل 

  األب ا�حقيقي للنظر�ة،الذي �عت��    George H. Mead-(1863(1931  االجتما�� من قبيل جورج هر�رتميد

ل من استعمل مصط�ح التفاعل الرمزي، وكذا  املؤسس الفع�� وأوّ   H. Blumer-(1900(1986  بلومر  وهر�رت

نظر�ّ   Erving Goffman  1982)-(1922  غوفمان  إيرف�ن التّ صاحب  أنماط  ة  عن  بحثوا  املسر��،  مثيل 

والصور   واملعا�ي  والرموز  اللغة  ع��  املب�ي  َوَحداٍت  التفاعل  باعتبارها  األفراد  ب�ن  واالنطباعات  الذهنية 

�ا تنطلق من سلوك األفراد من أجل فهم النسيج  صغرى تؤدي إ�� فهم أعمق للوحدات الك��ى، بمع�ى أ�ّ 

 .1االجتما�� ك�ل

 وعملیة اإلخراج المسرحي للذات:   التفاعل االجتماعي  -2

 يّ �عضهم مع �عض عامال أساس  وتواجد  �عت�� حضور األ�خاص
ّ
شاط اإل�سا�ي بقطع النظر عن  ا �� الن

 
ّ
تؤط ال�ي  والسياقات  والغايات  العالقاتاألسباب  ونوعية  جهة،  جهة    وكمي��ا  ره من  يوميا من  ننش��ا  ال�ي 

إيرف�ن  .2أخرى  اليومية   Erving Goffman  غوفمان  ينطلق  ا�حياة   �� الذات  "تقديم  كتابھ:   ��"The 

ay LifePresentation Of The Self In Everyd  ،"��  االجتماعية من منظور التمثيل املسر��    ا�حياة  دراسة

ا�حياة االجتماعية مسرحا �شارك فيھ جميع أفراد ا�جتمع و�ضطلع فيھ �ل  أّن  واملبادئ الدرامية معت��ا  

التّ   كما أّن .  3متنوعة تتغ�� وفق السياقات االجتماعية ال�ي يجد نفسھ منخرطا ف��ا  فرد بأدوار فاعل  هذا 

 
ن  التفاعل الرمزي هو نظرية من بين العديد من النظريات في العلوم االجتماعية.∗

ٔ
الحقائق تستند وتوجه بناء على َترى هذه النظرية ا

ساس هذه النظرية هو المعاني.
ٔ
فراد  الرموز. وبالتالي فإن ا

ٔ
تدرس نظرية التفاعل الرمزي المعاني الناشئة عن التفاعل المتبادل بين اال

 ). Nilgun Aksanandal, 2009في البيئة االجتماعية. (
ثيرا في القرن العشرين، اشتهر بمساهمته في  1922)-(1982إرفين غوفمان∗∗

ٔ
كـثر تا

ٔ
مريكي، يعتبر اال

ٔ
عالم اجتماع وكاتب كندي ا

 :1956النظرية االجتماعية من خالل دراسته للتفاعل الرمزي في إطار التحليل الدرامي الذي تعرض له في كـتابه سنة 
 Everyday Life inThe Self  ofThe Presentation  صلية ب

ٔ
   ).اللغة اإلنجليزية(النسخة اال

1- Nilgun Aksan and al, “Symbolic interaction theory”, Procedia Social and Behavioral Sciences, (2009), Pp 
902-904. 
Tashmin Nushrat, “Art of Impression Management on Social Media”, World Scientific News, (2016), Pp 89-
102. 

نتوني  ،غدنز -2
ٔ
ترجمة الصياغ فايز، الطبعة الرابعة، بيروت، مركز دراسات  ، علم االجتماع مع مدخالت عربية ، بيردسال ،و�ار�نا

 . 160ص، 2004الوحدة العربية، 

3- Goffman Erving, La mise en scène de la vie quotidienne: La présentation de soi, Paris, Minuit, 1973, 
P9. 
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دور من لغة وخطاب وحر�ات ولباس وتقاليد    �ّل   ھ "يرا�� �ش�ل كب�� طبيعة ا�جمهور املشاهد، وما يتطلبّ 

 .1خاصة"

مختلف    �� الذات  تقديم  خاللها  من  يتم  ال�ي  الطرق  ��خيص  غوفمان  والوضعيات  يحاول  ا�حاالت 

   ،ودراس��ا والسياقات االجتماعية: الرسمية والعادية والتافهة أيضا �� �عض األحيان،  
ّ
ھ إذا �انت  مش��ا إ�� أن

ة تق��ح  ا�حياة اليوميّ   ة، فإّن ة أو اف��اضيّ ة خياليّ ات اجتماعيّ خشبة املسرح، حسب �عب��ه، تق��ح وضعيّ 

 .2ين لهاال ن�ون دائما مستعّد نا ة، لكنّ ات حقيقيّ علينا بدورها وضعيّ 

   خشبة املسرح : ع��  اآل�يولتوضيح املسألة أك��، �عطي غوفمان املثال  
ّ
(الفاعل) بتقمص    ل يقوم املمث

   دة�خصية ذات سمات محّد 
ّ

بال�  خصيّ ترتبط 
ّ
املمث صها  يتقمَّ ال�ي  األخرى  ُ�ش�ل  ات  كما  اآلخرون،  لون 

   ا�جمهور 
ّ
 الط

ّ
ا �� العرض املسر�� والذي ي�ون غائبا ��  شر��ا أساسيّ بوصفھ  فاعل  ة التّ الث �� عمليّ رف الث

 ا، أي �� ا�حياة اليوميّ حال �ان ما يجري ع�� خشبة املسرح حقيقيّ 
ّ
َ�ُل هذه العناصر الث

َ
�

ْ
خ

ُ
الث ��  ة، حيث ت

 عنصر�ن اثن�ن: 

ة من مجموعة املشاهد).   •
َ
ل

َّ
�

َ
ش

ُ
 ا�حياة اليومية ال�ي �عت�� مسرحا (امل

(ما   اآلخرون األفراد  قمص �ل فرد �خصية أو دورا يتما�ىى مع األدوار ال�ي يتقمصها األ�خاص: يت •

ف��ا   يصبح  تفاعلية  س��ورة   �� ا�جمهور  بذلك  مش�ل�ن  التمثيل)،  بفر�ق  غوفمان  عليھ  يطلق 

 .3�� الوقت نفسھ (مرسل ومتلقي) االطرفان: املمثل وا�جمهور عنصرا واحد

   ) 1( موذجتما�� �� ا�حياة اليومية �� النّ �مكن ت�خيص عملية التفاعل االجو  

 غوفمان �� هذا الصدد: يقول إيرف�ن

  
ّ
ق  "عندما يتواجد الفرد �� حضور أفراد آخر�ن، �س�� �ل واحد م��م إ�� ا�حصول ع�� معلومات تتعل

واحد م��م بالقلق تجاه امل�انة    عنھ مسبقا، حيث �شعر �ّل   بالطرف اآلخر أو استدعاء املعلومات ال�ي لد��م

ال�ي يحملها عن نفسھلآلخرة  ة واالقتصاديّ االجتماعيّ  إ�� األف�ار    ،فاتھ تجاه اآلخروكذا تصرّ   ،، باإلضافة 

تخّص  ال�ي  املعلومات  من  ذلك  إ��  وما  وصدقھ  الرّ   وكفاءتھ  ت�ون  ال  هذه  الفرد...  ع��  ا�حصول   �� غبة 

من ولكن  ذاتھ  حد   �� هدفا  عمليّ   املعلومات  مقاصد  إ�ّ أجل  الوضعيّ ة:  �عر�ف   �� �ساهم  �سمح  �ا  ال�ي  ة 

 لألطراف، �ش�ل م��ابط، بالتنبّ 
ّ
   عھ �ّل ؤ حول ما يتوق

ّ
ر�قة ال�ي واحد من اآلخر ما يجعلهم ع�� معرفة بالط

 .4فوا ��ا قصد ا�حصول ع�� االستجابة املرغوب ف��ا"يجب أن يتصرّ 

 

 
 :5/2/0222، شوهد في 2020، . منصة معنىتقديم الذات في الشبكات االجتماعية: تويتر نموذجا"عبد هللا، " ،السفياني -1

twitter-in-fhttps://mana.net/sel 
2- Goffman, Erving, op. cit., p9. 
3- Ibid., p10. 
4- Ibid., p13. 

https://mana.net/self-in-twitter?fbclid=IwAR00-AZizc7eC4Qt2EjObXIjQoNEAPe04OtlRIJVwz7iuWPnzQooJ1-fR4I#_ftn2
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الـ  مقولة  وتحديدا  "التوقع"  مقولة  عن  لبيا�س�ي  إدموند  يتحدث  السياق،  هذا  التوق��"    "حساب  �� 

anticipatif  Calcul  ن هذا ا�حساب الكيفيّ يقال؛ و�تضمّ ا يمكن أن  مل 
ّ
م ذاتھ،  ة ال�ي من خاللها يدرك املت�ل

 اآلخر، حيث �ستند التّ   ة ال�ي يدرك من خاللهاالكيفيّ أيضا  و 
ّ
م لذاتھ؛  وقع �� املقام األول ع�� معرفة املت�ل

 
ّ
فاتھ... و�� املقام الثا�ي، �ع�ن للمخاطب م�انا لعالقة متبادلة. و�مكن  عاتھ وحوافزه ورغباتھ وتخوّ وعن توق

لهذه "العالقة امل�انية" أن تخ��ل األوضاع واألدوار ال�ي يتموقع داخلها املتحاورون؛ ولكن ينتج عنھ أيضا  

 نموذج التفاعل االجتما�� �� ا�حياة اليومية   1رسم توضي�� 

 (إعداد الباحثْ�ن : مستو�� من الكتابات النظر�ة إلرف�ن غوفمان) 
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ذاتية   موقع  –تصورات  لغ��ه  ويسند  "دونيـا"  موقعـا  لنفسھ  �سند  الذي  ا�خجول  عند  املوجودة  ـا  كتلك 

 .1"رفيعـا"

   إّن  
ّ
يتعل  األمر 

ّ
بتمث امل�وّ ق  اآلخر  ا�خاطب  ل  بواقع  (ملتصقة  إدراكية  عناصر  من  نفسھ  الوقت   �� ن 

مي�ان��مات    ،و�سلو�اتھ) خالل  من  مبنية  صورة  أي  عنھ،  ن�و��ا  ال�ي  للصورة  (تبعا  إسقاطية  و�عناصر 

 ما��...).عي�ن والتّ صنيف والتّ ة �التّ ة وعاطفيّ معرفيّ 

أو    ،ن أيضا تمثيال النتظاراتھ (ال�ي من خاللها يمكن للمت�لم أن يؤ�دهاه الصورة عن اآلخر تتضمّ هذ  إّن 

 أن  باملقابل 
ّ
 .2املمكنـة للرسالـة املقصودة "كيف سيتلقى ما أر�د قولھ؟"أفعالھ عـا لردود ال يقبلها)، وتوق

ا  بقدر ما ��منّ   ،تائج واملآالتنا طبيعة النّ فاعل االجتما��، ��مّ فا �� التّ اطر وصفنا أي أدوارنا بفعندما نؤدّ 

كنّ  إذا  ما  أدّ أيضا  قد  التّ ا  سياق  وفق  يجب  كما  أدوارنا  جهةينا  من  بصدده  نحن  الذي  االجتما��    ،فاعل 

فاعل االجتما�� �� ا�حياة اليومية مثل العرض املسر��  عر�ف الذي منحناه إياه معا من جهة أخرى. فالتّ والتّ 

 د  تماما، قد نؤ�ّ 
ّ

 هاخصية ال�ي يتقمصها املمثل أو �عارض ال�
ّ
نا نصفق لھ بحرارة، كنوع من االستجابة،  ، إال أن

 
ّ
عب��، حيث تلعب  ور كما يجب. وهذا ما يطلق عليھ غوفمان با��جام التّ ى الّد ھ أدّ عندما �سدل الستار ألن

 ى. فاعل و�ناء املع�االنطباعات املتبادلة ب�ن األطراف دورا مهما �� س��ورة التّ 

التفاعل   �شرعن مع�ى  التمثيل  فر�ق  قبل  املسرح من  خشبة  و�سقاطها ع��  الواقع  حقيقة  فاستعارة 

��ا ع�� خشبة املسرح  وجميع أنماط السلوك ال�ي يؤدّ   ،اللغة ال�ي يتحدث ��ا املمثل  االجتما��. بمع�ى أّن 

املع�ى والسياقتقود عمليّ  بناء  األدوار  ،ة  األفعال،  وترتيب  إ��   وتأط�� ردود  املرسل  االتجاه�ن معا، من   ��

 ي إ�� املرسل.ي ومن املتلّق املتلّق 

حيث يكمن  ،  3ة عند غوفمان �� "مسرح كب�� ع�� ا�حقيقة وليس ع�� ا�جاز"فا�حياة اليوميّ   وعليھ،

جوهر تحليل غوفمان �� العالقة ب�ن األداء وا�حياة اليومية، مستخدما مصط�ح األداء للداللة ع�� �شاط  

د أمام مجموعة معينة من املالحظ�ن أو ا�جمهور، حيث يمنح الفرد أو املمثل، انطالقا من هذا األداء،  الفر 

 معً�ى  
ّ

تبادل    ومن ثّم   ،ال بذلك مجموعة من االنطباعاتلنفسھ ولآلخر�ن وللوضعية االجتماعية أيضا، مشك

 .4ة �� االتجاه�ن معااملعلومات لتأكيد الهو�ّ 

أّن   �� ي  فالفكرة  والّس   ااعتماد  ،ون ؤدّ الناس  والزمان  امل�ان  فيھع��  املتواجدين  مختلفة    ،ياق  أدوارا 

  أم دون فون �ش�ل مختلف سواء �ان ذلك بو��  معظم األ�خاص يتصرّ   بمع�ى أّن   .وأنماطا من السلوك

فتجاهل الفرد  تقديم الذات �� م�ان العمل مقابل ا�حياة ا�خاصة. و�التا��    بالنسبة إ��و�� كما هو الشأن  

 
ّ
ع منھ كسلوك �� سياق مع�ن قد يؤدي إ�� نوع من االرتباك واإلحراج وا�جدل �� �عض األحيان.  ملا هو متوق

 
1-Lipiansky, Edmond-Marc, «Le rapport de places, connexions», N°68, 1997, P 50. 

ردن".التواصل نماذج ورهانات،"المصطفى عمراني، -2
ٔ
 . 62ص ،2016،منشورات عالم الكـتب الحديث، اربد اال

 . سابقمرجع عبد هللا،  ،السفياني -3
4-Tashmin, Nurshat, op. cit., Pp 89-102.  
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مهم أمرا  االجتماعية  السياقات  �ختلف  واالستعداد  االنطباعات  تدب��  مسألة  �عت��  للتفاعل    الذلك 

 .1االجتما�� ب�ن األفراد

ھ  ،  مثيلو�رى غوفمان، ع�� مستوى التّ 
ّ
" ُ�ستخدم �� املسرح لإلشارة   Décorإذا �ان مصط�ح "الدي�ور أن

  Laال�خصية  ا�حديث عن "الواجهة  أيضا   ، فإنھ بإم�اننا  لھ  إ�� عناصر املشهد املتمثلة �� ا�جهاز الرمزي 

Façade Personnelle الوجھ االجتما��" لإلشارة إ�� العناصر ال�ي يتم من خاللها ا�خلط ب�ن ال�خصية  أو

صة واملمثل نفسھ وال�ي تالزمھ حيثما ذهب. و�شمل هذه العناصر، سواء �انت وظيفية أو تدل ع��  تقمَّ
ُ
امل

العرقية،   وا�خصائص  السن  ا�جنس،  نوع  املال�س،  ع��:  االجتماعية  التحدث،  و ا�حجم،  و الرتبة  طر�قة 

أو التقليد،  و السلو�ات،اإليماءات،  و  وعناصر  واالجتماعية  االقتصادية  فا�خصائص  امل�انة  مماثلة.  خرى 

ا�حاالت االجتماعية، �� ح�ن تتغ�� اإليماءات �ش�ل    العرقية ع�� سبيل املثال تبقى ثابتة وال تتغ�� �� مختلف

  وتأسيسا ع�� ما سبق،  �� ا�حياة اليومية.  �س�ي من �حظة إ�� أخرى أثناء عملية التمثيل املسر�� أو التفاعل

 
ّ

(التأثيث،   décorما�� �� ثالثة أجزاء ك��ى �شمل كال من: اإلعدادص عناصر الوجھ االجتيمكننا أن ن�خ

 . la manière 2والطر�قة  l’apparence الدي�ور)، املظهر

أداء يقوم بھ املمثل ع�� خشبة املسرح هو عبارة عن نوع من الوهم املعلن   أّي   يرى غوفمان، أيضا، أّن 

 
ّ
ھ ال يمكن أن يقع حدث حقيقي يؤثر ع�� املمثل�ن خالفا للمسار الطبي�� ل�حياة  وا�ختلق �سبيا، بمع�ى أن

تقع حيث  "ممثل�نحقيقّية  أشياء    اليومية،  باعتبارهم  األفراد  سمعة  ع��  تؤثر  يتحّدد وأحداث  هم  عمل  " 

��ا  ة ال�ي يؤدّ ال�خصيّ   أي أّن .  3اليومي �� تقديم تمثيالت وأدوار مسرحية �� مختلف سياقات ا�حياة اليومية

 
ّ
ومع ذلك، يتطلب   .ةكما ال ي��تب عن سلوكها أية عواقب حقيقيّ  ،ل ع�� خشبة املسرح ليست حقيقيةاملمث

قنيات ال�ي �عتمدها الناس عادة ��  ، أي التّ وع من األدوار استخدام تقنيات حقيقيةالنجاح �� أداء هذا النّ 

فاأل�خاص الذين �شار�ون �� التفاعل وجها    ا�حفاظ ع�� وضعهم االجتما�� ا�حقيقي �� ا�حياة اليومية.

لوجھ ع�� خشبة املسرح ال يمك��م الهروب وتجاوز املتطلبات األساسية ال�ي تم�� املواقف ا�حقيقية، كما  

مستوى   ع��  يدعموا،  أن  من  التّ يجب  تمك��م  ال�ي  الظروف  ع��  بناء  الوضعية  أو  للموقف  �عر�فا  عب��، 

 .4فاعلية املش��كة بي��متطو�ر لغة وسلوك مالئم�ن للمهام التّ 

�ىي ع�� وجهھ االجتما��/الواجهة ال�خصية وفقا  من جهة أخرى، يميل اإل�سان إ�� إضفاء طا�ع مؤّس 

مشكال بذلك داللة معينة واستقرارا مستقال عن املهام    ، م��ا أو ا�جردةمطية  ة سواء النّ وقعات االجتماعيّ للتّ 

حيث يصبح الوجھ االجتما�� تمثيال جماعيا وحقيقة موضوعية حسب �عب��    .إنجازها تحت غطائھ   ال�ي يتّم 

ا  وهذا ما قد يحيلن . 5غوفمان، كما يمكن أن ُ�ستعمل الوجھ االجتما�� نفسھ ألداء أدوار مختلفة اجتماعيا

 
1-Ibid., Pp 89-102. 
2-Goffman, Erving, op. cit. Pp 30-31. 
3-Ibid., p 240.  
4-Ibid., Id..  
5-Ibid., p 33. 
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 �� تطو�ر الذ�اء   احيو�  ادور   ،�� السياق االجتما��، الذي يلعب،  The Mask/le Masqueإ�� مفهوم القناع  

االجتما�� �جماعة معينة وا�حفاظ ع�� تفاعلها االجتما��، مثلما يقع تماما عندما يتعرض اإل�سان �خطر  

ت ال�ي نصادفها �� ا�حياة  ال�خصيا   محدق ف��رب ح�ى يضمن بقاءه. فبمجرد اإلحساس بز�ف أو حقيقة

يبدأ العقل �� اتخاذ موقع ا�حياد أو    )وهذا بدوره يقت�ىي اكتساب حد أد�ى من املهارات التواصلية(  اليومية

آنذاك   تماما.  ذلك  العكس من  أو  اآلخر عدوا  باعتبار  قناعاو الدفاع  أيضا  منا  واحد  �ل  يضع    ، دون و�� 

هناك جدلية أساسية تتمثل �� رغبة    ّن تفاعل اجتما�� يبدو أ  "وراء �لفـ  �� لعبة األقنعة.منخرطا  و�صبح  

 .1اكتشاف حقيقة الوضع االجتما�� الذي يتواجدون فيھ معا"�� األفراد 

وقد استخدم عالم النفس الشه�� �ارل يو�غ، أحد تالمذة سيجموند فرو�د، مصط�ح "القناع" بوصفھ  

عملية تواصلية وتفاعلية مع الذوات    فرد �� �ّل   يلبسھ �ّل   الوجھ اآلخر ملفهوم الدور. والقناع كما حدده يو�غ

 األخرى ع�� مسرح ا�حياة االجتماعية.  

ة ا�حضور والغياب،  �ا تجعل الفرد يمارس، �� �ل األفعال التواصلية، جدليّ أ�ّ   ��  وتكمن أهمية القناع

وحجب وعيو�ھ ال�ي يمكن أن أي عملية إبراز املعالم اإليجابية ال�ي تم�� �خصية الفرد، وس�� نقاط ضعفھ  

 .2عات �� األش�ال التواصلية ع�� املستوى االجتما��تحدث شروخا وتصّد 

السياق �عرف غوفمان ��ا   "الوجھ")  GoffmanE .(و�� نفس  إيجابية يطالب  باعتباره قيمة اجتماعية 

   �خص داخل تفاعل خاص. إّن 
ّ
نة عن الذات  معيّ ل موضوع إخراج لش�ل يقوم ببناء صورة  هذا الوجھ �ش�

 .3ألجـل اآلخـر

��". و��    وقد اخ��ل غوفمان ت��اءى  أتراءى لك وكيف  مقولة الوجھ من خالل قولتھ الشه��ة: " كيف 

 .4مقولة تطرح �� عمقها لعبة املواقع والسينار�وهات ال�ي �سيج العالقة ب�ن األنا واآلخر

�� �� مجملها "لعبة أدوار"  -نطق السوسيولو��وفق امل -العمليات التواصلية    ّن من هنا أمكننا القول أ

 ما يحدد الفرد ليس خاصيتھ الفردية، و�  ّن أك�� م��ا لعبة أفراد. أل 
ّ
ما الدور أو املوقع الذي يحتلھ �� إطار  ن

 التواصل ال يتحدد من خالل البنيات ال  ّن كما أ  .قيم ا�جماعة
ّ
 ة وغ�� اليّ فظل

ّ
 ة، و�يّ فظل

ّ
ما ع�� ما تحيل عليھ  ن

نتماءات الطبقية والعرقية وااليديولوجية  ال بنيات من مرجعيات إيديولوجية واجتماعية... �عكس اهذه ال

   .فراد املتواصل�نلأل  أل والثقافية...

 
ّ
القدرة ع�� �شكيل    مّما �ع�ي  ، تظهر قدرة التعب�� لدى األ�خاصأيضا  ع�� مستوى التواصل  ،ھكما أن

النشاط الرمزي   �� ش�ل�ن مختلف�ن جذر�ا من  �عب�� صر�ح    وهما:مجموعة من االنطباعات لدى اآلخر�ن 

موز اللفظية أو بدائلها ال�ي �ستخدمها ال�خص �� إطار  فيتضمن الرّ   ،وآخر ضم�ي أو غ�� مباشر. أما األول 

 
1-Goffman, Erving, op. cit., p 33. 

 .76ص ، مرجع سابق،"التواصل نماذج ورهانات" ، المصطفى،عمراني -2
3- Goffman, Erving, op. cit., p 75 

 .76صمرجع سابق، ، "التواصل نماذج ورهانات،"لمصطفىا ،عمراني -4
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ن  فيتضمّ   ،�م يرتبطون معا ��ذه الرموز. وأما الثا�ياللغة من أجل نقل املعلومات إ�� املتحاور�ن املف��ض أ�ّ 

عرضية تختلف عن أسلوب    ارموز   إل��ا بوصفهاظر  مجموعة واسعة من اإلجراءات ال�ي يمكن للمتحاور�ن النّ 

   التعب�� الصر�ح. وكيفما �ان ش�ل التعب��، فإّن 
ّ
ل ب�ن األ�خاص أساسية ��  االنطباعات األو�� ال�ي تتش�

كما يتمثل جانب من مع�ى التفاعل ب�ن األ�خاص �� ال�لمات ال�ي ينطقو��ا، أي اللغة،  .  1ا�حياة اليومية

 2بينما يكمن ا�جانب اآلخر �� األسلوب الذي يتش�ل فيھ القول �� السياق االجتما��.

أّن ة تواصليّ ة عمليّ أيّ   "إّن  ال�ي ينخرط    ة مشروطة مسبقا �سياق اجتما�� يؤطرها، ع�� اعتبار  البيئة 

التّ  خصوصية. ضم��ا  إعطائھ  إ��  تن�ع  وقواعد  ملعاي��  حاملة  تظل  املؤسسة)  الوضعية،  (الفضاء،  واصل 

بالكيفيّ  نتواصل  إّن فنحن ال  الشارع.   �� أو  البيت   �� أو  أو فصل مدر�ىي  داخل مكتب  ذا��ا  سلوك    �ّل   ة 

خدم األسرة بمجموعها جدران البيت �حماية  فمثال، "�ست .  3د"محّد   ينخرط ضمن سياق اجتما��ّ   تواص��ّ 

  �� اس��خاء  من  ذلك  عليھ  �شتمل  بما  ا�حجرات،  أرجاء   �� آنذاك  �شيع  ال�ي  ا�خاصة  ا�حميمية  حيا��ا 

 .4ا�حديث وارتياح �� ارتداء املال�س"

أ الذي    ّن كما  اإلخراج  نمط  وفق  وتقديمها  الذات  إبراز   �� غوفمان،  حسب  �سهم،  االجتماعية  البيئة 

معينة،    اجتماعية  بخصائص  يتمتع  �خص  أي   ّن أ  مبدأ  يقوم ع��  ا�جتمع  ّن توخاه أمام اآلخر، حيث نجد أت

لذلك  يتعاملوا   وأن   قيمتھ  يقدروا   أن  شر�ائھ   من  يتوقع   أن  عادة   لھ   يحق وفقا  إدغار  .  5معھ  ويش�� 

"حاجتنا الع��اف اآلخر بنا �� جزء ال يتجزأ من حاجتنا الذاتية لتأكيد    إ�� أّن أيضا    Edgar Morinموران

 .6ذواتنا"

 : الرقمیة  البعد االجتماعي والتواصلي للهویة: تقدیم الذات بین الحیاة الیومیة والحیاة  -3

التواجد    ماس ب�نتّ ال  حدود   عنديمكن من خاللها الوقوف    كب��ة  �� العصر ا�حا��، لم �عد هناك فروقا

  ، سواء �علق األمر بالتواجد السي��ا�ي  رق�ي داخل ا�جتمعال  والتواجد  ،)أي ع�� مستوى الواقع املادي (  يافعل

هذا الوسيط (ا�حواسيب،    .عن طر�ق وسيٍط رق�ي (اآللة)  أو  ،زم�انيا أي تناظر�ا (وجها لوجھ) �� اآلن والهنا

تحقيق   أجل  من  سلفا  املصممة  اإللك��ونية  بال��امج  يزخر  الذي  اإللك��ونية)  األلواح  الذكية،  الهواتف 

 
1- Goffman, Erving, op. cit., p 12. 

  غدنز، -2
ٔ
،  للترجمة العربية المنظمةبيروت : ، ترجمه وتقديم فايز الصياغ علم االجتماع مع مدخالت عربية ،سالنتوني وكارين بيردا

 . 164ص  ،2005
- 295، ص )2016(السنة الثانية،  -العدد الرابع نقد وتنوير،  والرهانات"،"سوسيولوجيا التواصل: الفرضيات ، المصطفى ،عمراني -3

083. 
4- Giddens Anthony, Sociology, Fifth edition, Plity Press, 2006, P 148. 
5- Goffman, Erving, op. cit., P 21. 

ولى، الهوية البشريةالنهج ٕانسانية البشرية إدغار،  ،رانمو  -6
ٔ
بو ظب، ترجمة هناء صبحي، الطبعة اال

ٔ
بو ظب، هيئة يا

ٔ
للثقافة  يا

 .  95ص ،2009والتراث، كلمة،
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وا�حاجة إ��    ،وا�حاجة إ�� التواصل والتفاعل  ،عن الذات  حاجات اإل�سان االجتماعية: �ا�حاجة إ�� التعب��

 االع��اف املتبادل ب�ن أفراد ا�جتمع. بمع�
ّ
 �عارض ب�ن الفع�� والرق�ي.  ھ ال يوجد أّي ى أن

 
ّ
أن إ��  السياق  هذا   �� اإلشارة  الرق�يوتجدر  مصط�ح  �ستعمل  االف��ا�ىي  ∗نا  أّن Virtuelوليس  ذلك   ،  

مصط�ح االف��ا�ىي يرد غالبا للداللة ع�� "ا�عدام الوجود التام أو الوهم، وهو مع�ى خاطئ، �� ح�ن يطلق  

سفة ع�� ال�ىيء املوجود �ش�ل �امن، وال يتعارض االف��ا�ىي من الناحية الفلسفية  �عب�� االف��ا�ىي �� الفل

   ،مع ا�حقيقي
ّ
ت �لمة اف��ا�ىي  "وقد اشتّق .  1ما يتعارض مع الفع��: فال�جرة موجودة اف��اضيا �� البذرة"و�ن

virtuel    الالتينية ال�لمة  اشتّق   virtualisمن  �لمة  ال�ي  من  بدورها  �ع�ي    virtusت  والطاقة. القوّ ال�ي  ة 

�ا أصبحت �ش�� إ�� ما يجري �� شبكة  و�ستعمل �� وسائل اإلعالم بمع�ى "الرق�ي" أو "غ�� املادي"، أي أ�ّ 

 .2األن��نيت بالتعارض مع ما يجري �� العالم الواق��"

الواق�� بل  "إن االف��ا�ىي ال يتعارض مع   �� هذا االتجاه أيضا، "�حح بول ف��يليو هذا الفهم بالقول:

موّ�  ا�حا��.  أّن مع  �ع�ي   حا  ال  املادية  غ��  وطبيعتھ  ا�حواسيب  ذاكرة   �� االف��ا�ىي  العالم  وجود  نمط 

با ألي نوع  و�التا��، تجنّ  3البعض ي��جم �لمة اف��ا�ىي إ�� "شبھ الواق��". بالضرورة عدم واقعيتھ بدليل أّن 

 لدى القراء عن   نمن االرتباك واللبس اللذين قد يحصال 
ّ
نا �ستعمل مصط�ح  د استعمال �لمة اف��ا�ىي، فإن

التّ الرّ  أش�ال  جميع  ممارسة  من  االنتقال  ع��  للداللة  تناظر�ّ ق�ي  املادي  الواقع   �� االجتما��  إ��    ،افاعل 

 فاعل االجتما�� ب�ن األفراد تواصال ومع�ًى.ممارس��ا ع�� وسيط رق�ي مع االحتفاظ بجميع عناصر التّ 

 ا الصدد:يقول السفيا�ي �� هذ

  
ّ
التواصل  "إن (مواقع  الشب�ات   �� أيًضا  ونمارس  اجتماعية،  سلوكيات  نمارس  ا�حقيقي  العالم   �� نا 

، كما نقوم �� العالم ا�حقيقي �عمليات تواصل حقيقية مع ا�ج��ان والناس  
ً
االجتما��) سلوكياٍت اجتماعية

العالم   و��  إ�خ،  حولنا  ع�  ]الرق�ي[من  تواصل  �عمليات  نقوم  أوسع"أيًضا  نطاق  "إن  و�قول    .�  مضيفا: 

ُئك سلًفا لفكرة  ��ِيّ التفاعلية     الشب�ات االجتماعية واملنتديات واأللعاب 
ّ
 أن

ّ
ل، فتطلب منك اختيار  ك ممث

   اسمك “املستعار” وهو القناع الذي ستلبسھ ��
ّ

 مسرحية الشب�ات، وتمك
ّ

طبيقات  ب�ات والتّ نك �عض الش

  ور الذي تر�د القيام بھ، وتختار حي��ا اللباس الذي تفضلھسب الّد رمز�ة لك تنا  صورة  ”Emoji“من اختيار

 
جهزة اإللكـترونية  الفيديويدل مصطلح الرقمي على طريقة نقل وتخزين المعلومات الصوتية والكـتابات و∗

ٔ
و اال

ٔ
نترنيت ا

ٔ
في شبكة اال

جهزة المعالجة الرقمية تنبني على لغة برمجية تقوم بتحويل المعلو
ٔ
ن ا

ٔ
لواح اإللكـترونية..)، إذ ا

ٔ
مات (الحواسيب، الهواتف الذكية، اال

رقام 
ٔ
وجاء في المعجم الوسيط   .في ذاكرة الحاسوب مما يساعد في معالجة ونقل البيانات في الشبكة العنكبوتية وتخزينها 0و 1الي ا

ة ة الموجودة: شبكة رقمي� ة مطّورة عن الخدمات الهاتفي� ة .شبكة اّتصاالت رقمّية عالمي� ُتعد�  1و 0لغة برمجية تعتمد الرقمين  :لغة رقمي�
نة لتستخدم في الحاسبات والبرامج اإللكـترونية كوسيلة للعمل بها. يًصا طبًقا لقواعد معي�  خّصِ

ولى، بيروت، هيئة البحرين للثقافة  عالمنا االفتراضي: ما هو؟ وما عالقته بالواقع؟ ليفي، بيير،  -1
ٔ
ترجمة الكحال رياض، الطبعة اال

ثار، 
ٓ
 .  15، ص2018وا
ولى، المنامة، سوسيولوجيا االتصال والميدياإريك،  ،ميغري  -2

ٔ
 . 603، ص2018، ترجمة لعياضي نصر الدين، الطبعة اال

 . 604نفسه، صالمرجع  -3

http://www.shouf123.com/
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ّ

والش بل  وألوانھ،  بھ  تظهر  أن  تحّب وتحب  الذي  حيث:  �ل  من  بھ  اآلخرون  يراك  الوزن،   أن  (الطول، 

  فكرة أّن  الشعر...)، و�بدو الوضع إ�� هنا مقارً�ا مع 
ّ

"املشارك�ن �� الش
ً

 .1ب�ات االجتماعية ممثلون فعال

 لوحدي" التّ في  ش��ي تور�لي�� السياق ذاتھ، �ستكشف عاملة النفس  
ً
حديات املتعلقة بإثبات  كتا��ا "معا

من العمر ستة عشر   البالغة  مر�كيةاأل طالبة  ال،  Audreyث عن "أودري"  ، و�� تتحّد الرق�يالذات �� العالم  

ما    أودري ��� أّن   تؤكد الباحثة أّن تتمتع �شعبية كب��ة ع�� وسائل التواصل االجتما��. حيث  ال�ي  عاًما و 

�ا "توأم صغ�� لها ع��  مثيل. وتصف هو���ا ع�� فيسبوك بأ�ّ تضعھ ع�� اإلن��نت هو نوع من األداء بمع�ى التّ 

 للتعليقات. وتدافع تورك��    اإلن��نت"، و�� تتالعب ��ا و�عيد �شكيلها
ً
ال�ي تقر بفضل    عن فكر��ااستجابة

اإلن��نت حيثشبكة  جوانب  استطا  ،  تأكيد  أودري  وتطو�ر من  عت  تلك  �خصي��ا  �شعر ها،  ال  قد  ال�ي 

 .2بيئات حقيقية تطلقها �� بالراحة ح�ن

(ع�� حد    ال يتوقف أبداالدور الذي ير�حھ، و"  فرد  �ل  يلعب فيھ  هكذا، يبدو فيسبوك فضاء مسرحيا  

 تفاصيل األداء.  أمام حشد كب�� يراقب"، نحت تمثال خاص بھ عن  )أفالطون �عب�� 

طر�قة  �ع�ي اختيار ا�حتوى و   ،التواصل االجتما��الفيسبوك، و�ا�� مواقع    ذن، ع��إ  تقديم الذاتإن   

لعملها،   املسر��  إرضاءاإلخراج  حشد    أو  ��دف  قبل  من  اإل�جاب  الرق�يج�ي  ا�حا ".ا�جمهور    جة وهذه 

يراقبنا    الرق�ي املتعلقة برضا اآلخر   لتن�جم،  لذاتام ع��  تحتّ   دوما،الذي    وقواعد   إعادة �شكيل دورها 

 . نخرط فيھالذي ت الرق�يا�جتمع 

  ) ع�� �حياة االجتماعية(ا�خاصة با  Goffmanوفيما ي�� جدول نو�ح من خاللھ إسقاط نظر�ة غوفمان

 مواقع التواصل االجتما��:  ، وتحديدا شبكة األن��نيت

 

 

 

 

 

 
 مرجع سابق.  عبد هللا، ،السفياني -1
ة علوم اإلعالم واقع البناء الذاتي للهوية"ممواقع التواصل االجتماعي و" ثرّيا، ،السنوسي -2

ّ
السنة   ، 3واالتصال، عدد ، مجل

 . 2019. الثانية
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(ا�خاصة با�حياة االجتماعية) ع�� شبكة األن��نيت، وتحديدا مواقع   Goffman إسقاط نظر�ة غوفمان: 1جدول 

 1التواصل االجتما�� 

اقع التواصل   ا�حياة اليومية  املسرح  شبكة األن��نيت ومو

 االجتما�� 

��   العرض االجتما��  (التفاعل  التفاعل  تدفق 

 الواقع) 

 تدفق التفاعل رقميا 

صة   االن��نيت   ال�خصية االجتماعية  ال�خصية املتقمَّ  �� املستخدمة  ال�خصية 

 ومواقع التواصل االجتما��. 

 الفرد (مستخدم األن��نيت)  الفرد  املمثل (الفاعل) 

طر�قة التفاعل رقميا (التعب�� عن طر�ق   املظهر والسلوك ع�� مستوى الواقع  الدور 

 التعليقات...)املنشورات، الصور، 

  أطراف التفاعل االجتما��: األ�خاص ا�جمهور (فر�ق التمثيل) 

أثناء    املتحاور�ن للفرد  املراقب�ن  أو 

 التفاعل �� ا�حياة اليومية. 

ومختلف   األن��نيت   �� املستخدم  شبكة 

شبكة   االجتما��:  التواصل  مواقع 

املراقب�ن األ�خاص  أو  للفرد    األصدقاء 

 االجتما�� الرق�ي. أثناء التفاعل 

 خشبة املسرح: 

��خيص   �� املمثل  ينخرط 

الستار   ع 
َ
ُيرف عندما  الدور 

حيث   املشهد  ببداية  إيذانا 

بناء   املمثل  سلوك  يتش�ل 

ا�جمهور   توقعات  ع�� 

اإلعداد   وكذا  املشاهد 

ال�ي  لل�خصية  املسبق 

 يؤد��ا. 

يتصرف الفرد وفق ما هو متوقع منھ ��  

االجتماع والوضعية  ال�ي السياق  ية 

أو  بو��  آخر�ن  أفراد  مع  ف��ا  يتواجد 

وعادة يأخذ السلوك أش�ال    ،دون و��

ع��   بناء  اليومي  التفاعل  من  مختلفة 

مثل   مجتمعية  وأعراف  ثقافية  معاي�� 

عطلة   حول  وا�جامالت  التحية  تبادل 

��اية األسبوع أو االنتظار �� الصف من  

أجل الدخول إ�� املتجر أو الصعود إ�� 

 .ا�حافلة

املستخدم ذاتھ رقميا �� ش�ل أداٍء    يقدم

ما   الهو�ة  م�ونات  �ختلف  استعرا�ىي 

الرقمية   الهو�ة  �ش�ل  إ��  يؤدي 

تتغ��  أن  املمكن  من  وال�ي  للمستخدم 

 حسب �ل موقع. 

 
1-Tashmin, Nurshat, op. cit., Pp 91-100.  
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يتخلص   ال�واليس:  خلف 

املمثل من الدور الذي يلعبھ  

حينما �عود إ�� غرفة تبديل  

املال�س أو امل�ان ا�خصص  

لالس��احة، حيث ي�ون ع��  

ال�ي  طبيعتھ  أو  حقيقتھ 

املقيدة   غ��  ذاتھ  �عكس 

 �� يؤد��ا  ال�ي  بال�خصية 

لتقييم  .العرض فرصة  و�� 

أجل  من  واالستعداد  األداء 

ع��   أخرى  مرة  الظهور 

 خشبة املسرح.  

الناس   يتفاعل  العامة،  األماكن  عكس 

وأماك��م   منازلهم   �� أك��  براحة 

ف املرء �ش�ل  ا�خاصة، حيث ال يتصر 

رس�ي مع أفراد أسرتھ كما هو الشأن ��  

آخر   اجتما��  سياق  أي   �� أو  العمل 

والتقمص.   اإلعداد  من  نوعا  �ستد�� 

ا�خاصة   األماكن  أيضا  �سمح  كما 

الظهور   أجل  من  باالستعداد  لألفراد 

مرة أخرى �� ا�حياة اليومية العامة وما  

وسلوكيات   سياقات  من  تقتضيھ 

 مختلفة.  

يق تصرفاتھ  عندما  بتقييم  الفرد  وم 

وسلوكياتھ وتوج��ها بناء ع�� ما حدث أو  

ما سيحدث، أي �عديل السلوك و�ظهار  

ثم   ومن  ال�خصية  سمات  إخفاء  أو 

الظهور  ب�ن  تفاعلية  س��ورة   �� األدوار 

ومدى    ) and offlineonline(والتخفي  

ي�ون  ال  املستخدم.  شبكة  استجابة 

ال �عملية  واعيا  دائما  تقييم  املستخدم 

  .واإلعداد

   Cassili  يرى �اسي��
ّ
النّ أن الشاشة  ھ ال يجب  طر�ق  الذات عن  تمثيل  إ��  لتحديد هو�ة  ب�ونھ  ظر  أداة 

املستخدم فقط، بصرف النظر عما إذا �ان هذا التحديد �سمح لنا بالتعرف ع�� املستخدم �� فضاء من  

ال.   أم  ف��ا  نتقابل  أن  يمكن  ال�ي  اليومية  ا�حياة  أداة  فضاءات  �ىيء  �ل  قبل  التمثيل  �عت��  أن  يجب  بل 

 .1للتموضع (تحديد املواقع) والبحث عن االع��اف داخل ا�جتمعات الرقمية ال�ي ي�جأ إل��ا الفرد

رغبة الظهور �� �ىيء    أّن   Serge  Tisseron  من جهة أخرى، يرى الطبيب وا�حلل النف�ىي س��ج تيسرون

غبة  هذه الرّ   أكيد عل��ا، مش��ا إ�� أّن تقديم الذات هو نوع من التّ   وأّن   ،أسا�ىي وداخ�� �� ال�ائن اإل�سا�ي

 باعتبارها فضاء �جميع تحوّ   تمر اليوم عن طر�ق مواقع التواصل االجتما��،
ّ

ال��ا.  الت مظاهر الذات و�شك

يال  �ا خة ثابتة. إ�ّ ة بالفرد، ناهيك عن أن ت�ون هو�ّ ة خاصّ الهو�ة لم �عد ملكيّ   و�و�ح س��ج تيسرون أّن 

د  فرد متعّد   مرة حيث يصبح �ّل   �عتمد ع�� تفاعالت ب�ن مجموعة من األ�خاص، ما يجعلها تختلف �� �ّل 

 .2بالرجوع إ�� الفضاء االجتما��الهو�ات  �مكن �عر�فھو الهو�ات. 

ت إثار��ا من طرف  قد تّم   بتقديم الذات  مواقع التواصل االجتما��مسألة ارتباط    ّن أإ��  إلشارة  تجدر او 

أنا ��  منشور �� �حيفة نيو�ورك تايمز تحت عنوان "  �� مقال  Peggy Orenstein� أور�شتاين"  �ال�اتبة "بي

قيمة    من خالل تأكيد ، تجر���اتحدثت فيھ عن  حيث    )I Tweet, Therefore I  Am(   تو���، إذن أنا موجودة"

واع��فت �شغفها باستخدام  ينة.  مع�� بناء الذات ونحت هو�ة  مواقع التواصل االجتما��، وتحديدا "تو���"

 
1-Casilli Antonio, « Être présent en ligne: culture et structure des réseaux sociaux d'Internet », Idées 
économiques et sociales, N° 169, 2012, p 18. 
2-Tisseron Serge, «Image de soi et réseaux sociaux: de nos penderies à nos ordis», Salut & fraternité N°79 
octobre, 2012, p 8. Récupéré du: https://www.calliege.be/salut-fraternite/79/ 

https://www.calliege.be/salut-fraternite/79/
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بالنسبة لها فرصة للتعب�� عن    مواقع التواصل االجتما��التو��� من أجل إثبات ذا��ا، حيث مثل استخدام  

 .1�� سياق اجتما�� جديد�عر�ف تجر���ا  ةعادو� نفسها وتطو�ر كيا��ا الداخ��،

الس�� إ�� االع��اف من قبل اآلخر    بأّن   LipianskyMarc -Edmond  من جهتھ يرى إدمون مارك ليبيا�س�ي

الس��ورات   ب�ن  من  وواحدا  التواصل،  أجل  من  الالو��  محر�ات  ب�ن  من  واحدا  نفسھ  الوقت   �� ي�ون 

وهذا ما يجعل مواقع التواصل االجتما�� فضاء يتيح كال األمر�ن    .2األساسية ال�ي يتم من خاللها بناء الهو�ة

��  عرض) الذات للداللة ع�� الرغبة �� التواصل و- واء عن طر�ق تقديم (استعراضس   ،لفردا  بالنسبة إ��

 البحث عن التأكيد عل��ا من جهة أخرى.عن طر�ق  و أالتعر�ف ��ا من جهة، 

ليبيا�س�ي  حسب  االع��اف  حاجLipiansky  فطلب  مختلف  �عب��ه   �� يتبع  يتحدد  ا،  والذي  الهو�ة  ت 

 بدوره من خاللها. فهناك:  

 ي�ون معروفا باسمھ. ف ا�حاجة إ�� الوجود: أن ي�ون الفرد متواجدا وظاهرا بالنسبة لآلخر�ن،  •

يحتل م�انة مع��ف  فا�حاجة إ�� اإلدماج: أن يتم إدماج واندماج الفرد داخل مجموعة من األفراد،   •

 �تم اعتباره عضوا شرعيا مشا��ا أو متساو�ا مع اآلخر�ن.و  ��ا،

�تم ا�حكم عليھ �ش�ل  و ي�ون محط تقدير،  فا�حاجة إ�� القيمة: أن َيمنح صورة جيدة عن الذات،   •

 إيجا�ي. 

ا�حاجة إ�� السيطرة: أن ي�ون قادرا ع�� السيطرة ع�� أش�ال التعب�� وع�� الصورة ال�ي يمنحها   •

 عن الذات.  

�تصرف  و ائص �خصيتھ،  يؤكد ع�� خصفا�حاجة إ�� التفرد: أن ي�ون الفرد مم��ا عن اآلخر�ن،   •

 كما هو، وع�� ما هو عليھ.  ُيقَبلف�جيتھ ع�� 

�� عالقة يتم بفضلها تجديد هو�ة  ف ،  من هنا   �ل هو�ة تتطلب تواجد هو�ة أخرى، أي �خصا آخر، 

 .3الذات

هذه   الفرد يحاول دائما أن يقدم أفضل صورة عن نفسھ. لكن، يبدو أّن فإّن  كما أشرنا إ�� ذلك سابقا،  و 

ة قد أخذت حجما أك�� مع ازدهار التكنولوجيات ا�حديثة، خاصة شبكة األن��نيت ومواقع التواصل  الظاهر 

االجتما�� ال�ي فتحت ا�حدود أمام استعراض للذات تجاوز حدود الدائرة االجتماعية التقليدية أو املتعارف  

) باألن��نيت االجتما��، �سمح للفرد  Millerand  )2010و  Proulxيصفھ  الذي    2.0عل��ا. فاألن��نيت أو الو�ب  

 
1- Peggy Orenstein,"I Tweet; Therefore I Am"", The New York Times, 2010, July 13, Available at: 
https://www.nytimes.com/2010/08/01/magazine/01wwln-lede-t.html 
2- Lipiansky Edmond Marc,« L’identité dans la communication ». Communication et langages, N°97, 
1993, Pp 31-37. Récupérer du: 
https://www.persee.fr/doc/colan_03361500_1993_num_97_1_2452?q=lipiansky 
3- Lipiansky, Edmond Marc, op. cit., Pp. 32-37. 

https://www.nytimes.com/2010/08/01/magazine/01wwln-lede-t.html
https://www.persee.fr/doc/colan_03361500_1993_num_97_1_2452?q=lipiansky
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ُيظهر نفسھ ع�� وسائل ش�ى، حيث �ش�ل ا�حديث عن الذات نوعا جديدا، وأن    ث عن نفسھ،بأن يتحّد 

 .1�سبيا، من التواصل. بقطع النظر عما هو معروف �� األدب بالس��ة الذاتية

ألدوارهم املتغ��ة من موقع    األفراد  دارةإ  كيفية  مالحظة  تتيح  أن  من شأن مواقع التواصل االجتما��  إّن 

إ�� و�الرجوع  آخر.  التمثيل  فإّن   غوفمان،  إ��  أو  واأل�شطة  السياق،  ختلفت   اإلجراءات  وكذلك    باختالف 

املعتمدة. يتّم   املمكن  فمن  وهكذا،   "الوجوه"  الذات  أن  يرغب  وفقا  تقديم  الذي    إظهاره   ��  املرء  للوجھ 

 ، وملعارفھ �� فيسبوكin-Linked  لزمالئھ �� العمل �� لنكد إنو   ،Instagram  ألصدقائھ وأقر�ائھ �� أ�ستغرام

Facebook  أي عادة  املمثل  �ستخدمھ  الذي  الرمزي،  ا�جهاز  سوى  ليس  ال�خصية)  (الواجهة  ...فالوجھ 

االجتماعية ليست  ا�حالة  و املوقف،  و فامل�انة،  .  2الفرد، سواء �ان ذلك قصدا أم ال، أثناء أدائھ أو تمثيلھ

إ�ّ  إظهارها.  و�التا��  امتالكها  للمرء  يمكن  املن�جم، أشياء مادية  الالئق،  السلوك  إنتاج  نماذج من أجل  �ا 

األنيق والوا�ح �ش�ل جيد، سواء تمت ممارستھ بطالقة أو بصعو�ة، بو�� أو بدونھ، عن حسن نية أم  

 .3تحقيقھ �� �ل مرة و�جب  تحي�ن)تحديث ( إ�� يحتاج  �ش�ل تفاعال النماذج هذه  نفاقا. إّن 

ومن    ؟مواقع التواصل االجتما��، من الذي يمتلك القوة  يبدو السؤال مختلفا �عض ال�ىيء �� حال  لكن،

أّن  نجد  حيث  السلطة؟  يمارس  ثقلها ومزاياها من    الذي  ب�ل  تأث��ها وتضغط  تمارس  التكنولوجية  األداة 

و�التا��    ،الشعور باالنتماء إ�� الشبكةو االستعمال الفردي،  و األحداث،  و اآلنية،  و الصوت،  و قبيل: الصورة،  

 و إ�� ا�جموعة،  
ّ
 و ھ  العضو�ة... كما أن

ّ
وذلك راجع إ��    ،نا ال نختار الشب�ات االجتماعية نفسهامن املؤكد أن

اختالف اختياراتنا واهتماماتنا ورغباتنا... ف�ل شبكة اجتماعية لها اتجاه خاص �عكس نوعا من التقارب  

 .4االهتمامات...و الشغف، و الفئة العمر�ة، و �سا�ي كيفما �ان والذي يتمثل �� املهنة، اإل

 :linkedinمؤسس موقع لنكد إن ،Hoffmaneid �� االتجاه نفسھ، يقول هوفمانر�د

 إ"
ّ
فيسبوك  فالمختلفة جدا.    [مواقع التواصل االجتما��]هذه الشب�ات  ھ، ع�� الرغم من املظاهر، فإّن ن

Facebook    بمثابة هو  املثال  سبيل  ألّن املن�ل ع��  اف��ا�ىي   ،  م�ان   �� تجتمع  أن   �� األساسية  الفكرة 

أو   أطفالك  صور  �شاركهم  أن  يمكنك  الذين  أولئك  معارفك،  من  صغ��  جزء  منك،  املقر��ن  باأل�خاص 

 ]النادي[مثل  MySpace  األمسيات ال�ي تذهب إل��ا.(...) ماي سبيس
ّ
ل�خ�ىي مث��ا قدر  ك تجعل ملفك ا، ألن

 
1- Vrignaud Caroline, «Se mettre en scène sur les réseaux sociaux : le rôle de la photographie sur 
Facebook». Université Du Québec, Montréal, 2015, P 10. Consulté le 30/11/019: 
https://archipel.uqam.ca/7604/ 
2- Goffman, Erving, op. cit., P.29. 
3- Ibid., P 76. 
4- Elouizi. Mustapha, «Les réseaux sociaux : contexte tumultueux en enjeux complexes», BAHITOUN 
La Revue Marocaine De Sciences Sociales Et Humaines, N° 1, 2017, P 15. 

https://archipel.uqam.ca/7604/
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، ألنھ �عمل ع�� إبقائك متواصال مهنيا، �ساعدك ع�� تنفيذ  املكتبهو    Linked inاإلم�ان.(...) لنكد إن  

 .1املشاريع و�نجاح حياتك املهنية.(...)"

 
ّ
إن التواصل االجتما��،  ھ  لكن، يمكن القول �عد إجراء مالحظات دقيقة الستخدامات مختلف مواقع 

فيما يتعلق بأهداف �ل موقع وطرقھ التفاعلية ال�ي   املواقعختالفات الظاهرة ب�ن هذه  ع�� الرغم من اال و 

أو   (أ�ستغرام)،  الفيديو  مقاطع  أو  الصور  �استخدام  التق�ي  با�جانب  التقيد  بمع�ى  مستخدميھ،  تؤطر 

(تو���)،   (املنشورات  العمل  إنأو  أش�ال    )ولنكد  من  األنواع  هذه  �ل  ب�ن  املزج  الذات  أو  عن  التعب�� 

  (فيسبوك...)
ّ
ھ من ا�حتمل أن يقع  مما �سمح بإم�انية التنقل ب�ن السياقات االجتماعية و�غي�� األدوار، فإن

ات  و من قبل الذ  أو دونھتداخل ب�ن السياقات االجتماعية واألدوار واألدوات والرسائل، سواء تم ذلك بو�� 

 املتفاعلة. 

طبيعة مواقع    حسب   الذات ع�� املستوى الرق�ي، تأخذ طا�عا متنوعا   عملية اإلخراج ال�ي تمارسها   ّن إ

تقديم  بخصوص  هذا اإلخراج للهو�ة الرقمية يختلف عن ما طرحھ غوفمان    ّن أ  التواصل االجتما�� . كما

ھالذات ع�� املستوى الواق��، من حيث 
ّ
اقتحام اآلخـر إال بموافقتھ، أي ما يصط�ح عليھ غوفمان   يتّم ال   أن

ffmanE. Go مدخرات األنا" (حياة خاصة، موضوعات خاصة،أسرار، شؤون �خصية ...).ـب" 

فإحدى قواعد التواصل من الناحية السوسيولوجية، هو عدم اقتحام مجال اآلخر ، إال ح�ن يحدث  

التفتح من جانب هذا األخ��. وهذا ره�ن بمجموعة من الضوابط العرفية (تجارب سابقة، معرفة متبادلة،  

ا �� ح�ندرجة  نا  أللفة، رغبة...)؛ 
ّ
الذوات تجارب سابقة وذاكرة    أن أغلب  نتقاسم مع  الرق�ي، ال  العالم   ��

و�نيات سي�ولوجية   ،فكر�ة متعددة يات ومرجع ،مش��كة، بل نحن أمام �ائنات بامتدادات ثقافية مختلفة

صورا الرق�ي  املستوى  ع��  واآلخر  األنا  ب�ن  اإلدراك  عملية  ف��ا  تطرح  تحملھ    متنوعة…  ما  عن  مختلفة 

اإلدرا�ات الواقعية من ال��امات تفرضها شروط النسق املش��ك ب�ن األنا واآلخر ع�� مستوى األدوار ال�ي  

  األنا واآلخر ع�� املستوى الرق�ي يمارسان ع�� "القناع"  ّن يمارسو��ا ع�� مسرح ا�حياة االجتماعية. بمع�ى أ

�ل طرف    ع��  ن هو���ما، و�خفاء لعناصر أخرى �ستع�ىيجدلية ا�حضور والغياب، أي حضور لعناصر م

 الكشف ع��ا، ألن ال�جل االجتما�� املش��ك بي��ما مغيب.  

 � ممارسة  عملية  �سهل  أساليب  ّل  وعليھ،  من  وغ��ها  والتضليل  والتمو�ھ  وا�جذب  اإلغراء  أش�ال 

إ  "Digital  Phishing  الرق�ي  "االصطياد  السي�ولو��.   باملفهوم 
ّ
ليبيا�س�ي، نا  ن عليھ  يصط�ح  ما    أمام 

Edmond Marc Lipiansky  اس��اتيجيات اإلثارة"    ـب"Les Stratégies de séduction  أي االس��اتيجيات ال�ي

 تجعل من اآلخر نقطة ا�جذب، وموطن التعاطف واالندماج �� عاملھ الرق�ي/االف��ا�ىي. 

أو "كيف أظهر    ،الصورة ال�ي تحملها ع�ي؟"  ولذلك تأ�ي األسئلة ال�ي يطرحها غوفمان، من قبيل "ما ��

إطار   وتنتقل من  التفاعل  دائرة  تتسع  حيث  الرق�ي،  الفضاء  داخل  جديدة  وتمظهرات  صورا  تأخذ  لك؟" 

 
1- Molinaro Fabrice, «Facebook, c'est la maison, et LinkedIn, le bureau», 2009, visité le 28/09/2019 à: 
https://www.les-infostrateges.com/actu/facebook-c-est-la-maison-et-linkedin-le-bureau 

https://www.les-infostrateges.com/actu/facebook-c-est-la-maison-et-linkedin-le-bureau
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ضيق(تفاعل داخل ا�جتمع) إ�� إطار أك�� رحابة (ا�جتمع املعولم)، حيث التفاعل ال حدود لھ، وال �سيجھ  

يتجسد مع ذوات العالم الرق�ي بدون شروط مسبقة، حيث يتم ��   أعراف وتقاليد مش��كة ومسبقة، بل

إ�� عواملها، و�� أغلب األحيان دون استئذان. بمع�ى أ الولوج  العالم اقتحام للذوات، وسهولة  األنا    ّن هذا 

يمكن أن تقتحم ملعب اآلخر وتبدأ اللعب معھ، أو تنخرط �� دردشة أو تواصل اف��ا�ىي دون حاجة إ��  

 ة و�طار اجتما�� مش��ك. معرفة مسبق

 إ
ّ
تتفاعلن ذوات  لصور  الرقمية  املرايا  لعبة  أمام  بأش�ال    فيما   نا  التواصل،حيثمتنوعة  بي��ا  يتم    من 

�سينار�وهات  الذات  جديدة  مستحدثة  تقديم  مع    و�لغات  فضاء تن�جم  يفرضها  ال�ي  التقنية    الطبيعة 

مالرق�ي م جديدة    اجتماعية  اوأعراف   اطقوسبذلك    ة ؤسس ،  اإلخراج  ع��  الدرس  ستوى  من  �ستد�� 

��السوسيولو��   النظر  أجل    مقار�اتھ  إعادة  مظاهر من  ع��  ا  استجالء  تتم  ال�ي  االجتماعية  لتفاعالت 

 مستوى البنية الرقمية.

 : خاتمة  -4

خالصة القول، قبل وقت طو�ل من ظهور األن��نيت، تم تحليل السلوك اإل�سا�ي داخل ا�جتمع �� إطار  

مفهوم التفاعل االجتما�� باعتباره س��ورات جدلية قيل حولها الكث�� من الكالم ح�ى ظهرت ثنائية خشبة  

م فيھ عرض الذات و�ظهارها  ، حيث �عت�� املسرح فضاء يتGoffman  املسرح وال�واليس ال�ي جاء ��ا غوفمان 

هيئٍة   ع��  ي�ون  الذي  املمثل  ع��  فقط  حكرا  ت�ون  أن  املف��ض  من  ال�ي  ال�واليس  عكس  ا�جمهور  أمام 

ا�جمهور  أمام  عليھ  يظهر  قد  عما  تماما  ذلك،  تختلف  ع��  االجتما��   بناء  للتفاعل  النظري  اإلطار  فإن 

تعو�ض �ل من خشبة املسرح وا�حياة اليومية بالشبكة  والتمثيل املسر�� يبقى قائما ح�ى لو قمنا اف��اضا ب

éseauR عدم االتصال أو خارج ا�خط   وال�واليس وا�حياة ا�خاصة بخاصيةligne hors-Off line1 . 

التفاعل    وتأسيسا  س��ورة  حول  تصورنا  فيھ  ن�خص  توضيحيا  رسما  للقارئ  نقدم  سبق،  ما  �ل  ع�� 

االجتما�� �� العصر الرق�ي، أي االنتقال من مستوى اإلطار النظري الذي قدمھ غوفمان �� تحليلھ ا�حياة  

 اليومية وصوال إ�� مستوى شبكة األن��نيت ومواقع التواصل االجتما��.

 

 

 
1- Casilli Antonio, op. cit., p 18. 
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 االنتقال من تقديم الذات �� ا�حياة اليومية إ�� تقديمها �� ا�حياة الرقمية  2رسم توضي�� 

 إعداد الباحث�ن  .
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 الملخص: 

ر ع��
ّ
ة تر�وّ�ة رائعة، ومن بي��ا نصوص بحثيّ  ة عديدة،معرفيّ ة رصينة �� حقول  نصوص بحثيّ   ِبتنا نتوف

�خيص النّ إيجا�ّي   أمروهذا  
ّ
 ا قر قيق ُيف�ىي بنا إ�� اإلقدي الّد . بيد أن الت

ّ
نا ما زلنا �عا�ي �� حقيقة األمر  ر بأن

�جة  س�� البتة إ�� معا� ال   الورقة هذهة ألسباب متعددة.  ة �� العلوم اإل�سانيّ من ضعف �� املمارسة البحثيّ 

تو�� فقط اإلشارة إ��  تعر�ف بتمظهراتھ أو نتائجھ، و�نما  روم االشتباك مع أسبابھ أو التّ تهذا الضعف، وال  

�بوّي لعدة أسباب.جانب واحد من الضعف البح�يّ 
ّ
   ، وقد جرى اختيار البحث ال�

 
ُ
امل البح�ي  الضعف   يتج�� 

َ
��  عا� �بوّي 

ّ
ال� البحث   �� الورقة فيما شاع  �� هذه  يمكن  ج  بما  الف��ة األخ��ة 

�بوّ�ة ال�ج��، بدعة التصّور املق��ح�سميتھ بـ "
ّ
"، لدرجة أصبحنا معها نتوفر ع�� املئات من املق��حات ال�

إ�� ��خيص هذه املمارسة، حيث توصلْت إ�� وجود  الورقة  اك�ي. عمدْت  مع ضعف أو ا�عدام ا�جانب ال��ّ 

 ة عامّ د الطر�ق �� الورقة إ�� تقديم معا�جة أوليّ ة ترتبت عل��ا. ما سبق، مهَّ عدة آثار سلبيّ 
ّ
اهرة  ة لهذه الظ

�بوّ�ة
ّ
�بوّ�ة والقرارات ال�

ّ
  .اندرجت �� مسار�ن: املوضوعات ال�

�بوّ�ة، طالب الّد �لمات مفتاحية
ّ
�بوّي، املق��حات ال�

ّ
ي، املن�ج جر��ّ راسات العليا، املن�ج التّ : البحث ال�

 .النو��ّ 

 

 

 

 

 

 
صول الّتربية بجامعة الكويت، بعنوان: الّتربية واتجاهاتها: رؤى وتطلعات  -1

ٔ
ول لبرنامج ماجستير ا

ٔ
هذه الورقة ُقدمت في المؤتمر اال

 ، وقد انفردت مجلة نقد وتنوير بنشر الورقة كاملة. 2022-5-9مستقبلية، بتاريخ 

 يد. عبدالله البرید أ.
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Abstract 

There is solid research in many fields of knowledge, and among them is good educational 

research, and this is a positive. However, a careful critical diagnosis leads us to report that in 

fact we still suffer from a weakness in research practice in the humanities for various reasons. 

This paper does not seek at all to address such a weakness, nor does it seek to engage with 

its causes or define its manifestations or results, but rather seeks only to point out one aspect 

of research weakness, and educational research was chosen for several reasons. 

The research weakness addressed in this paper is manifested in what has spread in 

educational research in the recent period, with what can be called “the fashion of the proposed 

proposal”, to the extent that we have hundreds of hasty educational proposals, with little or no 

cumulativeness. The paper proceeded to diagnose such a practice, as it concluded that there 

were several negative effects that resulted from it. The foregoing enabled the paper to present 

a general preliminary treatment of this phenomenon that fell into two tracks: educational 

research topics and educational decisions. 

Keywords: Educational Research, Educational Proposals, Graduate Students, 

Experimental Approach, Qualitative Approach . 
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 : مدخل  -1

البحثيّ  مؤسساتنا  من  عدد  استطاع  املاضية،  العقود  صدر  �� 
ُ
وت نتج 

ُ
ت أن  مة 

َّ
ا�حك ومجالتنا  العر�ّية  ة 

 بحثية رصينة �� حقول معرفيّ 
ً
ومن بي��ا حقل   ة،العلوم اإل�سانيّ مختلف تخّصصات  ة عديدة ضمن  نصوصا

�بية، وهذا أمر إيجا�ي يتع�ن �غذيتھ �� قوالب مؤسسيّ 
ّ
ة  ة مستدامة. وتقر�ر ما سبق ال �ع�ي البتّ ريعيّ ة �شال�

ة ألسباب  من سلبيات كبار، إذ ما زلنا �عا�ي �� حقيقة األمر من ضعف �� املمارسة البحثيّ   خلو نتاجنا البح�يّ 

ة  ة املتخصصة وضعف قدرا��ا وجهودها �� ترسيخ تقاليد بحثيّ متعددة، �عضها يرجع إ�� ا�جماعات العلميّ 

ي جيّ  و�عضها  املؤّس دة،  العلميّ خص  لدعم  سات  �افية  وم��انيات  ناجحة  عمل  نماذج  تب�ي  عن  و�جزها  ة 

،    اة ناجعة، و�قي��ا يتعلق بالباحث�ن أنفسهم، ضعًف ممارسات بحثيّ 
ً
 وت�اسال

ْ
ا �افية وال  ال يبذلون جهودً   إذ

�ي �ستغرق وقتً �ستخدمون املنا�ج البحثيّ 
ّ
وراء    ا، جر�ً ن�ج التجر��يّ وامل  ملن�ج النو��ّ مثل اا كب��ين  وجهًد   اة ال

ة ونحو ذلك  ة أو م�افآت ماليّ ة سريعة، �ال��قيات وا�حصول ع�� وظائف أو شهادات علميّ م�اسب بحثيّ 

 ة".  من "الغنائم ال�خصيّ 

النّص  البح�يّ   هذا  النتاج   �� الضعف  إ�� معا�جة   العر�ّي   ال �س�� 
ً
لھ إطالق طاقة  مع    ا، وال  باالشتباك 

ة  عر�ف بتمظهراتھ، وال برصد آثاره وا�ع�اساتھ ع�� املستو�ات الوطنيّ املباشرة وغ�� املباشرة، وال بالتّ أسبابھ  

البح�يّ والقوميّ  الضعف  هذا  من  واحد  جانب  إ��  اإلشارة  فقط  يتو��  و�نما   ة، 
ّ
ال� مع  من  ،  شق  ع��  �ك�� 

�بوّي، أي أن النّص 
ّ
 ال يمارس �عميمً  البحث ال�

ّ
�بوّي  ا ع�� عموم البحث ال�

ّ
�بوّي. وقد جرى اختيار البحث ال�

لونً  �عيش  �بوّي 
ّ
ال� البحث  أن  ذلك   �� و�دخل  املوا��،  ا�جزء   �� ستت�ح  األسباب  "الّد �جملة من  وار  ا من 

املاهو�ّ املاهوّي  و"امليوعة  فرعيّ "  تخصصات  إ��  التشقق  إ��  �بوّي 
ّ
ال� ا�حقل  قادت  �ي 

ّ
ال مع  ة"،  مت�اثرة،  ة 

�بية وعدد من ا�حقول املعرفيّ ضعف ا�حدود أو املعالم  
ّ
ة �� العلوم اإل�سانية، بجانب  املائزة ب�ن حقل ال�

   ).2021ة (ال��يدي، سمات أخرى سلبيّ 

 : من قبیل العصف الّذهنّي: الّتشخیص   بحث تربوّي -2

�بوّي �� الف��ة األخ��ة ما يمكن �سميتھ بـ " 
ّ
ة  "، من قبيل: "سياسبدعة التصّور املق��ح شاع �� البحث ال�

مق��ح" أو نحو ذلك، لدرجة    "آلية تر�وّ�ة مق��حة" أو "إطار تر�وّي ،  تر�وّ�ة مق��حة"، "تصّور تر�وي مق��ح"

�بوّ��ن 
ّ
ال� الباحث�ن  أحد  أن  ال�جيب  ومن  �بوّ�ة. 

ّ
ال� املق��حات  آالف  ور�ما  مئات  ع��  نتوفر  معها  أصبحنا 

قّد  املق��حالعرب  �بوّي 
ّ
ال� التصّور  بناء  فن  عن  محاضرة  الّد   م  طلبة  مجاهد، ع��  (محمد  العليا  راسات 

(=النّ 2013 "البارادايم"  من   
ً
نوعا ذلك  ا  عادَّ اإلرشادّي )،  املفهوم    موذج  ح هذا  ِ

ّ
ُ�سط سياق   �� اِملرشاد)،  أو 

 �� تطوّ   االرت�ازّي 
ّ
ورات  ر العلم وتار�خھ؛ وفق ما طرحھ �عمق وشمول توماس �ون �� كتابھ الشه�� ِبنية الث

 ا أو مرشادً ة، إذ كيف ي�ون تصّور مق��ح يقدمھ طالب أو باحث مبتدئ بارادايمً العلميّ 
ّ
نا إزاء  ا؟! إذن، يبدو أن

البحثيّ  البدعة  هذه  اق��اف  شرعنة  مجرد  يتجاوز  السطحيّ ما  الطروحات  هذه  مثل  تجعلنا  إذ  بالة  ة، 
ُ
ق ة 

 
ّ
   �ن.ة وحزم نقديّ راسات العليا، وهو ما يجب أن نتعامل معھ �شفافيل لطالب الّد �سو�ق مضل
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ا  كيف يمكن لطالب محدود املعارف واملهارات وا�خ��ات أن يقدم مق��ًح دعونا نفكر �� هذا السؤال:  

 ة مضغوطة؟  ا �� مدة زمنيّ ا نا�ًج تر�و�ً 
ّ
�بوّي �� �جلة من أمره، وأض�� �� مشهد بح�يّ لقد بات الط

ّ
 الب ال�

 مرتبك إ�� حد كب��، وقد وقفُت ع�� تجارب عشرات ال
ّ
�بوّ��ن �� املاجست�� والدكتوراه، إما �غرض  ط

ّ
الب ال�

أو ما    ة أو حل مش�ل م����ّ ة من قبيل بلورة مش�لة بحثيّ تحكيم أداة البحث، أو التماس الستشارة بحثيّ 

 فشابھ ذلك.  
ّ
�ي وقفُت عل��ا، أجد أن الطالب ُيطالب بجمع بيانات كيفما ات

ّ
فق، ثم تحليلها  في أك�� ا�حاالت ال

 ع�� �ج
ّ
يتفرغ ل�ي  البحثيّ   ل،  ا�خطة  الك��ى وفق  �بوّي  ة، و��:  للمهمة 

ّ
ال� (=ال��ادايم وفق  تقديم املق��ح 

  ابق!)، مما يجعلھ يخسر معركة املن�ج، صو�ر الّس التّ 
ْ
بالعمق   كث�� من أسرار املن�ج ومتطلباتھالال يتفهم إذ

جمع البيانات وتحليلها كما ينب��، وقد   ة، وال ُيفيد من ، وال �سعھ بتؤدة تطبيق األساليب البحثيّ املطلوب

�بوّي نفسھ �� نقاشات موّس �ن ذوي نزعة نقديّ شاطر�ي �� ذلك جملة من خ��اء تر�و�ّ 
ّ
عة  ة داخل ا�حقل ال�

 راسات العليا �� هذا ا�حقل. ة لطالب الّد عف �� املمارسة البحثيّ حول جوانب الضّ 

ة، إذ ��  ة ا�حقول اإل�سانيّ ئة �� بقيّ ة السيّ هذه البدعة البحثيّ ة انتفاء وجود  ابق ال �ع�ي البتّ حدي�ي الّس 

   ا�ا قليلة جًد موجودة، ولك�ّ 
ّ

 ك �� �حة هذا التّ وفق رصدي لها، ومن �شك
ّ
تھ، فما عليھ، إال  وصيف أو دق

ا �لمات مفتاحية تتضمن �لمة "مق��ح" أو "مق��حة" أو ما �شا��ها، ليجد  البحث �� قواعد البيانات واضعً 

�بوّ�ة، وعدد قليل من األبحاث �� ا�حقول األخرى. وهذا ال �عفي هذه ا�حقول من قدر من  مئا 
ّ
ت األبحاث ال�

 طھ �� بدعة التصّور املق��ح. قد، ف�ل بحسب تورّ النّ 

�بوّ�ة النّ 
ّ
�انت �� صورة سياسات أو اس��اتيجيات أو    سواء أ -ا�جة املفيدة  من املعلوم أن املق��حات ال�

 
ُ
ون  خ��اء تر�و�ّ   ينجزه،  تراك�يّ   جما��ّ   يّ تت�ئ ع�� عمل بح�  -ر أو آليات أو برامج أو نحو ذلكط تصّورات أو أ

 
ّ
التّ يتوف ا�جوانب   �� واسعة  وتطبيقات  فائقة  ومهارات  معمقة  معارف  ع��  والعمليّ رون  أن  نظ��ية  ع��  ة؛ 

�بوّ�ة وفق إطار م����ّ 
ّ
ة محددة.  وسياسات وطنيّ دة  محكم، وأهداف تر�وّ�ة محّد   يجري وضع املق��حات ال�

�ي ينجزها طالب الّد التوصيف الّس ف
ّ
�بوّ�ة ال

ّ
راسات العليا أو أساتذة مبتدئون �� املسار  ابق للمق��حات ال�

ه�ّي"، مما يضعف من الّد ، يجعلنا نقرّ البح�يّ 
ّ

قة  ر بأن األبحاث املنجزة �� أقرب ما ت�ون إ�� "العصف الذ

"املسلوقةوالنّ  املق��حات  لهذه   جاعة 
ّ
ال� ا�جانب  غياب  ذلك  إ��  و�نضاف  التصّورات  ".  هذه   �� �اك�ي 

والّس  واآلليات  أّن واالس��اتيجيات  إذ نجد  املق��حة،  تلو    ياسات  الواحد  �بوّ�ة ترص مق��حا��ا 
ّ
ال� ا�جماعة 

اإلنتاج و�خونة العمل  لك��ة    ا ن ُيذكر، وقد ت�جأ إ�� إحالة الكث�� م��ا إ�� ا�خازن النائية، نظرً اآلخر دون تمعّ 

�بية "املتناسلة".
ّ
 �� خطوط اإلنتاج �� برامج ال�

�ي تورّ إيراد عيّ   من املهّم   نا للموضوع، فإّن نا و��خيصُ ول�ي ين�ج فهمُ 
ّ
�بوّ�ة ال

ّ
طْت ��ذا  نة من األبحاث ال�

 النّ 
ّ

عة  �وّ�ة متنوّ صات وموضوعات تر ة لتخصّ ة املمارسات البحثيّ فت شموليّ وع من األبحاث، ع�� أن من الال

   جدرنة، تكما سيظهر لنا من عينة العناو�ن. وقبل استعراض العيّ 
ّ
�ي أزلُت أسماء ا�جامعات  اإلشارة إ�� أن

ا بأن أك�� هذه األبحاث ��  اللة ال بخصوص البيئة املبحوثة، علمً ول من العنوان، إذ الع��ة �� عموم الّد والّد 

  رسائل ماجست�� أو دكتوراه:
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 ة. ة املستدامة �� ا�جامعات ا�ح�وميّ نافسيّ لتحقيق امل��ة التّ  ة مق��حةسياسات تر�و�ّ  .1

 لتدو�ل ا�جامعات.  سياسات تر�وّ�ة مق��حة  .2

 ة أخرى). لتدو�ل ا�جامعات (هذا بحث آخر �� دولة عر�يّ  سياسات تر�وّ�ة مق��حة .3

 املدر�ىّي. لتفعيل الّتعليم امل�يّ  سياسات تر�وّ�ة مق��حة .4

 ة العامة. حف�� اإلداري �� املدارس الثانو�ّ لتفعيل التّ  ةآليات تر�وّ�ة مق��ح .5

�بية العمليّ  .6
ّ
�بية.ة �� برنامج الّد تصّور مق��ح لتطو�ر ال�

ّ
 بلوم العام �� ال�

7.  
ّ
 جاهات ا�حديثة. تصّور مق��ح لتطو�ر تر�ية و�عليم ذوي االحتياجات ا�خاصة �� ضوء االت

8.  
ّ
 ة املعاصرة. �ات ا�جتمعيّ �� ضوء �عض املتغ�ّ  بالّتعليم ا�جام��ّ ة �بية الوالديّ تصّور مق��ح لل�

�بية االعالمية �� مراحل الّتعليم العام. .9
ّ
 تصّور مق��ح لتضم�ن ال�

 تصّور مق��ح لتطو�ر أداء رؤساء األقسام. .10

�بية  داء مشر��ألتطو�ر  تصّور مق��ح  .11
ّ
�بية. ة ب�ليات العمليّ  ال�

ّ
 ال�

�بية اإلسالميّ  لعل�يّ تصّور مق��ح لتطو�ر البحث ا .12
ّ
 ة. �� ال�

�بوّي بمدارس التّ  .13
ّ
 .عميم ما �عد األسا�ىيّ تصّور مق��ح لتفعيل اإلشراف ال�

14.  
ّ
�بوّ�ة �� ضوء متطل

ّ
 .خطيط االس��اتي��ّ بات التّ إطار مق��ح لتطو�ر أداء القيادات ال�

 إطار مق��ح ملنظومة مقرّ  .15
ّ
  �بوّي رات اإلعداد ال�

ّ
 للمعل

ّ
�بية.م ب�ل

ّ
 يات ال�

  ار مفاهي�ي مق��ح للتطو�ر امل�يّ إط  .16
ّ
غة العر�ّية �� مدارس الّتعليم العام.ملعل

ّ
 �ي الل

 .عليم اإللك��و�ّي للتّ  مق��ح  تر�وّي  ّي إطار فكر  .17

�بية العمليّ اس��اتيجيّ  .18
ّ
 ة.ة مق��حة لتطو�ر برنامج ال�

 ة مق��حة لتطو�ر نظام املتا�عة �� الوزارة. اس��اتيجيّ  .19

 املوهو��ن ورعاي��م. تر�ية لتطو�ر مق��حةة اس��اتيجيّ  .20

  لتنمية رأس املال الفكرّي  ة مق��حة اس��اتيجيّ   .21
ّ
�بية.   ياتب�ل

ّ
 ال�

 تطو�ر الّس  .22
ّ
�بوّ�ة �� ضوء متطل

ّ
 ة مق��حة".نافسية "اس��اتيجيّ بات القدرة التّ ياسات ال�

 سات ر�اض األطفال. ملؤّس  نظي�يّ ة مق��حة لتطو�ر األداء التّ اس��اتيجيّ  .23

  ة مق��حة��اتيجيّ اس .24
ّ
 .م�� املؤس�ىيّ بات التّ لتوف�� متطل

   داء امل�يّ ة مق��حة لتطو�ر األ اس��اتيجيّ  .25
ّ
�بية الرّ ملعل

ّ
 ة. �اضيّ مات ال�

 اس��اتيجيّ   .26
ّ
لل� مق��حة   الوقائيّ  �بية ة 

ّ
لطال  ة 

ّ
الث الّتعليم  سلبيّ   انوّي ب  �عض   ملواجهة 

ّ
الث الواقع    قا��ّ ات 

 املعاصر.  واإلعالمّي 

 املستدامة. لتطبيق القيادة  ة مق��حةاس��اتيجيّ  .27



هنّي:بحث تربوي من قبيل العصف  
ّ
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ٔ
 يعبدهللا البريد   د.ا
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 ا�خامس. قائمة ع�� التمثيل املعر�� لتحصيل طالبات الصف  ة مق��حةاس��اتيجيّ  فاعلية .28

 م�� لتطو�ر املدارس. نموذج مق��ح إلدارة التّ  .29

 . نموذج مق��ح لالرتقاء باألداء اإلدارّي  .30

 : ة لبّیشيء من اآلثار السّ  -3

�بوّي ُمطالب بمراجعة نقديّ   ر ما سبق، أحسب أّن إذا تقرّ 
ّ
ال� ة ة من قبل ا�جماعة العلميّ ة جادّ البحث 

�بوّ�ة للوقوف ع�� أسباب  
ّ
ة عديدة، مع ضرورة  عها �� جامعات عر�يّ ديئة وتوّس هذه املمارسة الرّ   استشراءال�

ه�ّي (=التّ فقد �سّببْت  .  مؤس�ىيّ   �� ا�حثيث ملعا�ج��ا �ش�ل �شري��ّ الّس 
ّ

�بوّ�ة  صوّ أبحاث العصف الذ
ّ
رات ال�

 لبية، وم��ا: املق��حة) �� عدد من اآلثار الّس 

   صابتأ -1
ّ
 البحث �� ال�

َ
ه�ّي حركة

ّ
 العصف الذ

ُ
، �� محاولة الستلهام  بالّضمور   ياإلسالمّ   �اث العر�ّي أبحاث

 
ّ

 .  ��ضوّي  عر�ي إسالمّي   ة لبناء حقل تر�وّي ذرات التأسيسيّ �عض املفاهيم واألف�ار والش

�بوّي   إ�� إصابةهذه األبحاث  أّدت   -2
ّ
 من جهة املن�ج،  بالّضمور    البحث ال�

ْ
�بوّي ع��    إذ

ّ
يفتقر البحث ال�

غم من وجود مئات  ة، ع�� الرّ �� قالبھ املالئم للعلوم اإل�سانيّ   جر��يّ سبيل املثال إ�� تفعيل املن�ج التّ 

) الناجع  املن�ج  هذا  باستخدام  استكشافها  إ��  نحتاج  �ي 
ّ
ال   املوضوعات 

ً
مثاال ذلك  ع��  سنضرب 

 ا).  تطبيقيً 

، �ِن املعمق والبحث النقدّي  ا ع�� حساب ممارسة البحث النو��ّ ابقة جاءت أيضً ة الّس املمارسة البحثيّ  -3

 
ّ
الظ مئات  وجود  النّ مع  هذا  سوى  يناس��ا  ال  �ي 

ّ
ال �بوّ�ة 

ّ
ال� البحث  واهر  من  قالب   �� البحث،  من  وع 

   يا��ّ الّس 
ّ
ذي يمكن أن يال�

ّ
�ي تنبع �ون حينذاك منصّ �اك�ي، وال

ّ
�بوّ�ة ا�جديدة، ال

ّ
ة لتوليد املفاهيم ال�

من احتياجاتنا نحن، و�ستجيب لتحدياتنا نحن، وتتالءم مع أحالمنا وتفي بتطلعاتنا نحن، �� مس��ة  

 
ّ

 ة.  ات تر�وّ�ة ونماذج تفس��يّ ��ا لبناء نظر�ّ �غذ

وارّ�  -4 املعا�جات   �� التكرار  �سق  ه�ّي 
ّ

الذ العصف  أبحاث  ممارسات  خت  إ��  تصل  قد  �ي 
ّ
ال ألساليب، 

قالًبا  القص واللصق �� أجزاء عديدة من البحث أو الرسالة العلمية، و�أن املمارسة البحثية أ�حت  

 توارثھ وتنا�خھ.  يجري  Templetجاهًزا

تصّد  -5 ه�ّي 
ّ

الذ العصف  والّد   أبحاث  التّ الباحث�ن  عن  التّ ارس�ن   �� الّد نقيب  �بوّ�ة 
ّ
ال� (مثل  قار�ر  ولية 

�يادرة من هيئات تقو�م الّتعليم وما �شا��ها،  ة الصّ قار�ر الوطنيّ تقار�ر: تم��، تالس، ب��ا) والتّ 
ّ
من    وال

.  ق�ي �� عاملنا العر�ّي ام والّتعليم العا�� والّتعليم التّ عف �� نتائج الّتعليم العّ ة والضّ شأ��ا بيان أوجھ القوّ 

و�ْن ف التقار�ر  ا�جان  غلب  هذه  الك�يّ عل��ا   ب 
ّ

إال تتأّس ،  أ��ا    
ّ
أدل ع��  علميّ س   ة 

ّ
ات مع  صلبة،  صافها  ة 

قة من قبل  ول، مع �عليقات وتوصيفات وتوصيات معمّ قة واملقارنة فيما ب�ن الّد بدرجات عالية من الّد 

تر�و��ّ  تحليليّ خ��اء  بذخائر  تحفل  يجعلها  مما  كبار،  و��خيصيّ ن  الظواهر  ة  من  لعدد  وتفس��ية  ة 

�بوّ�ة.خالت والعمليّ والقضايا واملد
ّ
   ات وا�خرجات ال�
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   ة، يمكن القول بأّن �� جانب معمق من املمارسة البحثيّ  -6
ُ
ه�ّي ت

ّ
�بوّي  أبحاث العصف الذ

ّ
د الباحث ال� زّهِ

 تداخل أو عابر التخصصات،  امل ممارسة البحث  ��  
ْ
صّور املق��ح، و�خاصة  �عتاد ع�� لعبة تركيب التّ   إذ

 مع �ساهل تحكيم مثل هذه النّ 
ّ

راسات العليا،  ت "ا�حكمة" أو تقييم رسائل الّد صوص من قبل ا�جال

 
ّ
 سائل.  ا ضعيفة �� مثل هذه ا�جالت أو الرّ نصوصً  سفيا لأل نا نقرأ بدليل أن

   : نحو المعالجة  -4

�بوّ�ة املق��حة) بوضعها الرّ إّن  
ّ
ه�ّي (=التصّورات ال�

ّ
 أبحاث العصف الذ

ّ
كب��  رد �� عدد  اهن وتنام��ا املط

 
ّ
�ل العر�ّي من  �� عاملنا  �بية 

ّ
ال� الّس يات  واملسؤول�ن عن  �بوّ��ن 

ّ
ال� املفكر�ن  أطالب  �بوّ�ة  ، تجعل�ي 

ّ
ال� ياسات 

 
ّ
 وعمداء ال�ل

ّ
اء  �سرعة معا�جة هذا الّد   صة �� عاملنا العر�ّي ة املتخصّ جان العلميّ يات ورؤساء األقسام وال�

(ال��يدي،    خصص"ة جيدة تتعا�� عن "غنائم التّ سة بحثيّ قة، وسياة معمّ ا�خط�� ضمن مقار�ة إ�ستمولوجيّ 

العلميّ 2021 ا�جماعة  أو م�اسب  يوّ� )،  ما  (دو�وا،  ة وفق  م��تون وغ��ه  رو�رت  أضع  2008حها  ولعل�ي   .(

�ي يمكن وضعها �� مسار�ن كب��ين، ع�� أن يتو��  خطاطة أوليّ 
ّ
ة عامة لبعض مسارات العالج املتو��، وال

 ا و�كمالها.  صون إنضاجهاملتخصّ 

 : مسار الموضوعات التّربویّة -4-1
ه�ّي عدم وجود موضوعات تر�وّ�ة  افعة إ�� التّ يبدو أن من األسباب الكب��ة الّد 

ّ
وسل بأبحاث العصف الذ

 معمّ 
ّ

ذين لم يطوّ ب الّد قة لطال
ّ
�بوّ��ن املبتدئ�ن (يدخل �� املبتدئ�ن الباحثون ال

ّ
روا  راسات العليا وللباحث�ن ال�

 طالْت ��م السنون). إذا قّد   �ْن و   ���ّ تفك��هم امل�
ّ
أن  ر 

ّ
ة اق��اح  س أهميّ ذلك يكرّ   بب، فإّن منا ��ذا الّس نا سل

�ي يمكن أن ي�ون من  ة تضعها ا�جماعة العلميّ باقة من املوضوعات وفق عدة معاي�� من�جيّ 
ّ
�بوّ�ة، وال

ّ
ة ال�

 بي��ا ما ي��: 

1-  
ّ
 إ�� اكتساب فهم معمّ ، بحيث يدفع  نظ��يةعمق املوضوع من الناحية الت

َ
ظر�ة  ق للنّ املوضوُع الباحث

 
ُ
�بوّ�ة وأ

ّ
 ا��ا ومقار�ا��ا. طرها املفاهيمية وأدبيّ ال�

2-  
ّ
الن املوضوع من  املن�جيّ أش�لة  إش�اليّ ةاحية  تر�وّ�ة  إ�� موضوعات  ُيصار  بحيث  نتوفر ع��  ،  ة، ال 

 ة بخصوصها.  إجابات لها قبل البدء باملمارسة البحثيّ 

�بوّي حاجة امليدان ال -3
ّ
و�� تقديم توصيات   ،، بحيث يفيد البحث �� ��خيص مشا�ل تر�وّ�ة واقعة�

، ال مجرد عصف ذه�ي متسر�ل �ـسياسة أو آلية أو  بناءة بناء ع�� نتائج متماسكة ذات طا�ع تراك�يّ 

 ة مق��حة.  اس��اتيجيّ 

د، بحيث  ابقة �ش�ل جيّ لّس ق املعاي�� اي أرى أنھ يحّق طرح مثال واحد ع�� موضوع تر�وّ   اولعلھ ي�ون مفيًد 

ا �حداثة هذا املوضوع  . ونظرً عة �� عاملنا العر�ّي يمكن تفعيلھ �� عدد كب�� من البحوث �� مجاالت تر�وّ�ة متنوّ 

�بوّي، فإن�ي سأقدم إطارً 
ّ
ال� عر�ف بھ واإلغراء باالشتغال بھ، وذلك  ا �غية التّ ا مختصرً ا مفاهيميً �� ا�جال 

 متسلسلة. وفق فقرات  



هنّي:بحث تربوي من قبيل العصف  
ّ
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 : Nudgeالتّلویح مفھوم  -4-1-1
 
ّ
عيننا ع�� فهم اإل�سان من جهة طرائق تفك��ه،  رون �� العلوم اإل�سانيّ يطرح املنظ

ُ
ة مفاهيم عديدة، �

 
ّ
والظ األداء،  تحس�ن  من:  ننا 

ّ
يمك بما  وسلوكياتھ؛  قراراتھ  وأنماط  واتجاهاتھ،  أنجع    ت بقرارافر  و�واعثھ 

ة. ومن ب�ن تلك املفاهيم، ما  يق الغايات واألهداف االس��اتيجيّ ومخرجات أفضل؛ ع�� نحو ُ�سهم �� تحق 

 2017ا�حائز ع�� جائزة نو�ل �� االقتصاد لعام    ر�شارد ثالر طرحھ  
ّ
  أو  Nudgeلو�ح  ھ طرح مفهوم التّ ، إذ إن

ا  لوك أو القرار باتجاه مس��دف أو منبيھ املضمر أو ال�امن أي اإل�عاز غ�� املباشر من أجل توجيھ الّس التّ 

"ِمعمار االختيار"   بأنھ  �لمة "التّ   .Choice Architectureيمكن أن يوصف  لو�ح" لت�ون  و�خصوص اق��اح 

أش�� إ�� أن ذلك جاء �عد تفك�� �� عدد من البدائل، ومن بي��ا: التنبيھ واإل�عاز والوكزة    ،Nudgeلـ  ترجمة  

  ونحوها، وقد انحزُت 
ّ
  ة �� نقل املع�ى ا�جوهرّي إ�� هذا البديل ل�ونھ األك�� دق

ّ
ھ ورد  �� هذا املفهوم، وذلك أن

ح لوَّ العر�ي:  امل�جم  جوهر مع�ى هذا   ��  هو  بھ، وهذا  ة، عرَّض  خفيَّ إشارات  أشار  ح؛ 
َّ
� �� كالمھ:  يء 

َّ
بال�ى

 املفهوم،  
ْ
لتحقيق غاية مقصودة؛ ضمن    غ�� ملموس،  دخل بطر�قة غ�� مباشرة، و�قالب خفّي يحصل التّ   إذ

 مقبول.  وقانو�ّي  إطار أخال��ّ 

اس  جانب من جوانب تصميم ا�خيارات من شأنھ �غي�� سلوك النّ   لو�ح بأنھ أّي يصف ثالر وسنشتاين التّ 

 بطر�قة موّج 
ّ
ي�ون من    دخل مجرد تنبيھ، يجب أْن عد التّ عة دون ممارسة املنع �� االختيار، "ول�ي �ُ هة متوق

 امل�لف تجنّ   هل وغ�� الّس 
ّ
نب��ات ليست  لو�ح، فالتّ خرج عن إطار التّ   بھ، ح�ى ال يصل إ�� درجة اإللزام، و�ال

 
ّ
و�ن عامّ إمالءات،  توج��ات  تنب��ً ما  �عد  العين�ن  مستوى  ع��  فاكهة  فوضع  مباشرة.  غ��  حظر  ة  لكن  ا، 

الغذائيّ  القيمة  ا�خالية من  (ثالر وسنشتاين،  األطعمة  �عت�� كذلك"   41:  2016ة ال 
ّ

تدخ إذن هو  ل غ��  ). 

ھ ال ملنع النّ   اس من التمتّ مباشر مصمم بقالب موجَّ
ّ
ما لدفعهم إ�� اختيار األفضل، بما يحقق  ع با�خيارات و�ن

 
ً
 أهداف

ّ
متوخ آخر.  ا  أو  جانب   �� أهميّ و اة  التّ تكمن  مفهوم  البعضة  �عضهما  ل  يكّمِ جانب�ن   �� اآلخر،    لو�ح 

 
ّ
 ختيار، و�تجّس �ة �� اال ل �� ضمان ا�حرّ ل األوّ و�تمث

ّ
ا�ي �� معاونة اإل�سان ع�� حسن االختيار، لتحقيق  د الث

 
ّ

متوخ �عليميّ مص�حة  إدار�ّ اة:  ماليّ ة،  اقتصاديّ ة،  تنمو�ّ ة،  �حيّ ة،  بيئيّ ة،  جماليّ ة،  ثالر  ة،  يقول  وكما  ة، 

 
ّ
�ي تبذلها املؤّس نا ندعم املسا�� املتعمّ وسنشتاين "إن

ّ
ا  وا�ح�ومة أيضً   ا�خاّص سات �� القطاع  دة والواعية ال

ن حيا��م"، مش��ين إ�� أّن لتوجيھ خيارات النّ  ما الكث�� م��م يتخذون  اس ور�ّ �عض النّ   اس �� اتجاهات تحّسِ

: 2016(ثالر وسنشتاين،    وجيھ الغائّي دة، �� حال عدموا املعلومات ال�افية أو مثل هذا التّ قرارات غ�� جيّ 

ة، ة أم سلبيّ �انت إيجابيّ  اس، سواء أنب��ات �� حياة النّ ة وجود التّ يّ )، مع تأكيد ثالر وسنشتاين ع�� حتم13

 اس.  للنّ  وا�خاّص  ا�ح العامّ �� تحقيق الصّ  نب��ات وجعلها تصّب مع �شديدهما ع�� ضرورة تجو�د تلك التّ 

 :لویح ة للتّ األبنیة المفاھیمّی  -4-1-2
 ،  Heuristic  يّ أو ا�حدس امل�  ا�ّي لو�ح �� جانب رئيس منھ ع�� مفهوم االستدالل ا�خ�� يت�ئ مفهوم التّ 

ْ
  إذ

ابقة بطر�قة غ�� مالئمة و�ش�ل ُمبالغ فيھ. جِهد ثالر وسنشتاين  اس عادة إ�� تفعيل خ��ا��م الّس يميل النّ 

�ي من شأ��ا: �عميق  طرحا جملة من املفاهيم الفرعيّ فقد  لو�ح،  ة ملفهوم التّ إ�� إح�ام األبنية املفاهيميّ 
ّ
ة ال
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ا من جهة ثالثة.  طبيق إجرائي� ئيس من جهة، وتجو�د تطبيقھ من جهة ثانية، وجعل هذا التّ الفهم للمفهوم الرّ 

 ):2016ة �ش�� إ�� اآل�ي (ثالر وسنشتاين، ومن ب�ن هذه املفاهيم الفرعيّ 

-  
ّ
لقائي،  (=التّ   حد�ىيّ   فك��، أحدهما تلقائّي ، هنالك نظامان للتّ System  2  نظام  ،1فك��: نظام  نظاما الت

 )، ول�ل نظام م��ما سمات تخصّ 2أم��، نظام  (=التّ   عقال�ّي   )، واآلخر تأم��ّ 1نظام  
ّ
سام  ھ، ومن بي��ا ا�

 بالّس   لقائّي التّ 
ّ
م فيھ وغ�� شعورّي �ابطيّ رعة وال�

َّ
  أم��ّ صف التّ ، �� ح�ن يتّ ة و�ونھ غ�� واع وغ�� ُمتحك

مً  ا ة و�ونھ واعيً بالبطء واالستدالليّ 
َّ

 دة.  ا وفق قواعد محّد ا فيھ وجار�ً وُمتحك

   الّسفينة ح�ن، وهو مأخوذ من إرساء  Anchoring  مفهوم اإلرساء  -
ّ
 ف �� املر�ىى، فتُ تتوق

َ
ق با�حبال  وث

 
ّ
 لتأم�ن وقوفها. ومفهوم اإلرساء هنا ُيحيل إ�� مع�ى إت

ّ
هن ع�� معلومة َيف��ض اإل�ساُن �حَ��ا  �اء الذ

ة مفيدة �� ة ما. وهذه معا�جة ذهنيّ فك�� أو االستنتاج حيال قضيّ ا �� التّ ن ت�ون منطلًق أو�و��ا صا�حة  

أّن  �� �عض ا�حاالت، إذ قد ت�ون املعلومة غ��  ال ي�ون كذلك    األمر قد  حاالت كث��ة كما �علم، بيد 

الّس   �� مناسبة  أو غ��  يؤثر سلبً �حيحة  ستخدم فيھ، مما 
ُ
� ذي 

ّ
ال أو دقة  ا  ياق  التفك��  ع�� نجاعة 

 االستنتاج. 

اإلتاحة   - أّن Availabilityمفهوم  وجد  حيث   ،   
ّ

الذ إ��  تتبادر  �ي 
ّ
ال املعلومات  أو  �سهولة  األحداث  هن 

 
ّ

��ا �سرعة، ت�ون �� العادة أك�� تأث�ً�ا ع�� سلوكنا وقرارتنا، ح�ى لو �انت أقل  اكرة أن �ستدعو�مكن للذ

 ا. أهمية أو عمًق 

أط��مفهوم   -
ّ
�ي �ستقبل ع��ها املعلومات أو اإلحصائيّ   ، ويش��Framing  الت

ّ
ات وكيف تؤثر  إ�� الكيفية ال

 عمليً 
ً
ذين أجروا  90بھ:  ا قال لھ طبيا مختصره، أن مر�ضً علينا، وطرح ثالر وسنشتاين مثاال

ّ
% من ال

 ف زالوا ع�� قيد ا�حياة �عد م�ىي خمس سنوات.   ما  -املطلو�ة لك-ة  ة ا�جراحيّ العمليّ 
َ

 ش
ْ
فاعل مع  ل التّ �

أجروا   ممن  مئة  أصل  من  عشرة  الطبيب:  لھ  قال  لو  فيما  سيختلف  املر�ض  ِقبل  من  الكيفية  هذه 

 ة ماتوا �� غضون خمس سنوات.  العملية ا�جراحيّ 

الغافل  - االختيار  الّس   ،Mindless Choosing  مفهوم  إ��  اإل�سان  انجذاب  َداللة  إ��  ُيحيل  لوك  وهو 

ثالر    ياقات، وقد أشار � الظروف أو الّس بطر�قة مشا��ة ملا اعتاد عليھ �� املا�ىي، دون االنتباه إ�� �غ�ّ 

اس أن يتناولوا الشور�ة  ص�ن، حيث طلب من مجموعة من النّ وسنشتاين إ�� تجر�ة قام ��ا أحد املتخصّ 

 
ّ
 وأن ي��ودوا م��ا بقدر ما ير�دون، مع أن

ّ
، حيث  ور�ة �ش�ل تلقائّي ھ قد وضع آلية تضمن تزو�د اإلناء بالش

�ي يجلسون إل��ا، وقد ان��ت التّ ُر�ط اإلناء بمزوّ 
ّ
اس استمر  جر�ة إ�� أن �عض النّ د �� قاعدة الطاولة ال

من تلقاء نفسھ،    ا ة امتالء اإلناء مجددً اول الشور�ة، ال ل�ىيء إال أنھ قد ت��مج ع�� عدم وجود فرضيّ �� تن

جر�ة إ�� أن يوقفها رأفة ��م. و�� هذا االتجاه،  بب كميات كب��ة، مما حدا بصاحب التّ فتناولوا لهذا الّس 

 من
ً
"مز�دا �ع�ي  املطاعم   �� الكب��ة  ال�حون  بأن  وسنشتاين  ثالر  إ�ّ   يقرر  أش�ال  األ�ل.  ش�ل من  �ا 

 ). 57: 2016تصميم ا�خيارات، و�عمل بمثابة تنب��ات ك��ى" (ثالر وسنشتاين، 



هنّي:بحث تربوي من قبيل العصف  
ّ
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ٔ
 يعبدهللا البريد   د.ا
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، وهو �ش�� إ�� ميل اإل�سان إ�� تقليد أو محا�اة اآلخر�ن  The Herd Following  القطيعمفهوم اتباع   -

التّ  طرائق  الّس ��  و��  البفك��  لبعضهم  األساتذة  تقليد  ذلك  ومن  التّ لوكيات،  طرائق   �� دريس  عض 

ه�ّي، أليس كذلك؟ ا تقليد طلبة الّد أيضً قو�م ونحو ذلك، ومنھ  والتّ 
ّ

 راسات العليا �� أبحاث العصف الذ

 : لویح "التّربوّي"التّ  -4-1-3
 مفهوم التّ 

َ
�بية مقارنة بما حفل بھ �� مجاالت الّس لم يحظ

ّ
ياسات العامة  لو�ح بتطبيقات واسعة �� ال�

لو�ح  التّ   ر بأّن ة من يقرّ ). وثمّ  l. , 2018; Hummel and Maedche, 2019ASzaszi etحة (واالقتصاد والّ� 

 سلوكيً 
ً
 �حر�ً �عد تدخال

ً
   ا ا �� الّتعليم، وهو ال يمثل حال

ّ
�بوّ�ة، إال

ّ
 ل�ل املشا�ل ال�

ّ
ھ �عد األسهل واألسرع   أن

الّتعلي�يّ  الفضاء   �� �لفة  أهميّ واألقل  يؤكد  مما  التّ ،  مسارات  ة   �� �بوّي  فك�� 
ّ
ال� ا�جال   �� منھ  اإلفادة 

)Sulphey and Alkahtani, 2018.(  

�بوّي مجاال  ا�جال    �عّد 
ّ
التّ   اجًد   اخصبً ال� �ي يمكن إحداث 

ّ
ال دخل لتطبيق هذا املفهوم لك��ة املسارات 

 ة التّ ع�� اس��اتيجيّ   ف��ا  املس��دف
ّ
دة �� عدة  جاه، تفيد دراسات تر�وّ�ة تحقيق نجاحات جيلو�ح. و�� هذا االت

رجات ع�� إرسال رسائل  ة وتحس�ن األداء وز�ادة الّد فاعل �� حل الواجبات املن�ليّ مسارات ومن بي��ا ز�ادة التّ 

 
ّ
�ي يبذلها العلماء الكبار �� سبيل  ألولياء األمور بطر�قة معينة وا�حديث أمام الط

ّ
الب عن ا�جهود املضنية ال

 
ّ
البعض  ال� وعمد  واملعرفة،  بالعلم   �ود 

ّ
الط أحد  درجة  ز�ادة  إلظهار  إ��  لدفعھ  أقرانھ  أمام  ا�خفق�ن  الب 

ب بوجود ضغوطات ع�� الطالب أو ح�ى دفعھ علم لديھ، ع�� أن ذلك قد يتسبّ ة التّ درجاتھ وتحس�ن عمليّ 

�بوّي ليس خاليً   من أجل مواكبة أقرانھ، و�� هذا إشارة إ�� أّن   للغّش 
ّ
  ة،طبيقيّ يات التّ ا من التحّد ا�جال ال�

النّ  بالقدرة ع�� إحداث �غي�� دائم أو طو�ل األجل مع مراعاة االعتبارات  أبرزها ما يتعلق  ة  فسيّ ولعل من 

�بوّ�ة للتّ 
ّ
عا�جة  ا مللو�ح أيضً ). واستخدم التّ Weijers et al., 2021واملراهق�ن والبالغ�ن (  عامل مع األطفالوال�

�بية  أن تطبيقات التّ   ). ولعلھ من ا�ج��ّ 1Hargreaves, 201نمر ونحوها (مشا�ل تر�وّ�ة مثل التّ 
ّ
لو�ح �� ال�

 جيًد 
ً
�بوّي التّ �ستلزم تفعيال

ّ
�بية �� ��جيع طواقهما  جر��يّ ا ملن�ج البحث ال�

ّ
، مما يؤكد أهمية دور �ليات ال�

 .جر��يّ ودارس��ا ع�� استخدام املن�ج التّ 

 :مسار القرارات التّربویّة -4-2
�بية ورؤساء األقسام العلميّ �ستد�� من عمداء �ليّ   ابق للمش�لة املطروحةتوصيفنا الّس 

ّ
ة �� عاملنا  ات ال�

ه�ّي ع��  التّ  العر�ّي 
ّ

وجيھ العاجل باتخاذ باقة من القرارات ملعا�جة سريعة حاسمة لداء أبحاث العصف الذ

�ي تم
ّ
س  أن �عامل هذه القرارات بوصفها لبنة إليجاد سياسات عامة ��ذا ا�خصوص. ولعل من القرارات ال

 ا�حاجة إ�� اتخاذها ما ي��:

الّد  -1  �� بحثية  خطة  أي  قبول  تتضّم عدم  العليا  "التّ راسات  أش�ال  من  ش�ل  أي  �بوّ�ة  ن 
ّ
ال� صّورات 

تقرّ  عامة  سياسة  ضمن  ذلك  وجعل  العلميّ املق��حة"،  واألقسام  �بوّ�ة 
ّ
ال� ال�ليات  األمور  و ة.  ها  من 

 
ّ
�ي يمكن �� حال توفرها أن �سمح  مة أن ل�ل قاعدة استثناء، ولذا يمكن وضع املسل

ّ
باقة من املعاي�� ال

صّور املق��ح، ومن بي��ا: (أ) وجود طلب من وزارة الّتعليم  لطالب الدكتوراه (دون املاجست��) تقديم التّ 
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(ب) ت�ليف مشرف قدير،   .دة ذات االختصاص بوضع تصّور متو�� �� مجال محّد أو ا�جهة ا�ح�وميّ 

  .ة وتر�وّ�ة متينةة وثقافيّ ة واجتماعيّ ة ومنطقيّ صّور وفق أسس من�جيّ بناء التّ   دة بمن�ج يمتلك دراية جيّ 

تم�ّ  املن�جيّ (ج)  الناحية  من  الدكتوراه  طالب  والعلميّ �  ال�افية.  ة  با�جدية  ا�سامھ  مع  ع��تع�ّ و ة  ّ�  ن 

ال  التأكيد السياسات  ع��  املمارسة  هذه  منع  األصل  إذ  االستثناء،  حدود   �� ذلك  ي�ون  أن  عامة  ع�� 

 ة.  املقرّ 

علميّ  -2 �جنة  البحثيّ �شكيل  املوضوعات  من  باقة  تحديد  أجل  من  من�جية،  ة  معاي��  وفق  �بوّ�ة 
ّ
ال� ة 

 بطر�قة تفيد مما طرحناه �� ا�جزء الّس 
ّ

ذي يقود مجموعة من الطال
ّ
ضعف السبب ال

ُ
ب  ابق، بحيث ن

 ة ونحوها.  صّورات املق��حة أو غ�� مالئمة من قبيل التّ إ�� اختيار موضوعات سطحيّ 

3-  
ّ
الط معاونة  إ��  املشرف�ن  األساتذة  والّس توجيھ  جيدة،  تر�وّ�ة  موضوعات  اختيار  حسن  ع��  ��  الب 

 مالئم. وتنظي�يّ  ة �ع�ن ع�� تحقيق ذلك �ش�ل م����ّ لتطو�ر آليات مؤسسيّ 

الّد  -4 برامج   �� معمق  بقالب  اإل�ستمولوجيا  أو  العلم  فلسفة  املاجست��  إدماج  مرحل�ي   �� راسية 

ع�ن فلسفة العلم ع��  وتطبيقيً  اا تنظ��يً كتوراه، ع�� أن يتضمن ذلك إطارً والد
ُ
ا، حيث من املتوقع أن �

املن�جيّ  األطر  الّد �عميق  طلبة  لدى  بحثيّ ة  إش�اليات  بلورة  ثمَّ  ومن  العليا،  واختيار  راسات  جيدة،  ة 

 اجع.  صميم امل���� النّ التّ 

تدر�بيّ  -5 برامج  وت�و�نيّ إعداد  من  ة  التّ ة  املنا�ج  تفعيل  والنّ جر�بيّ شأ��ا  والنّ وعيّ ة  والتّ قديّ ة  ��  نقيبيّ ة  ة 

�بوّي، وجعل ذلك ضمن السياسة البحثيّ 
ّ
�بية واألقسام العلميّ البحث ال�

ّ
ة، بما يقلل من  ة �� �ليات ال�

الك�يّ  البحث  البحثيّ   غلبة  للممارسة  ح  ِ
ّ
مَ املسط إ��  الطالب  �جوء  شيوع  مع  خاصة  لهم ي  ْن ة،    نجز 

 ، ور�ما ما هو أك�� من ذلك. حليل اإلحصائّي التّ ب

 : خاتمة   -  -5

 
ّ
واملتمث �بوّي، 

ّ
ال� البحث  ضعف  جوانب  من  جانب  ��خيص  إ��  ا�ختصرة   

ُ
الورقة هذه  ��  خلصْت  ل 

�ي أ�حْت أقرب ما  املمارسات البحثيّ 
ّ
؛ يقوم بھ باحث مبتدئ (طالب دراسات عليا  عصف ذه�يّ ون إ��  ت�ة ال

حليل  مرتبك مت�جل، ُ�عيد قيام هذا الباحث أو ذاك ��ىيء من ا�جمع والتّ  مبتدئ) بقالب م����ّ أو أ�ادي�ي 

�بوّي املق��ح"، مع شيوع ظاهرة  ة، ليسرع �� بلورة "التّ ة أو النوعيّ لقدر محدود من البيانات الكميّ 
ّ
صّور ال�

�� إنضاج سياسة وال �� تحس�ن   ا لبً واللصق، لينتج لدينا تصّور ال يؤثر غا  وممارسات القّص   املكررة القوالب  

 قرار وال �� تجو�د ممارسة تر�وّ�ة.

�بوّ��ن من مثل هذا النّ 
ّ
، أعرف قدر حساسية �عض الزمالء ال�

ً
ر�ح املباشر، وقد �شّرِقون  قد الصّ أخ��ا

�خي�ىيّ   أو �غّرِ�ون �� مرامي هذا النّص 
ّ
 الت

ّ
أن أمام    ار�خ، أضعها �ي أقول بأن هذه شهادة صادقة للتّ ، بيد 

�بوّ�ة ورؤساء األقسام العلميّ ا�جماعة العلميّ 
ّ
�بية وعمداء ال�ليات ال�

ّ
�بوّ�ة من جهة، وأمام وزراء ال�

ّ
ة  ة ال�

�بوّ�ة والتنمو�ّ من جهة ثانية، وأمام راس�ي الّس 
ّ
ة  لت�ون بمثابة خطاطة �شيخصيّ   ة من جهة ثالثة،ياسات ال�

ه�ّي وما �شاأوليّ 
ّ

ت من مدى وجود هذه  ة، ويسعهم التثبّ ��ها من ممارسات بحثيّ ة لظاهرة أبحاث العصف الذ



هنّي:بحث تربوي من قبيل العصف  
ّ

.    ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الّتشخيص والعالج  الذ
ٔ
 يعبدهللا البريد   د.ا
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ّ
�� لتطو�ر �ل  للمعا�جة، والّس   اهرة ودرجة ��خيصها، كما يمك��م تقليب النظر �� اإلطار العام األو��ّ الظ

 ة، فما أحوجنا إ�� إحداث ال��ّ ذلك �� قوالب تراكميّ 
ً
 �يّ ا �� البناء العلأساسيً  ااكمية فيما بيننا، إذ �عد شرط

 
ً
ذي �عد بدوره شرط

ّ
  اإلسالمّي  العر�ّي  ا �� البناء ا�حضارّي ا محور�ً ا�حكم، ال

ّ
 ق ل�ل رشاد. املنشود. وهللا املوف
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 االّتساع في خطاب المفّسرین حول صلة هاروت وماروت بالّسحر

 )2/102 (البقرة 

 

The extent of the commentators’ discourse on the relationship 
of Harut and Marut with magic (Al-Baqarah 2:102) 

 
 
 



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)209( 

 االّتساع في خطاب المفّسرین حول صلة هاروت وماروت بالّسحر 

 ) 102/ 2 (البقرة 

 

 

 الملخص: 

كْ�ن  
َ
هاروت وماروت بالّ�حر �� اآلية  يتناول املقال طرائق �عامل املفسر�ن مع اإلشارة القرآنية إ�� عالقة املل

. و�� طرائق نا�عة أساسا من ا�حرج ال�امن �� الر�ط ب�ن املالئكة والّ�حر. وقد قامت  2من سورة البقرة  102

جهود املفسر�ن ع�� اال�ساع �� قراءة اآلية، وع�� التصّرف �� تركي��ا النحوي، وع�� االستنجاد بقصص  

ول� ال�حر.  أصول  تروي  ال�ي  الديانات  األوائل  قصص  مع  اإلسالمية  القصة  �شابھ  ببيان  املقال  اعت�ى  ن 

ھ قد نظر كذلك �� صلة مظاهر اال�ساع برغبة املفّسر �� املالءمة ب�ن املعا�ي املبثوثة �� �امل  
ّ
السابقة، فإن

 النص القرآ�ي. 

 ال��ودية، الزرادشتية الّ�حر، هاروت وماروت، املالئكة، العصمة، آدم، قّصة، ال�لمات املفاتيح: 

 

Abstract 

The article deals with the methods adopted by commentators in relation to quran’s indication 

that the Harut and Marut were involved in magic in verse 102 of Surat al Baqara  (2). These 

are methods that stem from the inherent embarrassment that resides in the relationship of 

angels to magic. The efforts of the exegetes were based on another "reading" of the verse, on 

changing its grammatical structure and on invoking the accounts of the ancients which relate 

the origins of magic. And if the article was concerned with explaining the resemblance of the 

Islamic narrative with the narratives of previous religions, it also looked at the aspects of 

amplification in relation to the will of the exegete to reconcile the dispersed meanings 

throughout the Quranic text. 

Keywords: magic, Harut and Marut, angels, infallibility, Adam, story, Judaism, 

Zoroastrianism . 

 د. محّمد النّوي
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 : مقّدمة  -1

حّرمتھ،  قد  األديان  أّن  ورغم  للعصور.  عابرة  وا�حضارات،  الشعوب  ب�ن  شائعة  ممارسة  الّ�حر  �عّد 

 من ب�ن ا�حلول ال�ي ي�جأ إل��ا املرء ح�ن وا�حداثة قد استبعدتھ، فإّن الّ�حر ال  
ّ

يزال إ�� اليوم يمثل حال

تنسّد بھ الّسبل، أو يداهمھ الشّر. وال يزال الّ�حر كذلك يمثل خطرا يتقيھ الناس و�ن صّرحوا علنا أ��م ال  

يّد��  . ولعّل خصيصة ال�حر املتمثلة �� وقوعھ �� منطقة وسطى ب�ن العلم والّدين، بما أنھ  1يؤمنون بھ

التأث�� �� قوان�ن الطبيعة فيلتبس بالعلم، و�ما أنھ �ستع�ن باألرواح فيلتبس بالّدين، لعل هذه ا�خصيصة  

قد جعلت من عملية �عر�فھ عمال شاقا وغ�� ��ائي، ولذلك مال أغلب دار�ىي الّ�حر إ�� النظر �� شروطھ  

�� ال�حر عن العلم بوصف الّ�حر "علما  . ول�ن س�� العديد من الدارس�ن إ�� تمي2بدل النظر �� ماهّيتھ

مزّ�فا"، و��� تمي��ه عن الدين بوصف الّ�حر "دينا بدائّيا"، فإّن عددا آخر من الدارس�ن قد ذهبوا إ�� أّن  

االعتقاد الدي�ي قد سمح باستمرار املمارسة الّ�حر�ة، أو "الّ�حر الّدي�ي". وهو أمر يبدو لنا جلّيا �� الثقافة  

 . 3خالل االعتماد ع�� القرآن إلحداث آثار �حر�ةاإلسالمية من 

رجع إليھ تفس�� الظواهر ال�ي ��جز القوم عن تفس��ها-إّن القرآن  
ُ
  - الذي تنّ�ل �� بيئة تؤمن بالّ�حر وت

ھ من الطر�ف أن يالحظ الباحث أّن دعوة الن�ّي قومھ إ�� العقيدة  
ّ
قد ذكر الّ�حر ذكرا ينّم عن فعالّيتھ. ولعل

  م�حورا يطلبون د رّدها معاصروه إ�� الّ�حر. ف�ان الن�ّي عندهم حينا ساحرا يّتقون شّره، وحينا  ا�جديدة ق

لھ الطّب. ومع ذلك لم ينف القرآن الّ�حر، ولم ُيبطل االعتقاد فيھ، و�ن �ان قد حملھ حينا ع�� التخييل،  

و  ابت�� من  قّصة مو�ىى والّ�َحرة رواية ع�� وجھ  ا�حقيقة، وروى  النبّوة ع��  وحينا ع��  تفّوق  بيان  را��ا 

الّ�حر، وهيمنة امل�جزة ع�� أفعال الّ�َحرة. فإذا أضفنا إ�� ذلك خلّو القرآن من حّد يقع ع�� من يتعاطى  

 الّ�حر، أمكن لنا القول إّن القرآن قد حافظ ع�� من�لة الّساحر امللتبسة ب�ن القبول والّرفض.  

  102إّما �� سياق قص�ىّي، و�ما �� سياق حجا�ّ�، فإّن اآلية    ول�ن �انت جّل اآليات �� الّ�حر قد وردت 

من سورة البقرة قد تمّ��ت بأمر�ن: أّولهما التعر�ف بمصدر �شأة ال�حر، وثان��ما بيان أثر ال�حر �� الّناس. 

 
طفال حول دمية سحرية، -1

ٔ
جريت تجربة على ا

ٔ
ورد ديفيز التجربة التالية: ا

ٔ
جاب   ال نصّدق السحر عقلّيا لكننا نخاف منه سلوكّيا ، ا

ٔ
فا

غلبهم مشاعر الخوف. واستنتج 
ٔ
بدى ا

ٔ
نها تتحرك من تلقاء نفسها، لكن عندما تم تحريكها مغناطيسيا ا

ٔ
نهم ال يعتقدون حقيقة ا

ٔ
غلبهم ا

ٔ
ا

رنا اجميًع  قائال: "نحن ا تفكيًرا فك� ثر .ما مرحلٍة  في سحرٍيّ
ٔ
مر في مع تعاملنا طريقة وتتا

ٔ
 والثقافة والمجتمع الماضي بعوامل الكبر اال

وين ديفيز: الّسحر، تعريب رحاب صالح الدين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، ط والتجارب والتعليم
ٔ
،  1الشخصية". ا

 . 110-109ص ، 2014
) le magicien: الساحر(خالل عناصرهالحظ مارسال موس صعوبة تعريف السحر من خالل ماهّيته، فاقترح تعريفه من - 2

).  les représentations) والتمثالت المشّكلة لالعتقاد في نجاعة الممارسة السحرية(les actesوالطقوس المرافقة لعملية الّسحر(
 انظر: 

Mauss MarceL: Sociologie et Anthropologie,13 ème ed Quadrige 2013, pp 3-141(esquisse d’une théorie générale 
de la magie). 

سماء وتصريفها، ص  1316ابن الحاج الكبير (محمد): تاج الملوك، نشر محمد علي المليجي، مصر  -3
ٔ
- 26هــ، فصل في تشقيق اال

حمد بن علي): شمس المعارف الكبرى، ال24
ٔ
 كذلك: .مكـتبة الشعبية، بيروت، د.ت، كذلك البوني (ا

Donaldson B A: The Koran as magic, in The Moslem World, vol 27, 1937 Pp. 254–66. 
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ُمو "﴿  :اآليةتقول   ِ
ّ
َفُروا ُ�َعل

َ
ياِط�َن ك ْيماُن َولِكنَّ الشَّ

َ
َفَر ُسل

َ
ْيماَن َوما ك

َ
ِك ُسل

ْ
ياِط�ُن َع�� ُمل وا الشَّ

ُ
ْتل

َ
َبُعوا ما ت َن  َواتَّ

ى َيُقوال إِ  َحٍد َح�َّ
َ
ماِن ِمْن أ ِ

ّ
ْ�ِن ِبباِبَل هاُروَت َوماُروَت َوما ُ�َعل

َ
ك

َ
ل
َ ْ
� امل

َ
ِزَل َع�

ْ
ن

ُ
ْحَر َوما أ اَس الّ�ِ ال  نَّ النَّ

َ
 ف

ٌ
ْحُن ِفْتَنة

َ
ما ن

َحٍد إِ 
َ
ْرِء َوَزْوِجِھ َوما ُهْم ِبضاّرِ�َن ِبِھ ِمْن أ

َ ْ
وَن ِبِھ َبْ�َن امل

ُ
ُموَن ِمْ�ُ�ما َما ُيَفّرِق

َّ
َيَتَعل

َ
ُفْر ف

ْ
ك

َ
ُموَن َما  ت

َّ
ِ َوَ�َتَعل

َّ
ِن �

ْ
 ِبِإذ

َّ
ال

�اهُ 
َ
�

ْ
ِن اش

َ َ
مل َعِلُموا  ْد 

َ
ق

َ
َول َيْنَفُعُهْم  ُهْم َوال  وا  َيُضرُّ

ُ
�ان ْو 

َ
ل ُفَسُهْم 

ْ
ن

َ
أ ِبِھ  َرْوا 

َ
َما ش َس 

ْ
ِبئ

َ
َول الٍق 

َ
ِمْن خ ِخَرِة 

ْ
اآل  ��ِ ُھ 

َ
ل َما   

ُمون 
َ
 ). 102/ 2(البقرة ﴾ َ�ْعل

إّن جّل املفّسر�ن قد اتخذوا هذه اآلية مناسبة لتفصيل القول �� الّ�حر، فقالوا �� �شأتھ، و�� ماّدتھ،  

طبي�ّ� بما أ��ا اآلية األو�� �� الّ�حر ال�ي �ع��ض املفّسر قديما  و�� منافعھ ومضاّره...وهو أمر    ،و�� حكمھ

وهو ُ�عمل أداة التفس�� �� القرآن ع�� ترتيب التالوة. و�الحظ الباحث أّن جميع املفّسر�ن قد اعتنوا أّيما  

ط��ي قد أنفق  عناية ��ذه اآلية مقارنة بآيات القرآن األخرى مطلقا أو مقارنة �سائر اآليات �� الّ�حر. فهذا ال

أما القرط�ي فقد  ،  2وأنفق الرازي ف��ا حوا�� عشر�ن صفحة  ،1�� اآلية ثمانية وعشر�ن صفحة من تفس��ه

 . 3خّص اآلية بأر�ع وعشر�ن مسألة

عائد إ�� اإلش�اليات    2من سورة البقرة    102و�مكن القول إّن هذا التوّسع �� مقاالت املفّسر�ن �� اآلية  

الكث��ة املتشّعبة ال�ي تث��ها اآلية، مثل ا�جدل ال��ودي اإلسالمي حول وظيفة سليمان: ملك هو أم ن�ّي؟ ومثل  

الّ�حر   إش�الية  ومثل  والّ�حر،  امل�جزة  ب�ن  الفرق  االختالفات  إش�الية  ومثل  وا�خيال،  ا�حقيقة  ب�ن 

الفقهية �� حكم الّساحر... لكّن الراجح أن اإلش�الية املركز�ة ال�ي ا�شغل ��ا املفّسرون تدور حول إقحام  

 "هاروت وماروت" �� بيان أصل ممارسة ال�حر. لذلك اخ��نا ال��ك�� ع�� هذه اإلش�الية دون سواها.  

املفّسر�ن حول هاروت وماروت أّن اتجاه�ن متناقض�ن قد تجاذبا التفس�َ�    لقد تبّ�ن لنا من خالل مقاالت

اإلسالمي �� هذا الباب: يتمثل االتجاه األول �� تخليص هاروت وماروت من ش��ة ممارسة الّ�حر أو �عليمھ، 

و�تمثل  ال��كيب.  وقواعد  اللغة  استخدام   �� ا�ساعا  بوصفھ  املفّسر�ن  خطاب   �� اال�ساع  يحضر  وفيھ 

التجاه الثا�ي �� استيعاب ال��اث السابق ع�� اإلسالم �� فهم دور هاروت وماروت �� ممارسة ال�حر، وفيھ  ا

 يحضر اال�ساع �� خطاب املفّسر�ن بوصفھ ا�ساعا �� رفد املع�ى القرآ�ي بقصص األوائل.

 االتساع في استخدام اللغة أو إنکار صلة المالئکة بالّسحر:  -2

كْ�ن هاروت وماروت بالّ�حر، وهو أمر طبي�ّ� ألّن صورة واجھ املفّسرون حرجا شدي 
َ
دا �� قبول صلة املل

املالئكة ووظائفهم ال �ستقيم و�عليَم الّ�حر. فهذه الصورة سواء نظرت ف��ا �� القرآن أو �� التفاس�� قائمة  

وات ال �� األرض ثالثا  ع�� عصمة املالئكة أوال، وع�� تمّحضها ل�خ�� وطاعة هللا ثانيا، وع�� إقام��ا �� السما 

 
ن، -1

ٓ
ي القرا

ٓ
ويل ا

ٔ
ضبط وتعليق محمود شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  الطبري (محمد بن جرير): جامع البيان عن تا

 . 538-510،ص1،ج2001، 1ط
و مفاتيح الغيب، دار الكـتب العلمية، بيروت، ط- 2

ٔ
 . 202- 184ص ص   3، ج 1990،  1الرازي (فخر الدين): التفسير الكبير ا

ن، دار الكـتب العلمية، بيروت،ج - 3
ٓ
حكام القرا

ٔ
بو عبد هللا): الجامع ال

ٔ
 . 39-29، ص2القرطبي (ا
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. لقد حّور  2. و�� إن تنّ�لت إ�� األرض فإنما لتبليغ الرساالت ال غ��1عدا املالئكة ال�اتب�ن ألفعال اإل�سان

ب�ن   ّ◌ القرآن بنية القوى املفارقة، ف�انت املالئكة خ��ا محضا، و�انت األبالسة شّرا محضا، وتأرجح ا�جن

كْ�ن، و�عليمهما  3خ�� والشّر عالم السماء وعالم األرض، و��ن ا�
َ
. و�ناء ع�� ما تقّدم، فإّن إنزال الّ�حر ع�� املل

كْ�ن أقرب إ�� صورة األبالسة م��ما إ�� صورة    "فتنة"الّ�حر للّناس، ووصف نفس��ما بأ��ما  
َ
يجعل هذين املل

قا ع�� قّصة نزول املالئكة بال 4املالئكة
ّ
ھ ضعيف   ّ�حر:. و�� هذا السياق يتنّ�ل قول القرط�ي معل

ّ
"هذا �ل

و�عيد عن ابن عمر وغ��ه، ال ي�ّح منھ �ىيء، فإنھ قول تدفعھ األصول �� املالئكة الذين هم أمناء هللا ع��  

وَن َما ﴿  وحيھ، وسفراؤه إ�� رسلھ
ُ
َمَرُهْم َوَ�ْفَعل

َ
َ َما أ َّ

 َ�ْعُصوَن �
َ

 ﴿ َبْل  ﴾  ُيْؤَمُرونال
َ

َرُموَن. ال
ْ

ُھ  ِعباٌد ُمك
َ
َ�ْسِبُقون

وَن 
ُ
ْمِرِه َ�ْعَمل

َ
ْوِل َوُهْم ِبأ

َ
ق

ْ
ُ�وَن ﴿ ﴾  ِبال

ُ
 َيْف�

َ
�اَر ال ْيَل َوال�َّ

َّ
ُحوَن الل وأما العقل فال ينكر وقوع املعصية من   ..﴾ ُ�َسّبِ

هوات، إذ �� قدرة هللا �عا�� �ّل موهوم، ومن هذا خوف  
ّ

فوه، و�خلق ف��م الش
ّ
ل

ُ
املالئكة و�وجد م��م خالف ما �

 .5ولم ي�ّح"  ،بياء واألولياء الفضالء العلماء، ولكّن وقوع هذا ا�جائز ال يدرك إال بالّسمعاألن

  �� ل األو�� 
ّ
تتمث القرآ�ي بطر�قت�ن كّيست�ن،  النّص  ص املفّسرون من هذا املأزق الذي أوقعهم فيھ 

ّ
تخل

ل الثانية �� التصّرف �� تركيب اآلية. 
ّ
 القراءة ع�� غ�� رسم امل�حف، وتتمث

النقط  القراءة البديلة:  -أ ا�خا�� من  العر�ي   
ّ
بيئة شفاهّية، و�دائية ا�خط  �� القرآن  أتاحت �شأة  لقد 

، للمفّسر�ن إم�انية االستنجاد بقراءات  6واإل�جام، وتحّمل ال�حابة للقرآن بالتعو�ل أساسا ع�� الذاكرة

اإلطار، يالحظ الناظر �� التفاس��    و�� هذا  .7مخالفة لنّص امل�حف لتستقيم املعا�ي ال�ي يرومون إرساءها

 
حون ِبَحْمِد  -1 ْرِض...﴾ (الشورى ﴿والمالئكُة يسّبِ

ٔ
هم ويستغِفروَن ِلَمْن في اال  َيْفُتُروَن ﴿و )42/5رّبِ

َ
َهاَر ال ْيَل َوالن�

�
ُحوَن الل  ﴾ُيَسِبّ

نبياء 
ٔ
﴾ (الحجرو )21/20(اال  بالَحّقِ

ّ
ُل المالِئَكَة إال َنّزلنا عليهم ِمَن   و )15/8﴿ما ُننّزِ

َ
َمئّنين ل

ْ
رِض َمالئكٌة َيْمُشون ُمط

ٔ
 لو كاَن ِفي اال

ْ
﴿قل

كا َرُسوال﴾ (اإلسراء ا
َ
ماِء َمل ون ما ُيؤَمُرون﴾ (التحريمو ) 17/95لس�

ُ
َمَرُهْم ويفَعل حاِفِظين  و ) 66/6﴿ال َيْعُصون َهللا َما ا�

َ
يُكم ل

َ
﴿وإن� َعل

 .)11-10/ 82ِكَراما كاتبين﴾ (االنفطار
﴾ (الحجر -2  بالَحّقِ

ّ
ُل المالِئَكَة إال  .)15/8﴿ما ُننّزِ

،  1لبنان ، ط-حدود، المغرب ي من خالل مصنفات السيرة النبوية قديما وحديثا، نشر مؤسسة مؤمنون بالمحّمد النوي: الوح -3
، كذلك بلقيس رزيقي: المالئكة والجّن 374-323، الفصل االول من الباب الثالث: في العالقة بين محّمد والمفارق، ص2018

ن، الدار التونسية للكـتاب
ٓ
 .2017، 1، طوالّشياطين في كـتب تفسير القرا

ن: ﴿ قال َفِبِعّزِتك   -4
ٓ
كين ودور غواية الناس الموكل إلى إبليس في القرا

َ
نالحظ تشابها بين دور فتنة الناس الُموَكل إلى هذين المل

ْجَمعين﴾ (ص
ٔ
ْغِويّنهم ا ْجَمِعين﴾ (الحجر 38/82ال�

ٔ
هم ا ْغِوين� ْرِض وال�

ٔ
َنّن لُهْم في اال َزّيِ

دة غوي ضمن )، راجع كذلك ما15/39) و"﴿ ال�
ن الكريم، دار الحديث، القاهرة، ط

ٓ
لفاظ القرا

ٔ
 .1988،  2محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس ال

ن، ج -5
ٓ
حكام القرا

ٔ
نه ال يليق بالمالئكة تعليم السحر، وثانيها   36، ص2القرطبي: الجامع ال

ٔ
حدها ا

ٔ
. وقد احتج الرازي لذلك بوجوه: "ا

كين مع قوله  
َ
ن يجعلهما في  كيف يجوز إنزال المل

ٔ
كين لكان إما ا

َ
نزل المل

ٔ
رون"﴾" وثالثها لو ا

َ
مُر ثم ال ُيْنظ

ٔ
كا لُقِضَي اال

َ
نا مل

ْ
ْنَزل

ٔ
﴿ولْو ا

نهما ليسا برجلين كان ذلك تجهيال وتلبيسا على الناس وهو  
ٔ
و ال يجعلهما كذلك، فإن جعلهما في صورة الرجلين مع ا

ٔ
صورة الرجلين ا

ناُه َرُجال". الرازي (فخر الدين):  غير جائز، وإن لم يجعلهما في صورة ا
ْ
َجَعل

َ
كا ل

َ
لرجلين قدح ذلك في قوله تعالى : "ولو َجعلناه َمل

و مفاتيح الغيب، ج
ٔ
 . 199، ص3التفسير الكبير ا

رثر جفري، المطبعة الرحمانية، مصر، ط -6
ٓ
بي داود سليمان): كـتاب المصاحف، صّححه ووقف على طبعه ا

ٔ
، 1السجستاني(ابن ا

1936  . 
- راجع: المصحف وقراءاته، إعداد مجموعة من الباحثين بإشراف عبد المجيد الشرفي، مؤمنون بال حدود للنشر والتوزيع، المغرب -7

 .71، ص 1قراءة البديلة التي نحن بصددها ضمن ج. وقد وردت ال2016، 1لبنان، ط
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كْ�ن" ع�� هذا الوجھ: "املِلكْ�ن"، في�ون ا�خ�� القرآ�ي حينئذ  
َ
اإلسالمّية �جوء �عض املفّسر�ن إ�� قراءة "املل

القراءة   تتّبع �شأة هذه  ��ا. وقد حاولنا  للمالئكة  إ�سانية بحتة ال شأن  الّ�حر بوصفھ ممارسة   ع�� 
ّ

داال

هــ) حضورا    204، وحضورها �� تفس�� الفّراء(تـــ1هــ) م��ا  150س�� مقاتل بن سليمان (تــفوقفنا ع�� خلّو تف 

ك�ن من املالئكة، و�ان ابن عباس يقول: املِلك�ن من  يدّل ع�� عدم شهرة هذه القراءة: فـــ"
َ
القّراء يقرؤون املل

اده إ�� ابن عّباس �� تخليص املالئكة من  هــ) فلم يذكر هذه القراءة رغم استن  310. أما الط��ي (تـــ2امللوك "

الرازي(تــ  .3فتنة �عليم ال�حر القراءات غ�� املشهورة أو غ��    606و�� قراءة قد استبعدها  هـ) وعّدها من 

 .6هــ) 774وابن كث��(تــ 5هــ) 671، وأقّرها القرط�ي(تــ4املتواترة

غ��   القراءة  هذه  إ��  �جؤوا  قد  املفّسر�ن  أّن  الشّر  يبدو  من  املالئكة  تخليص  أّولهما  لسبب�ن:  املتواترة 

قياس   عدم   �� نجملها  غرابة  و��  وماروت.  هاروت  كْ�ن: 
َ
املل هذين  اس�ْي  غرابة  وثان��ما  والفتنة،  والكفر 

ومي�ائيل   كج��ائيل  "ايل"  هللا  إ��  املضافة  األسماء  تلك  أي  الّسامي�ن  عند  املالئكة  أسماء  ع��  اسم��ما 

ما يمكن أن �ستفيده من أقوال املفّسر�ن "�انا ع�ج�ن أقلف�ن ببابل" و"ع�ج�ن �انا ببابل    و�سرافيل. وهو

� كذلك �� عدم قياس اسم��ما  
ّ

ك�ن". فالع�ج والعلوج �سمية أطلقها العرب ع�� األعاجم. و�� غرابة تتج�
َ
مل

م �� العر�ّية، وقياس اسم��ما ع�� أسماء األعاجم ك
َ
وس، وهما من أسماء ملوك  سابور و قابع�� أسماء العل

األعاجم. و�زداد هذا األمر رسوخا إذا علمنا أّن هذه الصيغة �� أسماء االعالم قد أطلقها القرآن ع�� امللوك  

 . 7ال ع�� املالئكة، �ع�ي طالوت ملك ب�ي إسرائيل وجالوت ملك ا�جبابرة

اآلية:    -ب تركيب   �� تركي التصّرف   �� التصّرف  إ��  املفّسر�ن  جّل  باب  �جأ  كْ�ن من 
َ
املل اآلية إلخراج  ب 

ق بم�ّونات كث��ة من تراكيب اآلية. وقد اخ��نا �� ما ي�� نموذجا من تفس�� القرط�ي، 
ّ
الّ�حر. وهو تصّرف �عل

 
. ورغم  2002،  1لبنان، ط-مقاتل بن سليمان: تفسير مقاتل، تحقيق عبدهللا محمود شحاتة، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت -1

رض في قوله: "يتع
ٔ
كين في اال

َ
لمون الّسحر من  خلّو تفسير مقاتل من هذه القراءة، فإننا نقف على ما يفيد الحرج من وجود المل

 .127ص 1الشياطين والفرقة من هاروت وماروت" ج
ن، عالم الكـتب، بيروت، ط -2

ٓ
. ونحن نرى في استخدام الفراء لفظ "يقول"  64، ص1، ج1983،  3الفّراء(يحي بن زياد): معاني القرا

" الدال على القراءة دليال إضافيا على عدم شهرة هذه
ٔ
 الحسن ملكين   منسوبا إلى ابن عباس بدل لفظ "يقرا

ٔ
القراءة. وقال الرازي: "قرا

قلفين ببابل يعلمان الناس الّسحر، وقيل: كانا رجلين 
ٔ
بكسر الالم وهو مروي عن الضحاك وابن عباس ، فقال الحسن كانا علجين ا

 . 195، ص3ج .صالحين من الملوك. والقراءة المشهورة بفتح الالم...وقراءة الملكين بفتح الالم متواترة "
ن، جال -3

ٓ
ي القرا

ٓ
ويل ا

ٔ
ى   519، ص1طبري: جامع البيان عن تا

َ
ْنِزَل َعل ويل "ما" التي في قوله " َوما ا�

ٔ
هل العلم في تا

ٔ
: "اختلف ا

بي قال حدثني  
ٔ
َكْيِن ِبباِبَل هاُروَت َوماُروَت"، فقال بعضهم : معناه الجحد وهي بمعنى لم، حدثني محمد بن سعد قال حدثني ا

َ
َمل

ْ
ال

بي
ٔ
َكْيِن ِبباِبَل هاُروَت َوماُروَت﴾ عمي قال حدثني ا

َ
َمل

ْ
ى ال

َ
ْنِزَل َعل بيه، عن ابن عباس قوله: ﴿ َوما ا�

ٔ
 . ، عن ا

 فإنه يقول : لم ينزل هللا الّسحر. 
و مفاتيح الغيب، ج -4

ٔ
 . 195، ص 3الرازي (فخر الدين): التفسير الكبير ا

حسن -5
ْ
اك وال ْبَزى َوالضح� اس وابن ا�  ابن عب�

ٔ
َمِلَكْيِن ": "قرا

ْ
م  "ال

ّ
ْبَزى . بكسر الال على هذا القول   "َما" ـهما داود وسليمان. ف: قال ابن ا�

ف هذا االقول ابن العربّي وقال الحسن يضا نافية، وضع�
ٔ
ن، ج: ا

ٓ
حكام القرا

ٔ
كْين" القرطبي: الجامع ال

َ
،   2هما علجان كانا ببابل مل

 .37ص
عظم، ج -6

ٔ
ن اال

ٓ
 .392-238، ص 1ابن كـثير: تفسير القرا

الوَت َمِلكا﴾البقرة -7
َ
هم إّن َهللا قْد َبَعَث لُكم ط وَت وُجُنوِده﴾ و  2/247﴿وَقاَل لُهْم َنِبي�

ُ
 ﴿قالوا ال طاقَة لنا اليْوَم ِبَجال

 . 754-718، ص2. وراجع الطبري: جامع البيان، ج 2/250البقرة
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  " يقول":  ْ�ِن وفيھ 
َ

ك
َ
ل
َ ْ
امل  �

َ
َع� ِزَل 

ْ
ن

ُ
أ "  َوما  قولھ  ع��  للعطف  والواو  نفي،  "ما"   " 

ُ
ْيمان

َ
ُسل َر 

َ
ف

َ
ك وذلك  َوما   "

: إن هللا أنزل  ال��ود أّن  و�� الكالم تقديم وتأخ��، التقدير    .بال�حر، فنفى هللا ذلك ومي�ائيل ج��يل قالوا 

ِبب" ْحَر  اَس الّ�ِ
َّ
الن  

َ
ُمون ِ

ّ
ُ�َعل ُروا 

َ
ف

َ
 ك

َ
ياِط�ن

َّ
َولِكنَّ الش ْ�ِن، 

َ
ك

َ
ل
َ ْ
امل  �

َ
َع� ِزَل 

ْ
ن

ُ
أ َوما   ،

ُ
ْيمان

َ
ُسل َر 

َ
ف

َ
  َوما ك

َ
اِبَل هاُروت

 
َ

ُروا بدل من الشياط�ن �� قولھ: "  وت ومار  فهاروت  "،َوماُروت
َ

ف
َ

 ك
َ

ياِط�ن
َّ

هذا أو�� ما حملت عليھ   "َولِكنَّ الش

للطافة   الشياط�ن  استخراج  من  فالّ�حر  سواه،  إ��  يلتفت  وال  ف��ا  قيل  ما  وأ�ّح  التأو�ل،  من  اآلية 

مان"..".جوهرهم، ِ
ّ
"ُ�ْعِلمان"  ُ�َعل "  ،بمع�ى  قال  آدم" كما  ب�ي  كّرمنا  أكرمنا.  ولقد  ��    ..أي  والضم�� 

مان
ّ
مانو�� " .وماروت لهاروت ُ�عل ِ

ّ
الثا�ي : أنھ من اإلعالم ال    .أحدهما : أنھ ع�� بابھ من التعليم  ،" قوالنُ�عل

ُ�ْعِلمان  ،من التعليم مان بمع�ى  ِ
ّ
ُ�َعل ْم   ،فــ 

َ
اْعل ْم بمع�ى 

ّ
َعل

َ
� وابن   ابن األعرا�ي ذكره  ،وقد جاء �� كالم العرب 

 بن مالك: كعب  قال .األنباري 

ْم رسوَل هللا أنك مدر�ي
ّ
 وأن وعيدا منك �األخذ باليد   �عل

  القطامي: وقال

ْم أن �عد ال�ّ� رشدا
ّ
 وأن لذلك ال�ّ� انقشاعا  �عل

  :زه��  وقال

مْن ها لعمر هللا ذا قسما
ّ
 .1فاقدر بذرعك وانظر أين تنسلك"   �عل

ق اال�ساع �� مقالة املفّسر بالتصّرف �� تركيب  
ّ
اآلية و�� ترتيب م�ّونا��ا تصّرفا غايتھ تحو�ر داللة  يتعل

 اآلية، وذلك بـــ: 

مون": "-
ّ
ْحَر َو حمل "ما " املوصولية الدالة مع صل��ا ع�� املفعولية للنواة "�عل اَس الّ�ِ ُموَن النَّ ِ

ّ
ِزَل    ماُ�َعل

ْ
ن

ُ
أ

َوماُروَت" هاُروَت  ِبباِبَل  ْ�ِن 
َ

ك
َ
ل
َ ْ
امل  �

َ
املع�  َع� في�ون  الّنفي،  ين�ل  ع��  ولم  الّ�حر  الناس  مون 

ّ
�عل حينئذ:  ى 

ك�ن.
َ
 (الّ�حر)ع�� املل

ْ�ِن �غي�� موقع املقطع "  -
َ

ك
َ
ل
َ ْ
� امل

َ
ِزَل َع�

ْ
ن

ُ
ياِط�ُن  َوما أ وا الشَّ

ُ
ْتل

َ
ت َبُعوا ما  " من وسط اآلية إ�� بداية اآلية: َواتَّ

ْيماُن 
َ
َفَر ُسل

َ
ْيماَن َوما ك

َ
ِك ُسل

ْ
 َع�� ُمل

َ ْ
� امل

َ
ِزَل َع�

ْ
ن

ُ
ْ�ِن َوما أ

َ
ك

َ
قا بحجاج ال��ود حول  ل

ّ
"، في�ون املع�ى حينئذ متعل

استخدام سليمان الّ�حر من عدمھ، وحول استعانتھ ��حر ج��يل ومي�ال من عدمھ. و�التا�� فإن التقديم  

ق �عناصر من ا�جملة أو من ال��كيب و�نما هو تقديم وتأخ�� �ُجمٍل برّم��ا أي �غي�� �� ترتيب  
ّ
والتأخ�� ال يتعل

ّص. وال شّك �� أّن مثل هذا الصنيع �عصف بمقالة البيان القرآ�ي ولكّنھ يخدم �� اآلن ذاتھ عقيدة عصمة  الن

  �� بالتأو�ل، وذلك  التصّرف  ينعت هذا  اآلية جعلھ  تركيب   �� التصّرف  �عمق  القرط�ي  املالئكة. ولعّل و�� 

 قولھ: "هذا أو�� ما حملت عليھ اآلية من التأو�ل".  

َولِكنَّ  "  �� ترتيب جمل اآلية وم�ّونا��ا الذي انتحاه املفّسرون قاد إ�� والدة جملة جديدة ��:إّن التصّرف    -

ْحَر ِبباِبَل هاُروَت َوماُروَت". في�ون حينئذ "هاروت وماروت" بدل املث�ى   اَس الّ�ِ ُموَن النَّ ِ
ّ
َفُروا ُ�َعل

َ
ياِط�َن ك الشَّ

 
ن، ج  -1

ٓ
حكام القرا

ٔ
، 1ط من عندنا. راجع كذلك الطبري: جامع البيان، ج. والتصّرف في حجم الخ38-35، ص2القرطبي: الجامع ال

 . 520-519ص
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كْ�ن)، فهاروت وماروت من الشياط�ن ال من  من ا�جمع (الشياط�ن) عوض أن ي�ون بدل املث�ى م
َ
ن املث�ى (املل

املالئكة، أما املل�ان املذ�وران �� اآلية فهما "ج��يل ومي�ائيل". وهو ما ال �ستقيم ألّن التقديم والتأخ�� الذي  

ما نحن  أجراه القرط�ي ع�� نّص اآلية يقود إ�� القول إّن �عليم الشياط�ن للّ�حر ي�ون مرفوقا بالهداية: "إن

 فتنة فال تكفر" ال بالغواية ال�ي يختّص ��ا الشيطان عادة.

مان" ع�� مع�ى اإلعالم ال ع�� مع�ى الّتعليم �� املقطع:" َوما    - ِ
ّ
ماِن حمل "�عل ِ

ّ
ما    ُ�َعل ى َيُقوال ِإنَّ َحٍد َح�َّ

َ
ِمْن أ

وَن بِ 
ُ
ُموَن ِمْ�ُ�ما َما ُيَفّرِق

َّ
َيَتَعل

َ
ُفْر ف

ْ
ك

َ
ال ت

َ
 ف

ٌ
ْحُن ِفْتَنة

َ
ْرِء َوَزْوِجِھ". وهو تصّرف �� داللة الصيغة: أعن

َ ْ
 ْ◌ ِھ َبْ�َن امل

َ
م  ل

 بدل عَ 
َّ
ْم" �� ل

َ
ْم" بمع�ى "اعل

ّ
م أي االستعاضة عن فّعل بأفعل، وقد استعان القرط�ي �� ذلك باستخدام "�عل

م" بمع�ى "اعلْم"، لكن يمكن االع��اض ع��  
ّ
الشعر. �حيح أّن الرواية عن الشعراء قد وردت باستخدام "�عل

ا أّن ذلك لم يرد إال �� صيغة األمر، من الظواهر ال بّد من االنتباه إل��ا: م��  اال�ساع بجملةهذا الضرب من  

مون":  
ّ
مان" �� اآلية قد تالها الفعل "يتعل

ّ
ق بضرورة وزنّية، وم��ا أّن "�عل

ّ
وم��ا أّن هذا االستعمال قد يتعل

ماِن " ِ
ّ
 ِمْ�ُ�ما.ُ�َعل

َ
ُمون

َّ
َعل

َ
َيت

َ
ر، فإّن  . ومهما يكن األم1" وهو ما يؤكد أّن املع�ى يدّل ع�� التعليم ال ع�� اإلعالم...ف

أّن   للبشر. وهذا يدّل ع��  الّ�حر  التعليم ع�� اإلعالم �انت غايتھ تخليص املالئكة من فتنة �عليم  حمل 

املفّسر ال زال يحاور البنية األصلّية لآلية. فهو �عد أن بذل جهدا كب��ا �� �غي�� رتبة ا�جمل وانت�ى إ�� أّن 

ف �� تخر�ج عالق��ا بالّ�حر،  األمر يتعلق بالشياط�ن ال باملالئكة، �عود إ�� عّد 
ّ
قا باملالئكة، فيتلط

ّ
 األمر متعل

 و�نقلها من باب التعليم إ�� باب اإلعالم. 

إّن هذا االضطراب، وهذه الطرائق ا�ختلفة �� قراءة اآلية، مرّدها إ�� ا�حرج الكب�� الذي يلقاه املفّسر �� 

نا�ع من و�  إ�� املالئكة. وهو حرج  الّ�حر أي الشّر  القرآنية املتعلقة  �سبة  � املفّسر �عدم تناسق املعا�ي 

واألح�ام،   العقائد  من  نظاما  يب�ي  فإنما  القرآن  آي  يتناول  إذ  فاملفّسر  اآلية.  هذه  مع  عمومها   �� باملالئكة 

وال�حر مسألة حكمّية اعتقادية �� آن. وقد أعيى املفّسر�َن والفقهاَء أمُره ألّن القرآن لم يفِصْل فيھ القوَل.  

ھ من الطر�ف أن نقارن ب�ن ا�حرج الشديد الذي يلقاه املفّسر �� تحديد هوّ�ة هاروت وماروت وصل��ما  ول
ّ
عل

برد   بن  �� قول �شار  طر�ف، وذلك  لبناء مع�ى شعري  ل�خ�� عن هاروت  الشاعر  بال�حر، و��ن استثمار 

 (مجزوء ال�امل)  :يصف حديث صاحبتھ

 نفث فيھ �حرا هاروت ي                 و�أن تحت لسا��ا  

ــة  ـــــــــــــــــــجنّيـــــة   إ�س  ـــــــأو ب�ن ذاك أجــــ               يـ ـــــــــ  .2ّل أمراـــــــــ

 
مون النّ  -1 ِ

ّ
مان" ، إنما هي مردودة على قوله "ُيعل

ّ
ُمون" ليست بجواب لقوله "ُيَعِل

ّ
خر في التركيب هو :"َفَيَتعل

ٓ
اَس قّدم الفّراء تصّرفا ا

 
ّ
مون منهما" وليس "فيتعل

ّ
ية "فيتعل

ٔ
ّن نص اال

ٔ
ْحَر"، متغافال عن ا ن، جالّسِ

ٓ
 .64، ص1مون منهم"، راجع الفّراء: معاني القرا

،  1993، 1لبنان، ط-بشار بن برد: الديوان، شرحه ورتب قوافيه وقّدم له مهدي محّمد ناصر الدين، دار الكـتب العلمية، بيروت -2
 .  528ص
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 االتساع في رفد المعنی القرآني بقصص األوائل أو خطیئة المالئکة:  -3

 
ّ

�� نّص اآلية قراءة وتركيبا السالف ذكرها لم تمك أّن جميع االج��ادات  ن املفّسر من قطع حبل  يبدو 

ك�ن هاروت وماروت و��ن الّ�حر. ويعود ذلك لسبب�ن أّولهما تصر�ح اآلية بتن�يل الّ�حر ع��  
َ
الوصل ب�ن املل

ك�ن هاروت وماروت، وثان��ما شيوع قصة صلة املالئكة بال�حر و�تعليمھ �� ا�حضن الثقا�� قبل اإلسالم  
َ
املل

 ر�ن قّصة خطيئة املالئكة بتنويعات مختلفة. و�عده. وقد قاد ذلك إ�� تداول املفّس 

�عّد تفس�� الط��ي من أّول املصادر العر�ية واإلسالمية ال�ي نقلت هذه القصة، وليست مختلف الروايات  

ا    تنويعات �� الالحقة سوى  
ّ
تفاصيل هذه القصة، لذلك اخ��نا رواية الط��ي. و�� ما ي�� نّص هذه الرواية: "مل

دم �� ما وقعوا فيھ من املعا�ىي والكفر با�، قالت املالئكة �� السماء: أي رب، هذا  وقع الناس من �عد آ

العالم إنما خلق��م لعبادتك وطاعتك، وقد ركبوا الكفر وقتل النفس ا�حرام وأ�ل املال ا�حرام والّسرقة  

بأمري    والز�ى وشرب ا�خمر، فجعلوا يدعون عل��م وال �عذرو��م. فقيل لهم: اختاروا منكم ملك�ن آمرهما 

هبطا إ�� األرض وجعل ��ما شهوات ب�ي آدم. وأمرا أن �عبدا  
ُ
وأ��اهما عن معصي�ي. فاختاروا هاروت وماروت فأ

هللا وال �شر�ا بھ شيئا، و��يا عن الكفر وقتل النفس ا�حرام وأ�ل املال ا�حرام والسرقة والز�ى وشرب ا�خمر.  

الناس با�حق، وذلك �� زمان إدريس، و�� ذلك الزمان امرأة حس��ا  فلبثا ع�� ذلك �� األرض زمانا يحكمان ب�ن  

�� سائر الناس كحسن الزهرة �� سائر ال�واكب. و���ا أتت إل��ما فخضعا لها بالقول وأراداها ع�� نفسها  

فقالت لهما: اختارا إحدى ا�خالل الثالث: إما أن �عبدا الّصنم أو تقتال النفس أو �شر�ا ا�خمر فقاال: �ل  

فسق��ما ا�خمر ح�ى إذا أخذت ا�خمر ف��ما وقعا ��ا، فمّر ��ما    .ذا ال ينب�� وأهون الثالثة شرب ا�خمره

من   فيھ  وقعا  ما  عرفا  السكر  ع��ما  ذهب  أن  فلّما  فقتاله.  عل��ما  يف�ىي  أن  فخشيا  ذلك   �� وهما  إ�سان 

ما وقعا فيھ من الذنب ف�جبوا  ا�خطيئة، وأرادا أن يصعدا إ�� السماء فلم �ستطيعا. فنظرت املالئكة إ��  

ا  
ّ
�ّل ال�جب وعلموا أن من �ان �� غيب فهو أقّل غشية. فجعلوا �عد ذلك �ستغفرون ملن �� األرض. و���ما مل

وقعا �� ما وقعا فيھ من ا�خطيئة قيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب اآلخرة فاختارا عذاب الدنيا فجعال  

بان (...) فإذ
ّ

ا أتاهما �ع�ي هاروت وماروت إ�سان ير�د الّ�حر وعظاه وقاال لھ: ال تكفر، إنما  ببابل فهما �عذ

منھ نور �سطع ح�ى يدخل السماء    عليھ خرجنحن فتنة. فإن أ�ى قاال لھ: ائت هذا الّرماد فُبْل عليھ. فإذا بال  

ب هللا. فإذا  وذلك اإليمان، وقيل �ىيء أسود كهيئة الدخان ح�ى يدخل �� مسامعھ و�ل �ىيء منھ فذلك غض

ماه الّ�حر"
ّ
"وأنزلت إل��ما الزهرة �� صورة امرأة من أهل فارس و�ان أهل فارس �سمو��ا    .أخ��هما بذلك عل

بيذخت   و�النبطية  الزهرة  بالعر�ية  واسمها  حس��ا،  فأ�ج��ما  زوجها،  تخاصم  امرأة  و"أت��ما  بيذخت". 

ى  واسمها بالفارسية أناهيد". و"فلما جاءت تخاصم زوجها ذكرا إل��ا نفسها فقالت: ما أنا بالذي أفعل ح�
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هللا ما تن�ل بھ فبقيت م�ا��ا    فصعدت فأ�ساها تخ��ا�ي بأي كالم تصعدان إ�� السماء؟ فأخ��اها فت�لمت  

 . 1وجعلها هللا �وكبا ف�ان عبد هللا بن عمر �لما رآها لع��ا وقال: هذه ال�ي فتنت هاروت وماروت"

مبح وهو  ا�حتملة،  مصادرها  إ��  �ش��  أن  القّصة  هذه  تحليل  قبل  بنا  �عض  يجدر  فيھ  خاض  قد  ث 

الدارس�ن. لقد دفع خلّو ال��اث العر�ي ا�جاه�� من قصة هاروت وماروت هؤالء الدارس�ن إ�� رّدها إما إ��  

ال نقاش فيھ ب�ن الباحث�ن،   2إيرا�ي. إّن األصل الزرادش�ي لهذين االسم�ن-أو إ�� مصدر هندو  مصدر ��ودي 

ق األمر بأحداث القصّ 
ّ
ما يتعل

ّ
  ة الرئيسية.و�ن

ر�ف��( �ىي  جون  ل 
ّ
مقالھJohn C Reevesيمث  �� حلّل  وقد  االّول،  االتجاه   (3   �� القصة  ب�ن  التشا��ات 

القصة   أسبقية  لكن  وعزاز�ل"،  شمحازي  "مدراش   �� وردت  كما  القصة  و��ن  اإلسالمي  التفس��ي  ال��اث 

قدم للقّصة، وجدها ��  م) جعلتھ يف��ض أصوال ��ودية أ  11م) ع�� القصة املدراشية (ق  10(ق  اإلسالمية 

ق.م) ع�� ما بي��ما    3أو    2م) وكتاب اليو�يالت(ق  1مصدر�ن أساسي�ن هما سفر أخنوخ :الن�ي إدريس ( ق

من اختالف يكمن �� أّن هبوط املالئكة إ�� األرض �� سفر أخنوخ �انت غايتھ اجتياح األرض والتمتع بنسا��ا  

الغاية من هبوط املالئك بينما �انت  إ��  ا�جميالت،  اليو�يالت اإلرشاد والوعظ. وقد دفعھ ذلك  �� كتاب  ة 

ترجيح صلة القصة اإلسالمية بقصة كتاب اليو�يالت، فعمد إ�� تحليل األسماء ال�ي أطلق��ا القصة ع��  

املرأة، فوجد �شا��ا �� االسم "نوعام" (زوجة أنوش ) �� كتاب اليو�يالت ومعناها الفاتنة، و�قابلھ �� القصة  

ة غواية املرأة للملك�ن، ووجد كذلك �شا��ا �� االسم "أزورا" (أخت /زوجة شيث)، و�قابلها �� القصة  اإلسالمي

اإلسالمية اسم الزهرة. أما نقطة االلتقاء األساسية ب�ن ال��اث�ن اإلسالمي وال��ودي فيحددها هذا الباحث  

دة للقصة: ر�ط اإلدان
ّ
ة املالئكية للبشر بخلق آدم وتكر�مھ من  �� احتواء القرآن والتوراة ع�� الشرارة املول

لھ بال�جود  املالئكة  وأمر  هللا  املفسر�ن  4قبل  قصص  ب�ن  متشا��ة  ليست  واألحداث  األسماء  �انت  وملا   .

املسلم�ن والقصص ا�حاخامية، فإّن الباحث قد عزا ذلك إ�� طبقات النصوص الشفاهية واملكتو�ة، و���  

 
ن، ج -1

ٓ
ي القرا

ٓ
ويل ا

ٔ
بو بكر م530-526ص 1الطبري: جامع البيان عن تا

ٔ
 في  . راجع كذلك: الكسائي( ا

ٔ
حمد بن عبد هللا): كـتاب المبتدا

م القرى،  
ٔ
نبياء، دراسة وتحقيق بندر بن فيحان بن محمد الزايدي، المملكة السعودية، جامعة ا

ٔ
.  167-165هــ، ص 1428قصص اال

بو إسحاق) : عرائس المجالس، ص
ٔ
 . 32- 30كذلك الثعلبي النيسابوري (ا

لك عنه  -2
ٔ
سا

ٔ
كون  راجع مثال قول زرادشت : "هذا ما ا

ٔ
ن ا

ٔ
بلغ غايتي من خاللك يا مازدا وعساني ا

ٔ
صدقني القول: هل سا

ٔ
هورا فا

ٔ
يا ا

فستا:هايتي
ٔ
شا وفقا لمشيئتك" ا

ٓ
ميرتات ويتحدان مع ا

ٔ
ن يكون صوتي مؤثرا كي يتحد هورفيتات مع ا

ٔ
، ضمن   44/17معك، وعسى ا

فستا، إعداد خليل عبد الرحمان، روافد للثقافة والفنون، دمشق، ط 
ٔ
وهورفيتات في الزرادشتية موكل على المياه  . 79، ص2008، 2ا

ّن النبات والماء يتعلقان بالطّب وبالشباب (مقاومة الموت) ولذلك 
ٔ
ميرتات فموكل على النبات، ومن ثّم تالزُمهما. وال شّك في ا

ٔ
ّما ا

ٔ
ا

رمنية هوروت وموروت:
ٔ
بعاد سحرية. وورد ذكرهما في المانوية باسمي هاروت وماروت ، وفي الثقافة اال

ٔ
زهرتان متالزمتان يتم نقعهما   ا

 في مصفاة سحرية بمناسبة االحتفال الصيفي، وفي التراث البهلوي ورد ذكرهما باسمْي خورداد ومورداد. 

3- John C Reeves: Some Parascriptural Dimensions of the Muslim “Tale of Hārūt wa-Mārūt”, in Journal of 
the American Oriental Society, n 135 (2015), Pp 817-842 

ن، البقرة -4
ٓ
ن�  6-1: 6، وفي العهد القديم: سفر التكوين 2/30القرا ُهْم َبَناٌت، ا�

َ
ْرِض، َوُوِلَد ل ى اال�

َ
ُثُروَن َعل اُس َيكـْ ا اْبَتَدا� الن� م�

َ
: ﴿َوَحَدَث ل

وا
ُ

َخذ ُهن� َحَسَناٌت. َفات� ن� اِس ا� ْوا َبَناِت الن� ْبَناَء ِهللا َرا� ْرِض،  ا� ُثَر ِفي اال� ن� َشر� اِإلْنَساِن َقْد كـَ ب� ا� ى الر� ْنُفِسِهْم ِنَساًء ِمْن ُكّلِ َما اْخَتاُروا... َوَرا� ال�
ُه َعِمَل اِإلْنَساَن  ن� ب� ا� يٌر ُكل� َيْوٍم. َفَحِزَن الر� َما ُهَو ِشّرِ ِبِه ِإن�

ْ
َكاِر َقل

ْ
ف ِر ا� ن� ُكل� َتَصو� ْرِض َوا� ِبِه. وفي العهد الجديد، رسالة  ِفي اال�

ْ
َف ِفي َقل س� ، َوَتا�

َيْوِم  6يهوذا : 
ْ
ى َدْيُنوَنِة ال

َ
ُهْم ِإل

َ
 َتَرُكوا َمْسَكَنُهْم َحِفظ

ْ
وا ِرَياَسَتُهْم، َبل

ُ
ْم َيْحَفظ

َ
ِذيَن ل

�
ِئَكُة ال

َ
َمال

ْ
ِم﴾ : َوال

َ
ال

�
ٍة َتْحَت الظ َبِدي� َعِظيِم ِبُقُيوٍد ا�

ْ
 . ال
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ترجيح احتمال مفاده   عل مسارها مسارا جينيالوجيا. وقد انت�ى الباحث إ���عّرضها إ�� التحو�ر الدائم مما ج

ما �عيدان بناء قصة موروثة عن األجيال األو�� من  
ّ
إن حول عالقة البشر    البشر تدور "أّن التوراة والقرآن 

  .1بال�ائنات السماو�ة وحول أصل �عض املمارسات مثل ال�حر وعلم املعادن"

قد بدت لنا ع�� عمقها منحازة إ�� ر�ط القصة اإلسالمية بكتاب اليو�يالت الع��ي،    إّن قراءة هذا الباحث 

رغم ما �� سفر أخنوخ من �شابھ وطيد بالقصة اإلسالمية. لقد نظر الباحث إ�� القصة اإلسالمية بوصفها  

األسا�ىي مع  قصة �� هبوط املالئكة، بينما �� قّصة �� �عليم املالئكة الّ�حر للبشر. وهذا وجھ التقاطع  

. أما عن األسماء، فإننا نالحظ أّن سفر أخنوخ قد احتوى ع�� اس�ي املالك�ن أر�وك  2القصة �� سفر أخنوخ

باألرض صل��ما  وع��  من  3ومار�وك  وليس  ال�حر.  البشر  بتعليم  املالئكة  صلة  سياق  غ��   �� �ان  و�ن   ،

القّص اإلسالمي من وظ  أو  القرآن  يحّور  أن  رأينا   �� املالئكةاملستبعد  باختالف سبب  4ائف  القول  إّن  ثّم   .

ل املالئكة �� شؤون األرض �� كتاب اليو�يالت عنھ �� سفر أخنوخ ال يبدو لنا وج��ا بما أن شهوة النساء  
ّ

تدخ

 .5قد جمعت ب�ن الروايت�ن

دوم��يل(  ج.  فيمثلھ  الثا�ي  االتجاه  حول  George Dumézilأما  كتابھ  من  فصال  خّصص  الذي  �شأة  ) 

. وقد تبّ�ن لھ أّن اس�ْي هاروت وماروت �� األفستا قد تّم استبدالهما بأسطورة التوأم  6املالئكة لهاروت وماروت

ناساتيا املالئكة األرضية امل�لفة بالطّب �� املها��ارتا. وا�جامع ب�ن هاروت وماروت هو هذا الدور القائم ع��  

يل التشابھ الشديد ب�ن األسطورة الهندية واألسطورة اإلسالمية:  �عث الشباب ومقاومة املوت. وقد بّ�ن دوم�� 

تروي األسطورة الهندية أن األم��ة سو�انيا تزوجت من الزاهد ال�جوز سيافانا. وذات يوم، شاهد الناساتيا  

 

1- John C Reeves: Some Parascriptural Dimensions of the Muslim “Tale of Hārūt wa-Mārūt”, p 842. 
خر:  -2

ٓ
بناء السماء واشتهوهّن وقال الواحد لال

ٔ
نه حين تكاثر البشر ، ولد لهم بنات جميالت غضات، نظر إليهّن المالئكة ا

ٔ
"وحصل ا

والدا ..." ضمن إعالن الدينونة
ٔ
خيرة.  لنختر نساء وسط البشر ونلد ا

ٔ
خذوا لهم نساء وشرعوا يقربوهّن ويتدّنسون بهّن  2-1: 6اال

ٔ
و "ا

سرار لنسائهم (
ٔ
هم يكشفون اال

ّ
عشاب...وشرعوا كل

ٔ
روهّن اال

ٔ
موهّن العقاقير والسحر وعلم النبات وا

ّ
 . )1: 7وعل

ن يحف-3
ٔ
رضيات، ا

ٔ
رض ليحفظاها ويدّبرا اال

ٔ
ريوك ومريوك الذين جعلتهما على اال

ٔ
مرت مالكّي ا

ٔ
نا ا

ٔ
دم "فا

ٓ
بويك (ا

ٔ
ظا ما كـتبت يد ا

تي به على نسلك"  
ٓ
راق   13ص 8: 33وشيث) فال يهلك في الطوفان الذي سا

ٔ
. ويمكن في اللغة العربية استبدال الهمزة بالهاء (كما في ا

يضا استبدال الكاف بالتاء كما في قول الراجز: "يا ابن الزبير طالما عصيكا 
ٔ
ريوك : هاريوك. ويمكن ا

ٔ
ي وهراق ) فيكون اسم ا

ٔ
" ا

بو الفتح عثمان): سر صناعة اإلعراب، دراسة وتحقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط
ٔ
،  1993، 2عصيت، راجع ابن جني (ا

دب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون، مكـتبة   1093. والبغدادي (عبد القادر، تــ  280ص
ٔ
هـــ): خزانة اال

 (الشاهد الحادي والعشرون بعد الثالث مائة). 430-428، ص4 الخانجي، القاهرة، د.ت ، ج
ية: ﴿ " -4

ٓ
ّن اال

ٔ
 يبدو ا

ْ
ِجْبِريَل  َمن ُقل

ّ
ا ِل َما َبْيَن َيَدْيِه..﴾ َكاَن َعُدو�

ّ
ًقا ِل ِ ُمَصِدّ �

ِن �ٱ
ْ

ِبَك ِبِإذ
ْ
ُهۥ نّزله على َقل ) قد نزلت في  2/97(البقرة َفِإن�

- 496، ص 1سياق حجاج اليهود حول اتخاذ النبّي جبريل جهة علم بالوحي بدل ميكائيل، راجع كذلك الطبري: جامع البيان، ج
015  . 

بناء السماء   -5
ٔ
نه حين تكاثر البشر، ولد لهم بنات جميالت غّضات، نظر إليهّن المالئكة ا

ٔ
خنوخ: "وحصل ا

ٔ
قارن بين سفر ا

والدا ... " ضمن إعالن الدينونة االخيرة. واشتهوه
ٔ
خر: لنختر نساء وسط البشر ونلد ا

ٓ
، وكـتاب اليوبيالت: 2-1:  6ّن وقال الواحد لال

خذوا منهن نساء فولدن  
ٔ
نهن جميالت المنظر فا

ٔ
ى مالئكة الرب ا

ٔ
رض وولدت لهم بنات ، را

ٔ
 الناس يتكاثرون على وجه اال

ٔ
"حين بدا

فسدت" (يوبيالت لهّن بنين هم الجبابرة وتزايد 
ٔ
رض فا

ٔ
 .)5-5/1العنف على اال

6- George Dumézil :Naissance d’archanges, essai sur la formation de la théologie Zoroastrienne; Gallimard, 
3eme ed, 1945, Chap V. Haurvatat-Amaratat, Armaiti, Pp157-180. 
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فقبلت.   شبابھ  زوجها  إ��  �عيدا  أن  عل��ا  عرضا  فتمّنعت.  شهو��ما  عن  لها  فعّ��ا  عار�ة  �ستحم  سو�انيا 

بقل��ا  غطسا  الثالثة، اختارت  �� بح��ة فخرج شابا ع�� صور��ما. ف�ان ع�� األم��ة أن تختار واحدا من  ه 

فاختارت زوجها. وقد �افأهما الزوج الزاهد سيافانا فسقاهما الشراب املقدس "السوما" وارتفعا إ�� مقام  

. 1و�� املرأة، و�� الن�د، و�� الصيد  اآللهة. وتنت�ي األسطورة الهندية بالتأكيد ع�� غواية الشهوة: �� ا�خمر،

إيرانية يمكن  -أّن التقاطع ب�ن القّصة اإلسالمية والقصص الهندو)  J. P. de Menasce(   وقد أضاف دو مناش

الوقوف عليھ من خالل االش��اك �� اسم "أناهيدا" و�� �� األفستا ر�ة املياه و�الهة ا�خصب، و�� االسم  

إيرانية املتعلقة ��اروت وماروت قد  -ت�ى إ�� التأكيد ع�� "أن األسطورة الهندووان  .2الفار�ىي ل�وكب الزهرة

انتقلت انطالقا من وسط يت�لم ل�جة الشمال(الل�جة الصغدية)، و�� بداية عصر الساساني�ن، إ�� الفضاء  

يجهل    العر�ي ا�حّمدي �� استقالل تام عن القصص األخنوخية املتعلقة �سقوط املالئكة، بما أن القرآن 

 .3األسماء السامية لهؤالء املالئكة"

الهندو القّصة  أحداث  ب�ن  التشا��ات  أّن  عن   -�حيح  فضال  الفتة،  اإلسالمية  القصة  و��ن  إيرانية 

التشابھ �� أسماء امللكْ�ن، فإذا أضفنا إ�� ذلك حضور أناهيدا �� األفستا بوصفها مغو�ة حينا، و�وصفها  

ال�حرة ع��  أمكننا  4النص��ة  هاروت  ،  قصة  وال��ودي  واإلسالمي  العر�ي  ال��اث  استعارة  ترجيح  إ��  امليل 

امللكْ�ن  عقاب  عقائديا:  �عدا  إكسا��ا  �عد  وذلك  فارس،  بالد   �� وتنويعاتھ  الزرادش�ي  ال��اث  من  وماروت 

 إيرانية. -ا�خطئ�ن �� القصة اإلسالمية وال��ودية، وتكر�مهما �� القصة الهندو

إرهاصات هذه القصة �� ال��اث ا�جاه��، وذلك من خالل مجموعة من اإلشارات  يمكننا أن �ع�� ع��  

 امللتبسة، م��ا : 

الر�ط ب�ن قصة هاروت وماروت �� القرآن و��ن قّصة سليمان، ومعلوم أّن القّص عن سليمان شائع  -

ر من جّن املالئك �سعة
ّ

 وماروت م��م.   ، قد ي�ون هاروت5عند ا�جاهلي�ن. و�ذكر األع�ىى أن سليمان قد �خ

 
1- Ibid., p 166. 
2- P. J. de Menasce:  Une légende indo-iranienne dans l'angélologie judéo-musulmane : à propos de Hrt et 
Mrt , dans revue de la Société Suisse-Asie, 1947, n1-2, Pp10-18. 
3- Ibid, p17, voir aussi G. Vajda: HÁRÛT wa MÁRÛT, dans Encyclopédie de l’Islam, 2éme ed, t III , Pp 243-
244. 

فستا، إعداد خليل عبد الرحمان، روافد للثقافة والفنون، دمشق، ط -4
ٔ
ّن الياشت  2008،  2ا

ٔ
ناهيدا  5. ونالحظ ا

ٔ
برّمته ابتهاالت ال

نها طيبة قوية، فإّن  
ٔ
ناهيدا تعني الطاهرة، وتوصف في هذا الياشت عموما با

ٔ
ناهيدا. ولئن كانت ا

ٔ
ناهيدا": ربة المياه ا

ٔ
ردفيسورا ا

ٔ
و "ا

ٔ
ا

نها مغوية، وتصفها المقاطع  5/127المقطع 
ٔ
فستا، ص  26و 22و 5/13يصفها با

ٔ
نها النصيرة على السحرة، راجع ا

ٔ
. وفي 431- 409با

  هاتين الصفتين ما يقربها من الزهرة في القصة اإلسالمية.
 ولو كان شيء خالدا ومعّمرا     لكان سليمان البريء من الّدهر    (الطويل):  -5
ـــــكه ما بين ثريا إلى مصر                            

ّ
 براه إالهي فاصطفاه عبادة      ومل

جر                         
ٔ
 وسّخر من جّن المالئك تسعة     قياما لديه يعملــــــــون بال ا

بو حاتم): الزينة في الكلمات اإلسالمية العربية، تحق حسين بن فضل هللا الهمداني، مركز الدر 
ٔ
اسات والبحوث ضمن الرازي (ا

بي بصير، طبعة  359، ص 1994،  1اليمني، صنعاء، ط
ٔ
بو العباس): الصبح المنير في شعر ا

ٔ
بيات مذكورة كذلك ضمن ثعلب (ا

ٔ
. واال
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، وهو اسم السماء  1الر�ط ب�ن �سمية أمية بن أ�ي الصلت الثقفي القمر أو غالف القمر باسم الساهور -

 .3، و��ن �سمية املالئكة ا�خطئ�ن �� ال��اث ال��ودي بالساهر�ن2�� األرامية

الزهرة أل��ا فتنت هاروت    الر�ط ب�ن هذه القصة و��ن األحاديث املنسو�ة إ�� الن�ي أو إ�� �حابتھ �� سّب -

 ، و�� أحاديث تحاور ال شك ال��اث ا�جاه��. 4وماروت

لك��ا   وال��ودي وا�جاه��،  الزرادش�ي والهندي  ال��اث  اغتنت من  إزاء قصة قد  أننا  إذن،  القول  صفوة 

�ساع �� قّصة إسالمية أل��ا تحاور آية قرآنية وتحّل البعض من إش�اليا��ا. فالقصة برّم��ا �� ضرب من اال

 . وهو ا�ساع قد تلّون بجملة من املالمح التالية: 5تفس�� القرآن

إّن القصة تتنّ�ل ضمن قّصة ا�خلق عامة، �ع�ي خاّصة غ��ة املالئكة من آدم ومن استخالف هللا لھ ��  -

 األرض: ﴿  
ً
ِليَفة

َ
ْرِض خ

َ ْ
ي َجاِعٌل ِ�� األ

ّ
ِة ِإِ�

َ
ِئك

َ
َمال

ْ
َك ِلل اَل َر�ُّ

َ
 ق

ْ
وا َوِ�ذ

ُ
ال

َ
ْجَعُل ِف�َ�ا ق

َ
ت

َ
َماَء   ُيْفِسُد ِف�َ�ا َمن أ َوَيْسِفُك الِدّ

ُس   ِدّ
َ

ق
ُ
َون ِبَحْمِدَك  ُح  َسِبّ

ُ
� ْحُن 

َ
اَل َون

َ
ق َك 

َ
ُموَن    ل

َ
ْعل

َ
�  

َ
ال َما  ُم 

َ
ْعل

َ
أ ي 

ّ
تجيب  .6)30/ 2(البقرة ﴾  ِإِ� من    و��  �ش�ل 

هوة الرتكبوا الشّر مثلما  
ّ

بت �� املالئكة الش
ّ

وماروت.    حصل لهاروت األش�ال عن معضلة الشّر اآلدمي: لو رك

. ومن ثّم فإّن هذا اال�ساع  7و�ع�ي كذلك تركيب القصة ع�� ش�ل قصة نزول آدم إ�� األرض �سبب عصيانھ

نواة القصة القرآنية عن غ��ة املالئكة من آدم    من سورة البقرة إنما هو من باب تطو�ر  102�� تفس�� اآلية  

 وا��امھ بارت�اب اآلثام، وهو كذلك من باب محا�اة قصص آدم القرآنية.  

 
دلف هلزهوسن، 

ٔ
بيات. انظر كذلك النابغة  134، قطعة رقم 243، ص 1927ا

ٔ
ّن ديوان االعشى المطبوع خال من هذه اال

ٔ
. ونشير إلى ا

 .13-12، ص1996،  3ان، شرح وتقديم عّباس عبد الّساتر، دار الكـتب العلمية، بيروت، طالذبياني: الديو
بو -1

ٔ
بو ظبي للثقافة والتراث، ا

ٔ
بي الصلت الثقفي: الديوان، دراسة وتحقيق بهجة عبد الغفور الحديثي: هيئة ا

ٔ
مية بن ا

ٔ
،  2009ظبي  ا
د    والّشهر بين هالله ومحاقه      (الكامل)   ، وفيه:179ص جّل لعلم الناس كيف يعد�

ٔ
 ا

ّن خبيئه                                             
ٔ
 ر وساهور ُيسّل وُيغمدــــــقم   ال نقص فيه غير ا

 .481، ص6،ج1955جواد علي: المفّصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، مطبعة المجمع العلمي العراقي - 2
نفسهم . رئيسان يمشي في  ج - 3

ٔ
خنوخ إلى السماء، ما يلي: هؤالء هم الساهرون الذين انفصلوا با

ٔ
خنوخ، قسم صعود ا

ٔ
اء ضمن سفر ا

رض وتعاقدوا مع قّمة جبل حرمون ليتدّنسوا بنساء البشر فتدّنسوا فحكم هللا عليهم. وهؤالء يبكون 
ٔ
إثرهما مائـتان. نزلوا على اال

خن
ٔ
خنوخ، صعود ا

ٔ
، و قال كـتاب اليوبيالت مخبرا عن قينام:" وجد فيها تعليم الساهرين الذي به  18/3وخ إلى السماء إخوتهم" سفر ا

 . 3-8/2يمارسون العرافة بواسطة الشمس والقمر والنجوم في كل عالمات السماء" يوبيالت 
م : "لعن هللا الزهرة فإنها هي - 4

ّ
التي فتنت الملكين هاروت وماروت"، تفسير   جاء في تفسير ابن كـثير : قال النبّي صلى هللا عليه وسل

ندلس، بيروت، ط
ٔ
عظم، دار اال

ٔ
ن اال

ٓ
، وورد ضمن القصة المنقولة عن الطبري سابقا قوله: "فكان عبد  243ص 1، ج 1984،  5القرا

ها لعنها وقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت".
ٓ
 هللا بن عمر كلما را

خالقية تتمثل في الدعوة إلى العدل والى اجتناب  تناول محمد عجينة مرامي المفسرين من إي- 5
ٔ
راد هذه القصة، وهي مرام وعظية ا

ثر الجسد (الزهرة) على العقل  
ٔ
المحّرمات، ومرام فلسفية تتمثل في الطبيعة اإلنسانية الضعيفة وامتالك القوة بواسطة الكلمة، وا

كين مع الز 
َ
ساطير  والروح (هاروت وماروت). وتفطن إلى تشابه بين قصة المل

ٔ
دم. انظر محمد عجينة: موسوعة ا

ٓ
هرة وبين قصة عصيان ا

 .216- 205، ص 2005العرب عن الجاهلية ودالالتها، دار محمد علي للنشر (تونس) ودار الفارابي (لبنان)، 
ة عل 2/30لعّل إشارة ابن كـثير في تفسير البقرة -6

ّ
دم دال

ٓ
ّن هاروت وماروت هما من اعترضا على تكريم هللا ال

ٔ
ى الصلة بين  إلى ا

يتين: البقرة
ٓ
عظم، ج102و 2/30اال

ٔ
ن اال

ٓ
بو الفداء إسماعيل): تفسير القرا

ٔ
 . 124-123، ص1. انظر ابن كـثير (ا

ناهيد  -7
ٔ
دم، وبالتالي فإّن الزهرة/ ا

ٓ
دم، حضور حواء في المتخّيل اإلسالمي بوصفها المغوية ال

ٓ
نية حول نزول ا

ٓ
نضيف إلى القصة القرا

خر ل
ٓ
 حّواء. في القصة هي الوجه اال
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ق بجواز القول بارت�اب املالئكة اآلثام عموما، و�ثم  -
ّ
إّن القّصة تجيب عن ا�حرج األسا�ىّي �� اآلية املتعل

ا عند املفّسر�ن من خالل �سبة هذا اإلثم إ�� امللك�ن �عليم الّ�حر خصوصا. و�� إجابة قد استقام أمره 

بت ف��ما الشهوة إ�� النساء وا�خمر...و�الّتا�� فإّن �سبة �عليم  
ّ

سنا": أي �عد أن نزال األرض، ورك
ْ
�عد أن "تأ�

كْ�ن �� �� حقيقة أمرها �سبة �عليم الّ�حر إ�� رجلْ�ن �انا قبل نزولهما األرض من املال 
َ
ئكة.  الّ�حر إ�� املل

دة ع�� عصمة املالئكة  
ّ

ل �� التناقض ب�ن هذه اآلية و�قية اآليات �� املالئكة املؤك
ّ
هكذا تّم رفع ا�حرج املتمث

وطاع��ا املطلقة للذات اإلالهية. وتّم كذلك رفع ا�حرج الناجم عن ش��ة استخدام سليمان للّ�حر وقد عّده  

 فع الكفر عن سليمان: "وما كفر سليمان". القرآن نبّيا. ولعّل هذا هو السبب �� بدء اآلية بر 

كث��ا ما يلقي الباحثون بالالئمة ع�� املفّسر�ن �� نقل "اإلسرائيليات"، وم��ا هذه القصة. لكّن ما تقّدم  -

كْ�ن هاروت  
َ
يبّ�ن أن املفّسر ال يجد بّدا من رواي��ا. فالّس�وت عن رواية اآلية ألمر بدء الّ�حر واق��انھ باملل

و�ع الرساالت  وماروت  لة 
َ

نق وهم  املالئكة،  �عصمة  تتعلق  كث��ة  مطّبات   �� يوقع  للّناس،  الّ�حر  ليمهما 

ق هذه املطّبات كذلك بإباحة ممارسة الّ�حر عاّمة ما دام علما مالئكّيا.
ّ
 السماو�ة، وتتعل

م علما "ُيصعد بھ إ��  -
ّ
 �� باب شيوع الّ�حر �� األرض. ف�ي أّول من �عل

َ
، 1السماء"  تقحم القّصة املرأة

و�� سبب حبس هاروت وماروت �� بابل أي سبب استمرار الّ�حر �� األرض. و�بدو لنا إقحام املرأة �� قّصة  

اإل�س   من  يتعاطاه  ما  "أك��  الّ�حر  بأّن  القاضية  الشائعة  للفكرة  االستجابة  من  ضر�ا  ال�حر  �عليم 

ساء"
ّ
اثاِت ِمْن شِرّ  . فإذا أضفنا إ�� ذلك دعوة القرآن إ�� التعّوذ ﴿  2الن

ّ
ِد﴾   النف

َ
  ) تبّ�ن4/ 113(الفلق �� الُعق

لنا أّن إقحام املرأة �� قصة هاروت وماروت هو من باب ا�جمع ب�ن التصّورات الشعبّية و��ن النّص القرآ�ي.  

ر (هاروت وماروت) باملؤنث (الزهرة). 
ّ

 وقد استعيض، بفضل هذه القّصة، عن املذك

تتناول    - إذ  القّصة  �� إّن  الدي�ي  الفكر  واجهت  عن معضلة  تجيب  ما 
ّ
إن ف��ا،  وتتوّسع  القرآنية  النواة 

فـــ امل�جزة.  األنبياء  وأفعال  الّ�حرة  أفعال  ب�ن  التمي��  خرق    معضلة  الساحر  يد  ع��  يظهر  أن  ينكر  "ال 

ممّ  أنالعادات  ال�حر   �� يبعد  وال  عضو  و�عو�ج  عقل  وزوال  وتفر�ق  مرض  من  البشر  مقدور   �� ليس    ا 

خيط   �ستدّق  وا�جري ع��  واالنتصاب ع�� رأس قصبة  وا�خوخات  ال�ّوات   �� ج 
ّ

يتو� ح�ى  الساحر  جسم 

 
ة من دومة الجندل قدمت على عائشة حداثة موت النبّي  -1

ٔ
ّن امرا

ٔ
خرى وفيها ا

ٔ
يرفد الطبري قصة الزهرة مع هاروت وماروت بقصة ا

مر السحر، قالت:
ٔ
ل عن شيء دخلت فيه من ا

ٔ
"كان لي زوج فغاب عّني، فدخلت علّي عجوز فشكوت ذلك إليها، فلما جاء الليل   تسا

سودين ف
ٔ
تعلم  جاءتني بكلبين ا

ٔ
رجلهما فقاال: ما جاء بك؟ قلت: ا

ٔ
خر حتى وقفنا ببابل، فإذا برجلين معلقين با

ٓ
حدهما وركبْت اال

ٔ
ركبُت ا

طلعي  
ٔ
بيت.............لن تريدي شيائ إال كان، خذي هذا القمح فابذري فبذرت، فقلت ا

ٔ
السحر، فقاال: إما نحن فتنة فال تكـفري فا

ي
ٔ
خبزت. فلما را

ٔ
خبزي فا

ٔ
طلعت....ثم قلت ا

ٔ
ّم المؤمنين". جامع البيان،  فا

ٔ
ريد شيائ إال كان سقط في يدي وندمت وهللا يا ا

ٔ
ني ال ا

ٔ
ت ا

 . 530-529ص، 1،ج
ن، ج- 2

ٓ
حكام القرا

ٔ
عوذ بري من النافثات في عضه العاضه المعضه،   31. ويورد القرطبي ص35ص 2القرطبي: الجامع ال

ٔ
البيت التالي: ا

لجاهلية العضه. وهو قرينة على شيوع فكرة التالزم بين النساء والّسحر منذ الجاهلية. مسبوقا بقول ابن مسعود: كنا نسّمي السحر في ا
ة  

ٔ
ساسا ربط السحر بالعجز، وهو عجز يرتّد إلى سيطرة الرجل على المرا

ٔ
ولئن كانت هذه الفكرة قائمة على تمييز جندرّي ، فإنها تعني ا
حد الدارسين المعاصرين

ٔ
وين ديفيز:  في المجتمعات التقليدية. وقد ربط ا

ٔ
بين السحر والمحنة في مجتمعات الخير المحدود. راجع ا

 .32-31الّسحر،ص
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وهذا يوجب " قتل الساحر ألنھ �افر    .1مستدق والط��ان �� الهواء وامل�ىي ع�� املاء ور�وب �لب وغ�� ذلك"

. إّن  2ة إذ قد يحصل مثلها با�حيلة"باألنبياء يّد�� مثل آيا��م وم�جزا��م، وال ي��ّيأ مع هذا علم �حة النبوّ 

القتل ال يجيب عن سؤال الفرق ب�ن أفعال الّ�حرة وم�جزات األنبياء، لذلك تقوم القصة بتقديم إجابة  

كْ�ن مغضوب عل��ما:  
َ
بان...فإذا أتاهما  ضمنّية �� أّن أفعال الّ�حرة من �عاليم مل

ّ
"فجعال ببابل فهما �عذ

 ياء فمن �عاليم مالئكة مر�ىّي ع��م.أما م�جزات األنب ،�ع�ي هاروت وماروت إ�سان ير�د الّ�حر..."

 خاتمة:   -4

 ا تقّدم إ�� إقرار ما ي��:نخلص مّم 

من سورة البقرة، سواء باستخدام قراءة بديلة أو بالتصّرف ��   102إّن ا�ساع املفّسر�ن �� فهم اآلية  -

ساع قد أ�جأ��م إليھ اآليةتركيب اآلية أو برفد  
ّ
ما هو ا�

ّ
إن جملة    املع�ى القرآ�ي بقصص األوائل 

ُ
شِ�لة ا�

ُ
امل

أّوال، ومقالة القرآن �� املالئكة ثانيا، و�شارة القرآن إ�� اع��اض املالئكة ع�� تكر�م آدم ثالثا، وسرد م�جزات  

األنبياء را�عا. و�التا�� فإّن مقالة املفّسر�ن قد بدت لنا من باب الّس�� إ�� الظفر بتفس�� يحافظ ع�� تناسق  

 ة �� امل�حف، وليست من باب التساهل �� نقل "اإلسرائيليات".املعا�ي القرآنّية املبثوث

ق بمنبع الّ�حر،  -
ّ
إّن املفّسر وهو يحاور اآلية قد �ان منشغال باإلرث الثقا�ّ� حول الّ�حر. وهو إرث يتعل

و�صلة النساء بالّ�حر. و�ان كذلك منشغال بما يث��ه الّ�حر �� واقعھ من إش�اليات مثل إش�الية الفرق  

   و��ن امل�جزات. بينھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ن، ج -1

ٓ
حكام القرا

ٔ
 . 33، ص 1القرطبي: الجامع ال

 . 32نفسه،صالمرجع  -2
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 العولمة ورهان المعرفة: 

 رؤى استشرافّیة غربّیة  

 

 

 الملخص: 

افّية غر�ّية""العوملة ورهان املعرفة: "رؤى   املنعقدة    استشر املستديرة  املائدة  تندرج ضمن  مداخلة 

 " ثاقف"حول 
ّ
والت املعرفة  ورهانات  والّتنمية    العوملة  لالخ��اع  األمر�كية  العاملية  الهيئة  نظم��ا  �ي 

ّ
ال

امن املوسوم بـ  2022فيفري    5واالستثمار يوم  
ّ
وفق   العوملة"مستقبل العلوم �� زمن    �� إطار مؤتمرها الث

ونقّدم خاللها ��خيصا لعالقة العوملة باملعرفة وكيفّية رسم املستقبل بناء ع�� تحّوالت   رؤى متخّصص�ن". 

الّتجّدد. وف��ا  العوملة وتحّديا��ا وتداعيا��ا   مجتمعّية وتطّورات علمّية دائمة  الّرؤى حول  نقّدم جملة من 

شهادات كبار املتخّصص�ن �� االقتصاد والّسياسة والفكر  خصوصا �� العالم العر�ي اإلسالمّي انطالقا من  

 شومس�ي، وج��ار لي�لرك). �عوم واالجتماع �� الغرب (جوز�ف ستيغلي��، ورو�� غارودي، و 

 . غرب  –رؤى  –معرفة    –املستقبل   –عوملة   ال�لمات املفاتيح:

 

Abstract 

Globalization and the Knowledge Bet: “Western Foresight Visions” is an intervention that 

falls within the roundtable held on “Globalization and the challenges of knowledge and 

acculturation,” which was organized by the American Global Universal Innovations INC, 

Development and Investment“on 5 February, 2022 in the framework of its eighth conference 

entitled “The future of sciences in the era of globalization according to specialist 

visions”. During this conference, we presented a diagnosis of the relationship of globalization 

to knowledge and how to shape the future, based on societal transformations and ever-

renewing scientific developments. Also, we presented a range of visions about globalization, 

its challenges and repercussions, especially in the Arab and Islamic world, based on the 

testimonies of major Western specialists in economics, politics, intellect and sociology (Joseph 

Stiglitiz, Roger Garaudy, Noam Chomsky, and Gerard Leclerc). 

Key words: globalization - the future - knowledge - visions - the West. 
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 : تمهید  -1

تكثيف    �� العوملة  مفهوم  الباحث�ن  �عض  لر�ط  حصر  ال�ونّية  بيعة 
ّ
الط ذات  االجتماعّية  العالقات 

اآلخر �� االندماج االقتصادّي العاملّي أو رّ�ما �� تفكيك ا�حدود أو نمو   هممجتمعات متباعدة، وحصره �عض

عوب
ّ

نا نأخذ    .1العالقات املتجاوزة ل�حدود ب�ن الش
ّ
ومع أّن العوملة أثارت جدال واسعا �� أوساط املثّقف�ن، فإن

ق بانتشار املعلومات بحيث تصبح مشاعة  ��  
ّ
االعتبار ثالث عملّيات تكشف عن جوهرها: العملّية األو�� تتعل

ل �� ز�ادة معّدل  
ّ
الثة تتمث

ّ
ق بتذو�ب ا�حدود ب�ن الّدول. والعملّية الث

ّ
انية تتعل

ّ
لدى جميع الّناس. والعملّية الث

شابھ ب�ن ا�جماعات وا�جتمعات واملؤّسسات.  
ّ
 الت

تار�خ ا�جتمعات ا�حديث واملعاصر. و��  أّما    �� العلوم واملعارف فإّ��ا تحتّل م�انة خاّصة  إ��  سبة 
ّ
بالن

 ل
َ
عّزز قدرة اإل�ساِن  ل�عت�� محّصلة

ُ
� ت هذه العلوم 

ّ
ّتجارِب اإل�سانّيِة املراكمِة ع�� آالف الّسن�ن. وما انفك

بناء   �عيد  فتئت  ما  رؤ�ٍة  م، 
َ
للعال جديدٍة  رؤ�ٍة  بناء  �ي ع�� 

ّ
ال والّرهانات  والّتحّدّيات  املعارك  لكسب  ات 

ّ
الذ

أو   املستقبلّية  الّرؤ�ة  هذه  تحقيق  إم�انّية  نتصّور  أن  �ستطيع  ال  نا 
ّ
ولعل العوملة.  سياق   �� نفسها  فرضت 

نا
ّ
فر بثمارها �عيدا عن ا�حضارة الغر�ّية. ف�ي إحدى أك�ِ� �حظاِت املغامرِة اإل�سانّيِة �� الّتار�خ. و�ن

ّ
�ن  و   ،الظ

  �� املتالحقة  ورات 
ّ
(الث ا�حضارة ع�� جميع األصعدة  تنتجها هذه  �ي ما فتئت 

ّ
ال العلمّية  باملنجزات  اع��فنا 

سبّية ع�� أح�امنا،  
ّ
غفل مسألة إضفاء الن

ُ
نا ال �

ّ
مجال الّصناعة، والّتقنية، والّرقمنة، وغزو الفضاء...)، فإن

 ر�ة اإل�سانّية ك�ّل. وذلك باإلشارة إ�� حدود هذه املنجزات �� ظّل الّتج

حصل �� الّتار�خ العر�ّي اإلسالمّي ما يدعو إ�� الّتأّمل والّتدّبر. فالعرب واملسلمون �غّر�وا �� نقل امل�اسب  

الّدستورّ�ة   اإلصالحات  معالُم  لد��م  تبلورت  وقد  متفاوتة،  بدرجات  الغر�ّي  ا�حضاري  للّنموذج  العلمّية 

ج وأساليُب  والعسكرّ�ة  �ستخدمها  والّسياسّية  �ان  �ي 
ّ
ال اآلليات  أغلب  إّن  بل  والّتعليم،  �بية 

ّ
ال�  ��  

ٌ
ديدة

ا�حضارّي.   للّصعود  املواكبة  الّتقنية  روح   �� فارق  مع  استخدموها،  أيضا  هم  للعالم  غزوهم   �� الغر�يون 

أّن مخا  املثّقف�ن العرب واملسلم�ن استوعبوا، بفعل صدمات حضارّ�ة متتالية،  أّن  إ��  طر  وتجدر اإلشارة 

ھ ما من انخراط �� مجال العلوم واملعرفة خارج  
ّ
العزلة �انت شديدة الوقع عل��م، وأدرك جّم هائل م��م أن

"وليس �� األمر ما يدعو    معطيات الّنموذج ا�حضارّي الغر�ّي، وما من سبيل للّتقّدم خارَج فلِك تلك العلوم.

ل عناصر للّتمايز  إ�� ال�جب، فاالختالفات الّتار�خّية والّتفاوتات االقتصا
ّ
د فعال ما �ش�

ّ
دّية واالجتماعّية تول

 .2والّتباعد واالختالف، غ�� أّ��ا ال �ستبعد ضرورة إم�انّية الّتالقح واملثاقفة"

 

 
 .9، ص21، العدد 2016عنصر، العّياشي. العولمة والّتطرف: نحو استكشاف عالقة ملتبسة، سياسات عربّية،  -1
طيف. نحو مشروع حضاري نهضوي عربي بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات  -2

ّ
الوحدة العربية،  كمال عبد الل

 . 131، ص2005، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربّية، 2ط
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 : العولمة رؤى وتصّورات  -2

ل اليوم إحدى أك�� عملّيات االندماج �� الّتار�خ اإل�سا�ّي، وال �ستطيع  
ّ
ما من شّك �� أّن العوملة �ش�

ر إم�انّية تجاوزها، أو بناء بديل لها دون مغامرة اإلقباِل ع�� استيعاب م�اس��ا، ودون أن ي�ون لهذا تصوّ 

دا أّن العوملة ورهانات املعرفة  
ّ

اإلقباِل بالّضرورة مع�ى ا�خضوع والّتبعّية العمياء لسياسا��ا. وقد بات مؤك

 إ�� علماء غر�ي�ن تطرحان إش�اليات كث��ة ومال�سات شديدة الّتعقيد. ولطرق هذ
َ

ا املبحث بدا لنا أن ننفذ

خذوا املعرفة سبيال إ�� إرساء عوملة آمنة من الّتنظ��  
ّ
حاولوا نزع أردية اإليديولوجّيا عن خطاب العوملة وات

ل إ�� "األجرأة" أو املمارسة.   ذات أهمية عاليةإ�� املمارسة. وشهادا��م 
ّ
ش�

ّ
ألّ��م رافقوا مفهوم العوملة من الت

 .Joseph, Eجوز�ف ستيغلي��  يمتل�ون ��خ��ا األصل. ولعّل أشهرهم العالم األمر��ي  ،القول ، إن جاز فهم

stiglits    وشبُھ طبيعّيٍة تفرض نفسها آلّيا 
ٌ
 مجهولة

ٌ
د أّن "العوملة غالبا ما يتّم تقديمها ع�� أّ��ا عملّية

ّ
ذي أك

ّ
ال

 بالقتامة    أّن ع�� البلدان وما من أحد �ستطيع الّسيطرة عل��ا، و 
ٌ
سمة

ّ
ِم العر�ّيِ مت

َ
 إ�� العوملة �� العال

َ
الّنظرة

 �عامل�ن هما1اإلسرائي�ّ�"-بفعل ا�حرب واستمرار الّصراع العر�ّي 
ٌ
نمط االندماج ا�حا�ّ� مع    :. ف�ي مح�ومة

قافية  
ّ
الث الهوّ�ة   �� العوملة  تأث��  ، وا�خاوف �شأن 

ُ
وال�جرة الّنفِط  ��يمن عليھ صادراُت  ذي 

ّ
ال العالم  بقّية 

ل  وقد أو�ح هذا ا�خب�� أيضا  ....والّتقاليد ا�حلّية
ّ

أّن عددا كب��ا من الّناس �� املنطقة ير�طون العوملة بتدخ

شؤ   �� األجنبّية  ��  القوى  اإلفراط  ع��  وي�ّجعهم  سياد��م  يقّوض  ال 
ّ

تدخ والّسياسّية  االقتصادّية  و��م 

تأث��   من  العديدة  وا�خاوف  الفلسطينّي�ن  محنة  �سبب  تفاقما  املشاعر  هذه  العسكرّي..."وتزداد  اإلنفاق 

ل �� ا�خس 
ّ
ائر ا�حتَملة  اإلعالم الغر�ّي والقيم الغر�ّية، ومن شواغل أخرى اجتماعّيٍة واسعة االنتشاِر تتمث

ت�اليف   ف��ا  تقّل  �ي 
ّ
ال الّنامية  البلدان  ومنافسة  واالستثمار  الّتجارة  تحر�ر  عن  الّناجمة  الوظائف   ��

 .2العمالِة"

قاتم، فإّن صورة ثانية متفائلة ار�سمت ��   هم ع�� نحوار�سمت صورة العوملة األو�� �� أذهان �عض ل�نو 

 ��دف إ�� الّت�امل االقتصادّي والّتجاري واملا��، والّتكنولو�� 
ٌ
 عاملّية

ٌ
 ظاهرة

َ
أذهان آخر�ن يرون أّن العوملة

، و�ميلون إ�� القول بأّن توظيف العلوم �� تحديث االقتصاد من خالل العوملة  3�جعل العالم أك�� ترابطا

د جوز�ف ستيغلي��  هو الوسيلة  
ّ

الفّعالة لكسب املز�د من القّوة، ووضع حّد للّتبعّية للقوى األجنبّية. وقد أك

ظهر تزايد الّدعم
ُ
ن  ا  ملص�حة  أّن استطالعات الّرأي ت

ّ
ذي يمك

ّ
لّت�امل اإلقلي�ّي ب�ن الّدول العر�ّية وأورو�ا ال

. 4�ن اآلسيوّ��ن ذوي الّت�لفة املنخِفضةمن االستفادة من �عض فوائد العوملة ومن مقاومة منافسة املنتج

ع علماء ومفكرون 
ّ
يتطل الّسياق  مناخ    كث��ون   و�� هذا  ضمن  األخرى  عوب 

ّ
والش الغرب  ب�ن  الهوة  ردم  إ�� 

 
1 -Une mondialisation juste créer des opportunités pour tous. Commission mondiale sur la dimension sociale 
de la mondialisation, Bureau international du Travail, Genève, Suisse. P.18, (Joseph, E. stiglits est un parmi 
les membres de la Commission). 
2-Ibid, p.19. 
3 -www.businessdictionary.com, Retrieved 2019-4-30. Edite, 2022-02-03: https://mawdoo3.com 
4-Une mondialisation juste créer des opportunités pour tous. P.18, (Joseph, E. stiglits est un parmi les 
membres de la Commission) . 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1


 د. نجيب جراد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   رؤى استشرافّية غربّية  العولمة ورهان المعرفة: 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)229( 

مفتاح بوصفها  املعرفّية  راكة 
ّ

الش فيھ  ت��ز  اإل�سا�ّي.  ل ل  امعر�ّ�  واآلخر،  ولّتآلف  ات 
ّ

الذ ب�ن  املعرفة  تبادل 

مظاهر  امظهر   بوصفھ ا�حضارات.    من  حوار  ع��  يتّم  ذي 
ّ
ال أّن الّتثاقف  شّك  املتآلفة    وال  ا�جتمعات 

سم بإبداع املعرفة من خالل مشاركة جماه��ّية فّعالة. و 
ّ
ل �� مرحلة تت

ّ
بدت الّصورة   ل�نمستقبال، قد تتش�

وسيجّسد املرحلة  ضرب من الواقع،    ، �� املقابل،من األحالم، فإّن مجتمع املعرفِة العاملّي هو  ااملرسومة ضر� 

يتحول   العاملي  والنظام  �عمق  أبصارنا  تحت  يتغ��  م 
َ
فالعال املعلومات.  مجتمع  تطور  مراحل  من  األخ��ة 

د أن عملية إنتاج املعرفة ستصبح �� العملية األساسية �� العقود القادمة.  
ّ

تحوالت غ�� مسبوقة. ومن املؤك

  .1من مجتمع املعلومات إ�� مجتمع املعرفة  ومن هنا تكمن أهمية التتبع الدقيق لعملية االنتقال

 : نحو "العقل العالمي"  -3

رت  
ّ
حدث تطّور رهيب �� مجال العلوم خالل العقود القليلة األخ��ة مّس ا�جتمعات اإل�سانّية. وقد تأث

��ذا املّد الّتكنولو�ّ�. فأصبحت اليوم �عيش ر�طا    ،كغ��ها من ا�جتمعات  ،ا�جتمعات العر�ّية اإلسالمّية

ة والّتعقيد
ّ
الّدق إ�� درجة عالية من  والّتكنولوجيا وصل  الفّن  إذ  وت  .ب�ن  الّرقمّية.  قافة 

ّ
الث ّتجھ حثيثا نحو 

صوًرا وألواًنا ووسائط �� ذاكرة ال�ومبيوتر ا�جّردِة من    ،دون مجهود كب��  ،أصبح بإم�ان الفّنان أن يجّمع

�ي �عطيھ حّرّ�ة خارقة إلبداع الّصور ا
ّ
شكيل  2�جاذبّية واالحت�اك وال

ّ
. وقد حّررت هذه الّتكنولوجيا فّنان الت

وحة وثنائّية أ�عادها
ّ
فأصبح بإم�انھ رسم أش�الھ �� فضاء محدود ثال�ّيِ األ�عاد. وحّررت   ،من قيود إطار الل

الّتح  آلّيات  الّنّحات من صالبة ماّدتھ من خالل  إلك��ونّيا،  أيضا  ر�ك وتكنولوجيا توليد األش�ال ا�جّسمة 

املوسيقالوحّررت   اآلالت  ّي فّنان  سطوة  ��ّجل   ،من  أ�حانا  يصّمم  أن  املوسيقّي  ف 
ّ
املؤل بإم�ان  فأصبح 

رائط دون ا�حاجة إ�� عازف�ن، بل أصبح بإم�انھ أيضا تصميم آالت عزف جديدة، وتأليف  
ّ

مباشرة ع�� الش

 أ�حان متمايزة.  

الّسينمائّي بنصيب وافر من دعم تكنولوجيا املعلومات، إذ أصبحت �ل  إضا إ�� ذلك حظي املبدع  فة 

ا�خدع الّسينمائّية واملناظر ا�خلفّية والّنماذج ا�خيالّية، كمْركَبات الفضاء وخالفها، قابلة للّتنفيذ، وطوع  

ا أّما   أن يقوم بوصفها ووضع مواصفا��ا. 
ّ
إال ذي طاملا ضاق ذرعا  بنان ا�خرِِج، وما عليھ 

ّ
ال الّدرامّي،  ملبدع 

للّتحّرر من أسر هذا ا�حّ��،   
ً
رت لھ تكنولوجيا املعلومات وسائَل عّدة

ّ
بمحدودّية خشبة مسرحھ، فقد وف

الّصورة   عوملة  إطار   �� �عد  عن  الّتمثيل   �� واملشاركة  �عد،  عن  ا�خلفّية  املناظر  نقل  خالل  من  وذلك 

 . 3والّصوت
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ّرات وا�جز�ئات نحو ثورة جامحة �� الّتصنيع  وتقود القدرة ا�جد
ّ

عرف  يدة لب�ي البشر ع�� الّتالعب �� الذ
ُ
�

الثّية األ�عاد
ّ
باعة الث

ّ
ھ يمكن  ،. ومع أّن هذه الّتكنولوجيا ال تزال �� املراحل األو�� من تطّورها1باسم الط

ّ
  فإن

    ذكر �عض
َ
باعة ثالثّية

ّ
د املتحّمسون لهذه الّتقنية أّن الط

ّ
�ي ستقّدمها لعملّيات الّتصنيع. إذ يؤك

ّ
الفوائد ال

الغالب    �� ب 
ّ
با�جملة فضال عن   %10األ�عاد تتطل �� عملّية اإلنتاج  �ي �ستخدم 

ّ
ال فقط من املواد ا�خام 

اقة
ّ
�ر القليل من الط

ّ
مع وجود قّوة ا�حوسبة �� �ّل م�ان إ�� تمّدد    وقد أّدى انتشار األن��نت امل��امن .2الن

ذي ينقل املعلومات، واألف�ار واملشاعر، من مليارات البشر  
ّ
�سرعة الّضوء  و�ل��م  ا�جهاز العص�ي البشرّي ال

اإللك��و�ّي والّرسائل   ال��يد  بيانات عاملّية �خمة ع��  نّتصل �شبكة  أنحاء �وكب األرض. ونحن  �� جميع 

الّتواصل االجتماعّية، واأللعاب متعّددة الالعب�ن، �سرعة لم �سبق لها مثيل. وقد ارتبط    الّنصّية، وشب�ات

 العقل العاملّي". “بـ هذا ا�جهاز العص�ّي عند آل غور 

إ�� خلق رؤى جديدة تنظر ��   قد أّدى   اخ��اع هذه األدوات ا�جديدة والقوّ�ة،  وهكذا، يمكن القول إّن 

ا من  بم�حة  العالم  مستقبل  للتفاؤل  شأن  الطبي��  تفضيلنا  ب�ن  التوفيق  يصعب  ھ 
ّ
أن ومع  لّتفاؤل. 

�ي عّ�� ع��ا كث��ون بأّن األمور ليست ع�� ما يرام. فإّن مثل هذه ا�خاوف ستتبّدد  ب
ّ
املستقبل، و��ن ا�خاوف ال

ون حّر�وا أقدامكم" فالّصالة دون عمل، مثل
ّ
الّتفاؤل    �� املستقبل إذا عملنا باملثل اإلفر�قّي: "عندما تصل

. ومثلما يمكن للّتفاؤل الّساذج أن يصل إ�� درجة 3"من دون �عّهد بالعمل. و�� عدوان سل�ّي تجاه املستقبل

شاؤم أن �عمينا عن أسس األمل املشروع بإم�انّية إيجاد مسار  
ّ
ات، كذلك يمكن للّتمادي �� الت

ّ
خداع الذ

�ي ت��ّبص بنا
ّ
عمل ع�� تجاوزها. و"إننا إذا حكّمنا العقل معا سوف نختار  و��� ال  ،يقودنا إ�� تجّنب ا�خاطر ال

بقوة ا�حفاظ ع�� القيم اإل�سانية وحماي��ا ضد النتائج اآللية والهدامة لغرائزنا ال�ي تتعاظم اليوم بفعل  

 . 4التقنيات ال�ي تفوق �� قو��ا �ل ما سبقها من أجيال ما �ان يمكن أن يتخيلھ جون ف��ي"

عاملي تحوال بفعل �غي��ات تفوق �� سرع��ا وحجمها أي �غ��ات سابقة حصلت �� تار�خ  �شهد االقتصاد ال

الث�ن األخ��ة، وقفزت  
ّ
البشرّ�ة. فقد ارتفعت الّتجارة الّدولّية أك�� من عشرة أضعاف ع�� مدار الّسنوات الث

إ��    3من   أثب5تر�ليون دوالر أمر��ّي سنوّ�ا  30تر�لون دوالر أمر��ّي  إذا  أّن  . ولكن  الّنظرّ�ة االقتصادّية  تت 

الّتجارة الّدولّية تنفع جميع األطراف وتفيدها، فلماذا تتفاوت درجات الّنفع عملّيا، وملاذا ال �عّوض الّرابحون  

 . 6ع�� نحو خاّص من الّتجارة الّدولّية ا�خاسر�ن؟

 
ّول)، ترجمة عدنان جرجس، ط -1

ٔ
ل غور. المستقبل سّت محّركات للّتغيير العالمي (الجزء اال

ٓ
، الكويت: المجلس الوطني للّثقافة 1ا

داب، سلسلة عالم المعرفة عدد 
ٓ
فريل 423والفنون واال

ٔ
 .63، ص2015، ا
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 : زاویة غربیة  العولمة من  -4

اقة ا�حاطة بالّسرّ�ة �� إدارة بوش اعت�� جوز�ف ستيغلي��
ّ
 ،قدوة سّيئة سياسة الواليات املّتحدة �� الط

املّتصلة   املعلومات  الّنقاب عن  أّ��ا ال �ستطيع كشف  ا�ح�ومة  أّن زعم  د 
ّ

الغّش وا�خداع. وأك وضر�ا من 

بيعّية حفاظا ع�� سّرّ�ة األعمال الّتجارّ�ة، ال �عد
ّ
و أن ي�ون عذرا قبيحا، وستارا �اشفا  بحقيقة املوارد الط

ر�ات ممارسا��م الفاسدة
ّ

    و�ح. وأ1يواصل من خلفھ املسؤولون �� ا�ح�ومة والش
ٌ
 طبيعّية

ٌ
أّن الب��ول هبة

ل عصب االقتصاِد و للّدول العر�ّية وأصل من أصولها، 
ّ
ويساهم �� تحقيق إيرادات وم�اسب مالّية   ف��ا،�مث

�ي تمتلكھ �� مأمن   يظّل   ولكّنھ  ،هاّمة للمنطقة ك�ّل 
ّ
�� حاجة ماّسة إ�� استثمار أموالھ، حّ�ى ت�ون الّدوُل ال

� املرتفع لبعض الّدول املنتجة للّنفط ال يؤّدي بالّضرورة إ�� استمرارّ�ة الّرفاهّية،  
ّ

من الفقر. "فالّناتج ا�ح�

مستدام" وغ��  ظاهرّ�ا  �اء 
ّ
ال� �ان  إذا  وا�خصاصة  ا�حاجة  إ��  يؤّدي  قد  من  2بل  العالم  هذا  ر 

ّ
حذ وقد   .

  �� الّدو�ّ�  ا�جتمع  إخفاق  لّب  أّن  واعت��  البيئّية.  الّسالمة  أطر  خارج  اقة 
ّ
للط املفرط  االس��الك  تداعيات 

   معا�جة االحتباس ا�حرارّي يكمن �� كيفّية توزيع املسؤولّيات. واق��ح 
ّ
بديال �ستخدم آلّية الّسوق ع��    حال

دٍة ع�� انبعاثات الكر�ون أو ما  نحو مباشر للّتعامل مع تخفي ل �� فرض ضر�بة موحَّ
ّ
ض االنبعاثات، يتمث

د عن حرقها
ّ
�ي تتول

ّ
. و�دا لھ أّن  3�ساو��ا ضر�بة ع�� الب��ول والفحم والغاز بمعّدالت �عكس االنبعاثات ال

م
ّ
ار والفائدة املرجّوة من  عدم الّس�� إ�� إيجاد حلول جّدّية ملشكالتنا البيئّية العاملّية سيتسّبب �� تقليل الث

ع��   قدرتنا  عّززت  العوملة  ولكّن  عاملّية.  طبيعّية  موارد  ومحيطاتنا  ا�جّوّي  "فغالفنا  االقتصادّية.  العوملة 

 .4استغالل هذه املوارد استغالال جائرا و�سرعة تفوق نمّو قدرتنا ع�� إدار��ا"

بالّناس والّسّيارات واملصا�ع.  هكذا تزايد عدد الفالح�ن ا�حروم�ن من األرض باألر�اف. وا ت املدن 
ّ
كتظ

رات الّنمو وأصبحت ا�ح�ومات عاجزة عن املواظبة  
ّ

وارتفعت الّديون بالّدول الّنامية نتيجة انخفاض مؤش

سداد أقساطها من القروض املمنوحة لها من املؤّسسات املالّية العاملّية مّما جعلها تقدم ع�� الّتكثيف   ع��

ة، وقد تحّولت األرا�ىي الزراعّية ا�جّيدة بفعل هذا االستغالل املفرط إ��  من استغالل تر���ا  
ّ

الّزراعّية الهش

�ي تفرضها الّدول الغنّية ع�� بيع السلع،  
ّ
�بة ومهّددة بالّت�ّحر. و�سّببت ا�حواجز الّتجارّ�ة، ال

ّ
أراض فق��ة ال�

ھ  5املنظومات البيئّية  �� عدم تحقيق عائدات معقولة لألفارقة، و�� ��جيل عبء إضا�ّ� ع��
ّ
اهر أن

ّ
. والظ

ما  
ّ
سعت هّوة املوارد ب�ن البلدان الّنامية والبلدان املتقّدمة برزت الهواجس البيئّية املهّددة ل�حياة. و�ل

ّ
ما ا�

ّ
�ل

م الّصنا�� �� اس��الك جزء كب�� من رأس مال �وكب األرض البيئّي، ارتفعت ا�خاطر وال�وارث  
َ
أفرط العال

بيعّية
ّ
لة ومنفلتة من �ّل الّضوابط.  الط

ّ
 �� إطار عوملة اقتصادّية مضل

 
1- Joseph E. Stiglitiz. Making Globalization Work, W.W. Norton & Company, New York :2006, p.88.  
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سبة إ�� �عوم  
ّ
ذين    Noam Chomsky�شومس�ي  أّما بالن

ّ
ّساك املتعّصب�ن هم وحدهم ال

ّ
ھ اعت�� أّن الن

ّ
فإن

ذي �ع�ي الّت�امل االقتصادّي وغ��ه
ّ
ر، ��  .. و .�عارضون العوملة بوجهها اإليجا�ّي ال

ّ
"عوملة    املقابل، من أّن حذ

ة أو حكم  
ّ
ال تضع حقوق الّناس �� أولوّ�ا��ا سوف تتحّول إ�� ش�ل من ا�حكم االستبدادّي، أو رّ�ما حكم القل

أمام   للمساءلة  ا�خاضع  ا�خاّص غ��  الّدولة والقطاع  ب�ن سلطة  املؤّسس ع�� تحالف محكم  االحت�ارات 

عب"
ّ

الّناس عن ح1الش حديث  الّتجارة  . وقد استغرب من  إطار   �� والّناس  والّرأسمال  البضائع  ّرّ�ة حركة 

ا�حّرة، بل اعت��ه ضر�ا من الوقاحة. و�ّتفق مع آدام سميث �� أّن حركة الّناس ا�حّرة �� امل�ّون ا�جوهرّي  

كّنھ للّتجارة ا�حّرة، باعتبار أّن الّناس يتساوون �� ا�حقوق �� ا�جتمع العادل من حيث املبدإ ع�� األقّل، ول

م عن أ�حاب رؤوس أموال غ�� متساو�ن  
ّ
نا نت�ل

ّ
ذي يخفي حقيقة أن

ّ
يختلف معھ �� ا�حديث عن الّرأسمال ال

بقة العاملة ع�� قاعدة املساواة بي��ما هو  
ّ
بالقّوة �ش�ل طبي�ّ�. واعت�� أّن الكالم عن �ساوي رأس املال والط

 .2تضليل عقيم

ھ بإم�اننا بناء القرن ا�حادي والعشر�ن بوجھ    فأو�ح من جهتھ   r GaraudyRogeروجيھ جارودّي   أّما
ّ
أن

وحدة   عن  تبحث  إ�سانّية  لغايات  الّسياسّية  أو  االقتصادّية  أو  الّتقنّية  املشا�ل  منا 
ّ
نظ إذا  رّ�ا�ي  إ�سا�ّي 

�ي �س 
ّ
ال املزعومة  العوملة  إ�� االختالف عن  ثقافاتھ، و��دف  باختالف  العالم  لهذا  إ�� تحقيق متناسقة   ��

األمر�كّية املّتحدة  الواليات  اعت��ت  ول�ن  للعالم.  إم��يالّية  للّرفاه    وحدة  را 
ّ

مؤش "النمّو"  ر 
ّ

مؤش وأوروّ�ا 

�ي حادت عن هذا املبدإ تتسّبب عنده �� قتل ثالث�ن مليون �حّية �� العام،  
ّ
اإل�سا�ّي، فإّن الّسياسات ال

مة اليو�سيف).  بي�
ّ
�ي يؤّججها الكبار (وفقا ألرقام منظ

ّ
�م ثالثة عشر مليون طفل �سبب ا�جاعة وا�حروب ال

املائة عام،    ذاو� �سبب    ال تمادى اإل�سان �� الّس�� مغمض العين�ن عن انحرافاتھ، فإّن ��ايتھ لن تتجاوز 

بيعة كذلك
ّ
ر الفر��ىّي ا�حداثة واإلنتاج الّتكنولو�ّ�  3املذابح فقط، ولكن �سبب تدم�� الط

ّ
. وقد حّمل املفك

والّتقّدم مسؤولّية تدم�� �ّل �ىيء فوق األرض وتح��ا، و�� الّسماء، و�� ا�حيطات. و�عت "العوملة املزعومة"  

مع األحياء، وح�ن عمدت إ�� إزالة �ّلِ ما �شرتھ ا�حياة    بال��برّ�ة ا�جديدة ح�ن "سعت إ�� تحطيم العالقات

 . 4واإل�سانّية ع�� مالي�ن الّسن�ن"

أّن نمّو ا�حضارة نحو الّتقّدم �� اإلنجازات املاّدّية، وز�ادة فرص سيطرة اإل�سان    هم�عتقد �عضومثلھ  

بيعة �ان ينقض دائما وعود هذه ا�حضارة بز�ادة فرص سعادة اإل�سان
ّ
، حّ�ى وصل األمر با�حضارة  ع�� الط

ات االس��الكّية،  
ّ

بامللذ الّتكنولوجّية املعاصرة إ�� محاولة القضاء ع�� تلك الوعود ب��ييفها ��ائّيا و�غراقها 

ها    هم. ويعتقد �عض5وان��اع اإليمان بإم�انّية تحّقق سعادة فردّية حّرة
ّ
اآلخر أّن ا�حضارة املعاصرة تنتج �� ظل
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كما ا�حياة،  الّدمار  وسائل  أدوات  األفراد    ،تنتج  �س�� ع�� هديھ  نموذجا  العدوا�ّي  الّسلوك  تجعل من  إذ 

ود عن  
ّ

طة، فيصبح "ا�جتمع... الّروح وا�جسد، �� حالة استنفار و�عبئة دائمة للذ
ّ
واملؤّسسات بطر�قة مخط

اإل�سان قذرة أو    أّن األنماط ا�جديدة للعدوان تدّمر دون أن تجعل أيدي يعتقدون كذلك  ، و 1ذلك العالم"

 . 2تجعل عقلھ يجّرم

ذهب   آلّية    لي�لرك   ج��ار وقد  عشر  الّسادس  القرن  من  بداية  ابتدع  أوروّ�ا   �� ا�حديث  العالم  أّن  إ�� 

ت ��  
ّ
ذي �عمل، أي الّرأسمالّية، أي الّسوق املعّمم،  العالم  – االقتصاد  اقتصادّية أك�� اكتماال تجل

ّ
تبعا    ال

عوالم" �ش�ل أو بآخر �� مراحل تار�خّية  -م تكن معروفة فيما سبق. ولم ينف ظهور "اقتصادّياتملقاييس ل

 أّن أّيا م��ا لم �عمل بطر�قة مستمّرة واعدة "فقبل العصر ا�حديث، �انت "االقتصادّيات العوالم"  
ّ
سابقة إال

 
ّ

ھ من خصائص الّنظام العاملّي  عبارة عن "ب�ى غ�� ثابتة تن�ع لتتحّول إ�� إم��اطورّ�ات أو إ�� الّتفك
ّ
 أن

ّ
ك. إال

ن االقتصاد
ّ

العالم حالّيا من العيش ملّدة تجاوزت القرون ا�خمسة دون أن يتحّول إ��  -ا�حديث، هو أن يتمك

ذي يمكن �سميتھ بالّرأسمالّية"-إم��اطورّ�ة
ّ
ھ املظهر الّسيا�ىّي لنمط الّتنظيم ال

ّ
 .3عالم...إن

قافّية ذات األصل ع�� �شر    الت�جيع  لي�لرك  ج��ار   العوملة عند  أهّم رهانات   ومن
ّ
اس��الك ا�خ��ات الث

ب الّتق�ّي �� أرجاء العالم باعتبارها نتيجة س��ورة تقنّية  
ّ

الغر�ّي. فمثلما تدور ا�خ��ات االقتصادّية ذات املرك

�ي عرفت أع�� معّدالت انتشارها �� أرجاء  وعلمّية أساسها الغرب أّوال، كذلك نجد أّن ا�خ��ات  
ّ
قافّية ال

ّ
الث

قافّية الغر�ّية
ّ
�ي �ع��ا روجيھ جارودّي   4الكرة األرضّية قد نبعت من الّصناعة الث

ّ
قا�ّ� القائم    ال

ّ
باالستعمار الث

الّتار�خ تزو�ر  سائر    ،ع��  �شمل  مالحق  مع  أساسّية  بصفة  للغرب  تار�خا  منھ  جعل  عوبإذ 
ّ

..."لقد 5الش

اقت�ىى الّتار�خ املكتوب دائما بقلم الغالب، أن ي�ون االنتصار �حضارة األقوى وقانونھ وأن يكتب من أجل  

 . 6الّتغطية ع�� خد�عة املركزّ�ة العرقّية للغرب"

 : راهن العولمة: هواجس ومخاوف  -5

ت منذ عشرات اآلالف من الّسن�ن، مرتبطة ع�� نحو غ�� واع.  
ّ
�ي �شت

ّ
أ�حت اليوم أجزاء البشرّ�ة، ال

تّم دمج  الّنقيض من ذلك، فبعد أن  البشرّ�ة، بل ع��   موّحدا يمكن أن �سّميھ 
ّ
البّتة، كال ل 

ّ
لكّ��ا ال �ش�

� الّتار��ّ� للغرب باملص�� ال�و�ّي. وقد بدت  املص�� ال�و�ّي باملص�� الّتار��ّ� للغرب، بدأ الّنظر �� دمج املص�
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�ةإدغار موران  العملّية حسب اعتقاد  
ّ
. ويشهد الّراهن العاملّي فرض الّنمط  1عملّية بطيئة ومتفاوتة ومتع�

سبة إ�� 
ّ
الواحد بدل األنماط املتعّددة، إذ �عاين عمليات انتشار ك��ى ل�جغرافيا والعقل والّتقاليد. أّما بالن

إطار  العالم    �� را حاّدا وخوفا مستمّرا من فقدان خصوصّياتھ وذو�ا��ا 
ّ
توت ھ �ش�و 

ّ
فإن املعاصر  اإلسالمي 

د ع�� الّصا�ح مو��
ّ

قافّية. ف�ل األسوار أ�حت غ�� منيعة. وقد أك
ّ
أّن "�ّل ا�جدران ما عادت �علو   العوملة الث

أحد وخرج  ،ع��  �عض،  ع��  �عضها  قافات 
ّ
الث انفتحت  الفنون  إذ  ق 

ّ
لتتدف ّي��ا 

ّ
محل من  ا�خصوصّيات  ت 

قافّية �� �عدها ال�و�ّي ومعها القيم واألذواق هاتكة ثقافات شعوب األطراف"
ّ
. و�بدو  2  واآلداب والّتعب��ات الث

قافات �عّمق ا�خاوف  
ّ
قافة. ولعّل التأّمل املوضو�ّ� �� العالقات ب�ن الث

ّ
ت أك�� �� مجال الث

ّ
أّن ا�خاتلة تجل

�ي �غري ��ا العوملةو�د
ّ
شكيك �� األ�عاد اإل�سانّية ال

ّ
 .3فع ��ا إ�� الت

�ي أوجدها، ومن خالل  قد  من الّنافل القول أّن الغرب  
ّ
ال ساهم �� توحيد األرض، من خالل الّتقنيات 

�ي اف��ض ف��ا القدرة ع�� تفس 
ّ
ال ذي طّوره بوت��ة متنامية وسريعة، ومن خالل اإليديولوجّيات 

ّ
��  العلم ال

العالم ا�جديد وفهمھ. غ�� أّن مساهمة العوملة �� هذا الّتوحيد واالندماج ما زالت مرتبطة أساسا حّ�ى اليوم  

"اقتصادّيات   من  االنتقال  لي�لرك،  ج��ار  بي��م  ومن  كث��ين،  علماء  عند  و�ع�ي  البضائع  انتقال    - بحركة 

ذي يضمنالعالم" إ�� الّسوق العاملّي 
ّ
ق ا�حّر ل� ال

ّ
 خ��ات ورؤوس األموال. الّتدف

 : في سبیل عولمة آمنة وخادمة لإلنسانّیة  -6

ع�� "تنامي خطاب   ال�ي تمحورت حول العوملة   نقدّية لنماذج من مدّونة الكتب العر�ّيةالقراءة  ال  تكشف

الوظيفّي   �تيب 
ّ
ال� ملسألة  واملقصودة  الّصر�حة  املعا�جة  وغياب  العوملة،  بظاهرة  القبول  وعدم  الّرفض 

اهرة، إضافة إ�� اعتماد غ�� محّبذ ع�� الفكر الغر�ّي من خالل �عض الّنصوص  
ّ
للعوامل البانية لكيان الظ

ة وا
ّ
�َحبِك املعر�ّ� وعدم �عو�ل الفكر العر�ّي ع�� ذاتھ �� بناء  واملواضيع ونقص �� الّتجر�دّية والعمق والّدق

  أّن أغلب البحوث والّدراسات العر�ّية واإلسالمّية  ع��  وأوقفنا البحث،  4موقف عقال�ّي من ظاهرة العوملة"

سمت برفض االنصهار �� العوملة باعتبارها تجسيدا حقيقّيا ملرحلة من مراحل الّرأسمالّية. واستأثر    قد
ّ
ا�

ر ف��ا ا�حّد  
ّ
رح بكتابات غر�ّية يتوف

ّ
ھ �ان باإلم�ان تدعيم هذا الط

ّ
". مع أن

ّ
ا�خطاب ف��ا بـ"املما�عة الثقافّية

وتّتجھ نحو رفض العوملة ونقضها باعتبارها تّيارا يجرف القوى الّضعيفة دون سواها.    ،األد�ى من املوضوعّية

عديل بوصلة العوملة و�س�� إ�� تأم�ن انخراط الّدول  و�ان باإلم�ان أيضا اعتماد كتابات أخرى تميل إ�� �

 . 5الّنامية �� �سيجها
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ٓ
نا باال

ٔ
داب وال1. الهوّية... سؤال الوجود والعدم دراسة تحليلّية لعالقة اال

ٓ
ّية اال

ّ
علوم ، صفاقس: كل

 . 258ص ،2006اإلنسانّية، مطبعة الّتسفير الفّنّي، 
 . 261-260ص، المرجع نفسه -3
 .158صفاطمة العّموص الغمقي. مرجع سابق،  -4
طروحة الّدكـتوراه، نوقشت في  -5

ٔ
صله ا

ٔ
فيفري   22نجيب جراد. العولمة وتداعياتها في العالم اإلسالمي المعاصر مقاربات غربّية، ا

ستاذ فتحي القاسمي، ص 2020
ٔ
ّية العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية بتونس، إشراف اال

ّ
 . 6بكل
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�ي من شأ��ا توف�� مناخ صداقة    وال مراء �� أّن العوملة تقودنا
ّ
ال بالّضرورة إ�� إبراز أف�ار اآلخر وقيمھ 

 �� ل، 
ّ
ويش� املواقف،   �� العداء  مظاهر  جميع  ويستبعد  ا�حضارات  تالقح   �� �ساهم  فالّتثاقف  وسالم، 

�ي �سود ا�جتمعات و 
ّ
عاون  مس��ة التّ   �عوق الّ��اية، فرصة حقيقّية لت�حيح الّتصّورات واملفاهيم ا�خاطئة ال

ھ ع�� �ّل ثقافة أن تنقد ذا��ا وتؤمن بأّن لد��ا الكث��  
ّ
والّتقارب والّتفاهم وا�حوار. وألجل هذا الهدف �عتقد أن

ذي لم يتحّقق حّ�ى اآلن، وأّ��ا "بحاجة إ�� املز�د من الّتبادل والّتعامل، واملز�د من الّتعاون ب�ن املؤّسسات  
ّ
ال

جاهات،  الّتعليمّية لنقل الفّنان�ن واملثّق 
ّ
�� جميع االت لبة ع�� ا�حدود 

ّ
ّية والط

ّ
ف�ن والعلماء والقيادات ا�حل

االنزواء    بدال من.  1حّ�ى يتسّ�ى لهم إقامة حوارات وتفاعل مباشر واح��ام متبادل وفهم أفضل ل�حقائق"

مة تحجب الّتعّرف ع�� خر�طة العالم البشرّ�ة، و�ع
ّ

ات ع�� حقيو داخل ذاتّيات مت�خ
ّ

. وقد  2ق��اق فهم الذ

"العوملة وتداعيا��ا �� العالم اإلسالمي املعاصر مقار�ات غر�ّية" أّن العوملة بدت    �ّجلنا �� كتابنا املوسوم بـ

قافّية واالجتماعّية وأّن العالم العر�ّي  
ّ
فرصة حقيقّية أدركها الغرب لنشر قيمھ االقتصادّية والّسياسّية والث

اقتناصها فظّل   �� ر 
ّ

تأخ املستسلم لشطحات "صّناع    �� من�لة  واإلسالمّي  املتقّبل  �� وضع  إّما  ب�ن من�لت�ن: 

نا  
َ
العوملة" و�ّما �� وضع املقاوم لعقيدة رأسمالّية مجتمع املركز. وما من شّك �� أّن ا�حركة املتسارعة لعاِمل

الّتنمية    قد  املعاصر، مقتضيات  ب�ن  الث 
ّ
الث م 

َ
العال ف��ا  تاه  وا�جنوب،  مال 

ّ
الش ب�ن  كب��ة  هّوة  فت 

ّ
خل

ة الفقر
ّ
�ي يرتكز عل��ا الّنظام الّدو�ّ� ا�حا��ّ   ،املستدامة ل�حّد من آف

ّ
. وهكذا 3و��ن مواجهة قواعد العوملة ال

يتأ لن  املتوّحشة،  العوملة  من  الّتحّرر  إش�الّية  سياق  و��  ھ، 
ّ
بدول  فإن فاعلة  تنموّ�ة  إس��اتيجية  ألّي  ى 

ّ
�

ا�جنوب عاّمة و�الّدول اإلسالمّية خاّصة أن ت�ون فاعلة، دون اإلسهام �� بناء صرح املعرفة و�شييد ا�جال  

 العل�ّي وطرق باب املبادرات �� إطار عوملة خادمة لإل�سانّية.

 : خاتمة  -7

صالها بالفكر اإل�سا�ي إش�اليات ك 
ّ
ث��ة ومال�سات شديدة الّتعقيد �عّمقت أك��  طرحت العوملة �� ات

ر�ن العرب    بفعل ضبابّية املفهوم وتباين املواقف م��ا.
ّ

و�تبّ�ن من خالل هذه املداخلة أّن جّل مواقف املفك

سمت بالّرفض واملما�عة. و
ّ
رت  قد ت�ون هذه املواقف    �ىيء القول إّن ��    من املبالغةليس    من العوملة ا�

ّ
  تأث

برؤى غر�ّية تفيد بأّن العوملة "مؤامرة ضّد اإل�سانّية" و"آلة مليونّية جهّنمّية" و"بر�رّ�ة    نحاء ع�� نحو من األ 

الّسن�ن مالي�ن  ع��  اإل�سانّية  ا�حياة  �شرتھ  ما  �ّل  إزالة  إ��  الّتكنولو�ّ�    ّملواوح  ،جديدة" عمدت  اإلنتاج 

و�� الّسماء، و�� ا�حيطات. وما ينب�� تأكيده  وا�حداثة والّتقّدم مسؤولّية تدم�� �ّل �ىيء فوق األرض وتح��ا،  

ر�ن أّن املعرفة ورهانا��ا باتت مساعدة �� دمج املص�� الّتار��ّ� للغرب باملص�� ال�و�ّي �عد  
ّ

عند هؤالء املفك

دمج املص�� ال�و�ّي باملص�� الّتار��ّ� للغرب. وقد أّدت هذه الّرؤى املتشابكة إ�� القبول بفكرة أساسّية و��  

 
عمال الندوة المنعقدة في إطار  - 1

ٔ
عبد هللا تركماني. سبل نجاح حوار الّثقافات في عالم متغّير، ضمن التراث العربي والحوار الثقافي، ا

فريل  25إلى  23وحدة البحث "حوار الّثقافات" من  
ٔ
بكلّية العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية بتونس، تونس: مطبعة فّن   ،2007ا

باعة، 
ّ
 . 51، ص2007الط

 سها. فالصفحة ن نفسه،المرجع  -2
 . 54، ص2008، الّرباط: منشورات دار الّتوحيدي، مطبعة برنت كولور، 1محّمد، العودّي. فقراء زمن العولمة، ط -3
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الّتحّوالت املعرفّية والعلوم عبارة عن خ��ات إ�سانّية يوّزعها الغرب ع�� العوملة من أجل الّتغطية ع��   أّن 

 "خد�عة املركزّ�ة العرقّية ".  

املعرفّية  و  األطر  من  العلوم  لتحر�ر  مناسبة  جّسدت  العوملة  أّن  املداخلة  هذه  م�ن   �� أو�حنا 

تأالكالسيكّية   �شأن  ا�خاوف  لتبديد  ا�حلّيةوفرصة  والّتقاليد  قافية 
ّ
الث الهوّ�ة   �� ھ  .ث��ها 

ّ
أن مثلما    ،غ�� 

صالها بحياة املستضعف�ن من العالم الّنامي، فإّن آخر�ن  
ّ
رون غر�يون عن هنات العوملة �� ات

ّ
كشف مفك

املعرفّية   راكة 
ّ

الش فيھ  برزت  معر�ّ�  مناخ  ضمن  األخرى  عوب 
ّ

والش الغرب  ب�ن  الفجوة  تقليص  إ��  سعوا 

يتغّ�� تحت أبصارنا �عمق م 
َ
الّتآلف اإل�سا�ي. فالعال العاملّي يتحّول تحّوالت غ��    .بوصفها مفتاح  والّنظام 

د أن عملية إنتاج املعرفة ستصبح �� العملّية األساسّية �� العقود القادمة،
ّ

وأّن انتشار    مسبوقة. ومن املؤك

ذي ينقل  
ّ
األن��نت امل��امن مع وجود قّوة ا�حوسبة �� �ّل م�ان سيؤّدي إ�� تمّدد ا�جهاز العص�ي البشرّي ال

�سرعة الّضوء �� جميع أنحاء �وكب األرض. ول�ن  و�ل��ا  ف�ار واملشاعر، من مليارات البشر  املعلومات، واأل 

�ة، فإّن ذلك ال ي�ّ�ر مطلقا فكرة مناهضة  
ّ
بدا التحاق العرب باملّد الّتكنولو�� عملّية بطيئة ومتفاوتة، ومتع�

مة يحجب الّتعّرف  
ّ

ات  يعوق ع�� حقيقة العالم، و العوملة ومعادا��ا ألّن االنزواء داخل ذاتّيات مت�خ
ّ

  فهم الذ

 . وخصوصي��ا.
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ندرف�ن -1 يان  والّسياسّية  ب���سھ  قافّية 
ّ
الث ا�جوانب  اإلنقاذ؟  أم  وفان 

ّ
الط العوملة  والّت�ج�ن،  العوملة   .

(ترجمة فاضل جتكر)، ط الوحدة  2واالقتصادّية  دراسات  �جمة، مركز 
ّ
لل� العر�ّية  مة 

ّ
املنظ ب��وت:   ،

 .2010العر�ّية، 

ال��اث   -2 ضمن  متغّ��،  عالم   �� قافات 
ّ
الث حوار  نجاح  سبل  هللا.  الثقا��، تركما�ي عبد  وا�حوار  العر�ي 

قافات" من  
ّ
، ب�لّية العلوم  2007أفر�ل    25إ��    23أعمال الندوة املنعقدة �� إطار وحدة البحث "حوار الث

باعة، 
ّ
 .2007اإل�سانّية واالجتماعّية بتو�س، تو�س: مطبعة فّن الط

  – ومقاالت (ترجمة أسعد محّمد ا�حس�ن)، دمشق  . أشياء لن �سمح ��ا أبدا... لقاءات  �شومس�ي �عوم -3

 . 2010: دار نينوى، سور�ا

ط -4 مندور،  وسامية  ا�حميد  عبد  ناهد  �عر�ب  الغر�ّي،  اإلرهاب  روجيھ.  مكتبة  1جارودي  القاهرة:   ،

روق الّدولّية، 
ّ

 . 2003الش

غر�ّية، أصلھ أطروحة الّدكتوراه،  جراد،نجيب. العوملة وتداعيا��ا �� العالم اإلسالمي املعاصر مقار�ات   -5

  �� فت��    2020فيفري    22نوقشت  األستاذ  إشراف  بتو�س،  واالجتماعّية  اإل�سانّية  العلوم  ّية 
ّ
ب�ل

 القاس�ي.

قافة العر�ّية وتحّديات العوملة،  ،الّز�دي  -6
ّ
قافةاملن��. الث

ّ
ة العر�ّية للث

ّ
 .54، العدد 2009، ا�جل

بنا�ي، ، لبنان1اصر جدلّية ا�حّق والقّوة، طعّباس فيصل. العوملة والعنف املع -7
ّ
 . 2008: دار امل��ل الل

   . 2008، الّر�اط: منشورات دار الّتوحيدي، مطبعة برنت �ولور،  1العودّي محمد. فقراء زمن العوملة، ط  -8

ط -9 العر�ّي،  قا�ّ� 
ّ
الث ا�خطاب  ملستقبل  رؤ�ة  املعلومات  وعصر  العر�ّية  قافة 

ّ
الث نبيل.  ال�و�ت1ع��   ،  :

 . 276ا�جلس الوط�ي للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم املعرفة عدد 

 21، العدد  2016العّيا�ىي عنصر. العوملة والّتطرف: نحو استكشاف عالقة ملتبسة، سياسات عر�ّية،   -10

، ال�و�ت:  1جرجس، طغور آل. املستقبل سّت محّر�ات للّتغي�� العاملي (ا�جزء األّول)، ترجمة عدنان   -11

قافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم املعرفة عدد 
ّ
 . 423ا�جلس الوط�ي للث

12-   �� املثّقف�ن العرب من العوملة من خالل نماذج، أطروحة دكتوراه  العّموص. مواقف  الغمقي فاطمة 

والعلوم   اآلداب  ّية 
ّ
ب�ل نوقشت  القاس�ي،  فت��  إشراف  العر�ّية،  وا�حضارة  واألدب  غة 

ّ
اإل�سانّية  الل

 .2015-2014بصفاقس، الّسنة ا�جامعّية  

قافّية ا�حضارات ع�� ا�حّك (�عر�ب جورج كّتورة)، ط- -13
ّ
دار الكتاب    ، ب��وت:1�ل��ك ج��ار. العوملة الث

املّتحدة،   الواحد (ترجمة جورج طرابي�ىي)، ط  -.2004ا�جديد  البعد  ، 1مار�وز هار�رت. اإل�سان ذو 

 . 1969ب��وت: اآلداب، 

 .1971، ب��وت: األداب، 1لسفة الّنفي (ترجمة مجاهد عبد املنعم مجاهد)، طفــ -14

  –، أبو ظ�ي  1موران، إدغار. الّن�ج البشرّي إ�سانّية البشرّ�ة هوّ�ة البشرّ�ة (ترجمة هناء صب��)، ط -15

�اث (�لمة)، 
ّ
قافة وال�

ّ
 . 2009اإلمارات: هيئة أبو ظ�ي للث
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 ماهیة العمل الموسیقي 

 

 

 

 

 

 الملّخص: 

نوات األخ��ة موضوع اهتمام الكث�� من األبحاث، وستستمر  ّ◌ أصبحت ماهية العمل املوسيقي �� الس

جاهات الفلسفّية  
ّ
ز �� هذا البحث ع�� مختلف االت

ّ
�� جذب انتباه الباحث�ن �سبب �عقيدا��ا ولذلك سن�ك

ال�ي اهتّمت بماهّية العمل املوسيقّي، وع�� املاهوّ�ة ونقيضها، وع�� الّتصّور العق�ّ� واألفالطو�ّي واالس�ّي، 

 األفالطونّية املعتدلة. �و بالوصفّية �� أنطولوجيا املوسيقى  كذلك،��تّم، وس

  الوصفّية. ال�لمات املفتاحية: أنطولوجيا املوسيقى، املاهوّ�ة، األفالطونّية، االسمّية،

 

Abstract: 

The essence of the musical work is a topic that has been the subject of several research in 

the past years and will not cease to hold the attention of researchers because of its complexity. 

Our research will focus on the divergences of philosophical currents. We can distinguish 

different conceptions including essentialism, anti-essentialism, the Platonist, mentalist, and 

nominalist conception and the descriptive tendency  in musical ontology as well as moderate 

Platonism. 

Keywords: musical ontology, essentialism, platonist, nominalist, description . 

 

 

 

 

 

 المصطفی عبدون أ.
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 المصطفى عبدون  ا
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 : المقدمة  -1

الوضع   للّتجر�ة  إن دراسة  تحليل  أّي  املوسيقّية هو شرط أسا��ّي وضرورّي قبل  األنطولو�ّ� لألعمال 

املوسيقّية ول�خصائص ا�جمالّية العاطفّية لهذه األعمال. وتتمثل مهّم��ا �� ضمان فهم أفضل ملاهّية العمل  

ال، فهو يطرح  أو ع�� األقل �سليط الّضوء ع�� الّصعو�ات ال�ي تطرحها خصوصّية هذا الّسؤ   ،املوسيقّي 

ا�ي  
ّ
إش�الّيت�ن متمّ��ت�ن وم��ابطت�ن لهما مساران مختلفان: األّول �عر�ف املوسيقى ع�� أّ��ا عمل فّ�ّي، والث

 مرتبط بأنطولوجّية املوسيقى إذ �عّرفها كنوع معّ�ن من األعمال الفّنّية.  

فرع من نظام أك�� عمومّية هو    فما املقصود باألنطولوجيا املوسيقّية؟ �ش�� هذا الّسؤال �ش�ل عاّم إ��

موجود   هو  ملا   
ٌ
دراسة ھ 

ّ
أن ع��  تقليدًيا  إليھ  وُ�نظر  باملفاهيم  -األنطولوجيا،  �سّ�ى  لـما  مفّصلة   

ٌ
دراسة

لت أساس �ّل  
ّ
�ل والكيان واملاّدة ا�خاصّية، والعالقة، وما إ�� ذلك، وال�ي ش�

ّ
"األساسّية"، مثل املاّدة والش

. أنط   تحقيٍق ميتاف��يقّيٍ
َ

ولوجيا املوسيقى، كما ُمورست �� أغلب األحيان لسنوات قليلة، حّددت لها هدف

هنا   الّسؤال  يطرح  املوسيقّية،  األعمال  عن  نتحدث  فعندما  إليھ،  ��ا  �ش��  ال�ي  رق 
ّ
والط الكيان  نوع  فهِم 

 و�استمرار: "إذا �انت هناك أعمال فنّية، فما �� طر�قة وجودها؛ أي ما الذي يجعلها كما ��؟

فأغلب   املوسيقى،  حول  املتاحة  األنطولوجّية  الّدراسات  من  القليل  هناك  أّن  للّدهشة  املث��  من 

الّتحليالت غالًبا ما ت�ون مكّرسة ملسألة قيمة املوسيقى ومعناها، ومن هنا تظهر أهّمّية الّتأكيد ع�� ا�حاجة  

ما العمل املوسيقّي؟ وما هو نوعھ؟ وهل  إ�� أنطولوجّية لألعمال املوسيقّية تتمحور حول األسئلة الّتالّية:  

هو كيان عق�ّ� أم ماّدّي أم ال هذا وال ذاك؟ وهل هو كيان تجر�دّي �و�ّي أم هو كيان ملموس ومحّدد؟ وكيف  

نسب إ�� مثل هذه الكيانات ا�ختلفة؟ و�عبارة أخرى، هل 
ُ
يمكن تفس�� حقيقة أّن خاصّية العمل املوسيقّي ت

وما الذي �ساهم �� تحديد هوّ�ة العمل املوسيقّي؟ وما الذي يجعلھ    الّنوع نفسھ؟  مناألعمال املوسيقّية ��  

 متكّررا رغم مرور الّزمان؟

��دف أنطولوجّية املوسيقي إ�� مراعاة طبيعة العمل املوسيقّي، وطر�قة وجوده، ومعيار هّو�تھ. ولكن  

ر م���ّ� لوجود طر�قت�ن لفهم األسئلة األنطولوجية: إ
ّ
ّما إعادة بناء الكيانات العادّية ال�ي �� أعمال  هناك توت

�لّية العاّمة كبديل  
ّ

موسيقية من خالل ا�حّس املش��ك، أو مراجعة وضعها ��دف مشروع األنطولوجيا الش

. إّن أنطولوجية  révisionniste  nonم���ّ� و�رساء أسس امليتاف��يقيا الوصفّية وغ�� الّتعديلّية للموسيقى  

ق بمعتقداتنا اليومّية حول األعمال املوسيقّية. األعمال املوسيق
ّ
 ّية �� جزء من أنطولوجّية شعبّية تتعل

ع��    ،
ً
أوال الّتحليل،  ز 

ّ
ع��   ثالثس��ك األمر  ق 

ّ
و�تعل املش��ك،  ا�حّس  عن  تنحرف  أنطولوجّية  خيارات 

ا هذه  وتتحّدى  واالسمّية.  الّرادي�الّية  واألفالطونّية  العق�ّ�،  بالّتصور  الفكرة  الّتوا��،  الثة 
ّ
الث لّتصّورات 

ائعة بأّن العمل املوسيقّي هو كيان ملموس محّدد لھ العديد من ا�خصائص املاهوّ�ة أو العرضّية وفًقا  
ّ

الش

 .
ً
 للّتصّور العق�ّ�، فاألعمال املوسيقية �عت�� كياناٍت ذهنّية
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قابلة   صوتّية  بنيات   �� املوسيقّية  األعمال  أّن  ع��  جانبھ،  من  الّرادي�ا�ّ�،  األفالطو�ّي  املفهوم  د 
ّ

و�ؤك

للّتنفيذ دائما. وأخ�ً�ا، ووفًقا للّتصور االس�ّي، فإّن األعمال املوسيقّية �� مجموعة من العالمات مبنّية ع��  

�كيبّية والّداللّية.  
ّ
 �عض العالقات ال�

األ  هذه  لألعمال  وحسب  معرفّية  نظرّ�ة  عن  ة 
ّ
مستقل �عت��  املوسيقى  أنطولوجّية  فإّن  الثالثة،  ش�ال 

ر�قة الوصفّية ال�ي تقوم ع�� ا�حّس املش��ك ف��دف، ع�� العكس، من ذلك إ�� ضمان    املوسيقّية. أّما 
ّ
الط

ر فيھ ونقول
ّ

ھ عن األعمال املوسيقّية  مع�ى البيانات اليومّية حول األعمال املوسيقية. و�الّتا�� فإّن ما نفك

 لتحليٍل من حيث طبيع��ا وهوّ���ا. 
ً
 �ش�ل دليال

انية �� دراسة الوضع األنطولو�ّ� لألعمال املوسيقّية فست�ون تحّدي االف��اض امل���ّ� 
ّ
أّما ا�خطوة الث

الث، و�� األفالطونية والّرادي�الية واالسمية، وال�
ّ
ي بموج��ا �عتمد  املش��ك املسبق �� الفرضّيات العقلية الث

األنطولوجّية ع�� نظرّ�ة املعرفة. ومن هنا، سي�ون الّسؤال اق��اح أنطولوجّية شعبّية لألعمال املوسيقّية  

ل تجر�تنا اليومّية للموسيقى؛ و�ذا لم يكن  
ّ
تحاول تفس�� مجموعة متنّوعة من األعمال املوسيقّية ال�ي �ش�

املوسيقّية، فمن املهّم الكشف عن ا�خصائص األنطولوجّية  هناك اختالف أنطولو�ّ� أسا��ّي ب�ن األعمال  

 املوسيقّية ال�ي تتمّ�� بظروف إنتاج العمل املوسيقّي وتلّقيھ. 

العمل  أنواع  هوّ�ة  معاي��  ع��  الّضوء   
َ
�سليط ا�حّددة  الوظائف  لهذه  الّتفصي�ّ�  الّتحليل  سيتيح 

ھ يتمّتع بوضع  املوسيقّي. باختصار، يؤكد التصور الذي سيتّم الّدفاع  
ّ
عنھ ع�� أهّمّية العمل املوسيقّي بأن

  ، ھ ليس كياًنا عقلًيا أو كياًنا غ�� جسدّيٍ
ّ
سنحاول، من ناحية أخرى، شرح االختالفات ب�ن  و ماّدّي وعاّم، وأن

   .األعمال املوسيقّية واق��اح مفهوم موّحد

   العمل الموسیقّي بین الماهوّیة ونقیضها:  -2

ق اسم "نزعة املاهي
َ
ة "يطل ، ع�� الّرأي القائل بأّن ل�ّل  Essentialismeة" أو "مذهب املاهية" أو "املاُهو�َّ

 من ا�خواّص ال بّد ل�ل فرٍد من أفراد هذا الّصنف   Entités صنف معّ�ن من الكيانات (ال�ائنات)
ً
مجموعة

ق ع�� هذه ا�خواّص اسم "ا�خواّص ا�جوه
َ
رّ�ة أو املاهوّ�ة"  أن يمتلكها ل�ي يندرج ضمن هذا الّصنف، وُ�طل

Propriétés essentielles ل مقابال  الَعَرضّية"  ،  ��ا  ا  Propriétés accidentelles  "ا�خواّص  يّتصف  قد  ل�ي 

يُء أو ال يّتصف ��ا. ولكّ��ا غ�ُ� داخلٍة �� ماهّيتھ، 
ّ

ٌم عليھ أن َيّتصف ��ا ل�ي يندرج تحت هذا  و ال�� ال هو ُمَحتَّ

  .1الّصنف الذي يندرج ضمنھ

ا؛ فاألو��   Susan A. Gelman 2فّرقت سوزان غوملان  ب�ن املاهوّ�ة موقفا فلسفّيا، واملاهوّ�ة اعتقاًدا شعبي�

املوضو��ّ  العالم  طبيعة  إذاال  و   ،تتناول  ال   �عن��ا  أم  م 
َ
العال  �� قائمة  املاهّيات  سؤال  و   .�انت  هنا  الّسؤال 

الت  
ّ
انية فتتناول طبيعة تمث

ّ
ا الث   ،امليتاف��يقّي إ�� حّد كب��  تجتنب الّسؤاَل و الّناس للعالم،  ميتاف��يقّي، أمَّ

 
 .39-28، ص2019هنداوي، والّنفس، ِمؤّسسة  الفلسفة في ودراسات مصطفى، وهم الّثوابت، قراءات عادل -1

2- Susan A. Gelman: The Essentialist Child, origins of essentialism in everyday thought. 10 .Oxford series in 
cognitive development, Oxford University Press, 2003. 
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ل �� املنظومات االعتقادّية اليومّية، (املاهوّ�ة الّسي�ولوجّية)،  و 
ّ
غة (املاهوّ�ة االسمّية)،  و�مكن أن تتمث

ّ
�� الل

قافّية)و
ّ
الث (املاهوّ�ة  قافّية 

ّ
الث املمارسات  التّ   .��  املاهّية  ب�ن  غوملان  سوزان  ّية  وتمّ��  ِ

ّ
الِعل واملاهّية  صنيفّية 

�ة ال�ي ُ�شارك ف��ا جميع    ��   essenceortal S  فاملاهّية الّتصنيفّية  واملاهّية املثالّية. مجموعة ا�خصائص املمّ�ِ

(املاهوّ�ة)  و ( ا�جوهرّ�ة  ا�خواّص  ب�ن  مّ��  عندما  أرسطو  حصرها  كما  املاهّية  و��  الفئة،  أعضاء  فقط) 

ة �� خاّصة �و��ا  وا�خواّص  ل ا�خواّص ا�جوهرّ�ة املاهّية، ومثال ذلك أّن ماهّية ا�َجدَّ
ّ
الَعَرضّية، حيث �ش�

ارة أو أّن شعَرها أشيُب و األب)   أو أمأّم األم (
ّ
 .ما إ�� ذلك من ا�خواّص الَعَرضّيةو  ليس �و��ا تّتخذ نظ

ّية  ِ
ّ
ا املاهّية الِعل ة أو الكيفّية أو العملّية أو العالقة أو الكيان  ف�ي ا�جوهر أو القوّ  Essence causale أمَّ

لوك   جون  فقرة  ولعّل  تھ.  هو�َّ يَء 
ّ

ال�� و�منح  وتدوم،  تظهر  و�جعلها  للفئة،   
َ
�ة املمّ�ِ ا�خواصَّ  ب  ُ�َسّبِ الذي 

ّية. إذ يقول: "املاهية �� الوجوُد نفُس 
ّ
ق بالفهم اإل�سا�ّي" خ�� تصو�ر للماهّية الِعل

ّ
ه��ة �� "مقال يتعل

ّ
ھ  الش

ا�حقيقيُّ    
ُ

الّتأليف ى  ُ�َس�َّ أن  يمكن  يُء كما هو، وهكذا 
ّ

ال�� ي�ون  بھ  الذي  األشياء،  من  ��يء  ألّي  سبة 
ّ
بالن

وا�جهوُل   ماهّي��االّداخ��ُّ  األحوال،  و   ،لألشياء  عاّمة   �� للكشف  القابلة  صفا��ا  عليھ  �عتمد  ذلك  رغم 

ّية لتفس�� ا�خواّص املالَحظةو 
ّ
ستخَدم املاهّية الِعل

ُ
ألعضاء الفئة. و�ذا �ان بإم�ان املاهّية الّتصنيفّية أن    �

ها فئات لها خواّص معّينة قد ت�ون  
ّ
تنطبق ع�� أّي كيان، من قبيل (األقالم وسالل املهمالت والّنمور وال�ي �ل

ف ال�ي  الكيانات  ع��   
ّ
إال تنطبق  ال  ّية 

ّ
العل املاهّية  فإّن  الفئة)،  عضوّ�ة  لتحديد  حاسمة  أي  ��ا  "ماهوّ�ة"؛ 

 )H2O(  مثال ذلك: أّن ماهّية املاء قد ت�ون شيًئا من قبيلو   ،خواّص باطنّية خفّية تحّدد الكيفّيات املالحظة

ا مجموعة ا�خواّص (ال لون، وال طعم، وال رائحة) ف�ي ليست   املسؤول عن شّ�ى ا�خواّص املالَحظة للماء. أمَّ

صُدق ع�� �ّل ما ي
َ
أّ��ا ت ية للماء رغم  ِ

ّ
ِعل   ماهّية 

َ
 تفتقد القّوة

َ
نت�ي إ�� فئة "املاء"؛ أّن هذه ا�خواصَّ األخ��ة

 
َ
ية ِ

ّ
 .الِعل

  و حقيقيٌّ �� العالم،    وجودلها  أّما املاهّية املثالّية فليس  و 
ٌ
 مجّردة

ٌ
مثال ذلك أّن ماهّية "ا�خ��ّية" �� كيفّية

خ��ّ  بأفعال  يقومون  الذين  أمثلة األ�خاص   �� تتحّقق ع�� نحو غ�� مكتمل   
ٌ
من هذه    ال أحدو   ،ةخالصة

ل أسطورة الكهف  
ّ
ا، بل �عكس �لٌّ م��ا جانًبا ّما من ا�خ��. وتمث األفعال ا�خ�ّ�ة يجّسُد "ا�خ�َ�" تجسيًدا تام�

ية   ِ
ّ
 �� مقابل �ّلٍ من املاهّية الّتصنيفّية والِعل

ُ
 املثالّية

ُ
 املاهّية

ُ
 من الّرأي. و�ذلك تقف

َ
ألفالطون هذه الوجهة

َتْ�ن بكي
َ

ق
ّ
م ا�حقيقّي وصفا��ااملتعل

َ
 .اناِت العال

خذ"
ّ
  بو�ر رأًيا �ارل  لقد ات

ً
ّيا

ّ
 �واين"، فعل" العلمّية وكذلك للعقالنّية  كب�ً�ا يراها عائًقا فهو املاهوّ�ة؛ �� �ل

سيمانتية  فتمّ�ى و��ستمولوجّية ألسباب  أّما العل�يّ  ا�خطاب من املاهوّ�ة َينفي لو (داللّية)  ھ. 
ّ
"بانتام"    �ل

دا الطبيعّية   لألنواع يدرس ا�خواّص املاهوّ�ة أن علم �ّل  ع�� أّن  إ�� وذهبا املاهوّ�ة، مذاهب و"كر�بك" فقد أيَّ

لھ. ال�ي
ّ
ّية الّنظرّ�ات  هذه  مقابل و�� �ش�

ّ
املاهوّ�ة من ثّمة ال�ل ماهوّ�ة �عينھ، مجاٍل  �� يرفض 

ّ
"الال  وهو 

 . essentialisme local -Anti1عليھ نطلق أن يمكن أو ما  املوضعّية" أو ا�جزئّية
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للّنظر طرائق  ثالث  ب�ن  نم�ّ�  أن  يمكننا  املوسيقّي  العمل  الّتعر�فّية،   1ولتحديد مفهوم  املش�لة  �� هذه 

املوسيقّية" ب:"املاهوّ�ة  األمر  ق 
ّ
وهو    L’essentialisme musicalو�تعل للماهوّ�ة  الّنقيض  جاه 

ّ
واالت

ماهو�ة"  
ّ
ھ ليس من املمكن تحديد ماهية املوسيقى  smeessentiali-L’anti"الال

ّ
. �عت�� "املاهو�ة املوسيقية" أن

ل  
ّ
بتحديد الشروط الضرور�ة أو ال�افية فقط، ولكن يمكن أيضا، الّتدليل ع�� أّن �عر�ف املوسيقى �ش�

ن ثم فإّن األمر  األساس ألّي بحث حولها، فمن املهّم الّتمي�� ب�ن ما ينت�ي إ�� املوسيقى وما ال ينت�ي إل��ا، وم

فمن   لذلك  املوسيقّية،  األعمال  ب�ن  واملش��كة  وامللموسة  األساسّية  ا�جوهرّ�ة  ا�خاّصّية  بإبراز  ق 
ّ
يتعل

 موسيقًيا.
ً

زم لي�ون عمل ّما عمال
ّ
رط الال

ّ
وهذا يؤّدي إ�� بلورة �عر�فات متضار�ة للعمل    الّضروري تحديد الش

 املوسيقّي �� �عض األحيان وأهّمها ما ي��:

عن   - الّتعب��  ع��  قدر��ا  هو  املوسيقى  يمّ��  فما  مة، 
ّ
املنظ األصوات  خالل  من  املشاعر  عن  الّتعب�� 

د روّسو هذا املع�ى �� مقالھ عن أصل 
ّ

العواطف، ف�ي بمثابة صوت باطن من املشاعر اإل�سانّية. و�ؤك

حن ُمستوً�� من أحاسيس ال
ّ

حن ع�� الهارمو�ّي، فال�
ّ

غات ع�� أولوّ�ة ال�
ّ
ّنفس البشرّ�ة، �� ح�ن أّن الل

حن تأ�ي من حقيقة أّ��ا تجمع ب�ن ا�جوانب  
ّ

الهارمو�ّي هو مسألة ف��يائّية ومادّية؛ فالقّوة املوسيقّية ل�

ل معياًرا محّدًدا لتعر�ف املوسيقى. 
ّ
� �ش�

ّ
 املاّدّية واملعنوّ�ة والّروحّية، و�الّتا��، فاإلحساس ا�جما�

�ل املوسيقّي أْي الب -
ّ

هكذا، و نية والّتنظيم الصو�ي هما اللذان يمّ��ان خصوصية العمل املوسيقي  إّن الش

ل املوسيقى   "،Du beau musicalكتابھ " ها�سليك ��كما �ش�� 
ّ
ھ ع�� عكس ال�لمات ال يمكن أن تمث

ّ
أن

ل ا�حركة    فرغم  منطقًيا عواطف محّددة،
ّ
(القّوة والّسرعة    العواطف و��دينامّيات  و أّ��ا يمكن أن تمث

قّوة املوسيقى ال تكمن �� �و��ا ليست    والّتطّور)، فال يمك��ا الّتعب�� عن عاطفة معّينة بطر�قة معّينة.

ك�ّ� وتنظيمها ا�جما�ّ�، و�التا��، إذا تّم �عر�ف املوسيقى من خالل ش�لها  
ّ

عاطفّية و�نما �� جمالها الش

 � بني��ا وت�و���ا الّصو�ّي.الّدال، فمن الّضرورّي لفهمها االنتباه إ�

�� كتابھ   Levinsonإّن العمل املوسيقي هو إنتاج تجر�ة جمالّية جاهزة لالستماع. كما �ش�� ليفينسون  -

"املوسيقى ع�� ا�حركة"، إ�� أّن املتعة املوسيقّية، كعنصر أسا��ّي للقيمة الفنّية للعمل املوسيقّي، تأ�ي  

امل الّس��ورة  متا�عة  ع��  القدرة  البعد  من  ع��  الّتأكيد  مسألة  إّ��ا  زم��ا،  بمرور  تتطّور  ال�ي  وسيقّية 

املوسيقّية.   للّتجر�ة  الفكرّي  وليس  ّي،  خالل  و ا�ح��ّ من   
ّ
إال املوسيقّي  بالعمل  االهتماُم  �ستحّق  ال 

 للعمل املوسيقو العملّيات اإلدراكّية الّداخلّية ال�ي توقظها �� املستمع،  
ُ
�لّية

ّ
ّي  ال تكمن ا�خصائُص الش

ما �� قّو��ا وقدر��ا الّتعب��ية واالستجابة الّسمعّية.و �� القيمة ا�جمالّية �� حّد ذا��ا، ولكن  
ّ
 �ن

الّتعر�ف املاهوّي للعمل املوسيقّي مش�لت�ن هاّمت�ن،  لكن تطرح  
ُ
وجوب تحقيق شرط    أوالهما  صياغة

روط األساسّية املذ�ورة حول العمل  أبًدا، إ�� تلبية    ،ال�ونّية ألّي �عر�ف؛ فاملوسيقى املعاصرة ال تميل
ّ

الش

حن والهارمو�ّي واإليقاع إضافة إ�� اال��جام   ،املوسيقّي من خالل إعادة الّنظر �� �عض املفاهيم
ّ

مثل ال�

 
1- https://encyclo-philo.fr/musique-a. 
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 المصطفى عبدون  ا
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مسألة نجاح األعمال املوسيقية ال�ي أمام    والّتقييم يطرحوالّتنافر، وثان��ما أّن مش�ل الّتمي�� ب�ن الّتعر�ف  

 .1��ّي للعمل املوسيقّى صعو�ة �عر�ف أسا 

ماهو�ة"  
ّ
جاه الّنقيض للماهوّ�ة املوسيقّية "الال

ّ
، أّن العمل املوسيقّي غ��  essentialisme-L’anti�عت�� االت

غ��   املوسيقّية  األعمال  جميع  ف��ا  �ش��ك  ال�ي  األساسّية  ا�خاصّية  فكرة  وأّن  املوسيقّي  للّتعر�ف  قابل 

 وع
ً
، وال يوجد متساوقة، فمن املستحيل منطقيا

ً
 موسيقيا

ً
ملّيا تحديد شرط ضرورّي ل�ي ي�ون عمل ّما عمال

باديال   ألفو�سو  ذلك  إ��  أشار  مثلما  موسيقي.  عمل  بمثابة  جوهره   �� مقالھ    Alfonso Padilla��يء   ��

ال �عّد بالّضرورة    إ�� �خصموسيقى بالنسبة    ما �عّد "ال�ليات �� املوسيقى و�عر�ف املوسيقى"، قائال: "  

سبة إ��يقى  موس
ّ
ال�ّل فهو عمل موسيقّي. هذا �ع�ي استحالة الوصول إ�� �عر�ف    بالنسبة إ��اآلخر�ن أو    بالن

للموسيقى" قافات  و   .2�و�ّي 
ّ
والث واألماكن  الّزمن  بمرور  الّتغي��   �� املوسيقى  �ستمّر  املع�ى  وفًقا  و ��ذا 

من   ��لالستخدام،  اإللك��ونية،  الّتعو�ذات  املوسيقى  إ��  الّتار�خ  قبل  إ��  و   ما  العسكرّي  استخدامها  من 

من أّي رغبة �� تحديدها    لت ألّ��ا تفالوظيفة االجتماعّية املع�ّ�ة عن الهوّ�ة. وملوسيقى ليست نظاًما ثابًتا،  

تكشف املوسيقى املعاصرة، عالوة ع�� ذلك، حدود أّي محاولة �عر�فّية، من خالل تقو�ض  و بمعيار �و�ّي.  

 
ٌ
د األعماُل ال�ي �� قطٌع موسيقّية

ّ
 فشَل فكرة أّن املوسيقى �� فّن الّصوت، وتؤك

ٌ
اَهوّ�ة.  صمتّية

َ
�عِة امل

ّ
 الن

الف  من  ويعمل املفهوُم املوسيقىُّ 
ٌ
 محّددة

ٌ
ُمھ مجموعة

ُ
عب فلھ �سيٌج مفتوٌح ال تحك

ّ
الل ّعاُل مثل مفهوم 

املوسيقّية   اإلبداعات  ع��  تنطبق  �ي  ��ائّية  غ��  مرنة  معاي��  تحكُمھ  ما 
ّ
و�ن ال�افية،  و/أو  زمة 

ّ
الال املعاي�� 

األ  إ��  و�الّنظر  القواعد.  خارج  اإلسراف  ح�ى  أو  األصالة،  أو  ا�حداثة  بمعَنَيْي  ملفهوم  ا�جديدة  الفّعال  داء 

شابھ، وليس عن  
ّ
املوسيقى، ال يمّر �عر�ف املوسيقى بتعر�ف ماهوّي بل يمّر من خالل البحث عن أوجھ الت

ا�خصائص املش��كة لألعمال املوسيقّية. و�تجّنب الّتصنيف حسب "مجموعة موسيقّية"، خالفا للّتعر�ف  

� ضرورّ�ة. ومع ذلك، هل يجعل نقد املشاريع الّتعر�فّية  املاهوّي، تقييد فّن املوسيقى �� الّسمات ال�ي �عت�

 بتشابھ  
ُ

َو ليس االع��اف
َ
 وغ�َ� ُمفيٍد؟ وعالوة ع�� ذلك، أ

ً
املاهوّ�ة �� املوسيقى أيَّ �شاٍط �عر�فّيٍ مستحيال

صعو�ات   أليست  ثّم  الّنتيجة؟  هو  ائع، 
ّ

الش االسم  بإسناد  الّسماح  عن  �عيًدا  املوسيقّية،  ا�جموعات 

 ع�� خطأ قدرتنا ع�� االلتقاط وكشف ارتباطنا باملوسيقى والّسماح  التّ 
ً
عر�فات املاهوّ�ة للموسيقى قائمة

 بالوصول إل��ا؟ 

ھ من املهّم الّتعرف إ�� الّصلة ا�جوهرّ�ة ب�ن   L’essentialisme modéréَ�عت�ُ� املنظوُر املاهويُّ املعتدُل  
ّ
أن

املو و   اإل�سان،و املوسيقى   للعمل  فإّن  خاّصّية  لذلك  امتالكھ  من   
ً
بدال  ،

ً
وأساسّية  

ً
محّددة  

ً
عالقة سيقّي 

 خارجّية  
ٌ
ّية  مع اإل�سان، ف�ي خاّصِ

ٌ
جوهرّ�ة يمكن للمرء إدراكها. إّن خاّصّية العمل املوسيقّيِ أّ��ا عالئقّية

شاط البش
ّ
وجد �� جميع العوالم املمكنة، ولكن تظهر، فقط، �وظيفة للفكر والن

ُ
، ال ت

ً
رّي،  وليست جوهرّ�ة

ھ من األفضل الّتحّدث عن شبھ طبيعة جوهرّ�ة لألعمال املوسيقّية عوض ا�حديث عن  
ّ
ب ع�� ذلك، أن

ّ
و���ت

 
1- Ibid. 
2- Alfonso Padilla, Les universaux en musique et la définition de la musique, P202, http://encyclo-
philo.fr/musique-a/ 

http://encyclo-philo.fr/musique-a/
http://encyclo-philo.fr/musique-a/
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عليھ. املوسيقى  �عتمد  الذي  باإل�سان  ارتباطها  العالقة  و   طبيعة  هذه  خصوصّية  تحديد  هو  يبقى  ما 

 . 1املؤّسسّية أو الّتار�خية أو الوظيفّية فقط

موسيقّي، من منظور مؤّسسا�ّي لعالم املوسيقى، بالّضرورة، وفًقا لقواعَد و�جراءاٍت  يتّم إ�شاء عمل   -

املمارسات   مراعاة  دون  املوسيقى   �� الّتفك��  من  جدوى  هناك  وليس  مناسب.  سياق   �� معّينة 

اإلنتاج   ممارسات  و���  أخرى،  موسيقّية  أعمال  إ��  �ش��  املوسيقّية  فاألعمال  ا�حالّية؛  واملواضعات 

حّدد  وال
ُ
ت ومواضعاٍت  لقواعَد  وفًقا  مة 

ّ
منظ اجتماعّية،  مؤّسسة  هو  املوسيقى  فعالم  املوسيّقي.  ّتلّقي 

ف واملوسيقّي وتق�ي الّصوت واملنتج املوسيقّي واملستمع  
ّ
 للفاعل�ن املوسيقّي�ن، مثل املؤل

َ
األدواَر ا�ختلفة

ة، إ�� حّد كب��، مّما �ع�ي أّن اإلجراءاِت غ�ُ�  وهذه املؤّسسة غ�� رسميّ   والّناقد املوسيقّي واملوّزع، وغ��هم.

 �ش�ٍل رسّ�ٍي، مثل (قاعات ا�حفالت املوسيقّية،  
ٌ
مة

ّ
مقّننة �ش�ل صارم، رغم أّن �عض العناصر منظ

 بالّضرورة،  و وم�ان األوركس��ا،  
ٌ
ها عن  و املعهد املوسيقي، وما إ�� ذلك). فاملوسيقى اجتماعّية

ُ
ال ُيمكن عزل

ت�ون  ولن  "خاّصة  سياقها؛  موسيقى  بالهناك  عالم    "  إ��  ها 
َ
ول

ُ
دخ يضمن  الذي  قا�ّ� 

ّ
الث األداء  جودة 

 املوسيقى. 

  يجب أن �ستند �عر�ف العمل املوسيقّي، من منظور تار�خ املوسيقى، إ�� عالقاتھ الّتار�خّية املقصودة،  -

�ع�ي املوسيقى  ملفهوم   
َ
الفّعالة  

َ
الوظيفة امللموَس  ،ألّن  الّتار�َخ  ا،  و للمنطقي� املتعّمد  موسيقى  الّتوّجھ 

ق باملنتجات واأل�شطة املوسيقّية،  
ّ
هذا أمٌر ضروريٌّ لوجودها، ف�ي عالقة و ل�خص أو أك�� فيما يتعل

ا   واجتماعي� ا  مؤّسسي� بالّضرورة  ليس  املطلوب  الّسياق  فإّن  و�الّتا��  املوسيقي�ن،  باألسالف  مقصودة 

ا.  بتار�خ امل  وعام�
ُ
 الّتار���ُّ الّتأث�َ� الّسب�يَّ و�مكن أن ي�ون االرتباط

ُ
 أو غ�� واٍع. و���ز الّتعر�ف

ً
وسيقى واعيا

سبة إ�� األعمال املوسيقّية األخرى  
ّ
للفنون املوسيقّية الّسابقة، من خالل بيان َمْوقِع عمِل املوسيقّيِ بالن

ناحية،   ثانيو من  ناحية  من  للموسيقى  األسلو�ّية  الّتطورات  اختالف   �� الوحدة  أشار  �براز  مثلما  ة. 

، إ�� أّن مفهوم املوسيقى ال يتضّمن محتوًى يتجاوز ما  2ليفينسون �� كتابھ (الفّن واملوسيقى والّتار�خ)

 �انت املوسيقى عليھ.

ق   -
ّ
يتعل هنا،  واألمر،  ا،  موسيقي�  

ً
عمال ّما  ��يٌء  ي�ون  ل�ي  ضرورّي  هو  ما  هو  للموسيقى  ا�جما�ّ�  األداء 

ٍة ع�� اإلشارة، ومن خالل الّتمثيل والّتعب�� عن  بالّتنظيم الّصو�ّي الذي   لھ وظيفة جمالّية بطر�قة رمز�َّ

األف�ار، والعواطف، واألش�ال وما إ�� ذلك. ولذلك، فإّن إبراز ا�خصائص ا�جمالّية يتناسب مع إسناد  

عمُل �ش�ل جما�
َ
ّ�؛ أي  وضع معّ�ن للعمل املوسيقّي؛ فاألعمال املوسيقّية �� مجموعة من اإلجراءات �

 �� سياٍق لغوّيٍ  
ً
 ُمدرجة

ً
أّن لها خصائَص عاطفّية، واألداُء ا�جما��ُّ للعمل املوسيقّي يف��ض نواًيا فّنّية

 عن الّضوضاء غ�� املوسيقّي.
ً
، وهذا ما يجعل املوسيقى مختلفة  وثقا�ّ�ٍ وتار��ٍ�ّ ومؤّس��ّيٍ

 
1-- http://encyclo-philo.fr/musique-a. 
2- Levinson Jerrold, «Les œuvres d’art et le future», L’art, la musique et l’histoire, 1998, p.20 

http://encyclo-philo.fr/musique-a
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ٔ
 المصطفى عبدون  ا
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 ة: العمل الموسیقّي بین الّنزعة العقلّیة واألفالطونّیة واالسمّی -3

املنطقّية، وع��   بني��ا   �� األنطولو�ّ�  الّتأّمل  للموسيقى، وع��  خاّص  فهم  املاهوّي ع��   
ُ

الّتعر�ف يركز 

وجاذبّي��ا،  املوسيقى  �حر  مثل  وجوِدها،  نمِط   
َ
مش�لة تطرح  ال�ي  املوسيقّية.  األعمال  وجود  ظروف 

ى تنفلت من قيود الّزمان وامل�ان،  وصعو�ات القبض عل��ا ع�� عكس العمل الّتصو�رّي. و�بدو أّن املوسيق 

�� أماكَن مختلفٍة و�� الوقت نفسھ. فاملوسيقى تكشف عن نفسها    و�مكن أن ي�ون العمُل املوسيقّي نفسھ 

ع�� أّ��ا دائًما تحت اإل�شاء مليئة بالقطع غ�� املتجا�سة واملّتعّددة، و�مكن تفس�� العمل املوسيقي نفسھ،  

ھ ال يمكن الّتعرف إليھ �� �عض األحيان، فهو متعّدد، و�مكن أن يظهر  �� الواقع، �ش�ل مختلف، لدرج
ّ
ة أن

 �عروض مختلفة، وال يمكن تحديده بجسٍم ماّدّيٍ معّقد.  

و�مكن تكرار العمل املوسيقّي منذ �حظة إ�شائھ، و�مكن أداؤه �� أماكن وأوقات مختلفة، ولكن كيف  

أثناء أدائھ عّدة مّرات و�ش�ل مختلف؟ وهل ُيمكننا الّتوفيُق    يمكن أن ي�ون العمُل املوسيقيُّ كياًنا واحًدا

عرضھ؟ أثناء  تة 
ّ
املؤق بيعة 

ّ
والط للعمل،  الّدائمة  بيعة 

ّ
الط عن   ب�ن  تماًما  مستقٌل  املوسيقيُّ  العمُل  وهل 

ف، وعن سياقھ اإلبدا�ّ�؟
ّ
  املؤل

صائصھ الوجودّية والوظيفّية.  هكذا تث�� املوسيقى عّدة �ساؤالت، وخاّصة عن نوع الكيان املوسيقّي، وخ

وهنا يمكن طرح الّسؤال، هل ُيمكننا القول بأّن العمَل املوسيقيَّ الذي تّم إنجاُزه بالفعل، هو العمُل نفُسھ 

ف، رغم اختالف أش�ال أدائھ من وجهة الّنظر الّنوعّية؟ 
ّ
ُره من قبل املؤل  الذي تّم تصوُّ

 عن األس 
ُ

ھ، هو الكشف
ّ
اس األنطولو�ّ� للعمل املوسيقّي ��دف لتحديد طبيعتھ،  إّن الغرض من هذا �ل

الّتحليلّية ألنطولوجيا املوسيقى، من  و   وأسلوب وجوده، ومعيار هوّ�تھ. تقديم نظرة شاملة عن ا�حاوالت 

خالل، إبراز نقاط القّوة والّضعف �� �ّل الّتصّورات عن تحديد مفهوم العمل املوسيقّي، حيث سنمّ��، �� 

ق األمر، هنا  ثالثب�ن  هذا الّصدد،  
ّ
جاهات مختلفة اهتّمت بتحديد نمط وجود الكيان املوسيقّي، و�تعل

ّ
  ،ات

جاه العق�ّ� واألفالطو�ّي واالس�يّ 
ّ
 :  باالت

 .
ٌ
 كياناٌت عقلّية

َ
 أ) الّتصّور العق�ّ� الذي �ستند إ�� أّن العالم �عتمد ع�� العقل، وأّن األعماَل املوسيقّية

، و�نياٌت صوتّية  ب) الّتصّور األفالطو�ّي 
ٌ
 �� عوالُم محّددة

َ
 الّرادي�ا�ّ� الذي �عت�� أّن األعماَل املوسيقّية

 أو غ�ُ� قابلة للّتكرار،
ٌ
 من مبدإ أّن ال�وَن كياناٌت جوهرّ�ة

ٌ
 مستمّدة

ُ
 للّتنفيذ، وهذه الفكرة

ٌ
و�� �ش�ل    قابلة

 للواقع
َ
 الّ��ائّية

َ
 .البنية

 من العالمات أو �� مدّونات،  ج) الّتصّور االس�ّي الذي ينطلق من �
ٌ
ون األعمال املوسيقّية �� مجموعة

دةٍ  وجد سوى كياناٍت محدَّ
ُ
ھ ال ت

ّ
 .ويعت�� هذا االف��اُض أن

  ، عق��ٌّ كيان   �� ما 
ّ
و�ن ماّدّية،  ليست  املوسيقى  فإّن  ف��يائّي،  غ��  مسار  �أّول  العق�ّ�،  للمنظور  وفًقا 

َم �عتمد ع�
َ
ما هو ��يٌء    � العقل.استنادا إ�� فرضّية أّن العال

ّ
ا بالّضرورة، و�ن والعمُل املوسيقيُّ ليس كياًنا ماّدي�

ا من األصوات ال�ي �سمعها. و�جب اعتبار املوسيقى   فھ، وليس مز�ًجا خاص�
ّ
موجوٌد �� ذهن الفّنان الذي أل

ا للفّنان. أّما األداُء فهو وسيلة إليصال العمل املوسيقّي العق�ّ� فقط. وسيجعل هذا املنظوُر    إبداًعا خيالي�
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 �� الّزمان وامل�ان واألداء لإلصرار    املوسيقّي   من املمكن تفس�َ� وحدة العمل
َ
بما يتجاوُز االختالفاِت املاّدّية

  
ً

ا، ليس تحو�ال  موسيقي�
ً

ف عمال
ّ
ع�� الوجود غ�� املاّدّي للموسيقى و�و��ا عقلّية. فما يفعلھ الفّنان عندما يؤل

ل ا
ّ
ة أّولّية، ألّن اعتماد اإلبداع ع�� الّتصميم ا�خيا�ّ� للعمل يفرض للماّدة ال�ي �ش�

ّ
ألصوات، أو تحقيًقا �خط

ة ع�� ماّدة خاّم.
ّ
ھ إبداُع كياٍن متخّيٍل غ�� مباٍل    تنفيذ خط

ّ
ھ، إن

ُ
، لھ هدف ففعل الّتخّيل هو عمٌل واٍع وتطّو��ٌّ

وجد �� ذهن مبدعھ وفقا للّنظرّ�ة العقلّية، وهكذا  بالّتمي�� ب�ن ا�حقيقّي وغ�� ا�حقيقّي. فالعمُل املوسيقيُّ ي 

 العمل املوسيقّي أّ��ا �ائٌن خاصٌّ لتجر�ة استبطانّية
َ
 .فإّن طبيعة

، بل يكفي أن ي�ون �� خيال امل�ّحن. نظًرا ألّن طبيعَتھ كياٌن عق�ّ�  
َ

ب وجوُد عمٍل موسيقّي الّتنفيذ
ّ
وال يتطل

 معّ�ٌن، ومعياُر 
ٌ

ف
ّ
عة ال�ي تخّيلها امل�ّحن. وال تحّدد بنية الّصوت  تصّوره مؤل

ّ
هوّ�تھ �� البنية املوسيقّية املتوق

للبنية   اتّية 
ّ

الذ الّنظرّ�ة  عن  يدافع  العق�ّ�  الّتصّور  فإّن  و�الّتا��  موسيقّية،  قطعة  هوّ�ة  واملاّدّي  امللموس 

ك امل�ّحن،  قبل  من  تخّيل 
ُ
امل الّتصّور  عن  الّتعب��   �� ال�ي  ثّم،  املوسيقّية  ومن  العق�ّ�،  اإلحساس  من  نوع 

 لعقل الفّنان
ٌ
و�الّتا�� فإّن معياَر هوّ�ِة العمل املوسيقّي مقصوٌد كهدف محٍض    .فالعمُل املوسيقيُّ هو إسقاط

ف. فالعمل املوسيقّي ال يتطابق ال مع الّتنفيذ ا�حقيقّي، وال
ّ
يء املاّدي امللموس الذي هو    لوْ�� املؤل

ّ
مع ال��

املو  نتيجة  و سيقّية،  املدّونة  وهو  والّزمان.  الواقع  خارج  ھ 
ّ
إن املستمع،  أو  للم�ّحن  الّنفسّية  الّتجارب  مع  ال 

الفّنان،   إرادة  ا�خيال كتعب�� عن  املوسيقّية �� تجر�ة  املستمع، والّتجر�ة  أو  امل�ّحن و/  يمكن  و ألفعال  ال 

 ماع األصوات.ال املتعة ال�ي �شعر ��ا عند سو اخ��الها ال �� الّتجر�ة ا�حّسّية، 

من   عموًما،  ال�ي،  املوسيقّية  األصوات  حالة   �� فما  ا،  صوتي� ا 
ً
حدث املوسيقيُّ  العمُل  يكن  لم  إذا  ولكن 

سمات املوسيقّى؟ إّن مجموعة األصوات ال�ي �سمعها ليست سوى طر�قة واحدة إليصال العمل العق�ّ�، 

املبدع   عقل  ب�ن  جسر  ھ 
ّ
او إن الكياناِت  أّن  أي  ا�جمهور،  ل  عقل 

ّ
�ش� ف�ي   ،

ً
موسيقّية  

ً
أعماال ليست   

َ
ملاّدّية

ب بذَل جهود من جانب املتفّرج، حيث ال يمكن  و وساطة ب�ن املبدع  
ّ
املتلّقّي، وعملّية إعادة البناء هذه تتطل

لكن يجب أن ُ�عيد صياغتھ باستخدام خيالھ للوصول إ�� العمل  و للمستمع االستماع إ�� األداء ببساطة،  

ى  نفسھ، أي أّن العمَل 
َ

. ومع ذلك، هل �ع�ي الّتعرف إ�� عمل عقِل املوسيقّي اخ��اَل املوسيق  املوسيقيَّ عق��ٌّ

ُد    �� مشروع خيا�ّ� مثا�ّ�؟
ّ

و�ذا �ان العمل املوسيقّي هو إبداع عقل امل�ّحن، �ش�ل دقيق، فكيف ُيمكننا الّتأك

عھ الفّنا
ّ
 ُن؟  من أّن العمَل املوسيقّي الذي سمعھ ا�جمهوُر هو الذي توق

ف  
ّ
 مشا�َل �ع��ض هذا املنظوَر العق�ّ�، أّولها ح�ى لو اع��ف املرُء بالّدور الذي لعبتھ نوايا املؤل

ُ
هناك ثالثة

 لل�ائن املقصود. 
ٌ

ھ ��يٌء مخالف
ّ
  �� تحديد هوّ�ة العمل املوسيقّي، فليس من الّضرورّي اإلقراُر بفرضّية أن

ك �� الّتعارض القائ
ّ

ھ يمكن للمرء أن ُ�شك
ّ
يء املقصود ا�جّردوأن

ّ
يء ا�حقيقّي وامللموس، وال��

ّ
  ،م ب�ن ال��

 ال�ي بموج��ا ي�ون العمل املوسيقيُّ مجّرَد  
َ
 العقلّية

َ
بيعة القصدّية للعمل املوسيقّي ال �ع�ي األطروحة

ّ
فالط

ف.
ّ
ل ملثل هذا  وثان��ا إذا �انت العالقة ب�ن الّتجر�ة الّداخلّية (اإلسقاط املتخيّ   بنيٍة خالصة من إبداع املؤل

 للمتلّقي؟  و   ،العمل املوسيقّي)
ً
سبة إ�� الفّنان، فكيف يمكن أن ت�ون ضرورّ�ة

ّ
 بالن

ً
واجهتھ ا�خارجّية مهّمة

 إ��كيف ُيمكننا    ،وثال��ا
ُ

 الفّنان    الّتعرف
َ
مثلما �ع��ف �ولينغوود نفسھ    تجر�ة املستمع �� نفسها؟و أّن تجر�ة
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ٔ
 المصطفى عبدون  ا
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د ع�� وجھ اليق
ّ

ھ" ال يوجد ��يء يؤك
ّ
�ن تطابَق هات�ن الّتجر�ت�ن الّداخلّيت�ن، ألّن املستمع ال يمكنھ ا�حفاظ  بأن

 .
ً
 ع�� ارتباط مباشر بالعمل املوسيقّي؛ فالقيمة املوضوعّية للفكرة ال�ي يتصّورها املستمُع ليست مضمونة

ق  
ّ
يتعل أّوٌل  شقٌّ  شّق�ن؛  ذات   �� العقلّية  الفرضّية  ستواجهها  ال�ي  الرئيسّية  الّصعو�ات  بالوضع  إّن 

 ال يمكن للمرء أْن يخ��َل العمل املوسيقّي  
ْ
 الوصول إليھ، إذ

ُ
األنطولو�ّ� للعمل املوسيقّي، كيفّيُتھ وطر�قة

، من أ�سطها إ�� أك��ها  
ً
 مختلفة

ً
�� خصائصھ الّصوتّية الف��يائّية، ألّن بنيَتھ الّصوتّية يمكن أْن تّتخذ أش�اال

 إ�� أك�� و �عقيًدا،  
ً
،  من أك��ها أساسّية

ً
لب اإلنتاُج املوسيقيُّ مجّرَد تلق�ٍن أّو�ّ�ٍ حول  و ها أصالة

ّ
لذلك ال يتط

الوقائع الّصوتّية وتنظيما��ا املتعّددة ا�حتملة، مثل (ا�حّدة واملّدة وا�جرس وما إ�� ذلك). وشقٌّ ثاٍن يرتبط،  

وأخ�ً�ا، فإّن حالة اإلدراك    يقّية.مثال، باكتساب املهارات ا�خاّصة بالعملّيات الّتقنّية املرتبطة باألدوات املوس

ا رغم أّ��ا ليست �افية ألّي عمل موسيقّي.  ا ضرور��
ً
ل شرط

ّ
 �ش�

ل االس��اتيجّية األفالطونّية الّرادي�الّية، �ش�ل جّيد، و��� حّد ّما، الّتصوَر الّر�ا��يَّ للموسيقى، وهو  
ّ
تمث

ضّية ليست موجودة �� الواقع املاّدّي بل �� مفهوم منتشر، ع�� نطاق واسع، باعتبار املوسيقى، حقيقة ر�ا

ال يمكن إدراك العمل املوسيقّي �� وضعھ  و موجودة �ش�ل مستقّل عن �ّل من الو�� البشرّي والعالم املاّدي.  

األعمال   مادّية  عدم  مش�لة  سؤال  أّن  يبدو  و�الّتا��،  وتجر�دّيا،  �ونّيا  كيانا  باعتباره   
ّ
إال األنطولو�ّ� 

أ ليس الو املوسيقّية،   الّسؤال،  إ�� هذا يطرح  ، يمكن مضاعفتھ، باإلضافة 
ً
 قديمة

ً
عت�� كياناٍت عقلّية

ُ
� �ي 

باالعتبار هذا الوضع   ؟ وكيف يمكن أن نأخذ 
ً
 وماّدّية

ً
ها، مجّردة

ّ
�ل معظم األعمال املوسيقية، إن لم تكن 

 املتناق؟

 .1�ي�� كيفيو   egory CurrieGrغريغوري �ور�و  و ،Nicholas Wolterstorffُ�عت�� ني�والس ول��ستورف  

Peter Kivy   ،عمل ككيان ر�ا��ّي� املوسيقّي  العمل  أّن  يرى  الذي  للّتصّور األفالطو�ّي.  الّرئيسّي�ن  ل�ن 
ّ
املمث

حن  
ّ

وال� والّنغمة واإليقاع  ب�ن األصوات  العالقات  (تنظيم  مثل   ،
ً
صوتّية محّددة  

ً
بنية ھ ّ سي�ون 

ّ
فإن ولذلك 

مختلف صوتّية  أدائّيات  لعّدة  وعرضة  الّتكرار،  وقابلّية    واال��جام) 
َ
الّصوتّية  

َ
البنية هذه  ل 

ّ
�ش� حيث  ة. 

ابَت والّدائَم واملعياَر ألّي إنجاز وتنفيذ. وال يحتوي العمل املوسيقّي، كنوع بنيوّي و�و�ّي، ع�� معيار الهوّ�ة  
ّ
الث

ھ �ان موجوًدا من قبل.
ّ
ھ �� اكتشافھ ألن

ُ
فمعياُر الهوّ�ة الف��يقّية غ�ُ� ذي صلة    القصدّية، وال يمكن اخ��ال

عمل املوسيقّي الذي هو ��يٌء آخُر غ�� أدائھ املوسيقّي، فاألداء امللموس ليس هو العمل املوسيقّي بل هو  بال

 إذن؟   صورة لھ، فما معيار هو�ّتھ،

فهو كيان    العمل املوسيقي نوع مجّرد لھ هوّ�ة بنيو�ة، والبنية ا�جّردة �� ال�ي تحّدد هوّ�تھ �ش�ل فر�د.

�خ  تجر�دّي و�و�ّي وجوهرّي، ي
ّ
�خ الفورّ�ة �األداء الفردّي، وهذه الن

ّ
� من خاللھ العديد من الن

ّ
مكن أن تتج�

وهذا املفهوم ينبع من خلفّية ميتاف��يقّية واقعّية متعالية. ومن هنا،  �� كيانات محّددة مشاركة �� الّتنفيذ.

يات  
ّ
فإّن العمل املوسيقّي ليس  وا�خصوصّيات، و�الّتا��،    Les universauxوجب الّتمي�� ا�حقيقّي ب�ن ال�ل

مطابًقا ألدائھ، نوع من بنية الّصوت القابلة للّتكرار، عرضة للعديد من األحداث أو العروض �� عالم الّزمان  

 
1- Alessandro Mercando, L’œuvre musicale, Op cit, p73. 
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�عت��  لذلك  �حيح.  وغ�ً�  �حيًحا  أداؤها  ي�ون  قد  ومعيارّ�ة،  أبدّية  املوسيقّية  األعمال  وأنواع  وامل�ان. 

ضرور  ا 
ً
شرط  

ُ
البنيوّ�ة �عضالعالقاُت  عن  �عضهما  ْ�ن  موسيقيَّ عمل�ن  ب�ن  للّتمي��  يا 

ً
و�اف ا  فالعالقات    ،��

حن واإليقاع. 
ّ

 البنيوّ�ة �� من أنواع مختلفة، وأك��ها شيوًعا �� اال��جام وال�

�� الواقع، �ش�ل مستقّل عن جميع أش�ال أدائھ ا�حتملة، �� ح�ن أّن األداء  يوجد العمل املوسيقي،

ا. وعالوة ع�� ذلك، فإّن األعمال املوسيقّية، باعتبارها �ونّية أبدّية، ال تأ�ي إ��  �عتمد عليھ أنطولوجي�  ا وداللي�

الّنوع �ش�ل  منھ.  تن�حب  وال  الّصوتّية    le type  الوجود  ا�حاالت  لن�خ  معياًرا  ا�خالص)  الّصوت  (بنية 

و�الّتا��، فإّن العالقة ب�ن العمل   .1الفعلّية، فهو �ش�� إ�� ّما يجب أن ي�ون عليھ حدوث ��خة من هذا الّنوع

األّول   �عتمد ع��  ليست متطابقة، فهذه  العكس. و املوسيقّي و��خھ  الّنوع من خالل    ليس  و�مكن سماع 

حاالت مشا��ة، ولكّنھ موجود �ش�ل مستقّل ع��ا. ولكن إذا �انت لألعمال املوسيقّية صفة األنواع  إ�شاء  

 فعل تأليف العمل املوسيقّي؟  األبدّية واملعيارّ�ة، فما �� وظيفة 

سبة إ�� الّتصّور األفالطو�ّي �عتمد فعل الّتأليف املوسيقّي ع�� اختيار ا�خصائص ال�ي يتّم تمثيلها  
ّ
بالن

 موسيقًيا إ�� الوجود، وال يخلق شيًئا  
ً

ف عمال
ّ
من خالل �سلسالت الوقائع الّصوتّية، لذلك ال يجلب املؤل

 أ  ،جديًدا
ّ
ففي الواقع، للعمل املوسيقي وجوٌد كنوع بنيوّي    2ن ي�ون مبدًعا �� اختياراتھوال يمكنھ، فقط، إال

تأليف أّي  البنيات  3قبل  من  العديد  ب�ن  من  املوسيقّي  العمل  اختيار  هو  ببساطة  املوسيقّي  اإلبداع  إّن   ،

أّن الّنوع كيان منطقّي، وليس فكرة أفالطونّية حقيقّية، فمن    Peter Kivyفسر بي�� كيفي  ي الّصوتية املمكنة.

  ،
ً
ملموسة كياناٍت  تجعلها  أن  دون  املنطقّية  الكيانات  إ��  ا�حّسّية  الّتجر�ة  خصائُص  نسب 

ُ
ت أن  املمكن 

، هذه ا�جموعة الفر�دة من العالقات الّصوتية ال�ي تجعل  وسي�ون جوهُر العمِل املوسيقّي نوَعھ املنطقيَّ

ھ يجب علينا تجر�ُد األصوات من �ّل مظهر صو�ّي، والّنظر  الع
ّ
مل املوسيقّي ع�� ما هو عليھ. فهل هذا �ع�ي أن

   إل��ا �� عالقا��ا الّر�اضّية البحتة؟

ر إذا �انت األصواُت وحداٍت صوتيّ 
ّ
ها �� جوهرها الّر�ا��ّي، فـهل ُيمكن أن ننظ

ُ
ها وتمثيل

ُ
، يمكننا ��خ

ً
ة

ر لها �� عالقا��ا الّر�اضّية ا�خالصة؟ لألصوات �� ماّدّي��ا
ّ
  امللموسة، ثم �عد ذلك ننظ

ل   ،ةو�ذا �ان بإم�اننا تحديُد مفهوم البنية الّصوتيّ 
ّ
ش�

ُ
كعالقات رقمّية ب�ن األصوات، فهل يمكن أن �

أصوات أو    �عفو�ة وتلقائّية، كتتا�ع و �� هذه ا�حالة، ُيمكننا تّصّوُر هذه البنية،  و  العقل الّر�ا��ّي؟ نوًعا من

،
ً
 ف��يائّية

ً
ما باعتبارها   �أصوات م��اكبة أيضا. لذلك، لن نتحّدث عن األصوات باعتبارها وحداٍت صوتّية

ّ
و�ن

 
1- Alessandro Mercando, Ibid., P78. 
2- Wolterstorff, Works and Worlds of Art, Oxford, Clarendon Press, p.89. «Le compositeur peut être créatif 
dans sa sélection, mais il n’est pas un créateur». 
3 -J. Levinson, Music, Art And Metaphysics, II, 4, Ithaca, Cornell University Press, 1990.  Les œuvres 
musicales doivent être telles qu’elles n’existent pas avant l’activité de composition du compositeur mais sont 
amenées à l’existence par cette activité». 
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 للّصيغ الّر�اضّية،  
ٌ
ــــتمثيالت ر�اضّية لهذه الوحدات نفسها. و�ذلك ست�ون لدينا خطاطاٌت تراكيُب مماثلة

 ولقوان�ن الف��ياء.  

لو �ان هذا الّتقارب  و د ذلك، �� اق��اح تماثل مع عالم العلوم والّر�اضيات، ح�ى  ، �عKivyلم ي��ّدد كيفي  

ف
ّ
ق سوى بنشاط املؤل

ّ
األفالطو�ّي الّرادي�ا�ّ� ال يزال يواجھ العديد من    الّتصّور و�جب االع��اف بأّن    .1ال يتعل

ل املوسيقّية غ�� املنجزة إذا لم  �� البداية، الباب مفتوًحا أمام إم�انّية وجود األعما الّصعو�ات. فهو ي��ك،

�مدى وضوح املوسيقي و هنا تطرح عالقة الّسامع ��ذا العمل  و يتّم تنفيذ العمل املوسيقّي (وهو أمر ممكن)،  

 هذه العالقة. 

ّي، فمن خالل العروض   تف��ض هذه الفكرة ا�ع�اًسا لعالقتنا املعتادة باملوسيقى عن طر�ق اإلدراك ا�ح��ّ

�جيالت ُيمك
ّ
ننا الوصوُل إ�� األعمال املوسيقّية. ولكن أال ُيمكننا الهروُب من هذا االع��اض باالّدعاء  أو الت

إليھ؟ الوصول  يمكن  ال  ُيؤدَّ  لم  الذي  املوسيقّي  العمل  كياٌن    بأّن  ھ 
ّ
ألن �افًيا،  ليس  موسيقّي  عمل  فوجود 

 عالئقيٌّ يف��ض أن يتّم القبُض عليھ.  

متم�ّ  فان 
ّ
مؤل حّدد  إذا  الواقع،  مختلف،  و �ان  ��  سياق   �� فهل  و موجودان،  نفسها،  الّصوتّية  �البنية 

فان العمل املوسيقي نفسھ وفًقا للموقف األفالطو�ي يمكننا أن نف��ض، كما يق��ح كيندال. والتون 
ّ
  سيؤل

2Kendall.    يعتمدان البنية الصوتية نفسها سينتجان  و أّن م�ّحن�ن مختلف�ن ينتميان إ�� سياقات مختلفة

أعماال موسيقّية مختلفة ترا�� جميع ا�خصائص املمّ��ة للعمل املوسيقّي، لذلك لن ُيخ��ل العمل املوسيقّي  

  ق، ومواضعات املمارسات األدائّية.�� بيتھ الّصوتّية بل يجب أن ُيؤخذ �� االعتبار الّتار�خ الّسب�ّي، والّسيا

 لم  
ً
والكيفّيات ال�ي يمكننا ��ا الّتوفيق ب�ن أبدّية األعمال املوسيقّية واالعتقاد العادّي بأّن الفّنان يبتكر عمال

 يكن موجوًدا من قبل. 

 و�عرض فيما ي�� البنية املنطقّية ل�حّجة القائمة ع�� القياس األرسطي:  

 ة.توجد بنيات صوتّية أبديّ  -

ف��ا.  -
ّ
 إذا �انت األعمال املوسيقّية بنيات صوتّية، فال يمكن إ�شاؤها من قبل مؤل

فها. -
ّ
 ومع ذلك، يتّم إ�شاء األعمال املوسيقّية من قبل مؤل

 ولذلك، فإّن األعمال املوسيقّية ليست بنيات صوتّية. -

الّتأليف   حّجة  رفض  ع��  الّرادي�ا�ّ�  األفالطو�ّي  املوقف  عن  املدافعون  بطر�قت�ن  �عمل  الّرا�عة، 

الثة. فالبعض يجادلون ��  
ّ
انية دحض الفرضّية الث

ّ
مختلفت�ن، األو�� عن طر�ق دحض الفرضّية األو��، والث

د أّن املقطوعة ��،  
ّ

ھ يبتكر و�ؤك
ّ
ا فإن  موسيقي�

ً
ف �خص ّما عمال

ّ
ھ عندما يؤل

ّ
أطروحة "اإلبداعّية" ذلك أن

ر�قة اال�ستمولوجّية، من االكتشاف اإلبدا�ّ� ألّن االكتشاف  نوع
ّ
 ع�� الط

ّ
ر إال

ّ
، خالفا لالخ��اع، إبدا��ٌّ ال يؤث

 
1- Alessandro Mercando, L’œuvre musicale, Op cit, P76. 
2- L. Walton « Not a leg to stand on the roof on », p.725, http://encyclo-philo.fr/musique-a. 

http://encyclo-philo.fr/musique-a
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يء
ّ

لل�� األنطولوجّية   �� موجودٌ   .1وليس   
ُ

املكتشف خالل   ،فالكيان  من  تحييُنھ  يتّم  لم  ھ 
ّ
أن طاملا  بالفعل، 

 مع أولئو اكتشافھ؛  
َ
إ��    ك الذين �عّرفواالّتعديالت الّرئيسّية ال�ي جل��ا االكتشاف ��ّم العالقاِت اإل�ستيمّية

 . 2هذا ال�ائن

والّفنان   واملنطقّي  الفيلسـوف  أعمال  حول  املوسيقّي،  العمل  ألنطولوجيا  االس�ّي  الّتصّور  يتمحور 

غودمان   نيلسون  من    Nelson Goodmanاألمر�كـّيِ  تركھ  ما  خالل  من  ا�ختلفة،  بفروعھ  للفّن  ونظرِتھ 

ُيطلق عل��ا "نظر  الفّن،   �� فات عّدة، 
ّ
" وال�ي،مؤل ِ

ّ
الّرمز�ة األ�ساِق  الفّ�ي  ّ�ة  العمل  يمكن قراءة  إطاِرها،   ��

ا. لقد �اَن هدفھ من وضع هذه الّنظرّ�ة تقديم رؤ�ِتِھ للقضايا املطروحِة، �� الفكِر ا�جما�ّ�ِ  باعتباره �سًقا رمز��

التّ  العلمّيِة  �عِة 
ّ
الن أ�حاِب  ب�َن  املثارِة  ا�خالفاِت  عن  والّناتجِة  جاهاِت  املعاصِر 

ّ
االت وأ�حاِب  حليليِة، 

الّتقليدّيِة �� تفس�ِ� األعماِل الفّنّيِة وقراءِ�َ�ا، وذلَك عن طر�ِق استعماِل مفهوِم الّرمِز �� الّتعب�ِ� عن فروٍع 

ق بالفّن ع�� وجھ ا�خصوص و�األ�شطة  
ّ
. وفيما يتعل غِة والفّنِ

ّ
عّدٍة من فروِع املعرفِة اإل�سانّيِة، �املنطِق والل

ّرمزّ�ة �ش�ل عاّم، فإّن غودمان يدعو إ�� نوع من اإلدراك باستخدام الّرموز ال لنكتشف فقط بل لنب�ي ال

إ�� غودمان   سبة 
ّ
ال�ي �عيش ف��ا. و�الن العوالم  ، ليست ا�جمالّيات سوى فرع من فروع Goodmanكذلك 

وحات، واملنحوتات، والّسوناتا املوسيقّية، وقط 
ّ
صنع جميع الل

ُ
ع الّرقص، وغ��ها من الّرموز ال�ي  املعرفة إذ ت

 إ��  
ُ
ش�� إل��ا، و�الّتا�� تحتاج األعماُل الفّنية

ُ
لها وظائف مختلفة، وتحمل عالقات مختلفة مع العوالم ال�ي �

 تفس�� ير�� إ�� مستوى فهم ما �ش�� إليھ و�أّية طر�قة ضمن أنظمة قواعد.  

�ّي �� مجال الفّن من خالل نقده للفرضّية  عن املنظور االس Nelson Goodman  دافع نيلسون غودمان

"غ�� املاّدّية" للموسيقى و�براز الّصعو�ات األنطولوجّية واملعرفّية للّتصور�ن األّول�ن: العقالنّية واألفالطونّية  

الّرادي�الّية. فاألعمال املوسيقّية �� كيانات ملموسة لها خصائص م�انّية وزمانّية موجودة ومعّينة يمكن  

  كتابھ "وصف غودمان، ��   أن �عرفها مباشرة، كسلسلة من األصوات. وقدللمرء  
َ
لغات الفّن" األعماَل الفّنّية

 رموٍز. والعمل املوسيقّي ليس استثناًء. إّن مفهوم الّرمز عند نيلسون غودمان واسع جًدا، فهو  
ُ
بأّ��ا أنظمة

املالحظات، و��� جميع العناصر األخرى ال�ي تمّ�� يمكن أن �ش�� إ�� ال�لمات والّنصوص والّصور وح�ى إ��  

   الكتابة املوسيقّية.

� اسمّية غودمان �� رفضها الّتصّور القائل بأّن العمل املوسيقي �شبھ الكيان التجر�دي �� طر�قة  و 
ّ

تتج�

ب �ش�ل صارم  ھ مرتبط 
ّ
ألن مثا�ّ�  �� مستوى  املوسيقّي  العمل  يتّم وضع  أن  ينب��  مدّونة  األفالطوني�ن، فال 

ألوغرا��ّ  فّن  أّي   �� ا�حال  ا مثلما هو  الّتدو�ن دوًرا أساسي� يؤّدي  لذا  معّينة،  الّنظاُم   .موسيقّية  وقد سلط 

 ، هما انتماء العمل املوسيقّي إ�� نظام تدو��ّي واألداء ا�جما�ّ� الّرمزّي.  3االس�يُّ الّضوَء ع�� فكرت�ن رئيسّيت�ن

 
1- Sandrine darsel, qu’est-ce qu’une oeuvre musicale ?, klesis – revue philosophique: 2009, p13. 
2- http://encyclo-philo.fr/musique-a. 
3- Sandrine Darsel, Dujka Smoje. 

http://encyclo-philo.fr/musique-a
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املوسيقّي   العمل  ف��يائية  خالفا  و�ع�ي  االس�ّي،  الّنظام  م��ة  أّ��ا  إ��  باإلضافة  وعمومّية،  ملموسة  أّ��ا 

ل �� دحض الّتصّورات املثالّية والعقلّية ال�ي تدافع عن وجود أشياء  
ّ
ل�خيار األنطولو�ّ� األفالطو�ّي الذي يتمث

للبناء االس�ي أْن ُيقّدم  أخرى �� العمل املوسيقّي غ�� العينّيات. والّسؤاالن األساسّيان، هنا، هما: هل يمكن 

تجّنب   ع��  �ساعد  وهل  الّسابقان؟  ا�خياران  اق��حها  ال�ي  تلك  من  املوسيقّية  لألعمال  أفضَل   
ً
تحليال

 صعو�ا��م املطروحة؟

�ستخدم البناء االس�ّي العديد من األدوات فهو �عتمد، �� بداية األمر، ع�� اخ��ال املوسيقى �� العناصر  

ا من خالل الّنظام الّتدو��يّ القابلة للّتحديد مادّ  واملدّونة �� املرجع ألّي أداء موسيقّي �س�� إ�� أن ي�ون  .  1ي�

ا لألصل،   �حافظ ع�� الوضع األنطولو�ّ� للعمل املوسيقّي، ف�ي نوع من "دليل الّتعليمات" �ش�� إ��  و وفي�

التّ  الغر�ّي  املوسيقّي. والّنظام  العمل  لتنفيذ  باعھ 
ّ
ات الذي يجب  رموز  املسار  املوسيقّية هو  للكتابة  قليدّي 

للّنظام الّتدو��ّي، أي هو مجموعة من العالمات (عناصر ملموسة غ�� جوهرّ�ة) تحافظ ع�� عالقات تركيبّية  

 ، ��: 2بناًء ع�� خمس قواعد

�كي�ّي.   -1
ّ
 االنفصال؛ أي الّتمايز ال�

 �عض العالقات الّداللية املعّينة. -2

 العالمات ومجال األداء.العالقة ب�ن   -3

 عدم الغموض، -4

 الفصل، والّتمايز ا�حدود، والّدالالت.  -5

تضمن    أّ��ا  طاملا  الّتدو�ن،  لنظام  قاطع  �ش�ل  مطلو�ة  ا�خمسة  والّداللّية  �كيبّية 
ّ
ال� املتطلّبات  هذه 

اإلنجاز. أسلوَب  أحادّي  �ش�ل  حّدد 
ُ
ت أن  يجب  ال�ي  املوسيقّية  للمدّونة  الرئيسّية  فإّن    الوظيفة  ولذلك، 

ا لألداء الّ�حيح لهذه املدّونات املوسيقّية. ولذلك يمكننا منُح   الّتدو�ن املوسيقيَّ يضمن قانوًنا صارًما تطابقي�

دّونة، ي�ون معيار هّو���ا هو ا�جّرد العي�ّي، أي أّ��ا ال تحتوي ع�� أّي معلومات  
ُ
وضٍع ألوغرا�ّ� للموسيقى امل

 س الفنون األوتوغرافّية.  تار�خّية، ع�� عك  وسببّية أ

املدّونة   بة عن 
ّ
امل��ت اآلثار  جميع  اح��م  إذا  املوسيقّي،  للعمل  حقيقّي  تنفيذ  بمثابة  األداء  اعتبار  يمكن 

ق ب�ّل  
ّ
حنّية والّتوافقّية، وما إ�� ذلك. فيما يتعل

ّ
املوسيقّية ال�ي حّدد��ا حرفّيا، أي ا�خصائص اإليقاعّية وال�

واألناق وق 
ّ

الذ رات 
ّ

أهّمّية  مؤش ذات  غودمان  إ��  سبة 
ّ
بالن ليست،  ف�ي  املؤّدي،  �حرّ�ة  ��ك 

ُ
ت ال�ي  ون 

ّ
والل ة 

 
1- N. Goodman, Langages de l’art, Paris, Hachette, 1990, p.191.  
2- Goodman formule cinq conditions de validité aux quelles toute langage, non seulement la musique, doit se 
soumettre pour avoir une légitimité. Il s’agit de (1) la disjonction syntactique, (2) la différentiation 
syntactique, (3) la détermination unique, (4) la disjonction sémantique et (5) la différentiation sémantique. 
Pour donner un exemple, les caractères symbolisant les notes musicales garantissent pour Goodman les 
conditions syntactiques qu’il a posées: une note pourrait, éventuellement, être écrite de manière ambiguë, à 
cheval entre une ligne et un espace, mais elle ne pourra jamais indiquer deux sons au même temps. 
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 إذا استو�� معاي�� االمتثال  
ّ
أساسّية، وح�ى لو �انت متقّدمة جًدا، فال يمكن االع��اف بأداء موسيقّي، إال

ال يضمن  �ان  إذا  فقط  ألوغرافيا  ي�ون  الفّ�ي  العمل  فإّن  أدّق،  بتعب��  للعمل األساسّية.  الّدقيق  ّتطابق 

�خة الطبق األصل للعمل املوسيقّي. 
ّ
 املوسيقّي مع الن

وهو العالمات،  تكرار  يضمن  تحديد  معيار  املاّدّية    هناك  والهوّ�ة  (األرتوغرا��)،  اإلمالئيُّ  الّت�حيح 

��ائّي لألعمال  الّصارمة لألداء املوسيقّي �� عالقتھ باملدّونة املوسيقّية. �سمح هذا املعيار بإم�انّية التّ 
ّ
�اثر الال

ھ ال توجد 
ّ
املوسيقّية باعتبارها الّرموز �� نظام بنائّي ليس لها طبّيعة خاّصة ��ا. و�نبع هذا املنظور من فكرة أن

سوى وحدات حقيقّية أو غ�� ملموسة أو تجر�دّية. ومع ذلك، يبقى الّسؤال هو هل يمكننا، حًقا، اعتبار  

ا �افيً 
ً
 ا لوجود العمل املوسيقّي؟ املعيار املادّي شرط

النقيض بات   1ع�� 
ّ
باملتطل تفي  ال  موسيقى  أي  تدو��ّي،  لنظام  تخضع  ال  موسيقى  أّي  فإن  ذلك،  من 

تنتج من قبل   الّتار�خّية حيث �ستمّد هوّ���ا من �و��ا  الهوّ�ة  ي�ون معيارها  للّتدو�ن،  �كيبّية والّداللّية 
ّ
ال�

املع�ى، فإّن إنتاجها حاسم لتحديد هوّ�ة ما ُ�سّ�ى بالعمل املوسيقّي غ��  موسيقّي �� ظروف خاّصة. و��ذا  

ف  
ّ
املدّون (األوتوغرا��). ومع ذلك، إذا �انت املوسيقى نتيجة �شاط إ�سا�ّي طو�ّ� مقصود، �شارك فيھ املؤل

  �� االعتبار لتحديد هوّ���ا؟ املوسيقيُّ واملوسيقيُّ واملؤّدي واملنتج، أفال يجب علينا دائًما أخذ املعيار الّتار��ّ�  

و�اإلضافة إ�� ذلك، هناك مش�لة الّتنّوع الكب�� �� أداء األعمال املوسيقّية. �� الواقع، ورغم أّن املستمع ُيقدر  

 مختلًفا. ولكن كيف نفّسر هذا  
ً

�خة الّدقيقة من ألبوم، وليس ��جيال
ّ
�اء والّتنّوع األدائّي فهو يطلب الن

ّ
ال�

ر؟
ّ
 الّتوت

�ا استثناًء  إذا  ل 
ّ
يمث الذي  الفيلسوف  فإّن  األرثوذكسية،  االسمية  نموذج  يجّسد  غودمان  نيلسون  ن 

سبة إ�� االسمّية هو جوز�ف مارغوليس 
ّ
موقفھ من العمل املوسيقّي هو مسار وسيط ب�ن  و ،  Margolis  بالن

ال  األفالطونّية.و االسمّية   بناًء ع�� تحليل  وقد طّور نظرّ�تھ ا�خاّصة عن الوضع األنطولو�ّ� لألعمال  فنّية 

اهد 
ّ

  .okenTدقيق لعالقة الّنوع / "الّرمز املمّ��" أو الش

ن الوا�ح أّن العمل الفّ�ّي ال يتطابق مع �ائن ملموس ومحدود، بل يبدو كياًنا مجّردا، ولكن ال يمكنھ  م

تجر�ديّ  كخواّص  الفّنّية  واألعمال  إبداعية،  س��ورة  نتيجة  مخلوق  ھ 
ّ
ألن �ونّيا  ي�ون  للّتجسيد،  أن  قابلة  ة 

اهد    Margolisولهذا يق��ح مارغوليس  
ّ

ھ كيان مجّرد، أّما "الّرمز املم��" أو الش
ّ
  tokenالّنظر �� "الّنوع" ع�� أن

فهو تجسيد لھ. وال يمكن للّنوع أن ي�ون موجوًدا دون أن يتّم استنساخھ �� شاهد معّ�ن، فال يمكن للّرسام  

ا جديًدا ا تصو�ر��
ً
ھ فقط يبدع نموذًجا معيًنا كتجسيد لنوع معّ�ن يحتاج دائًما إ��    أن يبدع نمط

ّ
مجّردا، إن

شاهد معّ�ن للبقاء. و�ذا ابتكر الفنان نوًعا جديدا، فهو يفتتح لغة جديدة و�عب�ً�ا فّنًيا جديًدا، ولكن للقيام  

 .okenTبذلك، فهو ملزم بالقيام بالعمل �� ش�ل "رمز مم�ّ�" أو شاهد 

األ  املع�ى  اهد  إّن 
ّ

الش أو  املمّ��  الّنوع/ والّرمز  أّن عالقة  ا�خطاب هو  ل�ّل هذا  تفس�� tokenسا��ّي   ��  ،

اهد  
ّ

الش أو  املمّ��"  و"الّرمز  فالّنوع  األفالطونّي�ن.  إصدارات  من  بكث��  أقرب  كالهما    tokenمارغوليس، 

 
1- Sandrine Darsel, Qu’est-Ce Qu’une Oeuvre Musicale?, op. cit., p 13. 
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ٔ
 المصطفى عبدون  ا
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حّجة مارغوليس أك��    وتص��   إ�شاؤها وتدم��ها.، و�مكن  وحدتان، ال يمكن ألحدهما أن �عيش دون اآلخر

الفّ�ّي.   العمل  إلنتاج  املستخدمة  املاّدّية  امل�ّونات  عن  الفيلسوف  يتساءل  عندما  ة 
ّ
الّتصّور  دق وهذا 

يميل   يتّم  املارغوري��ي  �ائن  ھ 
ّ
أن حيث  ا�حقيقّي"،  "العمل  �عت��ه  الذي  ذلك  عن  املاّدّي  الّدعم  فصل  إ�� 

حظة  وفك  إضافتھ إ�� ��يء أو إ�� املواّد األولّية.
ّ

رة مارغوليس �� أّن فصل املستو��ن هو تجر�د نظرّي منذ ال�

 ال�ي يحدث ف��ا عمل إبداع فّ�ّي. 

ّي وا�جانب  و�تّم تقديم العمل الفّ�ّي �� ش�ل ��خة فر�دة ومحّددة �� ش�ل مدمج: هما ا�جانب ا�ح��ّ

تنفصم. ال  وحدة  ليش�ل  عنھ  ينبثق  الذي  قا�ّ� 
ّ
الفوق   الث ا�جانب  ال -إن  من  ي  غ�� ح��ّ (النوع)  الف�ي  عمل 

    tokenموجود خارج "الرمز املم��" أو الشاهد  
ّ
الذي يتج�� بھ، وال يطفو كما تر�د األفالطونية، وال يبقى إال

اهد.  
ّ

 ا�حضور الفردّي الذي هو الش

نظر�ة   تنطبق  واملوسيقى، ال  األدب  األلوغرافية، مثل  الفنون  حالة   �� ھ 
ّ
أن إ��  اإلشارة، كذلك،  وتجدر 

ليس ع�� �ّل ��خة معينة من العمل الف�ي (�ّل ��خة من رواية، �ل تنفيد بواسطة أغنية)، فهذا  مارغو 

مخّصص للّنموذج الّتدو��ي الذي ي�ون �� أصل    tokenأمر منطقي. والثنائي النوع/"الرمز املم��" أو الشاهد  

فإّن فكرة مارغوليس األساسّية    عمليات إ�شاء فور�ة معينة، و�� النص املكتوب أو املدونة املوسيقية، ولذا،

عّد وحدات مجّردة مدمجة (مجّسدة) �� األشياء املاّدّية، وأّن عالقة األساس املاّدّي  
ُ
�� أّن األعمال الفّنّية �

و�انو بالفعل املوسيقّي  
ّ

 .1�ا�حتوى غ�� قابلة للذ

 الوصفّیة في انطولوجیا الموسیقی:  -4

من   العديد  و�قّدم  بداية،  كنقطة  املوسيقّية  واملمارسة  ا�خطاب  من  الوصفّي  امل���ّ�  ا�خيار  ينطلق 

األفالطو�ّي   الّتصّور  بتناول  املبحث،  هذا   �� وسنكتفي،  املوسيقّي.  العمل  ماهّية  حول  ساؤالت 
ّ
للت ا�حلول 

 انطالق ع�� االف��اضات الّتالية:. �عتمد هذا الّتصّور كنقطة  Jerrold Levinsonاملعتدل �ج��ولد ليفنسون  

هناك فرٌق جوهريٌّ ب�ن العمل املوسيقّي والعمل الّتصو�رّي، إذ يمكن إعادة إنتاج العمل املوسيقّي ��  -

الّناحية   من  ا�ختلفة،  العروض  من  بالعديد  �سمح  املوسيقّية  فـاألعمال  وحة 
ّ
لل خالفا  متعّددة  ��خ 

مختلفة   أماكن   �� الوقت  والّنوعّية،  �عت��  ��  ولذلك  نفسھ،  املوسيقّي  للعمل  عروضا  لت�ون  نفسھ 

ھ ال يمكن تحديدها كجسم ماّدّي ملموس، 
ّ
 ع�� اعتبار أّ��ا معّقدة. و كيانات مجّردة ألن

 األعمال املوسيقّية �� إبداعات.  -

ص لألعمال املوسيقّية.  -
ّ

 ال يمكن إ�شاء مختصر أو م�خ

الثة. سن�كز ع�� تحليل نقاط  تحاول األفالطونّية املعتدلة حّل الّتناقض الو 
ّ
ا�ح ب�ن هذه ا�حدوس الث

ك �� هذه ا�حدوس املف��ضة. والفكرة  
ّ

القّوة والّضعف �� هذا االق��اح لوضع تصّور آخر من شأنھ أن �شك

الرئيسّية �� أّن جميع األعمال املوسيقّية قابلة للّتحقيق �ش�ل متعّدد؛ ألّ��ا �سمح بالعديد من العروض  

 
1- Alessandro Mercando, L’œuvre musicale: Op cit, P62. 
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ا أّن املوسيقّية  من  بالّرغم  نفسھ.  املوسيقّي  للعمل  الّنوعّية  الّناحية  من  نوع  �ختلفة  املوسيقّية  القطعة 

وهناك ثالثة    بنيوّي، وغ�� طبي�ّ�، فإّ��ا متاحة ل�جمهور، ومع ذلك، ليس العمل املوسيقّي بنية صوتّية أبدّية.

نسب إ�� األعمال املوسيقّية: 
ُ
 جوانب مهّمة عادة ما ت

 سيقّية �� جزء أسا��ّي من العمل املوسيقّي. اآلالت املو -1

 الّسياق املوسيقّي الّتار��ّ� جزء ال يتجّزأ من العمل املوسيقّي. -2

 ال يمكن عزل عمل الّتأليف عن العمل املوسيقّي.  -3

ھ ال يتطابق مع املواّد امل�ّونة لھ؛ أي 
ّ
 أن

ّ
�نيتھ  و �عّد مراعاة شروط إنتاج العمل املوسيقّي أمرا ضرورّ�ا، إال

العمل و الّصوتّية.   لتنفيذ  وضرورّ�ة  أساسّية  أدوات  ف�ي  م��ا،  يتجّزأ  ال  جزًءا  املوسيقّية  اآلالت  �عت�� 

  ." 1سائل اإلنتاج الّصو�يو  نب الوسائل ا�حّددة أو"يجب أن ت�ون األعمال املوسيقّية ا�� بجاو املوسيقّي،  

فلآلالت املوسيقّية طا�ع أسا��ّي �� إخراج العمل املوسيقّي إ�� الوجود، ال ي��ك امل�ّحنون أمام إنتاج الّنماذج  

وح�ى إذا تّمت كتابة العديد من األعمال املوسيقّية آلالت مختلفة، فال يمكن تنفيذ هذه األعمال   ،الّصوتّية

ر�قة ال�ي ترتبط ��ا بنية    ،من قبل أّي آلة، ألّن ا�خصائص ا�جمالّية للعمل املوسيقّي ��
ّ
جزئّيا، جزء من الط

��  و   الّصوت، �ساهم  بل  املوسيقّي  العمل  تلّون  ال  املوسيقّية  فاآللة  اآلالت.  من  مجموعة  أو  آلة  �إم�انّية 

ا�ع ا�جما�ّ�. 
ّ
 الط

ف موسيقّي معّ�ن، ،املوسيقّي ترتبط هوّ�ة العمل  و 
ّ
��    باإلضافة إ�� ذلك، بالّسياق املوسيقّي الّتار��ّ� ملؤل

والعوامل ذات الّصلة بأّي م�ّحن �� وقت    هو �شمل، من ناحية، الّسياق املوسيقّي الّتار��ّ� العاّم،و زمان ّما،  

ف �� وقت  ّما، ومن ناحية أخرى، بالّسياق الّتار��ّ� املوسيقّي الفردّي؛ أي بالع 
ّ
وامل ذات الّصلة بت�و�ن املؤل

الّصوتّية نفسها من قبل �خص�ن مختلف�ن فلن ي�ونا    من البنية ّما، و�الّتا�� إذا تّم تأليف عمل�ن موسيقّي�ن  

 متطابق�ن، ألّن الّسياق املوسيقّي الّتار��ّ� هو عنصر فردّي، وليس خاّصّية عرضّية. 

ّتأط�� األسا��ّي للعمل املوسيقّي من استحضار املمارسات ا�جديدة  �نشأ االنتقاد الّرئي��ّي ّضد فكرة الو 

بتأليف   الّتقنّيات ا�جديدة، وما �سّ�ى  للّتأليف املوسيقّي �جموعة أعمال موسيقّية مختلفة، واستخدام 

اال يمكن اعتبار هذا الّنوع من العمل و   ،la musique d’ambianceموسيقى األجواء    لكّنھ و   املوسيقّي سياقي�

واملمارسات فتوظيف    .2.عر��يٌّ  ا�جديدة،  الّتقنيات  بنية    ال�ّ�كيبّية   �� املوسيقّي  العمل  اخ��ال  أساس   ��

و�عبارة أخرى،   صوتّية صافية، ومن هنا تظهر أهّمية الّسياق املوسيقّي الّتار��ّ� �� تأليف العمل املوسيقّي،

ا جوهرً�ا �سياق تار��ّ� موسيقّي معّ�ن.يرتبط عدم الّتطابق املف��ض لألعمال املوسيقّية ا�حاليّ 
ً
 ة ارتباط

 
1- J. Levinson, L’art, la musique et l’histoire, Op cit, p.62. «Les œuvres musicales doivent être telles que des 
moyens spécifiques ou de productions sonores en soient des parties intégrantes». 
2- Sandrine Darsel, Qu’est-Ce Qu’une Oeuvre Musicale?, Op cit,p.13. 
 J.A Fisher & J. Potter, «Technology, Appreciation and The Historical View of Art», in Journal of Art and 
Aesthetic Criticism, 55/2, 1997, Pp.169-185. 
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ٔ
 المصطفى عبدون  ا
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العمل   الّتأليف يقّدم كياًنا جديًدا هو  إّن "عمل  الّتأليف �إبداع، يمكننا أن نقول  إ�� فعل  و�ذا نظرنا 

والعمل  ضم�ّي".  "نوع  وأبدّي  بنيوّي  نوع  هو  الذي  العاّم  هي�لھ  ب�ن  الّتمي��  املهّم  من  ولذلك  املوسيقّي، 

سقة وثابتة، �� ح�ن أّن  املوسيقّي ب
ّ
اعتباره "نوعا محّددا" تم إ�شاؤه. والّنوع الّضم�ّي هو بنية تجر�دّية مت

 عند بدئھ، ويشار إليھ بفعل إ�سا�ّي مقصود.  
ّ
�ت�ّون من نوع  و العمل املوسيقّي هو نوع محّدد، ال يظهر إال

الّضم�ّي   الّنوع  ب�و ضم�ّي معّقد غ�� متطابق مع هذا  الّضم�ّي والّنوع ا�حّدد عن  �مكن فهم الفرق  الّنوع  ن 

د�� ببيانات مختلفة  ـ  ف  طر�ق الّتماثل والّتمي�� ب�ن ا�جملة والّصياغة،
ُ
"نحن نقبل أّن جملة معّينة يمكن أن ت

 وسائل الّتنفيذ تقّدم بنيات مختلفة  و عند نطقها �� ظروف مختلفة،  
َ
�املثل، ندرك أّن البنية الّصوتّية/ بنية

 .1أعماال موسيقّية مختلفة، إذا تّمت اإلشارة إل��ا �� سياقات موسيقّية تار�خّية مختلفة"أو 

يجب أن يأخذ   ال يمكن تحديد هوّ�ة العمل املوسيقّي ببساطة من خالل بنيتھ املوسيقّية امللموسة، بلو 

هنا،   ومن  والّسياقّية،  الّتار�خية  املوسيقّية  األعمال  طبيعة  معيار  االعتبار  العمل  ��  هوّ�ة  معيار  �عقيد 

�جب أخذ العديد من العناصر �� ا�حسبان، مثل البنية املوسيقّية، والفعل اإلبدا�ّ� الفر�د  و املوسيقّي،  

ا،   تار�خي� وضعھ  تّم  ا�حّددة،  و الذي  املعّينة  الفّ�ّي،  و العنوان  و األدوات  ا�جمالّية  و ا�حتوى  ا�خصائص 

عالقة العمل املوسيقّي و ص الفّنّية غ�� ا�حسوسة �ش�ل مباشر،  ا�خصائو الّتماسك،  و املقام،  و املدركة،  

ورّي،  
ّ
 الّداللة ع�� ا�خصائص وما إ�� ذلك.  و خصائص الّتمثيل، و باألعمال األخرى مثل أصالتھ، وطا�عھ الث

 الخاتمة:   -5

الثة  
ّ
الث األنطولوجّية  ا�خيارات  ب�ن  املش��كة  الّنقطة  أّن  القول  الّرادي�الّية    لعقلّية واألفالطونّيةايمكن 

املن�جّية  �� أعماال  2واإلسمّية  لتصبح  العادّية  الكيانات  بناء  و�عيد  املش��ك  ا�حّس  عن  تبتعد  ها 
ّ
ف�ل  ،

 �� البداية ع�� األقّل، 
ّ
ة عن تجر�تنا املوسيقية

ّ
موسيقّية، و�الّتا�� فإّن أنطولوجّية العمل املوسيقّي مستقل

ق  وال يقصد ��ا ضمان مع�ى الّصياغات أو ال
ّ
ّتصر�حات اليومّية حول األعمال املوسيقّية. �� �ّل مّرة يتعل

نتيجة    �� الّتطبيقّية  األنطولوجّية  فإّن  ولذلك،  املوسيقى.  مجال   �� عاّم  أنطولو�ّ�  مبدأ  باختبار  األمر 

 
ّ
 من أش�ال الن

ً
ر�قة �� أّ��ا ��ّجع شكال

ّ
�لّية. ولكّن املش�لة ال�ي تطرحها هذه الط

ّ
سبّية؛  األنطولوجّية الش

 �� العالم  بناء األعمال املوسيقّية �� اختيار أنطولو�ّ� أسا��ّي (لصا�ح اخ��ال أو عدم اخ��ال  ألّن إعادة 

ّيات أو الّتفاصيل فقط). و��ّ�ُر هذا ا�خياُر بخصو�ة البناء فقط. وهكذا ُيمكننا  
ّ
العقل، ولصا�ح وجود ال�ل

 الّتفك�� �� حالة األنطولوجّية الّتطبيقّية
ُ
 . إعادة

، فيمك��ا أن توجد  و 
ً
تتمّ�� األفالطونّية املعتدلة، �� مقابل ذلك برفضها اعتبار األعمال املوسيقية أبدّية

إ��  بالّرجوع   
ّ
إال فهمها  ُيمكن  ال   

ٌ
تار�خّية جذوٌر  املوسيقّية  فلألعمال  الوجود،  عن  تختفي  أن  يمك��ا  كما 

 �سبب إبداعها �� سياق تار��ّ�    ولكّن   ، ليست األعمال املوسيقّية أشياء ماّدّيةو جذورها،  
ٌ
 معّينة

ٌ
لها موضوعّية

 
1- J. Levinson, L’art, la musique et l’histoire, p.67. 
 Sandrine Darsel, Qu’est-Ce Qu’une Oeuvre Musicale ?, Klesis – Revue Philosophique: 2009, p.13 
2- Sandrine Darsel, Dujka Smoje Op.Cit. 
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موسيقّي. ورغم هذه املزايا، ال تزال هناك �عض أوجھ القصور. واالع��اف بفكرة أْن ليس للعمل املوسيقّي 

 ال �ع�ي بالّضرورة أّن خصائصھ �عتمد ع�� هوّ�ة امل�ّحن، وأّن إبراز شروط إنتاج عمل موسيقّي  
ٌ
 مجّردة

ٌ
بنية

 كب�ً�ا للّدور الهاّم الذي  مثل (
ً

شاط الّتأليفّى والّسياق املوسيقّي الّتار��ّ� واآلالت املوسيقّية) ال ي��ك مجاال
ّ
الن

تلعبھ ظروف الّتلّقي. واألعمال الفّنّية، �ش�ل عاّم، واألعمال املوسيقّية �ش�ل خاّص، تختفي لعدم وجود  

املناسبة. الّتلّقي  فإّن    ظروف  ضمن  ولذلك  أّولهما  يندرج  شّقْ�ن؛  املوسيقّي  للعمل  األساسّية  ل�خصائص 

شروط   ضمن  فيندرج  ثان��ما  أّما  املوسيقّي،  العمل  بإخراج  قة 
ّ
املتعل زمة 

ّ
الال روط 

ّ
الش أي  اإلنتاج؛  شروط 

زمة لبقاء العمل املوسيقّي، فالعمل املوسيقّي يرتبط ببساطة �سياقھ املوسيقّي 
ّ
روط الال

ّ
  الّتلّقي، تلك الش

 الّتار��ّ� لإلبداع.

فمن    تنّوعها؛  االعتبار،  �ع�ن  املوسيقّية،  لألعمال  األنطولوجّية  ل�حالة  ليفينسون  تحليل  يأخذ  وال 

األعمال   جميع  ع��  املوسيقّي  العمل  أنطولوجيا  حول  ليفنسون  اق��حھ  الذي  الّتفك��  �عميم  الّصعب 

ال  الّتقاليد  ذات  �املوسيقى  لتنّوعها،  نظرا  فو�ة  املوسيقّية 
ّ

املوسيقّي،  و ش باملوسيقى  و االرتجال  �سّ�ى  ما 

عبية  و املتنّوعة  
ّ

األعمال املوسيقّية امل�ّجلة �� االستوديو، وغ��ها. ودافعت �� هذا الّصدد، األنطولوجيا الش

لألعمال املوسيقّية ع�� تنوّع أنواع األعمال املوسيقّية، من خالل تحليل شروط إنتاجها وتلّق��ا، فهو تصّور  

ايث يصّر ع�� ماّدّية العمل املوسيقّي الذي يتمّتع بوضع ف��يقّي، فهو يتحّدى املنظور الذي يدافع عن  مح

 إزالة الّصفة املاّدّية عن العمل املوسيقّي ويعت��ه كيانا عقلًيا وليس ماّدّيا.  

نّوعها، وأهّمّية  نظرّ�ة ا�حايثة دافعت ع�� تفس�� من�لة ا�حّس املش��ك ضمن فهم األعمال املوسيقّية وت

�عّد الفروق ا�حّددة ب�ن تأليف األعمال املوسيقّية  و واالخ��اق املعر�ّ� لها و�دراكها الّسم�ّ�.  عملّية إنتاجها،

املوسيقي�ن،  و  الفاعل�ن  أدوار  اختالفات  لفهم  أساسّيا  أمرا  و��جيال��ا  امل�ّحنآدا��ا  واملوسيقّي    وهم 

ر   واملستمع،
ّ
�قة ال�ي يتّم ��ا اإلبداع املوسيقّى وتوصيلھ وتلّقيھ، وهذا أمر ضرورّي  وهو ما يجعلنا ندرك الط

املوسيقّية. األعمال  الّتحليل    لفهم  لصا�ح  املدروسة  الوصفّية  بالّنظرّ�ات  ببساطة  الّتصّور  هذا  وُ�ضّ�� 

ما من خالل  الّدقيق لألنواع ا�ختلفة من األعمال املوسيقّية، والّتعديالت ال�ي خضعت لها �� وضعها، السيّ 

يصبح   حيث  ممكنة  األنطولوجّية"  "ال�جرات  فإن  املع�ى،  و��ذا  �جيل. 
ّ
والت للّتأليف  ا�جديدة  الّتقنيات 

سو�ق، ومن هنا ضرورة ملرونة أنطولوجية  
ّ
 لھ قابال للت

ً
العمل املوسيقّي الفع�ّ� أداًء، و�صبح األداء ��جيال

  للموسيقى.
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 مفهوم الخبرة الجمالیة عند جون دیوي 

 

 

 

 

 

 الملّخص: 

�عت�� رواد الفلسفة ال��جماتية أو النفعية أن الفعل أو العمل �ستقي قيمتھ من مدى املنفعة ال�ي يقدمها  

دفنھ �� املتاحف الك��ى وليس    و�ان يتّم   .لإل�سان، فالفن تار�خيا �ان يقتصر ع�� الطبقات األرستوقراطية

وذلك بإزالة الطا�ع    ،�� متناول ا�جميع، وقد حاول ديوي من خالل خلفيتھ ال��جماتية أن �عيد النظر �� الفن

وأنتج ما �س�ى    .ا�خ��ة ع�� ا�جمالياتالتجر�دي املفارق عنھ و�لصاقها بالواقع املعيش، وأسقط فلسفة  

��    ،با�خ��ة ا�جمالية: واملقصود ��ا �� مجموع التفاعالت ال�ي تحدث ب�ن اال�سان ومحيطھ، و�صورة أخرى 

م صفة ا�جمال للعمل الف�ي. وا�خ��ة رد فعل يحدث عند تذوق اال�سان لعمل ف�ي، فمن خالل خ��تھ يقّد 

 ص آلخر. ا�جمالية ��ذا املع�ى تختلف من �خ

 . ا�خ��ة الذهنّية -ا�حا�اة -الفلسفة النفعية الذرائعية – ا�خ��ة ا�جمالية  –الفن   ال�لمات املفاتيح:

Abstract: 

The pragmatic philosophers current consider that  the action  or the act derives his value 

from the benefit it provides to humans,  Historically, art was restricted to the aristocracy, It was 

hidden in museums and not accessible to everyone, Dewey, as a pragmatic philosopher, 

offered a new view of art,  By removing the abstract character from art and attaching it to the 

living reality, And he dropped the philosophy of experience on aesthetics, It is the so-called 

aesthetic experience : Aesthetic experience marks for Dewey a unique experience, which 

shows what experience at its best can be in all quarters of life, not just in art: esthetic 

experience is experience in its integrity. It is a distinctive kind of experiential condensation 

within the general stream of experience 

Keywords : Art, Aesthetic Experience, pragmatic philosophy, Simulation, Mental 

experience. 

 یسرى الهراق أ.

 



. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفهوم الخبرة الجمالية عند جون ديوي
ٔ
 يسرى الهراق   ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)261( 

 : مقدمة  -1

"الفن وا�خ��ة" الكتاب يحاول أن يقدم تفس��ا    لقد �ان كتاب  �� هذا  للفن،  بداية دراسة جون ديوي 

للفنون يتفق من وجهة نظره العامة، وذلك من أجل دراسة ا�خ��ة ا�جمالية دراسة تّتخذ منطلقها من ا�خ��ة  

 إذا بدأنا دراس��ا �� ش�لها البسيط، أي 
ّ
�� عالق��ا    السو�ة بدليل أنھ ال سبيل لنا إ�� فهم الظاهرة ا�جمالية إال

صالها �عمليات ا�حياة السو�ة، و��ذا ي�ون ديوي قد أحدث ثورة �� فلسفة الفن وذلك من خالل نقده  
ّ
وات

 �� الفنية  باألعمال  ألقى  الذي  اال�عزا��  التصور  ذاك  أي  الفن،  نظر�ات  عل��ا  انبنت  ال�ي  لألسس  وهدمھ 

ملعيار ا�جمال، وهكذا قدم تصورا جديدا قائما    املتاحف واألديرة �عيدا عن أع�ن الناس داعيا إ�� فهم جديد

ع�� اعتبار أن الفن، مثل الدين، ال يمكن استبعاده عن مجال ا�حياة العامة، واألساس الذي يقوم عليھ  

 تصوره هو أن الفن خ��ة، محاوال بذلك االق��اب من الواقع وهذا هو ا�حال �� الفلسفة ال��جماتية. 

ع فهو ليس مجرد محا�اة لھ، و�نما هو العمل الفع�� التجر��ي الذي يحاول  و�ما أّن الفن يرتبط بالواق 

أن يكشف عن م�امن الفجوات أو التناقضات ب�ن اإل�سان وا�جتمع والبيئة، والفنان �عمل دائما بفعل  

تراك�ي تجر��ي ع�� كشف هذه التناقضات. ولهذا ارتأينا أن نتناول �� هذا البحث مفهوم ا�خ��ة ا�جمالية  

ا�خ��ة  مع�ى  عن  التساؤل  وجب  و�التا��  تم��ها.  ال�ي  ا�خصائص   �� والبحث  األخرى  با�خ��ات  وعالق��ا 

 ا�جمالية، وهل تملك نفس عناصر ا�خ��ة العادية؟ 

 : مفهوم الخبرة الجمالیة  -2

�عت�� كتاب جون ديوي "الفن خ��ة" نموذجا �امل ل�خ��ة، و�� هذا الكتاب يطبق من�جھ �� الفن وعلم  

ل و�صرح بالقول إن النشاط البشري حبيس الواقع ال يتجرد وال ينفصل عنھ، بمع�ى أن النشاط الف�ي  ا�جما

ال يختلف عن أي �شاط عم�ّ� آخر من حيث أن النشاط �� األصل هو تنظيم يقع ع�� املادة والطبيعة،  

لبدائي �ان منغمسا ��  والدليل أن ما نلمسھ �� منشأ الفنون وتطورها داخل ا�حياة اليومية، إذ أن الفن ا

اهتمامات الناس ا�ختلفة، ح�ى أصبح الفنان والناس وحدة واحدة. وهذا ما يؤكد عليھ ديوي بالقول "انظر  

الفن الذي يؤدي مهمة   الناس. و�نتج  �� اهتمامات  إ�� أذنيھ  الفنان منغمسا  التار�خ األو�� تجد  إ�� أطوار 

العادية" �� حيا��م  ا  حيو�ة  أنھ ال يمكن فصل ا�خ��ة ا�جمالية عن ا�خ��ات  انطالقا من هذا  يتب�ن  لقول 

اليومية وعدم تفرد الفنان وا�عزالھ، ولهذا ينكر ديوي "أن ت�ون ا�خ��ة ا�جمالية داخل فرد منعزل عمن  

حولھ بل �� تفاعل بينھ و��ن بيئتھ و�� هذا التفاعل �ع�� اإل�سان عن ذاتھ ال�ي تختلف عن سائر الذوات  

يث تناولها للعناصر ال�ي تحيط ��ا، وهنا ت�ون خ��تھ فر�دة جديدة يجوز لنا أن �سم��ا ا�خ��ة  األخرى من ح

وهذه األخ��ة �� خالصة ذلك التفاعل القائم ب�ن البيئة ال�ي نحيا ف��ا واستجابة طبيعية ملظاهرها    ا�جمالية"

ا�جمالية بل هو سمّو وتطور لتلك    ك�ل. ومن هنا نفهم أن العنصر ا�جما�� ليس دخيال أو غر�با ع�� التجر�ة

الصفات العادية ال�ي تتم�� ��ا �ل خ��ة سو�ة. وهذا ما يؤكده بقولھ: "إن العنصر ا�جما�� ليس دخيال ع��  

التجر�ة من ا�خارج سواء �ان ع�� سبيل ال��ف ا�خامل العقيم أم ع�� سبيل املثالية املتعالية و�نما تطو�ر  

 ألية خ��ة تامة سو�ة ف��يد من وضوحها و�ضاعف من شد��ا".  أو ترّق ي�حق السمات املم��ة 
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إذن، ال خ��ة من ا�خ��ات اليومية إال ولها طا�ع جما�� يم��ها عن غ��ها من ا�خ��ات. ومهما عرفت ا�خ��ة  

سمة بطا�ع ف�ي. وهذا ما قصده جون ديوي �� عبارتھ "وملا �انت ا�خ��ة  
ّ
من الغ�ى والتنوع فإ��ا تظّل دائما مت

� بمثابة تحقيق يضطلع بھ ال�ائن ال�� �� صراعھ مع عالم األشياء ومحاولة الظفر ببعض امل�اسب فإ��ا  �

األو��" بذوره   �� الفن  لتداخل   ،تمثل  نظرا  ا�جمالية  ا�خ��ة  عن  ا�حديث  رفض  من  هناك  نجد  و�املقابل 

إذا أصبغنا عليھ صفة  املفاهيم وصعو�ة ضبط مفهوم ا�خ��ة ل�ونھ مفهوم واسع ليس من السهل �عر�فھ  

ا�جمالية، وذلك ل�ون ا�خ��ة ال تختلف عن املوضوعات العادية، إال أن ديوي يصر ع�� واقعي��ا، وذلك من  

خالل اعتبارها ال تختلف عن أي خ��ة من ا�خ��ات اليومية، إال ب�و��ا أك�� نظاما وأدق تركيبا، لذلك عادة  

ع�� التنظيم والتنسيق ب�ن مختلف الدوافع اإل�سانية، وأن  ما يت�خص مع�ى التجر�ة ا�جمالية �� قدر��ا  

 املا�ىي عن إزعاجھ، وح�ن ال  
ّ

التجر�ة تدلنا ع�� أن املوجود ال يصبح متحدا تماما مع بيئتھ إال ح�ن يكف

ا�جمالية   ا�خ��ة  "ير�ط  أن نجد ديوي  إذن،  الغر�ب،  لھ. فليس من  مثار قلق  املستقبل  إ��  التطلع  يصبح 

حدة املت�املة ليقرر أن الفن إنما يؤكد ب�ل شدة تلك ال�حظات ا�خاصة ال�ي ي��ء ف��ا املا�ىي با�خ��ة املو 

 ف��يد من قوة ا�حاضر و���ء ف��ا املستقبل في�ون بمثابة إ�عاش ملا هو ماثل �� ال�حظة الراهنة". 

ة وصاالت العرض،  وا�خ��ة ا�جمالية لديھ �� عملية �ستغرق زمنا معينا. وال �ستمد من املتاحف واألدير 

و�نما توجد �� سياق ا�حياة اليومية والعملية. ويعطي ديوي مثاال ع�� ذلك، فيقول: "إذا أمكننا أن نالحظ  

املتصاعد   اللهب  ومشاهدة  املشتعل  الوقود  تأر�ث   �� املدفأة  جوار  إ��  ا�جالس  ال�خص  ا��ماك  مدى 

ر أفعالھ، ل�ان �� وسعھ بال ر�ب أن يرد ع��  ومراقبة قطع الفحم و�� تتساقط. ولو سئل هذا الرجل عن م��

األسئلة باألجو�ة املعقولة. فهو لن يجد صعو�ة �� أن يقول إنھ فعل ذلك لتأر�ث النار وز�ادة سع��ها، ولكن  

أمام   ال�ي تجري ع�� قدم وساق  الزاهية  اللونية  ا�حركة  تلك  أيضا مأخوذ ��حر  أنھ  املؤكد مع ذلك  من 

ال التغ��  التأمل السل�ي  ناظر�ھ: حركة  أ�عد ما ي�ون عن  �ي �شهدها �عينھ ويشارك ف��ا بخيالھ، فهو إذن 

 البارد، أو هو ال يقف موقف الناظر املتحجر ا�جامد". 

و�التا�� �ل خ��ة عادية أو ذهنية أو عمل يدوي نجد لھ طا�عا جماليا و��ذا ت�ون ا�خ��ة ا�جمالية �� ر�ط  

 الفن با�خ��ة ال�ي تن�ّهھ عن �ل نزعة متعالية، جاعلة منھ ظاهرة �شر�ة عامة تصاحب ش�ى خ��اتنا اليومية.  

ھ ال يوجد حّد فاصل ب�ن ا
ّ
لتجر�ة ا�جمالية وا�حياة اليومية العملية،  تأسيسا ع�� ما تقّدم يمكن القول إن

ألن أي تصور للفن ا�جميل، حسب ديوي، ينطلق من العالقة القائمة ب�ن الفن وا�خ��ة العادية. وجون ديوي  

�� كتابھ "الفن خ��ة" الذي خصصھ للبحث �� املش�لة ا�جمالية نجده بدأ دراستھ بتحليل ا�خ��ة العادية  

تصال ب�ن ا�خ��ة ا�جمالية وعمليات ا�حياة السو�ة. و�لغة ديوي "ال بد من إعادة  عامال ع�� تأكيد أسباب اال

االستمرار أو تأكيد أسباب االتصال ب�ن ا�خ��ة ا�جمالية من جهة وعمليات ا�حياة السو�ة من جهة أخرى  

حد الفاصل  و�التا�� ي�ون قد أزال ا�  "،ح�ى نقف ع�� الصبغة ا�جمالية ال�ي تنطوي عل��ا مثل هذه ا�خ��ة 

ب�ن التجر�ة ا�جمالية وا�حياة السو�ة ألن أي تصور جميل للفن �� رأيھ ينطلق من العالقة القائمة ب�ن الفن  

وا�خ��ة العادية. لذلك يجب إبراز العوامل ال�ي �ساعد ع�� تحو�ل ضروب النشاط اإل�سا�ي اليومي بإعطائھ  

�ات القائمة �� تفس�� الفن ألنھ يرى بأ��ا تبدأ  صبغة فنية. و�� هذا الصدد نجد ديوي يرفض معظم النظر 



. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفهوم الخبرة الجمالية عند جون ديوي
ٔ
 يسرى الهراق   ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)263( 

بينھ و��ن موضوعات ا�خ��ة امللموسة   للفن يقطع الصلة  أو من تصور رو��  من نزعة انفصالية سابقة، 

وخصوصا �انط الذي عّد ا�جمال �� كتابھ "نقد ملكة ا�حكم" هو املع�� عن الوجدان ا�خالص، بمع�ى أنھ  

وصف ا�جميل بأنھ غائية من دون غاية معينة. وفحوى هذه النظر�ة أن  منّ�ه عن �ل غرض أو مص�حة، و 

ا�خ��ة ا�جمالية تمتاز ع�� ا�خ��ة العملية �و��ا ال ��دف إ�� أية مص�حة أو غاية معينة من غايات ا�حياة  

 العملية. وهذا ما �س�ى بن�عة الفن للفن. 

أن تجعل من الفن م��ة خاصة يتمتع ��ا    وما أخذه ديوي ع�� عاتقھ هو تجاوز �ل نزعة أرستقراطية تر�د

ديوي   موقف  إ��  �عود  وهذا  الناس،  عامة  من  غ��هم  دون  الرفيعة  األذواق  أو  الرقيقة  األمزجة  أ�حاب 

الهادف إ�� محاولة االق��اب من الواقع، عكس ما يقول بھ �انط وغ��ه من الفالسفة الذين جعلوا من الفن  

ذا ما جعلھ يقوم بثورة ع�� هذا التصور اال�عزا�� الذي يفصل الفن  �عيدا عن مجرى ا�حياة الواقعية، وه

عن ا�حياة العملية، و�قدم البديل الذي ير�ط الفن بالتجر�ة أو ا�خ��ات مضفيا عليھ دائما صفة نفعية  

  Souriauعملية، وهو ما جعلھ �سم ا�خ��ات اإل�سانية بطا�ع جما��. وهو الطرح نفسھ الذي يؤكده سور�و  

يرمي دائما إ�� إيجاد أشياء أو إ�شاء موضوعات، بحيث    عت�� الصفة املم��ة للفن هو أنھ �شاط عم��الذي �

ا�خ��ة  ب�ن  حّد فاصل  ليس هناك  ثمة  بدون واقعية، ومن  ثمة فن  ليس  إنھ  نقول  أن  �� وسعنا  ي�ون  قد 

يصرح بالقول "إن السمة  اليومية العملية وا�خ��ة ا�جمالية، كما أكد ع�� ذلك سور�و إ�� جانب ديوي الذي  

ت�خص   إ�� صيغة  ��تدي  أن  �� وسعنا  أ��ا خ��ة مفتوحة، فليس  ا�جمالية ��  ا�خ��ة  تم��  ال�ي  األساسية 

فالفنان وهو يمارس عملھ الف�ي نجده يو�ح و�بسط ويعيد و�نظم، واألمر نفسھ بالنسبة    ،العمل الف�ي"

� اآلخر فاملتذوق �عيد تصدير ما حققھ الفنان من  للمتذوق، فهو �شارك الفنان �� عملھ، فكالهما يؤثر �

خالل عملھ. و�التا�� فا�خ��ة ا�جمالية عند جون ديوي تضم �� داخلها ا�حقيقة. والذات اإل�سانية �� ذات  

 مبدعة متذوقة أو ناقدة، وذلك ألن �ل تذوق و�ل إبداع ال يبدأ من فراغ بل وراءه تار�خ من التجر�ة. 

أن   فيھ  شك  ال  املوحدة  ومّما  ا�حياة  لنا  �عيد  ال�ي  و��  وممارسة.  وفعل  محا�اة  ا�جمالية  التجر�ة 

ال�ي يجد ف��ا املرء   إ��ا ا�حياة  إ��ا مفردات ا�حياة، بل أك�� من ذلك  العالم.  إزاء أنفسنا و�زاء  املتماسكة 

"ظاهر  ديوي:  يقول  كما  ا�جمالية  وا�خ��ة  اآلخر�ن.  ومع  نفسھ  مع  متسقا  �امال  موجودا  �شر�ة  نفسھ  ة 

تصاحب ش�ى خ��اتنا اليومية و�� امتداد نحو العالم ا�خار�� واملوضوعات األخرى �� تفاعل حيوي يحقق  

مع�ى ذلك أن ا�خ��ة �� ذلك الضرب من التوازن ب�ن طاقات اإل�سان    ،اإلحساس بالرضا واللذة واالشباع"

وازن إشباع يمنح صاحبھ ضر�ا من  من جهة، و��ن الظروف ا�حيو�ة من جهة أخرى، بحيث ينشأ عن هذا الت

اللذة أو الشعور بالرضا، وهذه ا�خ��ة حينما تف�ىي إ�� حفظ التوتر نتيجة االشباع، إنما تنطوي ع�� ضرب  

ا�خ��ة    �� يقّرر  ديوي  ولهذا نجد  بالرضا.  الشعور  بإحساس جما�� هو  ب��و�دنا  تقوم  و�التا��  اإليقاع،  من 

.. بحيث نتمكن من ز�ادة ألوان االشباع ال�ي تحققها  .مي إ�� درجة النشوةوالطبيعة "أن االدراك ا�ح�ىي املتسا 

وهذا �ع�ي أن ا�خ��ة ا�جمالية، ما �� إال تطور طبي��    ،لنا تلك األشياء تلقائيا، فنجعلها أشد وأنقى وأطول 

�خ��ة ا�جمالية  لتلك البيئة ال�ي �عيش ف��ا. ومادام ل�ل خ��ة من ا�خ��ات ما يم��ها، فكذلك األمر بالنسبة ل 
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ساق. فل�ل خ��ة 
ّ
ال�ي تتم�� ب�و��ا تضفي ع�� األفعال واألحاسيس واألف�ار املبع��ة والطائشة الوحدة واال�

 وحد��ا ال�ي تجعلها مختلفة عن غ��ها. 

تتنوع   ال�ي  الواحدة   �� بأ��ا  جوابھ  ل�ان  ا�جمالية،  ا�خ��ة  يم�� هذه  ديوي عما  جون  مع  �ساءلنا  و�ذا 

ف�ي ا�خ��ة ال�ي تذوب ف��ا �ل الصفات    .ا أ��ا تنطوي ع�� طا�ع انفعا�� وع�� صبغة غائية إراديةأجزاؤها، كم

داخل تجر�ة شاملة موحدة ولهذا نجده يقول: "إن الفن �� صورتھ إنما يجمع ب�ن عالقة الفعل واالنفعال،  

 .من ا�خ��ة خ��ة بمع�ى ال�لمةأو ب�ن عالقة الطاقة الصادرة والطاقة الواردة، و�� تلك العالقة ال�ي تجعل 

ولعل ما يجعل من ا�خ��ة ا�جمالية خ��ة بمع�ى ال�لمة، هو �و��ا تضفي ع�� األفعال واألحاسيس واألف�ار  

املبع��ة الوحدة واال�ساق، ألن �� �ل خ��ة من ا�خ��ات أو عمل من األعمال ال�ي يقوم ��ا اال�سان هناك  

وا�خ��ة ا�جمالية ال�ي يقصدها جون ديوي �� ا�خ��ة الواسعة املنظمة  جانب جما�� راجع إ�� اال�سان نفسھ.  

الرضا   من  ضرب  تحقيق  ع��  �عمل  انفعالية  كيفيات  من  تت�ون  وال�ي  منشودة  غاية  لها  وال�ي  واملتسقة 

واالشباع أو املتعة ا�جمالية. و�التا�� ما يخلع ع�� تجر�ة صفة إستطيقية هو تحول ما ف��ا من ضروب التوتر  

ملقاومة من ش�لها املشتت إ�� حركة موحدة تنمو وتتجھ نحو ��اية شاملة محققة للغاية نحو مجال آخر  وا

 .ملؤه الرضا واالشباع، أو إ�� تزودينا بإحساس جما�� هو الشعور بالرضا أو اللذة أو االستمتاع

املقاومة من أجل ا�حياة.    واملالحظ أن ا�خ��ة املالية تتم�� ببساط��ا وتر�ط ب�ن ال�ائن و�يئتھ �� ضرب من 

وهذا ما دفعھ إ�� رفض نتيجة خالص��ا أن ت�ون التجر�ة ا�جمالية داخل كيان فرد منعزل عن ا�جماعة، بل 

إن تفاعل ال�ائن ال�� مع بيئتھ هو الذي �سمح لھ بالتعب�� عن ذاتھ بمختلف الوسائل. وهذا التفاعل كما  

 جمالية.  سبق القول يحدث ما �سّميھ ديوي با�خ��ة ا�
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�عد التجر�ة ا�جمالية والتجر�ة الذهنية من التجارب املوجودة �� ا�حياة وال�ي نحياها باستمرار. لكن  

اال�سان بطبعھ دائم ال��دد وا�خوف من الفشل، فنجده يذهب إ�� تفضيل ما هو عق�� ع�� ما هو واق��، 

ثالي�ن أمثال �انط ودي�ارت وفولف وغ��هم، الذين رّجحوا كفة العقال�ي ع�� وهذا ما حدث مع الفالسفة امل

التجر��ي الواق�� امللموس، ال�ىيء الذي جعل أغلب أ�ساقهم تركز ع�� ما يجب أن ي�ون وليس ع�� ما هو  

ذهنية  �ائن، و�التا�� ي�ون هذا العمل بمثابة إخراج فكرة من ا�خيال إ�� الواقع، و��ذا ن�ون أمام خ��ت�ن  

 وجمالية. 

يرى جون ديوي أنھ ال يوجد فرق شاسع ب�ن ا�خ��ات الذهنية وا�خ��ات ا�جمالية بالرغم من أن املواد  

املستخدمة �� الفنون ا�جميلة عبارة عن كيفيات، والعناصر املستخدمة �� العقليات عبارة عن رموز أو  

ة ا�جمالية �� ت�املها تحمل تمايزا جماليا، عالمات تنطوي ع�� انفعاالت حافزة لالضطالع. مما يجعل ا�خ�� 

فالفرق إذن ليس حاسما. وهذا ما يؤكده ديوي بقولھ: "ال يمكن أن نم�� ا�خ��ة ا�جمالية تمي��ا حاسما عن  

ا�خ��ة الذهنية، ما دام من الضروري ل�ل خ��ة ذهنية أن تحمل طا�عا جماليا، ح�ى ت�ون �� نفسها تامة  

 .مكتملة
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ٔ
 يسرى الهراق   ا
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�ة �� االعمال الذهنية أو العملية أو ا�جمالية �� �� العمق تأث�� وانفعال، فاألثر ا�جما��  والواقع أن ا�خ�

هو تحقيق رمزي �جموعة من العمليات النفسية والعقلية. ولهذا نجد الفن يحمل لغة خفية �� الشعور  

ياء، وهذا ببساطة  اآلخر الذي يحدث الشعورنا، فالفن يمكننا من التوغل والدخول إ�� عالم الذوات واألش

يمثل قدرة الفكر ع�� اإلحساس با�جمال. يقول جون ديوي: "إننا �� ا�خ��ة نتعلم، وحينما �علم كيف تت�ون  

حاالت   مهنتھ   �� يتعلم  فهو  مرضاه،  �عا�ج  وهو  الطبيب  يفعل  مثلما  واعمالنا  أف�ارنا  �عظم  فإننا  ا�خ��ة 

 . عالجا ل�ل حالة من ا�حاالت ال�ي يقف عل��ا"األمراض ال�ي يصادفها، و�التا�� فهو يصنفها و�صف 

ت�امل   أجل  من  �عمل  فإنھ  وت�حيحاتھ  ملساتھ  عل��ا  و�ضع  معينة  لوحة  برسم  يقوم  ح�ن  فالفنان 

عناصرها، و�خراجها إ�� عالم الوجود تامة مكتملة، و�التا�� فالقيمة ا�جمالية هنا توجد إ�� جانب ال�ىيء. 

ا  �� ا�حر�ة  شروط  بمراعاة  من  وتتحقق  التنقل  من  يمكننا  الذي  األمر  العالقات،  وفهم  والتنظيم  لتفك�� 

 ا�خ��ة الذهنية إ�� ا�خ��ة ا�جمالية عن طر�ق ا�حركة والتأثر واالنفعال.  

تجار�نا   لش�ى  خزانا  باعتبارها  الذاكرة  مفهوم  إثارة  من  بد  فال  الذهنية،  ا�خ��ة  عن  نتحدث  دمنا  وما 

ا الدور املهّم الذي تلعبھ الذاكرة. فخ��ات اال�سان املاضية عادة ما يتم  املاضية، وديوي نفسھ يركز ع�� هذ

ال�جوء إل��ا ح�ن حدوث مواقف مشا��ة حاضرا أو مستقبال، و�التا�� فالتذكر �� حد ذاتھ خ��ة تحل محل  

مت�املة  خ��ة أخرى، مما يجعل لها دورا مهما �� عملية الر�ط ب�ن ا�خ��ات ا�ختلفة، و�جعلها تأ�ي �� صورة  

تمثل ا�خ��ة املنظمة وتتحد هذه ا�خ��ة فيما يقول ديوي بالرجوع إ�� تلك املواقف أو األحداث الهامة ال�ي  

 . �ش�� إل��ا تلقائيا بقولنا إ��ا خ��ات حقيقية"

بيد أن هذه العودة بالذاكرة والتنقيب عن خ��ات ماضية واس��جاعها ما �� إال محاولة �جعل معرفة  

عا�جة املستقبل معا�جة فعالة. ولهذا نجد ديوي يصر ع�� املقاومة �� تحصيل ا�خ��ة، ألن �� املا�ىي أداة مل

�ل خ��ة عنصرا م�ابدة ومعاناة مما يمكننا من إحداث عملية تركيب و�عادة بناء ال تخلو من األلم واملشقة  

 اللذين هما جزء من االدراك التام الذي يحقق املتعة واللذة.

 : خاتمة  -4

اع جون ديوي من خالل كتابھ الفن خ��ة أن يقدم تحديدا لالتجاهات الفلسفية ا�جمالية  لقد استط

وذلك من خالل تقديم نظر�ة واقعية للفن، ور�طھ با�خ��ة والتجر�ة باعتبار الفن يز�د من عمق ا�خ��ات  

يب�ن عالقة  وا�ساعها وهذا يتما�ىى مع طرح الفلسفة ال��جماتية، إذ نجده من خالل كتابھ السابق الذكر  

 الفن بالواقع، و�ر�طها بجوانب الفاعلية اإل�سا�ي األخرى.

واألساس الذي يب�ي عليھ نظر�تھ هاتھ هو التعر�ف الذي يقول بأن الفن خ��ة، محاوال االق��اب من واقع  

��  ا�جتمع ور�طھ با�خ��ة السو�ة أو العادية، وهكذا خلع عليھ صبغة نفعية عملية وظيفية، و�التا�� صبغ ع

 ا�خ��ات اإل�سانية بصفة عامة طا�عا جماليا.  

و��ذا التصور ا�جديد القائم ع�� ا�خ��ة ي�ون ديوي قد قام بتجاوز الطرح األفالطو�ي للفن، باألخص  

العم�� لألفراد، كما قام برفض الصيغ اإللهامية   الواقع  بإ�عاد الفن عن  ال�ي قامت  النظرة السلبية  تلك 
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وا�حد القديمة  األنبياء واملالئكة،وا�حدسية  الفنان موضع  ال�ي تضع  إ�سان    يثة  لديوي  بالنسبة  فالفنان 

عادي اختار الفن كقيمة وعمل �� حياتھ، فالفن صفة إ�سانية أساسها ا�خ��ة والتجر�ة، وعليھ رفض �ل  

تفس��  النظر�ات املثالية ال�ي أعطت للفن والفنان بناء روحيا، وكذلك رفض جميع النظر�ات االنفصالية ��  

لتنمية   �أداة  �ائنا حيا حسيا وعقليا وتجر�بيا، والفن  باعتباره  ب�ن اال�سان  أن تفصل  الفن وال�ي تحاول 

وتحقيق القيم ا�حسية والعقلية والتجر�بية، لذلك حاول ديوي إخراج الظاهرة ا�جمالية من قيود األذواق  

ك واألديرة.  املتاحف   �� الفنية  الظاهرة  حصرت  ال�ي  الفنون  ال��جواز�ة  ب�ن  التمي��  رفض  قد  نجده  ما 

وتقسيمها إ�� فنون جميلة وفنون تطبيقية، كذلك رفض التمي�� ب�ن املادة والصورة، أو أي تقسيم يحاول  

اليومية   ا�خ��ات  ا�جمالية عند ديوي ال تختلف عن أي خ��ة من  ا�خ��ة  ت�ون  الف�ي. و��ذا  العمل  تجزئة 

تركيبا من غ��ها، فا�خ��ة ا�جمالية تتم�� بقدر��ا ع�� التنسيق والتنظيم  األخرى إال ب�و��ا أك�� نظاما وأدق 

ب�ن مختلف الدوافع واملتطلبات اإل�سانية. و�� ال��اية يمكن بلوغ اللذة والتوازن واملتعة. كما نجده يرى بأن  

عن م�امن  الفن ليس مجرد محا�اة للواقع، بل إن الفن هو العمل الفع�� التجر��ي الذي يحاول أن يكشف  

الفجوات أو املتناقضات ي�ن اال�سان وا�جتمع والبيئة، وما أخذه ع�� عاتقھ هو إخراج الفن من قوقعة  

املا�ىي املثا�� إ�� الواقع العم�� املساهم �� تطو�ر ا�حضارة وتوثيق الصلة ��ا، فال حضارة دون فن ع�� حد 

 �عب��ه. 
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 المنعطف الهیرمینوطیقي للفینومینولوجیا 

 

 

 

 

 الملخص: 

الفينومينولوجيا مجال  اله��مينوطيقا عن  اختالف مجال  أول وهلة رغم  يبدو من  قد  نقط    ،كما  فإن 

اللقاء بي��ما كث��ة، خاصة حينما ن�ون بصدد مقار�ة سؤال املع�ى والكشف عن الدالالت ا�خفية سواء ال�ي  

النصوص أو  الرموز  عرف��ا  .تحملها  ال�ي  املنعطفات  أهم  من  واحد  حول  الدراسة  هذه  تدور  لذلك   ..

  ��مينوطيقا، الذي أحدثھ بول ر��ور.�� للهو اله��مينوطيقا �� تار�خها الطو�ل، وهو املنعطف الفينومينول 

الثاو�ة خلف النصوص والرموز وتجنب سوء   التأو�ل �� الكشف عن املعا�ي  الغاية من  فمن منطلق أن 

ر��ور من الرمز باعتباره عنصرا باعثا ع�� التفك�� من جهة،   الفهم، �ان من الطبي�� أن تنطلق ه��مينوطيقا

لنص من جهة ثانية، وهو األمر �سهل علينا فهم كيفية انتقال  ووساطة أساسية لفهم الذات شأنھ شأن ا

بول ر��ور من فلسفة للرمز إ�� ه��مينوطيقا فينومينولوجيا. لذلك سنحاول �� هذه الدراسة �سليط الضوء  

من بيان ا�جوانب    وذلك باالنطالقع�� هذا املنعطف وع�� األسس ال�ي قام عل��ا والسبل ال�ي جعلتھ ممكنا،  

ة ب�ن اله��مينوطيقا والفينومينولوجيا و�يان كيف تم استثمار هذه األخ��ة �� سياق اله��مينوطيقا  املش��ك 

و�التا�� تحول اإل�سان من �ائن تأم�� إ�� �ائن تأو���، وذلك ما لم يكن ممكنا لوال تنقيح الفينومينولوجيا  

 من نزع��ا امليثالية. 

  – املنعطف الفه��مينوطيقي للفينومينولوجيا    – ينولوجيا الفينوم  – : اله��مينوطيقا  ال�لمات املفتاحية

 النص. –الرمز   – التأو�ل 
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Abstract 

Although the field of hermeneutics is different from the field of phenomenology as it may 

seem at first sight however, the similarities among them are numerous. Especially, when we 

are approaching the question of meaning and revealing hidden connotations whether carried 

out by symbols or texts … Therefore, this study revolves around one of the most important 

turning points that Hermeneutics knew in its long history, which is the phenomenological turn 

of hermeneutics that was brought about by Paul Ricoeur. Since the purpose of interpretation 

is to reveal the hidden meaning behind texts, symbols and to avoid misunderstanding, it was 

natural for Ricoeur’s hermeneutics to proceed from the symbol as an element that motivates 

thought on the one hand, and an essential mediator for self-understanding just like the text on 

the other hand, which makes it easier for us Understand how Paul Ricoeur moved from a 

philosophy of allegory to a hermeneutics of phenomenology. Therefore, we will try in this study 

to shed light on this turning point and the foundations on which it was based on and the ways 

that made it possible starting from the statement of the common aspects between 

hermeneutics and phenomenology and how the latter was invested in the context of 

hermeneutics and thus the transformation of man from a contemplative being to an interpretive 

being. This would not have been possible without the revision of phenomenology from its 

idealistic tendency. 

Keywords: hermeneutics - phenomenology - the hermeneutic turn of phenomenology - 

interpretation - symbol - text. 
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 : المقدمة  -1

تم   كث��ة �� املنعطفات ال�ي عرف��ا اله��مينوطيقا �� تار�خها الطو�ل، ولعل أولها ذلك الذي تم حينما 

االنتقال من االهتمام بالنص الدي�ي وتأو�لھ إ�� ما عداه من النصوص األخرى سواء �انت أدبية أو قانونية  

.. وهو ما تج�� �ش�ل وا�ح مع فر�در�ك شاليرماخر، وتوج مع خلفھ فلهايم دلتاي الذي جعل .أو تار�خية

للعلوم   من�جيا  أساسا  الفهم  ونقل من  إ��  اإل�سانية  التأو�لية  أن  التجر�ة  غ��  ك�ل.  التار�خ  أهم    مجال 

الفينومينولوجيا،  �� األخ��ة  هذه  أحدثتھ  الذي  ذلك  هو  اله��مينوطيقا  عرفتھ  سيحول   منعطف  والذي 

�ش�ل مباشر نحو مسألة الفهم �� حد ذاتھ ونحو فهم ال�ائن لكينونتھ، خاصة مع مارتن هيدغ��   اهتمامها

اولة تطعيم الفينومينولوجيا باله��مينوطيقا، متخذا الرمز  وها�س جورج غادام��، لتتوج مع بول ر��ور، بمح 

و�خفي معا�ي متعددة ومزدوجة،    لذا��ا،  وساطة أساسية لفهم الذات  منطلقا لتفك��ه، نظرا ل�ونھ �ش�ل 

املعرفية ا�حقول  من  �جموعة  الوقت  نفس   �� إ��    ومستثمرا  الرمز  فلسفة  من  االنتقال  من  مكنتھ  وال�ي 

�ي ال يخرج مجال اهتمامها عن البحث عن املع�ى وعن تجنب سوء الفهم وهو ما �ش�ل  اله��مينوطيقا، ال

املش��ك بي��ا و��ن الفينومينولوجيا. غ�� أن هذه األخ��ة ظلت متسمة بن�عة مثالية مع هوسرل، �� ح�ن أن  

سن�صده �� هذه    تطعيمها باله��مينوطيقا هو ما سيجعلها متحررة من املثالية وهو ما قام بھ بول ر��ور وما

االختالف   رغم  والفينومينولوجيا  اله��مينوطيقا  ب�ن  التقاطع  جوانب  بيان  من  باالنطالق  وذلك  الدراسة 

 املوجود بي��ما، و�يان دور الرمز واملع�ى �� االنتقال إ�� ه��مينوطيقا فينومينولوجية.

 : في العالقة بین الهیرمینوطیقا والفینومینولوجیا    -2

ذا ذهبنا إ�� أن الفينومينولوجيا فلسفة ذات من�ج وا�ح، تأسس مع إدموند هوسرل  ال نجانب الصواب إ

) حيث أو�ىى بضرورة الرجوع إ�� األشياء ذا��ا، �عد �عليق �ل حكم سابق يتصل بطبيع��ا  1938-1859(

ووجودها والعمل ع�� وصفها كما تتبدى مباشرة للشعور ا�خالص باعتبارها ظواهر خالصة. حيث يتو��  

صف تحديد ماهية الظواهر من حيث �� موضوعات مباشرة للشعور املتعا�� واملبدأ الذي يقوم عليھ  الو 

ما ��ىيء  شعور  هو  شعور  �ل  أن  ومؤداه  الشعور،  قصديھ  مبدأ  هو  الوصف  التصور    .1هذا  هذا 

الفينومينولو�� لهوسرل يمثل ترميما و�تماما لل�وجيتو الدي�ار�ي، الذي س�� من خاللھ إ�� إخراج األنا من  

ا�عزالھ ور�طھ بالعالم، و�� ذلك توسيع لل�وجيطو الدي�ار�ي، الذي تقف حدوده عند األنا والفكر دون أن  

�� مستوى الو�� ��ىيء ما. لذلك فمن حيث إن  يرتبط بالتفك�� �� موضوع خار��، ودون أن يصل الو�� إ

اإل�سان �ائن مفكر، فإن تفك��ه ال يمكن أن ي�ون إال �� �ىيء ما، وهو ما يجعل الو�� عند هوسرل يتجھ  

�غاية الوصول إ�� ماهيتھ. واملاهية عند هوسرل؛ �� ما يتبدى بھ ال�ىيء نفسھ للشعور ��    املوضوع،نحو  

دراكها إال من خالل إزالة �ل الصفات وا�خصائص الثانو�ة للظاهرة إ�� ا�حد خ��ة شعور�ة مباشرة، ال يتم إ

 
سر  ،مصر،1ط جان بول سارتر، نظرية في االنفعاالت، ترجمة، سامي محمود علي وعبد السالم القفاش، -1
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الذي ال �ستطيع رفعها دون القضاء ع�� املوضوع ذاتھ، هذا اإلدراك يقت�ىي حدسا يتصوره هوسرل ع��  

 غرار اإلدراك ا�ح�ىي، ويسميھ حدس املاهية.  

قل، إال أنھ ال يمكن إن�ار �عض ا�جوانب  رغم أن الفينومينولوجيا فلسفة قائمة بذا��ا ولها من�ج مست

ال   اهتمام هوسرل  أن  ال�حيح  املع�ى. فمن  سؤال  أساسا  هنا  اله��مينوطيقا ونقصد  و��ن  بي��ا  املش��كة 

ينصب ع�� تأو�ل الظواهر بقدر ما يرتكز ع�� الظواهر ذا��ا، �غية الوصول إ�� ماهي��ا، إال أن االهتمام  

د. ذلك أن التعرف ع�� ما هو ماهوي �� ظاهرة ما، والعودة إ�� األشياء ذا��ا،  بالتأو�ل ال يخرج عن هذا القص

ال ينفصل عن البحث عن املع�ى املست�� خلف األشياء، ومساءلة القصدية ال�امنة خلف ا�جزء الظاهر من  

 .1الظواهر و�� مهمة معقدة �ستحق أن تنعت بأ��ا ه��مينوطيقية حسب جان جراندن

يوجد تباعد ب�ن مفهوم الفهم واالخ��ال، ألن األول "�ع�ي �ش�ل أو بآخر اخ��ال نظرتنا    لذلك يؤكد أنھ ال 

للعالم، وأن �عرف كيف نقيم مسافة فاصلة اتجاه �ل ما يقال، ح�ى نتمكن من إحداث فرق أو اخ��اق  

اندان، وجود  ، وهو ما �ع�ي حسب جان جر 2باتجاه املع�ى، و�اتجاه إرادة القول ال�ي يراد أن ينصت إل��ا"

وحدة مكتملة ب�ن اله��مينوطيقا والفينومينولوجيا. كما أنھ مادام �ل و�� هو و�� ��ىيء ما، فإن العالقة  

ب�ن ما ��دف إليھ الو��، و��ن املقصود ذاتھ، تتسم دائما بالتوتر، وهذا التوتر املوجود ب�ن املع�ى املقصود  

اله��مينوطي مجال  ضمن  يدخل  ذاتھ،  حد   �� أك�� واملع�ى  أن  إ��  ندان،  غرا  جان  يخلص  ومنھ  قا. 

للموضوع،  القصدي  االتجاه  داخل  املع�ى  اخ��ال  عدم   �� لهوسرل،  اله��مينوطيقية  االستحقاقات 

فاملوضوع ال يفعل شيئا سوى أن يقوم بالتشارك �� �شكيل املع�ى الذي يولد معھ �� الوقت الذي تظل فيھ  

 .3�ن تملكتھ مطلقاو  األنا �� حوار دائم مع مع�ى لم يحدث

لقدت وجدت اله��مينوطيقا �� الفينومينولوجيا املصدر املعر�� واألساس امل���� الذي كسرت بھ طوق  

ا�جاهز،  الفكر  ضيق  انتقلت من  ��ا  إذ  اله��مينوطيقا،  نظر�ة  �ش�ل  صاحبت  ال�ي  التيولوجية  املنظومة 

�ي الدينية البادية �� ظاهر الكتاب املقدس، أو  الذي ينظر إ�� املمارسة التأو�لية �وسيلة الستخراج املعا

املتوار�ة خلف املع�ى ا�حر��، إ�� رحابة الوجود؛ حيث وطن ال�ائن ومسكن الفهم، كما أن اله��مينوطيقا  

وضعها،  أصل   �� عل��ا  قامت  ال�ي  املثالية  وأوهام  التعا��  سلطة  من  الفينومينولوجيا  انتشلت  باملقابل، 

من قبل الشعور    le sens visé�ل الوجود من خالل صيغة البحث عن املع�ى املقصود  وأدخل��ا �� مجال تأو 

 .4فتحول الباحث �� ميدا��ا من �ائن تأم�� إ�� �ائن تأو���

إن أهمية مجهودات هوسرل تتج�� �� توج��ھ الفينومينولوجيا نحو ظاهرة القصدية، و�ذلك ي�ون قد  

نھ و�� مقابل ذلك ي�ون قد وفر الفرصة لله��مينوطيقا �ي تضع  دخل اله��مينوطيقا من با��ا الواسع، لك

 
 . 49ص، 2007، االختالفالجزائر، منشورات ،1طترجمة عمر مهيبل،  الهيرمينوطيقي للفينومينولوجيا،جان جراندان، المنعرج  -1
 .58المصدر نفسه، ص -2
 .60، صصدر نفسهالم -3
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�ساؤل  موضع  فينومينولوجيتھ   �� املتضمنة  الفينومينولوجية  غ��  االف��اضات  ال�ي  1�عض  املهمة  و��   .

سيقوم ��ا تالميذه بدءا من مارتن هيدغ�� إ�� بول ر��ور، هذا األخ�� الذي اعت�� أن "االختيار لصا�ح املع�ى 

إذ ه��مينوطيقا"هو  ل�ل  بالنسبة  األعم  املسبق  االف��اض  الفينومينولوجيا    2ن  ب�ن  اللقاء  نقطة  أي 

 واله��مينوطيقا. ومنھ حاول �� مشروعھ الفلسفي تطعيم الفينومينولوجيا باله��مينوطيقا.  

 : الرمز والتأویل  -3

)، الذي جعل 8918-1976(إذا �انت اله��مينوطيقا قد عرفت منعرجا فينومينولوجيا مع مارتن هيدغ��  

ر��ور  بول  مع  سيستمر  املنعطف  هذا  فإن  االنطولوجيا،  نحو  يتجھ  التأو�ل  حيث    2005/1913)(سؤال 

حاول تطعيم الفينومينولوجيا باله��مينوطيقا، منفتحا �� الوقت نفسھ ع�� حقول معرفية متعددة وغنية  

ز منطلقا  م مشواره الفكري من اتخاذ الر   �المس��التحليل النف�ىي والسيميائيات واألن��و�ولوجيا والتار�خ،  

ما   الرمز واصطبغت بصبغتھ وهو  الفكر�ة ��اجس  �� مس��تھ  تلونت  لتفك��ه، لدرجة أن ف��ة الستينيات 

يصرح بھ بوضوح تام حينما يقول: "من املمكن أن نالحظ، مع ذلك، أن تأو�لي�ي ظلت متمركزة ع�� الرموز  

يت الرموز محددة بالبنية الداللية الزدواجية املع�ى؛ ذلك أن تقبال أك��  إبان سنوات الستينيات، �� ح�ن بق

ا�ساعا للتحليل البنيوي �ان يتطلب معا�جة "موضوعية" ل�ل أ�ساق العالمات، فيما يتجاوز خصوصية  

شموال   أك��  تنقيح  و�عادة  اله��مينوطيقا  ملهمة  تحديد  إعادة  العمل  هذا  عن  تمخض  فقد  و��ذا  الرموز. 

التأملية"لفلسف� لنفسها  3ي  ل��سم  الرموز   �� التفك��  من  انطلقت  ر��ور،  عند  اله��مينوطيقا  فإن  ومنھ   .

مسارها ا�خاص ولت�جل منعطفا جديدا �� اله��مينوطيقا. وما اهتمام ر��ور بالرمز إال ألن هذا األخ�� يبعث  

عرفھ ب�ونھ "�ل بنية دالة، �ش�� ف��ا املع�ى املباشر،    مختلفة لذلكع�� التفك�� ل�ونھ يحمل معا�ي ودالالت  

واألو��، وا�حر��، فضال عن نفسھ إ�� مع�ى آخر غ�� مباشر، وثانوي، ومجازي، وال يمكن أن يفهم إال من  

 . 4خالل املع�ى األول"

لفكر الذي  من هنا، �ان التأو�ل عند ر��ور، كشفا عن الدالالت ا�خفية ال�ي تحملها الرموز فهو" عمل ا 

يت�ون من فك املع�ى ا�خت�ئ �� املع�ى الظاهر، و�قوم ع�� �شر مستو�ات املع�ى املنضو�ة �� املع�ى ا�حر��. 

و��ي إذ أقول هذا، فإ�ي أحتفظ باملرجع البدئي للتفس��، أي لتأو�ل املعا�ي ا�حتجبة وهكذا يصبح الرمز  

�ل بالرمز، نا�ع من �ون الرمز يحمل دالالت خفية ال  . هكذا فارتباط التأو 5والتأو�ل متصور�ن متعالق�ن"

يمكن الوصول إل��ا إال من خالل إزالة الطبقات ا�خارجية للوصول إ�� املع�ى الباطن وهو ما �ع�ي أن املع�ى 

 
 . 61، صنفسه المصدر -1
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متعدد و�عدديتھ تقت�ىي بالضرورة عمل الفكر و�دء التأو�ل، مما يجعل عمل املؤول ال يخرج عن البحث  

ا�ي ا�خفية للرموز. ولهذا �ان اإلمساك باملع�ى ا�حقيقي هو اإلش�ال العميق الذي عا�جتھ  عن الداللة واملع 

اله��مينوطيقا والذي يجسد التفك�� �� الرمز أحد تجلياتھ األساسية؛ ع�� اعتبار أن هذا األخ�� يحمل مع�ى 

مش�لة تأو�لية تظهر �ش�ل    مزدوجا: ظاهرا و�اطنا أو حرفيا ومجاز�ا، لذلك تظل �عددية الداللة وازدواجي��ا

الشر رمز�ة   �� التفك��  ح�ن  ر��ور،  حسب  �� 1وا�ح  البحث  من  انطالقھ  بھ  نفسر  أن  يمكن  ما  وهذا   .

إ��   النفاذ  املؤول  من  تقت�ىي  تأو�لية  إش�االت  تحمل  قضايا  باعتبارها  واإلرادة...  الشر  رمز�ة  و  ا�خطيئة 

�مينوطيقا إ�� فهم أفضل للذات، ع�� وساطة الرمز  وهو جهد سعت من خاللھ اله�  أعماقها وحل شفرا��ا 

وع�� التأمل الذي �عد "عودة إ�� الذات، وهو ليس عملية ا�ع�اسية فقط، وليس مجرد مرآة يمكن للذات  

أن تلمح نفسها ف��ا بل إ��ا تجر�ة تتوسطها الرموز والعالمات واآلثار، فت�ون بذلك معرفة الذات عملية  

وما ارتباط فهم الذات بفهم لغة الرمز، إال ألن هذا األخ�� �� منظور ر��ور يدعو    2"تتحقق ع�� جهة الغ��ية.

مبدأين أساس�ن �ع�� ع��ما بالقول التا��: "إن الرمز يدعو  إ�� التفك�� والتأمل، لذلك يمكن رد فلسفتھ إ��  

ما املبدأ الثا�ي، فإنھ  ؛ حيث يفسر املبدأ األول، فلسفتھ عن اإلرادة، أ 3للفكر" و "فسر أك�� تفهم أحسن"

يب�ن التقارب ب�ن الشرح باعتباره أقرب للعلوم اإل�سانية من علوم الطبيعة، كما يو�ح التنافر ا�حاصل  

آلية   التأو�ل  ي�ون  ح�ن   �� الطبيعية.  العلوم  مجال  من  أك��  تق��ب  ال�ي  التجر�بية  واملالحظة  التأو�ل  ب�ن 

شف عن مكنونا��ا. و�ذا �ان الرمز �ش�ل منطلقا أساسيا  أساسية لفتح الداللة املتخفية للنصوص والك 

الداللة   الكشف عن  أك�� من خالل  نفهم  التفك�� و�جعلنا  يبعث ع��  أنھ  للتفك�� عند ر��ور من منطلق 

املتوار�ة ال�ي يخف��ا، فإن ما �ان ير�د "س�� أغواره والتعمق فيھ، هو هذه العالقة الدائمة واملالزمة ل�ل من  

والر  حقيقيا  الفكر  ومنطلقا  مناسبة  األصلية،  ا�خطيئة  مفهوم  ذلك   �� بما  الشر،  رمز�ة  ش�لت  وقد  مز، 

 . 4للتفك�� �� هذه العالقة"

 : عالم النص وفهم الذات  -4

التأو�ل معها يمر ع�� وساطة النص، فنحن   إ�� فهم الذات، فإن  ل�ن �انت ه��مينوطيقا ر��ور �س�� 

فبالكتابة ��جل النص شهادة    5�ونھ " �ل خطاب تثبتھ الكتابة"نفهم ذواتنا ع�� فهم النص الذي �عرفھ ب

ميالده ويع�� عن إبداعية �اتبھ، غ�� أنھ بمجرد التعب�� عنھ كتابة، فإنھ يؤسس النفصالھ عن قصد املؤلف.  

باختالف   تختلف  متعددة  لتأو�الت  حامال  يجعلھ  ما  وهو  املؤلف،  عن  النص  يتباعد  الكتابة  طر�ق  فعن 

 
1- P. Ricoeur, Ecrit et conférence 2, Herméneutique, éd seuil, Paris,2010, p: 23. 

مؤسسة مؤمنون بالحدود، الرباط،  ، 1طرمينوطيقا الفلسفية وهيرمينوطيقا النص الديني عند ريكور، يمصطفى العارف، اله - 2
 .29، ص2018المغرب، ط، 

 .15بق، صادر سوهيرمينوطيقا النص الديني عند ريكور، مصطفى العارف، الهيرمينوطيقا مص - 3
مركز دراسات فلسفة  بغداد ، 60-59سالمية معاصرة، عدد إعبد هللا بريمي، من رمزية الشر إلى الهيرمينوطيقا، ضمن مجلة قضايا  - 4

 . 135، ص2014سنة،  الدين،
 . 105بق، صاسصدر بول ريكور، من النص إلى الفعل، م- 5
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الك إ��  الكالم  من  "االنتقال  أن  ذلك  يتعلق  القارئ.  فيما  والسيما  متعددة،  بطرائق  ا�خطاب   �� يؤثر  تابة 

) ال�ي يحيل إل��ا املؤلف، وال�ي ال نجد صداها داخل قصديتھ، و�نما تخلق  (la referenceبمسألة املرجع  

، وهو مفهوم بمثابة املفتاح األسا�ىي لفهم النص ��  1عاملا خاصا ��ا داخل النص �سميھ ر��ور عالم النص"

 الل العالم الذي يخلقھ �عيدا عن املؤلف.  ذاتھ من خ

�س�� بول ر��ور، �� نفس املسار الذي سار فيھ غادام��، معت��ا أن الكتابة �� ما يجعل النص �ع�� عن  

ذاتية مؤلفھ و�نفصل ع��ا، ومنھ فليس املهم هو فهم ماهية املؤلف ع�� النص، لفهم العالم الذي يحملھ  

ليس سوى "�ىيء النص" �� ه��مينوطيقا غادام��، وهو مفهوم أسا�ىي لفهم  ب�ن طياتھ. غ�� أن عالم النص 

تركتھ   الذي  اإلرث  عن  يبتعد  تجعلھ  خطوة  ر��ور  يخطو  خاللھ  ومن  مؤلفھ،  ذاتية  عن  �عيدا  النص 

قبلھ   ومن  ر��ور  ��م  ال  مبدعھ.  ماهية  عن  البحث  ��اجس  ��تجس  �انت  ال�ي  شاليرماخر،  ه��مينوطيقا 

اال  إذن هذا  النص،  غادام��  لھ خارج  �ع�� عن عالم يجد مرجعية  الكتابة  أن  ��م هو  إن ما  بل  هتجاس، 

ويش�ل بذاتھ بنية منفصلة عن قصد صاحبھ، و�ذلك فما يمكن فهمھ داخل النص هو العالم املوجود فيھ  

ية،  وهو ما �ع�ي أن ر��ور ير�ط مغزى النص ب" العالم الذي ي�ون متحررا من الضوابط التداولية أو اإلحال

، أما دور القارئ فيتحدد �� الكشف عن الدالالت  2إال أنھ ي�ون مرتبطا بكينونتنا �� العالم ارتباطا وثيقا"

ينتجها عند قراءتھ للنص الذي   ال�ي  الذاتية  �� النص انطالقا من الوساطات  واملعا�ي املتعددة واملتوار�ة 

 ا�حاجة إ�� تأو�لھ م�حة.يظل منفتحا ع�� تأو�الت متعددة ومتنوعة، و�� ال�ي تجعل 

ال تخلو قراءة النص عند ر��ور، كما هو ا�حال عند غادام��، من اف��اضات مسبقة أو أح�ام مسبقة  

كما يحلو لغادام�� �ع��ا، ع�� اعتبار أن القارئ ليس عنصرا محايدا بل إنھ يأ�ي إ�� قراءة النص وهو محمل 

نفسھ، معت الطر�ق  ر��ور  �سلك  مسبقة.  قبل  باف��اضات  ما   " أن  ينشط    –��ا  فعاال  �عد عنصرا  الفهم" 

. و�ذلك  3التأو�ل، و�جعلھ آلية إلنتاج املع�ى، الذي لن ي�ون بالضرورة املع�ى نفسھ الذي قصده املؤلف"

فالكتابة تمنح املؤلف استقالليتھ الداللية، وتجعلھ متحررا من سياقات إنتاجھ ومندرجا �� سياقات أخرى  

باعتباره ا�جال الذي يقود إ�� الفهم والتفس��، و�� الثنائية ال�ي سيعيد ر��ور النظر    بفعل فعل القراءة،

ف��ا، وسيحاول رفع التعارض ب�ن طرف��ا، وهو التعارض الذي أسسھ دلتاي، حينما اعت�� أن مجال الفهم  

لتعارض محاوال بيان  هو العلوم اإل�سانية، �� ح�ن أن التفس�� ينت�ي إ�� العلوم الطبيعية. يرفض إذن هذا ا

التداخل املوجود ب�ن التفس�� والفهم معت��ا أن "عملية التأو�ل بوصفها خطاب القارئ، �� نقاشنا هذا، فقد  

للمع�ى  الن�ىي واللفظي  يمثل ما يمثلھ االستقالل  للقراءة  التفس��  �� األقل، و�ن  يقال ع�� نحو تمهيدي 

اف��اضات مسبقة لفهم النص، فإن التفس�� �ش�ل ضرورة    و�ذا �ان القارئ ينطلق من  4املوضو�� ل�خطاب"
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إذ من شأن   الفهم"،  "ما قبل  ال�ي �ستمدها من  للقارئ  ال��يئة  غ��  االف��اضات  تجاوز  ل�ونھ �ساعد ع�� 

العناصر   فهم  من  انطالقا  النص  بنية   �� الثاو�ة  املعا�ي  يكشف  القارئ  يجعل  أن  املوضو��  التفس�� 

نا ن�ون أمام التحليل البنيوي للنص والذي �عت��ه آلية اشتغال تتأسس ع�� بنية والعالقات املؤسسة لھ وه

داخلية منعزلة عن ا�خارج، حيث ال يوجد خارج النص بالنسبة أل�حاب هذا التحليل بل داخلھ، �� مقابل  

إن الغاية    .1االتجاه اله��مينوطيقي الذي �عت�� أن الفهم يقيم عالقة تواصل ب�ن روح القارئ وروح املؤلف

األساسية من اله��مينوطيقا �� فهم الذات سواء بوساطة النصوص أو الرموز والعالمات، وذلك عن طر�ق  

التملك واملسافة، أي تملك النص واملقصود ��ذا املفهوم أن " تأو�ل النص يجد تحققھ داخل تأو�ل الذات  

مما    2مغاير وتبدأ �� تحقيق ذلك الفهم الذا�ي"املؤولة لذا��ا. و�� �� تأو�لها للنص تفهم ذا��ا �ش�ل أحسن و 

تبقينا   إذ  الفهم ممكنا،  املسافة ف�ي ما يجعل شرط  أما  النص،  أفق  يتسع و�دمج مع  القارئ  أفق  يجعل 

داخل انتمائنا إ�� عالم سابق، وتجعلنا نقيم مسافة نقدية معھ. لهذا فالتأو�ل هو الذي يقرب البعيد و�قاوم  

 قارئ، والنص و�دمج مع�ى النص �� الفهم ا�حاضر و�جعل ما �ان غر�با مألوفا.مسافة التباعد ب�ن ال

 : في نقد الفینومینولوجیا والتأسیس لهیرمینوطیقا فینومینولوجیة  -5

إش�الية   يحمل  باعتباره  الرمز   �� بالتفك��  مسارها  افتتحت  قد  ر��ور،  بول  ه��مينوطيقا  �انت  إذا 

حاولة استكشاف املع�ى ا�خفي من وراء املع�ى الظاهر، فإن ذلك  ه��مينوطيقية تبعث ع�� التفك�� وع�� م

منعطفات   باعتبارها  الفينومينولوجيا،  وع��  النف�ىي  التحليل  وع��  اللغة  فلسفة  ع��  ينفتح  جعلھ  ما 

من�جية ومعرفية أساسية لتشكيل ه��مينوطيقا فلسفية، قادرة ع�� قراءة وتأو�ل النصوص؛ حيث "�ان ��  

توضيح �عد الشر �� بنية اإلرادة، ومن هنا استند إ�� املن�ج التأم�� الوصفي لدى هوسرل  عملھ األول ير�د  

، و�ذا �ان منطلقھ هو  3والثنائي ياس��ز ومارسيل وأطلق ع�� هذا النوع من الوصف الظاهر�ات الوجودية"

إن غايتھ �انت �� مسألة اإلرادة وتأو�ل رمز�ة الشر وما عداها من الرموز سواء �انت مقدسة أو أسطورة ف

 �� النحو  ا�حلم ومماثالتھ ع�� هذا  و�ندرج   " مزدوجة  تحمل معا�ي  الرموز  ألن  املع�ى  حقيقة  البحث عن 

منطقة من اللغة �علن عن نفسها أ��ا محل الدالالت املعقدة حيث مع�ى آخر يظهر و�حتجب معا �� مع�ى 

�حال أن هذا املش�ل، مش�ل املع�ى املزدوج غ��  .. وا.مباشر، فلنسم هذه املنطقة ذات املع�ى املزدوج رمزا

خاص بالتحليل النف�ىي: ففينومينولوجيا الدين �عرفھ أيضا، والرموز ال�ونية الك��ى لألرض والسماء واملياه  

فالتجر�ة اإل�سانية �غت�ي باعتمادها ع�� الرمز واللغة والعالمات �وساطة    4وا�حياة واأل�جار وا�حجارة"

ما، ف�ي مدخل لفهم الذات، لذلك خلص سيغموند فرو�د إ�� أن �ل ما هو مخبأ ومختف  ب�ن الذات ونفسه

�� البنية النفسية العميقة، يمكن فهمھ و�عقلھ بواسطة اللغة؛ ع�� اعتبار أن الرغبة تطفو إ�� سطح اللغة  

 
 .71ص ،بقامرجع سبول ريكور،  رمينوطيقا النص الديني عنديالفلسفية وه االهيرمينوطيقمصطفى العارف،  - 1
ويلية في هيرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور،  - 2

ٔ
 .232، ص بقامرجع سعبد هللا بريمي، السيرورة التا

حمد عبد الحليم عطية،  - 3
ٔ
 .32ص، 2011لبنان، دار الفارابي،  -بيروت ،1ريكور والهيرمينوطيقا، الطبعةا

سعد،في التفسير محاولة بول ريكور،  -4
ٔ
طلس للنشر والتوزي، دمشق، 1ط في فرويد، ترجمة وجيه ا

ٔ
 .16، ص2003، عا
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�ى ا�خفي الذي  و�ع�� عن ذا��ا رمز�ا وما ع�� ا�حلل النف�ىي إال أن يفك شفرات الرموز ح�ى يصل إ�� املع

تخفيھ، و�� هذه ا�حالة ي�ون عملھ غ�� خارج عن عمل املؤول وت�ون اله��مينوطيقا تأو�ال للرموز. غ�� أن  

هذا املع�ى الذي يحصر اله��مينوطيقا �� تأو�ل الرموز يظل ضيقا أمام شساعة ما يمكن تأو�لھ، لذلك يوسع  

أساسي �وساطة  النصوص  اتخاذ  إ��  اله��مينوطيقا  ع��  مجال  فقط  االعتماد  بدل  لذا��ا  الذات  لفهم  ة 

وساطة الرموز. وهنا ي�ون ر��ور �� قلب الفلسفة التأملية، ال�ي يو�ح أن خطھ الفكري ال يخرج �� جانب  

تطعيمها    �� تنخرط  بل  الهوسرلية،  الفينومينولوجيا  عن  تنفصل  ال  فاله��مينوطيقا  لذلك  ع��ا،  منھ 

: إنھ  باله��مينوطيقا، و�� هذا الصدد ي إليھ بثالثة مالمح  قول: "أود أن أم�� التقليد الفلسفي الذي أنت�ي 

بديال   ي�ون  أن  و�ر�د  الهوسرلية،  الفينومينولوجيا  منطقة   �� و�بقى  التأملية،  الفلسفة  خط   �� يندرج 

 .1ه��مينوطيقيا لهذه الفينومينولوجيا"

من   املنحدر  الفكري  ا�خط  ذلك  التأملية،  بالفلسفة  ر��ور  �انط  يقصد  ع��  الدي�ار�ي،  ال�وجيتو 

املعرفة   لعمليات  فاعلة  ذاتا  باعتبارها  الذات  بفهم  أساسا  ��تم  وال�ي  الفر�سية،  �انط  �عد  ما  وفلسفة 

واإلرادة... ويع�ي بالتأمل " فعل العودة إ�� الذات، الذي من خاللھ تمسك الذات �� وضوح عق�� ومسؤولية  

ال� للعمليات  املوحد  باملبدأ  ذاتا"أخالقية،  بوصفها  نفسها  وتن�ىى  داخلها  تتشتت  هو  2ي  إذن  فالتأمل   ،

اس��جاع لوحدة الذات ولتطابقها مع ذا��ا، وتحقيقها لوع��ا بذا��ا. لكن ما العالقة ب�ن الفينومينولوجيا  

ا�حاصل   التباعد  تقر�ب  يمكن  كيف  البعض؟  �عضهما  عن  منفصل�ن  معرفي�ن  كحقل�ن  واله��مينوطيقا 

 بي��ما؟ 

انت الفينومينولوجيا تنحدر من تقاليد فلسفة الو�� عند دي�ارت، و�ان همها هو تحصيل املع�ى،  إذا � 

واملع�ى والذي سيؤدي �عد قرن من  ;فإ��ا ال تبتعد كث��ا عن مطمح اله��مينوطيقا ال�ي اهتمت �سؤال الفهم  

اله أن  "ف�حيح  بالفينومينولوجيا،  اله��مينوطيقا  التقاء  من  ر��ور  حسب  ��  الزمن  استمرت  ��مينوطيقا 

حمل ا�شغاالت مختلفة عن تلك ال�ي اهتمت ��ا الفينومينولوجيا �ش�ل ملموس، بينما طرحت هذه األخ��ة  

التار�خ   أ�عاد   �� ديلتاي،  منذ  طرحتھ،  اله��مينوطيقا  أن  ح�ن   �� واإلدرا�ي،  املعر��  �عده  املع�ى،��  سؤال 

نف  هو  الناحيت�ن،  من  لكنھ  اإل�سانية.  ب�ن  والعلوم  والذات،  املع�ى  ب�ن  العالقة  عن  األسا�ىي  السؤال  س 

هكذا فاملش��ك ب�ن اله��مينوطيقا والفينومينولوجيا هو سؤال املع�ى. الذي    3معقولية األول وتأملية الثانية"

يتم تحصيلھ من خالل فهم مع�ى النص والذات القارئة لھ، من زاو�ة نظر اله��مينوطيقا، و�وصفھ نتيجة  

 لقصدية لو�� ما باملع�ى الذي يواجهھ من الناحية الفينومينولوجية. للعالقة ا

غ�� أن اله��مينوطيقا مع ر��ور، و�ن �انت تنطلق من الفينومينولوجيا فإ��ا ال تبقي عل��ا كما �انت ��  

  صيغ��ا املثالية مع هوسرل، بل إ��ا تحاول تطعيمها وتجاوز إخفاقا��ا. والسبيل الذي ساعد ر��ور �� هذه

العملية هو وساطة الرموز، يقول �� هذا الصدد: " ال يوجد فهم للذات بدون أن ي�ون موسطا �عالمات، أو  
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ٔ
بحاث التا

ٔ
 .19ص  ،بقامرجع س بول ريكور، من النص إلى الفعل، ا
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رموز، أو نصوص. و�تطابق فهم الذات �� ��اية األمر، مع التأو�ل املطبق ع�� هذه املصط�حات الوسيطة،  

ا من املثالية ال�ي حاول هوسرل أن  ذلك أن اإلنتقال من أحدها إ�� اآلخر يجعل اله��مينوطيقا تتحرر تدر�جي

وهذا ال �ع�ي أن ر��ور ينطلق من فينومينولوجيا هوسرل كما �� بل إنھ يقدم لها  1يما�� ��ا الظاهراتية"

 نقدا الذعا، خاصة �� جان��ا املثا��، و�مس نقده هذا أر�عة جوانب و��:

لعلمية، الذي اعت��تھ املثالية الهوسرلية  �� إدعاء الفينومينولوجيا للعلمية، حيث �عت�� أن هدف ا أوال:

والذي يمكن شرحھ بمفهوم االنتماء الذي ال    2ت��يرا أخ��ا، يبلغ حده األسا�ىي �� الشرط األنطولو�� للفهم"

يمكن تجاوزه بالنسبة ل�ل مشروع ت��يري أو تأسي�ىي. و�ذا �ان اكتشاف الفينومينولوجيا العظيم يتمثل �� 

، ال�ي تقت�ىي البحث ما يصنع وحدة  املوضوع-الذاتفها أيضا تتمثل �� عالقة  القصدية، فإن نقطة ضع

مع�ى املوضوع ووحدة بناء هذه الوحدة �� ذاتية مؤسسھ. و�� اإلش�الية ال�ي يجد لها ر��ور حال من خالل 

 االنتماء أي انتماء الذات العارفة إ�� املوضوع الذي تحاول التعرف عليھ. 

الث  ثانيا: النقد  ينت�ي يتمثل  البناء األسا�ىي الذي   �� للفينومينولوجيا،  اله��مينوطيقا  ا�ي الذي تقدمھ 

الذي   الوقت   �� التجر�ة  نقد   �� تكمن  الفينومينولوجيا  أن غرابة  السياق  �� هذا  ويعت��  ا�حدس،  لنظام 

ذا��ا   �عتمد فيھ ع�� ا�حدس ا�خالص، وا�حال أنھ ال يمكن تجاوز حقل التجر�ة، فالفينومينولوجيا �� حد

ال تتحدد خارج العالم، بل �� م�ان التجر�ة الطبيعية ذاتھ. لذلك ال يمكن تجاوز التجر�ة مهما �ان ا�حدس 

، كما يطرح ا�حدس إش�اال يتعلق بالوساطة ب�ن الفهم والتأو�ل و�� الوساطة ال�ي 3يرجع إ�� عالم األف�ار

�� الوسط، وليس �� البداية أو ال��اية، بينما   يرفضها ر��ور، إذ "تحاول الفينومينولوجيا أن تضع املؤول

التأو�ل  يوجهنا  ذلك  خالل  ومن  قبل،  من  بدأ  قد  �ان  حوار  أو  محادثة  وسط  يقتحم  أن  التأو�ل  يحاول 

 .4و�جعلنا مساهم�ن �� هذه ا�حادثة أو ا�حوار"

بالذات، حيث ال ينفصل ينصب نقد اله��مينوطيقا للفينومينولوجيا ع�� مسألة ا�حدس وعالقتھ  ثالثا:  

ومعرف��ا الذات  فهم  أن  بيد  أمره،   �� مش�و�ا  �عال  �ل  و�صبح  الذات  عن  أمر    ا�حدس  ذاتھ  حد   �� هو 

مش�وك فيھ، ألن معرفة الذات حسب ر��ور قد تتعرض لتدخل بنيات مهيمنة، مما �شوش عل��ا، �� ح�ن  

معرفة   وتقديم  الذات  فهم  وحدها  اله��مينوطيقا  استطاعة   �� نقد  أن  إ�حاق  من  انطالقا  وذلك  ع��ا، 

املسبق ا�حكم  مفهوم  برفعها  وذلك  الذات  بفهم  يقيم   االيديولوجيا  "الذي  املباعدة  مفهوم  من  وانطالقا 

مسافة زمنية ب�ن املوضوع املدروس و��ن الذات الدارسة. ال �ع�ي املباعدة املوضوعية، بل محاولة تقر�ب  

 . 5نطالقا من استثمار ال��اث التار��� الذي يدعم عملية الفهم"املوضوع تار�خيا، وجعلھ معاصرا لنا ا
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تتعلق املؤاخذة الرا�عة ملثالية هوسرل بمسألة الذات املتأملة، ال�ي تدعو اله��مينوطيقا إ�� جعلها  را�عا:  
آخر مقولة من مقوالت نظر�ة الفهم، يصبح فهم الذات مرتبطا بالنص، و�ذلك يتم استبدال األنا سيدة  

 و�تم فهم الذات لذا��ا ع�� وساطة النص.  1نفسها، بالذات مر�دة النص

تأسيس   ليعيد  إال  لهوسرل،  املثالية  الفينومينولوجيا  إ��  ر��ور  يوجهها  ال�ي  املؤاخذات  هذه  تكن  لم 
الفينومينولوجيا ع�� اله��مينوطيقا أو ع�� األقل ل��سم خط الوصل بي��ما، والذي وجده من جهة �� سؤال  

ع�ى ومن جهة أخرى، �� جانب االنتماء املش��ك للفلسفة التأملية �عد تخليصها من صيغ��ا املثالية. وهكذا  امل
لفينومينولوجيا   هوسرل  مشروع   �� إذن  يندرج  تأو�لية  تصبح  أن   �� الفينومينولوجيا  "مص��  فإن 

تظل ه��مينوطيقا الذات من  تر�سندنتالية، أي ه��مينوطيقا تأملية، تمنح "اال�ستمولوجيا" م�ان��ا، أل��ا  
 .2حيث إ��ا موجود يتطابق فيھ بصفة ال متناهية تبيان العالم تبيان الذات"

 خاتمة:  -6

صفوة القول، أن املسار اله��مينوطيقي لر��ور سيعرف أثناء س��ورتھ البحثية منعطفا مهما �� اتجاه  
د �عديل وتجاوز �عض نزعا��ا، أرضية  الفينومينولوجيا. حيث ش�لت هذه األخ��ة �� صيغ��ا الهوسرلية، �ع

مناسبة لتأسيس فينومينولوجيا ه��مينوطيقية تنطلق من فلسة تأملية فينومينولوجية لك��ا تطرح نفسها  
لها.  ا�عدام   كبديل  �ع�ي  ال  هذا  فإن  الفينومينولوجيا،  و  اله��مينوطيقا  حقل  ب�ن  الب�ن  االختالف  فرغم 

ن ما يجمعهما أك�� مما يفرقهما. ولعل مركز التقاطع بي��ما هو سؤال  الروابط ونقط االلتقاء بي��ما، بل إ
بقدر ما �ان ��دف إ�� الوصول   املع�ى. ذلك أنھ رغم أن اهتمام هوسرل لم يكن منصبا ع�� تأو�ل الظواهر،

ء  فإن التأو�ل ذاتھ ال يخرج عن هذا القصد. فالتعرف ع�� ماهية الظاهرة والعودة إ�� األشيا   ،إ�� ماهي��ا
ذا��ا ال ينفصل عن البحث عن املع�ى املست�� خلف األشياء، فهو نتاج للعالقة ب�ن الذات واملوضوع. وهكذا  
القلق   فإن  ثناياه،  ب�ن  املست��  واملع�ى  النص  قالھ  ما  فهم  هاجس  يحكمھ  اله��مينوطيقي  الهم  �ان  فإذا 

 اجهھ من الناحية الفينومينولوجية. الفينومينولو�� ينبع عن العالقة القصدية لو�� ما باملع�ى الذي يو 

من   مجموعة  ه��مينوطيقية،  لفينومينولوجيا  التأسيس  سبيل   �� ر��ور،  ه��مينوطيقا  استثمرت  وقد 
ا�حقول املعرفية �السميائيات والتحليل النف�ىي والسانيات والبنيو�ة....أمدتھ باألدوات املن�جية الضرور�ة  

�مينوطيقي الذي سيس�� ع�� هديھ، ف�انت نقطة انطالقھ �� الرمز  ملقار�ة سؤال املع�ى ورسم املسار اله�
الذي وجد فيھ باعثا أساسيا ع�� التفك�� ووساطة مهمة لفهم الذات، نظرا لغ�ى املعا�ي ال�ي يحملها وال�ي 
تظل محتجبة ومتخفية إ�� أن ينكشف سرها عن طر�ق الفهم والتأو�ل. وهو ما ينطبق أيضا ع�� النص  

أساسية لفهم الذات، فع�� فهم النص يفهم اإل�سان ذاتھ وهذا ما يجعل تأو�ل النص يتحقق    بوصفھ وسيلة 
داخل تأو�ل الذات املؤولة لذا��ا. وعليھ يمكن أن نفهم كيف يتحول اال�سان من �ائن تأم�� إ�� �ائن تأو���  

حول الفينومينولوجيا  يؤول ذاتھ �� تأو�ل النصوص والرموز وكيف استطاعت اله��مينوطيقا مع ر��ور أن ت
وتحر�ر   تنقيح  منھ  اقتضت  وال�ي  املنال  الصعبة  املهمة  و��  ه��مينوطيقية،  أسس  ع��  وتؤسسها 

 الفينومينولوجيا الهوسرلية من نزع��ا امليثالية. 

 
ويل، بول ريكور، من النص إلى الفعل،  - 1

ٔ
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ٔ
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ٔ
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 الجنس في سیاق المجتمع المغربي 

 

 

 

 

 ملخص: 

 البعد  يتجاوز   والذي   با�جنس،  املتعلقة  القضايا  حول   وفر�ًدا  علمًيا  منظوًرا  املقار�ة السوسيولوجية  تقدم

�� ضوء األدبيات السوسيولوجية  و  .ل�جنس  والثقافية  االجتماعية  األسس  ع��  يؤكد  ل�جنس، ألنھ  البيولو��

با�جنس ��تم    أنھ  كما  املغر�ي،  للمجتمع  ا�جن��ي  ا�جانب  ع��  يركز   أنھ  حيث  من  املقال  هذا  يأ�ي،  ال�ي 

 .املغر�ي للمجتمع ا�جنسية العقلية فهم ع��  لعر�يا الباحث أو العر�ي  القارئ  سيساعد 

 .السوسيولوجيا، ا�جنس، الهيمنة الذ�ور�ة، ا�جتمع، الثقافة�لمات مفاتيح: 

 

 

Abstract: 

The sociological approach offers a unique scientific perspective on issues related to 

sexuality, which goes beyond the biological perspective of sex, as it emphasizes the social 

and cultural foundations of sex. In light of the social literature regarding sex, this article comes 

in that it focuses on the sexual aspect in Moroccan society, as well as that it will help the Arab 

reader or Arab researcher to understand the sexual mentality of Moroccan society. 

Keywords: Sociology, Sex, Masculine Domination, Society, Culture. 
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خلف��ا   ال�ي  األفعال  ردود  من  خلفية مجموعة  املغر�ي ع��  السياق   �� ا�جنس  بموضوع  اهتمامنا  يأ�ي 

�عض  �عض   طرف  من  االف��ا��ي،  العالم   �� وا�جنس  ا�حب  حول  بنشرها  قمنا  ال�ي  العلمية  املقاالت 

االجتماعية   ا�حياة  صلب   �� موضوع  بإثارة  اإلشادة  ب�ن  ما  ت��اوح  أفعال  ردود  و��  واألصدقاء،  الباحث�ن 

فهذه املواقف �ع��    لألفراد من جهة، واالنزعاج من إثارة موضوع �عد من التابوهات من جهة أخرى، و�التا��

 عن ثنائية الكشف واإلخفاء ال�ي تم�� موضوع ا�جنس �� ا�جتمعات العر�ية بصفة عامة. 

الثقافة   مثل  با�جنس،  املرتبطة  القضايا  حول  وفر�ًدا  علميا  منظوًرا  السوسيولوجية  املقار�ة  تقدم 

ا إ�� �ونھ يؤكد ع�� األسس  ا�جنسية أو الفعل ا�جن��ي، وهو منظور يتجاوز البعد البيولو�� ل�جنس، نظر 

عوامل   بفعل  يتش�ل  بل  وحسب،  بيولوجًيا  ا�جنس  بناء  يتم  ال  حيث  ل�جنس؛  والثقافية  االجتماعية 

) أن "ع�� عن  Michel Maffesoliاجتماعية وثقافية. وقد سبق لعالم االجتماع الفر���ي ميشيل ماف��و�� (

ق واألصيل �� معطي�ن أساسي�ن وهما املعطى الدي�ي  تصور مفاده أن ا�حيو�ة االجتماعية تجد �عب��ها العمي

. و�التا��، تأ�ي أهمية هذه املقالة، ��  1واملعطى ا�جن��ي، أو فيما يحلو لـ شورسك �سميتھ بثقافة املشاعر"

�و��ا تركز ع�� املعطى ا�جن��ي، فضال ع�� أ��ا ستمكن القارئ العر�ي أو الباحث العر�ي من فهم الذهنية  

 ا�جنسية للمجتمع املغر�ي. 

 : الجنس کداللة علی القوة الذکوریة  -2

�عت�� ا�جنس �� ا�جتمع املغر�ي، من أك�� املواضيع حضورا �� ا�حوارات اليومية ع�� الرغم من أنھ يدخل 

�� إطار التابوهات أو املوضوعات ا�حرجة؛ فهو شائع ومتداول كث��ا ب�ن الشباب وغ��هم من فئات ا�جتمع  

؛ وكث��ا ما نجدها منتشرة �� الهوامش واألحياء  2رى. و�تم التعب�� عنھ بألفاظ أخرى لها دالالت جنسيةاألخ

ـ   الوا�ساب  ـ  (الفيسبوك  االجتما��  التواصل  مواقع   �� واسعا  انتشاًرا  �عرف  أ��ا  كما  باملدن،  الفق��ة 

إ ينت�ي   ال�ي  3"�� "ا�جتمعات السر�ة اليوتوب)، وهو ما �ع�ي أن ا�جنس لم �عد موضوعا خاصا، بل بات 

) الظاهر  Georg Simmelتحدث ع��ا جورج ز�مل  للمجتمع األول  ثان مواز  �ع�� عن قيام مجتمع  )، وال�ي 

واملعلن. فقد أصبح ا�جنس، يتم نطقھ ب�ن األفراد �� سياقات اجتماعية متعددة، مثل ال�خر�ة من �عض  

الذ  ألن  وذلك  وغ��ها.  الن�ات  و�لقاء  باملساحات  ال�خصيات،  ومتأثرة  مكشوفة  أصبحت  الذ�ور�ة  هنية 

 
الجنس والحريم روح السراري: السلوكات الجنسية المهمشة في المغرب الكبير، ترجمة عبد هللا زارو، إفريقيا  ،2010،مالك شبلي -1

 .5الشرق، ص
لفاظ المغربيةمن  -2

ٔ
التبزكيل، التيتشي،  فريو كريو،الحوا،   التي يتم استخدامها في الحياة اليومية والتي لها عالقة بالجنس: هذه اال

 الزامل، القواد، قحبة، بوركابي.  الكر، التنياك، التبرتيش، الزب، القلوة، الطبون،
د هللا زارو، الدار البيضاء: إفريقيا  في ظالل ديونيزوس: مساهمة في سوسيولوجيا المجون، ترجمة عب ،2021،ميشيل مافيزولي -3

 .133الشرق، ص
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أك�� دقة،  ا�جسد، و�ش�ل  ا�جنس وحول  �� خلق خطاب اجتما�� حول  االف��اضية، مما جعلها �ساهم 

 حول املمارسة ا�جنسية ب�ن الرجل واملرأة. 

ن جهة.  وع�� الرغم من أن ا�جتمع املغر�ي مجتمع إسالمي، و�مكن النظر إليھ ع�� أنھ مجتمع محافظ م 

ومن جهة أخرى، متطلع نحو ا�حداثة، فإن التعب��ات ا�جنسية مهيمنة بصورة الفتة �� ا�خطاب الذ�وري، 

فال يمكن ألّي �ان أن ينكر بأن الكالم عن "ا�جنس" غائب عن التداول �� ا�حياة اليومية. �حيح أن هناك  

أي ما هو مرفوض اجتماعيا، لكن  ،  1خطابات أخالقية حول ا�جنس تدخل �� إطار العار أو "ا�حشومة"

ذلك ال يمنع من بروزها ع�� السطح االجتما��. وع�� سبيل املثال، فإن ا�جنس �� ا�جاالت ا�حضر�ة، مثل  

  �� األقو�اء  ب�ن  متداول  مجال  وهو  الذ�ور�ة،  الهيمنة  ع��  أساسا  قائم  والقنيطرة،  وسال  البيضاء  الدار 

بفرض سلط��م ع�� اآلخر�ن �غض النظر عما يمكن أن يواجهوه    ا�جتمع؛ فمن خالل ا�جنس يقوم األفراد 

من ردود األفعال. فالقوة ا�جنسية تحضر بقوة ع�� األلسن، ف�ي القوة املتحكمة واملستعملة �� ا�خطاب  

الذ�وري  ا�جتمع  أفراد  من  2ب�ن  مجموعة   �� ذلك  و�تمثل  والتحق��،  والشتم  الّسباب   �� توظف  حيث   ،

(ا مثل:  ا�خطاب  التعاب��،   �� شائعة  �عب��ات  و��  املث��)،  والدك  وسأضاجع  بك  (سأمسك  العاهرة)،  بن 

 الذ�وري اليومي. 

الن�اعات   �شوب  أثناء  ذلك  و�ظهر  ا�جن��ي.  الذ�وري  با�خطاب  متأثرات  النساء  بأن  أيضا  نجد  كما 

�� "عضوها التناس��"  وال�جارات ال�ي تقع �� الهوامش واألحياء الفق��ة باملدن، خصوصا حينما �ش�� املرأة إ 

(وضع اليدين ع�� منطقة الفرج)، �وسيلة لتوجيھ الشتيمة واالزدراء واإلهانة إ�� األفراد وتحق��هم. وهو  

سلوك مأخوذ عن الرجال، من خالل اإلشارة إ�� القضيب والذي يقوم أساسا ع�� توجيھ الشتيمة. و�التا��، 

ي مجرد أعضاء بيولوجية فقط، بل �� ثقافة وسلوك. و�التا��،  ال �عت�� األعضاء التناسلية �� ا�جتمع املغر�

طر�قة   أو  اآلخر  للطرف  مهينا  سلو�ا  �ع�ي  ذلك  فإن  التناس��،  عضوها  إ��  باإلشارة  املرأة  تقوم  حينما 

ھ مثل التغوط �� وجھ عدوها أو منافسها. ذلك أن "أش�ال العنف �� أوساط النسوان  
ُ
لالحتجاج عليھ. مثل

رث متحدر من رغب��ن التليدة �� اج��اح (عنف �عو���ي) ظللن يمارسنھ ع�� مدار األحقاب  اليوم راجع إل 

والعصور �غية كبح السلطة الذ�ور�ة الرعناء، و�التا�� إرساء حالة من التوازن الهش ب�ن الشق�ن الذ�وري 

سية ومختلفة عن اللغة  . وهذا يخالف ما يقال بأن اللغة ا�جنسية لدى الرجال قا3واألنثوي �� بنية ا�جتمع"

ا�جنسية عند النساء اللوا�ي �ستخدم أش�ال �عب��ية مرموقة، نظرا ألن املرأة �� حدي��ا تو�� اهتماما للوضع  

 . 4االجتما�� أك�� من الرجل
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بالنسبة إ�� السوسيولوجيا، فإ��ا ال تنظر إ�� األعضاء التناسلية بمعزل عن ا�خطاب االجتما�� حول  

وع�� سبيل املثال، هناك أفراد يصعب عل��م نطق األعضاء التناسلية بالل�جة العامية (الدار��)  ا�جسد.  

با�جنس، وتدل ع�� قلة األدب وا�عدام ا�حياء. ومع ذلك، يقوم   ألفاظ مقرونة  أمام اآلخر�ن، وذلك أل��ا 

ب�ن خصوصا  الهامشية،  واألحياء  الشوارع   �� ا�حرجة  ال�لمات  تلك  بان��اك  والشباب،    البعض  املراهق�ن 

ل�و��ا ألفاظ متصلة با�جسد و�ع�� عن هو���م ا�جنسية، و�� كث�� من األحيان عن قو��م وسيطر��م. وكما  

فـ ماف��و��:  وفق   يقول  املمارس  للعنف  أي  واالقتدار،  للقوة  معا  يرمزان  واملرأة  للرجل  ا�جن��ي  "العضو 

أيضا" املضاد  ولنظ��ه  ا1طقوس  خالل  من  أنھ  كما  الرجل،  .  (وقوف  ل�جنس�ن:  التبول  وضعية  إ��  لنظر 

فوضعية   الذ�وري،  ا�جتمع   �� الالشعور  مستوى  ع��  ذلك  يمثلھ  ما  نفهم  أن  �ستطيع  املرأة)،  وجلوس 

ا�جلوس عند املرأة تدل ع�� أن م�ا��ا هو ا�جلوس �� البيت، أي أن دور املرأة هو الطبخ وتلبية حاجيات  

 الرجل. 

 : لمجتمع المغربي التمییز الجنسي في ا  -3

القواعد   من  مجموعة  �سبب  الذ�ور�ة،  الهيمنة  ع��  قائمة  ا�جنس�ن  ب�ن  االجتماعية  العالقات  تبدو 

التقليدية املتحكمة، حيث �ش�ل التمي�� ا�جن��ي إحدى هذه القواعد التقليدية، والذي ي��تب عنھ الفصل  

الذين ال تر�ط بي��م قرابة أو زواج، وتقسيم  ب�ن ا�جنس�ن، أي "املنع املطلق ل�ل لقاء ب�ن الرجال والنساء  

امل�ان االجتما�� إ�� قسم�ن: األمكنة ا�خاصة بالرجال من جهة وامل�ان ا�خاص بالنساء من جهة أخرى وهو  

. فإ�� حدود الثمانينيات من القرن العشر�ن، لم تكن املرأة �� �عض البوادي والقرى تخرج  2امل�ان املن���"

. كما "تم��ت �عض البوادي والقرى بأ��ا �انت تحاول فرض مراقبة صارمة ع�� شبا��ا  من البيت إال نادرا

النساء" االق��اب من  يمك��م  �عت��  3بحيث ال  بممارسات جنسية  القيام  إ��  يدفعهم  �ان  الذي  ا�حد  إ��   ،

و ممارسة ا�جنس منحرفة �� �عض األحيان، مثل االستمناء أو العادة السر�ة، أو الولوج إ�� بيوت الدعارة، أ

 مع ا�حيوانات. 

يمكن القول، إن القواعد التقليدية ما تزال ��يمن ع�� ا�جال العام �� املدن املغر�ية، فولوج النساء إ��  

�عض ا�جاالت ا�خصصة للرجال ما يزال يخلق صداما بي��ما �� �عض األحيان، وهو ما يجعل من ا�خطاب  

ا� املضايقات  ع��  أساسا  يقوم  أرداف  الذ�وري  ذات  أن�ى  أي  (مـد�حا)،  قبيل:  "من  املرأة،  تجاه  جنسية 

ال�ي تظهر تفاصيل جسدها؛ حيث يتخذ  4مكتن�ة" إ�� املرأة  أو (لديك مؤخرة كب��ة). وهو خطاب موجھ   ،

البعض من التحرش ا�جن��ي ذريعة ملهاجمة النساء، أل��ن �� النظرة الذ�ور�ة، فشلن �� االل��ام بقواعد 
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ٔ
، الدار البيضاء: المركز 4ما وراء الحجاب: الجنس كهندسة اجتماعية، ترجمة فاطمة الزهراء ا
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 .96ص  نفسه، المرجع - 3
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اللباس ا�ح��م وا�حجاب باعتبارهما شرط�ن لس�� املرأة وعدم السقوط �� االنجذاب ا�جن��ي.  اآلداب، مثل  

أجسادهن   �غطية  النساء  ع��  يجب  أنھ  تف��ض  العام،  ا�جال   �� املتحكمة  الذ�ور�ة  العقلية  فإن  لهذا، 

" خالل  من  أساسا  تكمن  النساء  ع��  الرجال  سيطرة  فإن  لذلك،  العامة.  األماكن   �� الثقافة"  وشعرهن 

باعتبارها نوعا من الرأس املال الرمزي الذي �ساعد الرجال �� االحتفاظ ��يمن��م و�عادة إنتاجها �� جميع  

 ا�جاالت، بما ف��ا مؤسسة الزواج.

يرى الباحث عبد الصمد الدياملي أن مثل هذه الثقافة تبدأ من داخل األسرة نفسها، خصوصا �� املراحل 

تماعية من خالل تقسيم األعمال املن�لية حسب ا�جنس: األوالد يخرجون، والبنات  األو�� من التنشئة االج

يبق�ن �� املن�ل. للرجل حضور وصوت �� ا�جال العام، أما الفضاء املسموح بھ للنساء فهو املن�ل فقط. أما  

جسدها، إخفاء  عل��ا  وأن   ،
ً
شأنا أقل  املرأة  بأن  القائلة  الثقافة  هذه  تنقل  فإ��ا  أصل    املدرسة،   �� وأ��ا 

 .1الفو��ى االجتماعية والشر. إذ تصبح هذه األف�ار جزًءا من النظرة الذ�ور�ة �� مرحلة الطفولة املبكرة

وعليھ، فإن األسرة واملدرسة، وح�ى وسائل االتصال واإلعالم، تلعب دورا مهما �� �عز�ز الهيمنة الذ�ور�ة  

والتصورات مثل اعتبار الرجل عاجزا عن السيطرة    و�� ت��ير ا�خطاب الذ�وري. ومنھ تكريس �عض الرؤى 

ع�� رغبتھ ا�جنسية، وهو ما ي��ر ضمنيا للرجال، أن ي�ونوا أول املبادر�ن باالق��اب من النساء. و�التا��،  

يصبح من املقبول اجتماعيا وأخالقيا أن يضايقوا النساء �وسيلة مشروعة إلثبات تفوقهم ورجول��م. و��  

الفتيات والنساء عموما، تجنب �ل ما يتعلق با�جنس، حيث ُيطلب م��ن قمع حيا��ن    املقابل، يف��ض ��

ا�جنسية إ�� ما �عد الزواج. وقد أو�حت الباحثة سمية �عمان جسوس بأن ا�جتمع املغر�ي �عيش مفارقة  

موضوع  يصبح  و�حاها  ليلة  ب�ن  لكن  وعيبا،  حراما  ا�جنس  حول  ا�حديث  �عت��  الزواج  فقبل  �جيبة، 

ال��بية  ال (ليلة الدخلة)، حيث تقول: "تبدو الظاهرة مث��ة لالستغراب، وال سيما أن  الزواج  ليلة   �� ساعة 

تجعل النساء ينشأن منذ �عومة أظافرهن ع�� حشو أذها��ن باملمنوعات املتصلة بالوظيفة ا�جنسية. ال�ي  

��  2تتعرض فجأة الن��اك عنيف" ا�جنسية  املمارسة  �عت��  السبب،  لهذا  بمثابة مقياس  .  املغر�ي  ا�جتمع 

لتصنيف النساء وتحديد وضعهن االجتما�� داخل ا�جتمع، مثل "بنت دارهم" (فتاة شر�فة)، "بنت الزنقة"  

 (فتاة الشارع)، "مرت الرجل" (زوجة الرجل).  

من  عالوة ع�� ذلك، وفيما يتعلق بالرجال، فإن ا�جتمع املغر�ي يقوم بإعداد الذ�ورة من خالل مجموعة  

اآلليات االجتماعية، أحد هذه اآلليات تتمثل �� ممارسة الدعارة، وع�� الرغم من أ��ا ممارسة مرفوضة ع�� 

املستوى الدي�ي. فإن هناك "جزًءا كب�ً�ا من الرجال قد أقاموا أول عالقة جنسية لهم مع عاهرة، و�� سن  

ق شراء ا�جنس، (...) فإ��م يمارسون ا�جنس  مبكرة جًدا. بمع�ى آخر، الدعارة �عد األوالد للرجولة. فعن طر�

 
1- Interviews with Abdessamad Dialmy: «Arab men are told they are superior to women from a very early 
age», By Germán Sierra, 09/01/2018,  
https://www.uoc.edu/portal/en/news/entrevistes/2018/001-abdessamad-dialmy.html 
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. إ�� جانب ذلك، فإن ا�خطاب الذ�وري يفرض ع�� الرجل أن ي�ون 1�ش�ل فردي كمالك�ن وليس كشر�اء"

فحال إذا أراد أن ي�ون مع��فا بھ �� ا�جتمع، وع�� وجھ التحديد ا�جتمع النسائي. وهو ما يمكن مالحظتھ ��  

 ، للتعب�� عن الرجل الفحل. 2ا النساء، مثل "بور�ا�ي"�عض املفردات ال�ي �ستخدمه

 : الجنس واقتصاد العظمة  -4

؛ Youtube(3أصبحت اللغة ا�جنسية مرئية وظاهرة �� مواقع التواصل االجتما��، مثل منصة اليوتوب (

تأث��ات ل�جنس �� إذ �عت�� من أك�� املنصات الرقمية ز�ارة �� العالم، وهناك العديد من األدلة ع�� وجود  

حد   ع��  واإلناث  الذ�ور  من  غف��ة  أعدادا  تجتذب  جنسية  موضوعات  ع��  يحتوي  فهو  اليوتوب،  موقع 

سواء. وع�� سبيل املثال، يتوفر املوقع ع�� مقاطع فيديو لنساء مغر�يات �شاركن حيا��ن اليومية بالصوت  

ية من أجل إثارة ا�جمهور واستقطابھ،  والصورة مع زوارهن، ومن خالل تلك املقاطع يقمن بإيحاءات جنس 

��دف حصد أك�� عدد من املشاهدين، نظرا ألن منصة اليوتوب توفر أل�حاب املقاطع إم�انية ا�حصول  

ع�� دخل مادي أو أر�اح مقابل عدد من املشاهدات. كما يوجد باملنصة مقاطع فيديو لنساء �ستعملن لغة  

قصد جذب الزوار. فضال ع�� أن هناك �ساء �عملن ع�� إظهار  جنسية للتعب�� عن مواقفهن وآرا��ن، وذلك  

أعضا��ن التناسلية من خالل ارتداء مال�س شفافة، وهن يقمن بأعمال من�لية �الطبخ والتنظيف وغ��ها.  

إذ أصبحت هذه املمارسات �شبھ إ�� حد كب�� املواد اإلباحية وألعاب تمثيل األدوار ع�� الكمبيوتر والهواتف  

 . 4كما أ��ا ممارسة تو�� بأن النساء "لم يولدن ألنفسهن، و�التا��، ليس لهن حيا��ن ا�خاصة" ا�حمولة.

�� هذا اإلطار، يمكن اإلقرار بأن املرأة بالنسبة للنظرة الذ�ور�ة، أصبحت �ع�� عن هو�ة جنسية بالدرجة  

مة الرأسمالية ال�ي �س�� إ�� تحقيق األو��، أل��ا تمثل مجاال لإلغراء واإلغواء. وذلك راجع أساسا إ�� أن األنظ

عند   العظمة  باقتصاديات  �س�ى  ما  ضمن  وتدخلھ  عليھ،  وتؤثر  األنثوي  ا�جسد  �ستغل  أصبحت  الر�ح، 

) التور  برونو  عند  الفواعل  شبكة  نظر�ة  خالل  من  أنھ  كما  األشياء  Bruno Latourالنساء.  تدرج  ال�ي   (

االجتما��، يمكن أن �عت�� األعضاء األنثو�ة مثل (الثدي    والنماذج واألدوات وا�حر�ات والعواطف �� الفعل 

، أل��ا أعضاء مؤثرة و�ستقطب الع�ن والعقل والنفس. و�التا��،  Actantواألرداف) من الفواعل االجتماعية  

�لما �انت املرأة ذات حسن وجمال، وتمتلك جسدا متناسقا وجذابا: (��دين مرتفع�ن وأرداف بارزة)، إال  

ع��اف ��ا داخل ا�جتمع، وهو ما يتجسد �� �عض الصور الرمز�ة ال�ي يتم تداولها �� ا�جموعات  و�ان هناك ا

والصفحات املغر�ية ع�� منصة الفيسبوك، من قبيل: "خذها هازة أما دي��ا من �عد"، أي (تزوج املرأة ذات  

 
1- Osire Glacier, 2017, Op. Cit, P.50. 

ن الرجل يملك ركبة ثالثة، وهي القضيب.  -2
ٔ
 بوركابي هي كلمة مغربية لها عالقة بالجنس، وتعني ا

عند كـتابة "الروتين اليومي المغربي" على خانة البحث في منصة اليوتوب، سوف تظهر مجموعة من مقاطع الفيديو لنساء في  -3
 وضعية جسدية ذات إيحاءات جنسية. 

4- Osire Glacier, 2017, Op. Cit, P.133. 
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خطاب وهو  �عد)،  فيما  استدراكها  فيمكن  أخالقها  أما  الكب��ين.  واملؤخرة  ا�حديث    الصدر  مع  يتعارض 

 الشر�ف (فاظفر بذات الدين تر�ت يداك). 

 : علی سبیل الختام  -5

يتأثر   أنھ  كما  السلطة،  عن  ويع��  ومتجدد،  متقلب  بأنھ  املغر�ي  ا�جتمع   �� ا�جن��ي  ا�خطاب  يتم�� 

باملساحات االف��اضية، األمر الذي يجعل من ا�جنس مظهرا من مظاهر القوة والهيمنة. عالوة ع�� ذلك،  

�عت��ون  فإ فالرجال  الذ�ور�ة؛  الهيمنة  عن  �ع��  والنساء  الرجال  من  مجموعة  عند  ا�جن��ي  ا�خطاب  ن 

ا�جنس وسيلة ممتازة لفرض السيطرة ع�� النساء. �� ح�ن أن النساء أصبحنا بدورهن �ستخدمن ا�خطاب  

قع التواصل  ا�جن��ي �وسيلة ممكنة ملواجهة تلك السلطة (أي سلطة الرجال)، عن طر�ق استغاللهم ملوا

 االجتما��.  
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 داولي للخطابمفهوم "القّوة اإلنجازّیة" في الّتحلیل التّ 

 قصد مفهوم الم  ضبطومساهمتها في  

 

 

 

 الملّخص: 

�عت�� قضّية البحث عن املع�ى قضّية قديمة جديدة �� الوقت ذاتھ. و�� هذا اإلطار انتشر مفهوم القصد  

دوائر   ليسع  املقصد  �شملأو  اإلصطنا��    دقيقة  �اء 
ّ

الذ وعلم  الّنفس  وعلم  �الفلسفة  اإل�سانّية  العلوم 

لغر�ي الذين كّرسوا جهودهم الفكرّ�ة  شغلت هذه القضّية علماء الفكر العر�ي وافقد  والّتداولّية والعرفانّية.  

وأبحا��م العلمّية لصياغة منظومة مفاهيمّية تنب�ي عل��ا من أجل املساهمة �� إرساء أسس تحليل ا�خطاب  

غة وعلم الّنحو.  
ّ
 و�ناء املع�ى. ولم تكن هذه الّدراسات معزولة عن القراءات واملنا�ج األخرى كعلم الل

نتحّدث أصبحنا  اإلطار  هذا  بالّسياق    و��  ا�خطاب   �� املناسبة  ر�ط  ع��  القائم  الّتداو��  املن�ج  عن 

عن   نبحث  أصبحنا  بل  ال�لمة  مع�ى  عن  نبحث  �عد  "فلم  م، 
ّ
املت�ل قبل  من  غة 

ّ
لل ا�خاّص  واالستعمال 

ز هذا املن�جاستعمالها". وقد  
ّ

معت��ا أّ��ا ليست مجّرد تحليل للبنية الّسطحية    ،ع�� عملّية تأو�ل ا�خطاب  رك

غوي يحتوي ضرورة ع�� توج��ات و�شارات وقوى قولّية  ل
ّ
الل غوّ�ة، بل اال��جام 

ّ
الل �خطاب وفّك شفر��ا 

ومساعدتھ   املتلّقي  لتوجيھ  كالمھ   �� م 
ّ
املت�ل ومقاصد.  ع��  يضّم��ا  معان  إ��  يقوده  تأو�ال  ا�خطاب  تأو�ل 

�� مف تبحث  ال�ي  البحثّية  الورقة  جوهر هذه  ل 
ّ
تمث األف�ار  أو  ومختلف هذه  غوّ�ة 

ّ
الل اإلنجاز�ة  القّوة  هوم 

 اإلشارات الّسياقّية ال�ي �ساهم �� ضبط املقصد. 

 الّتداو��، ا�خطاب، املقصد. الّتحليل، القّوة، اإلنجازّ�ة، ال�لمات املفاتيح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. عصام عرعاري

 



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)291( 

 

 

 

Abstract: 

the question of looking for meaning is considered as both an old and a new one. In this 

framework, the concept of intentionality has prevailed and encompassed more precise and 

more comprehensive domains of certain humanities such as philosophy, psychology, artificial, 

intelligence, pragmatics and Gnosticism . Therefore, this question has amused scholars from 

both western and Arab schools of thought, who devoted their mental efforts and scientific 

researches in order to establish a conceptual system to rely on in order to be part in setting 

basics of discourse analysis and the building of meaning. And these studies have not been 

separated from other readings and methodologies such as linguistics and grammatology. 

In this context, we started talking about pragmatic methodology that is based on relating 

the discursive occasion to the context and to the speaker’s specific use of language. “We no 

longer look for the meaning of the word but for the use of it”. There has been a focus on 

discourse analysis as not being merely an analysis of the discourse’s superficial structure and 

a linguistic deciphering of it. Linguistic conformity should involve instructions, hints and 

verbal power included in the speaker’s words to guide the listener and help him interpret the 

discourse in a way that creates meanings and intentions. The above different ideas are the 

subject matter of this research paper that tackles the linguistic power of realization, 

implication, or its conceptualization and its role in creating intention. 

Keywords: power, realizationism, analysis, pragmatic, discourse, intention. 

 

 

 

 

 : مقدمة  -1

م �لمة أو لفظة ما �� خطابھ، هو حمل املستمع ع�� الوصول  
ّ
اة من استعمال املت�ل

ّ
من األهداف املتوخ

ى ما لم تتّم اإلحاطة بأدبّيات الّتواصل  
ّ
إ�� املع�ى املطلوب، و�قناعھ بفكرة أو رأي معّ�ن. وهذا األمر لن يتأ�
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فوي أو اإلشاري وقوانينھ، إذ أّن ضبط املاّدة وحدها ال  
ّ

ثبت  الش
ُ
يكفي، بل ينب�� ا�حرص ع�� تقديمها بلغة ت

 لها قّو��ا اإلنجازّ�ة اإلقناعّية والّتأث��ّيـة.

نة  Forceوقد كّنا تطّرقنا �� بحوث سابقة إ�� مفهوم القـّوة ( ق بمصط�ح القّوة املتضمَّ
ّ
) والسيما فيما يتعل

غوي اإلنSearle�� القول عند "سورل" (
ّ
جازي إ�� أر�عة عناصر، فعل القول،  ) من خالل تقسيمھ العمل الل

إ��   ل�جملة  اإلعرابّية  البنية  وتقسيمھ  الّتأث��ي،  والفعل  القول،   �� نة  املتضمَّ والقّوة  القضوي،  وا�حتوى 

م مز�ج ب�ن  
ّ
عنصر�ن، ا�حتوى القضوي، والقّوة املتضّمنة �� القول. وقد بّ�ن أّن القضّية ال�ي �عّ�� ع��ا املت�ل

ا�حتوى  اإلسناد األص��   لھ واسم 
ّ
يمث الذي  الفر��  القول، واإلسناد   �� املتضّمنة  القّوة  لھ واسُم 

ّ
يمث الذي 

 القضوي، مثال:  

ل �� "من فضلَك"، وواسم ا�حتوى  -
ّ
نة �� القول يتمث ": فواسُم القّوة املتضمَّ

َ
ِلِق الّنافذة

ْ
غ

َ
"من فضِلَك أ

 القضوي "أغلق الباب". 

س�� إ�� ضبط مفهوم القّوة اإلنجاز�ة وشروطها أّوال، وعالما��ا ووسائلها  ومن هذه االستنتاجات األّولّية � 

 ثانيا. واهتمامنا ��ذا املفهوم نا�ع من وعينا بمدى أهميتھ �� بناء ا�خطاب وتأو�ل املع�ى. 

 وتبعا لهذا تأّسس اف��اضنا �اآل�ي: 

الذي   قّوة مقصد ومع�ى استلزامّي هو  ول�ّل  قّوة،  ل�ّل قول  أّن  الكالم ونفهمھ من  لنف��ض  نطلبھ من 

 الّسياق. 

 ولنف��ض أّن الغرض من التخاطب يحكمھ منطق القّوة أوال واملناسبة ثانيا.

بناء ع�� هات�ن الفرضّيت�ن نطرح اإلش�الية الّتالية: ماهو مفهوم القّوة اإلنجاز�ة؟ وكيف �ساهم �� ضبط  

 املقصد من ا�خطاب؟

 : وشروطها   مفهوم القّوة اإلنجازّیة  -2

الفرضّيت�ن اإلنجازّ�ةوجب تحديد   الّسابقت�ن  لإلجابة عن  القّوة  ��ا لدى "أوست�نمفهوم  "  ، فاملقصود 

، وعليھ، «فالقّوة اإلنجازّ�ة لقول ما، �� جزء  1": تلك «الوظيفة ال�ي يحّققها القول عند استعمالھ»و"سورل

 .2بنيتھ التداولّيـة»من 

يمكن أن نطلق    ، و�� هذا الّسياققد ارتبط بمفهوم االستعمالواملالَحظ هنا أّن مفهوم القّوة اإلنجازّ�ة  

أو نتلّفظ بھ �� مقام معّ�ن عل��ا "القّوة اإلنجازّ�ة االستلزامّية" ال�ي نتوّصل إل��ا عن طر�ق إدراجنا ملا نقول  

د قّوتھ الّتعب��ّيـة واإلفهامّية طبقا ملال�سات ذلك املقام
ّ
نجز فيھ    ُيضفي ع�� قولنا مقصدا محّددا تتول

ُ
الذي أ

 ع�� عملّيات ذهنّية استداللّية تأو�ليّ   وال يمكننا أن نبلغ املع�ى  .الكالم
ّ
ب وقتا طو�ال نرا�� فيھ  املراد إال

ّ
ة تتطل

غو�ة واالجتماعّية. و��ذا املع�ى «فمفهوم القّوة 
ّ
غوّ�ة وغ�� الل

ّ
املعارف املش��كة ب�ن املتخاطب�ن وكفايا��م الل

 
عمال اللغوية: مراجعات ومقترحات"، دار الكـتاب الجديد المّتحدة، ط -1

ٔ
 . 52، ص2010، 1شكري المبخوت: "دائرة اال

غة -2
ّ
ردن، ط-"، عالم الكـتاب الحديث، إربدحافظ إسماعيلي علوي: "التداوليات: علم استعمال الل

ٔ
 .313، ص2011، 1اال
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رة، ومع�ى القدرة ع�� القيام ��ىيء مادّ 
ّ
عت�� القّوة سبب  هنا يحمل: مع�ى الطاقة املؤث

ُ
ي أو ذه�ّي... ولذلك �

غوّ�ة بواسطة �حن معنوّ�ة»وجود الكالم وت� 
ّ
 .1ّون البنية الل

ل السياق �� تحديدها  
ّ

إّن املراد من القول غالبا ما ي�ون ضمنّيا، فمعظم األقوال تث�� معاٍن ثواٍن يتدخ

ل "املناسبة 
ّ

 " �� بلورة قّوة مقصدها وغرضها.وضبطها، وتتدخ

م الّتأو�ل«وعليھ، فاملبدأ الذي �سمح باختيار 
ّ
يختار من   املناسب هو "اإلصابّية"، وهو مبدأ يجعل املت�ل

بضمانة   م�حو�ا  التواص��  فعلھ  ي�ون  أن  تقت�ىي  ال�ي  الفرضّيات  من  مجموعة  املتعّددة  املعلومات 

املناسبة 2»املالءمة عت�� 
ُ
� املنطلق  هذا  ومن  القول   .  تأو�ل  ل�ّحة  أساسّية  نتوّصل  رك��ة  ��ا  بناء  ،  إ�� 

  استلزامات ت�ون �� املقصودة من الب�ى ا�حرفّية املستعملة �� سياق معّ�ن، ومن أمثلة هذه القّوة اإلنجازّ�ة 

 االستلزامّية نذكر: 

 ز�ٌد �سأل هند: كيف �شعر�ن اليوم؟ كيف حالك؟  -

خرُج علبة أسب��ين: دون أن تجي  -
ُ
 ب، ت

القر�نة هذه  �انت  األسب��ين)  لقد     (علبة 
ّ

الش عدم  ع��  استداللّية  دليال  بطر�قة  جّيدة  ب�ّحة  عور 

ل �� الوصول إليھ: املعارف املش��كة ب�ن "ز�د" وهند" حول "علبة األسب��ين"    . وهذا املع�ى3استنتاجّية»
ّ

تتدخ

د املرض، إضافة إ�� ا�حالة املسبقة ال�ي �انت عل��ا "هند" قبل سؤال "ز�د"،  باعتبارها دواء �ستعملھ عن 

 إحداث تأو�ل استلزامي تخاط�ي مناسب. ع�� وهذه املال�سات الّسياقّية االجتماعّية من شأ��ا أن �ساعدنا 

ذان يمكن أن ُ�عَرضإذن  «فالقّوة اإلنجازّ�ة  تأسيسا ع�� ما تقّدم،  
ّ
بأحدهما    �� الشّدة أو الّضعف الل

- االستلزامّية    . وهذه القّوة اإلنجازّ�ة 4غرض إنجازّي واحد �� سياق �عينھ من سياقات استعمال املنطوق»

"غرا�سح أّن    -)"Grice( سب  اف��اض  ومن  أوال،  عنھ  املتفّرعة  وقواعده  التعاون  مبدأ  اح��ام  من  ية 
ّ
متأت

بّينة ع��  ب 
َ
معرفتھ    ا�خاط ع��  إليھ  لقي 

ُ
أ الذي  واإلدراك  باملع�ى  با�خطاب  األلفاظ،  من  عليھ  املتواضع 

 ، ومن أمثلة ذلك:املنطقيّ�ن اللذين يقيمهما ثانياواالستنتاج 

 قلوَ�نـا﴾  .1
ْ
زغ

ُ
 .5﴿رّ�نا ال ت

 .6﴿هل إ�� مـرّدٍ من سبيل؟﴾  .2

 هل تذهُب م�� إ�� املسرح؟  .3

 
 .53مرجع سابق، ص ،شكري المبخوت -1
ليات الّتواصل -2

ٓ
والحجاج"، إفريقيا الّشرق، الّدار البيضاء   عبد السالم عشير: "عندما نتواصل نغّير: مقاربة تداولّية معرفّية ال

 .36، ص2006المغرب، ط
 . 50، صالمرجع نفسه -3
 .314مرجع سابق، ص، حافظ إسماعيلي علوي -4
ية  -5

ٓ
ل عمران، اال

ٓ
 . 8سورة ا

ية  -6
ٓ
 .44سورة الشورى، اال
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ل القّوة اإلنجازّ�ة
ّ
لب، تمّ�ي العودة إ�� ا�حياة، أّما �� املثال    تتمث

ّ
االستلزامية ع�� التوا�� ��: الّدعاء والط

 
ّ
ل املقام الث

ّ
ل �� االلتماس. وهذه القوى يتدخ

ّ
م  ،�� تحديدها  الث فتتمث

ّ
  فهو الذي يوّ�ح ما يجب ع�� املت�ل

 فهمھ و�دراكھ. 

ق بامللفوظ ذاتھ، وال�ي نطلق عل��ا مصط�ح "القّوة  توجد ، إ�� جانب هذه القّوة اإلنجازّ�ة
ّ
قّوة أخرى تتعل

اإلنجاز�ة ا�حرفّية" ال�ي يمكن تحديدها باألساس �� الّصيغة الّداللّية الوضعّية ا�جّردة للملفوظ والقائمة  

ية من    �� هذا الّسياقى الّنحوّ�ة ا�جّردة. و���ز  ع�� الب�
ّ
مفهوم الداللة الّصر�حة للقول (العمل القو��) املتأت

نة �� القول مع ا�حتوى القضوي  حوّ�ة املتواضع  ، و�ستدّل عل��ا من قّوة املعطيات النّ ا�جمع ب�ن القّوة املضمَّ

غوي الّ�حيح ونظام الّنحو   �عضها لبعض،  مناسبة عل��ا واملتعارف ع�� مدى  
ّ
  طبقا ملا يقتضيھ الُعرف الل

 واالعتبار ا�خصوص�ن.   وقواعده ون�ج املناسبة

قة باملقال، «ف�ي إذن القّوة الّداللّية  
ّ
واملقصود بـ"القّوة اإلنجاز�ة ا�حرفّية": �ّل األسس واألح�ام املتعل

ر لها بأد 
ّ

ْصُبُغ ا�جملةاملؤش
َ
 .1بصبغة أسلو�ّية ما، �االستفهام واألمر والّن�ي والتوكيد والّنداء واإلثبات»  وات ت

 ومن أمثلة ذلك:

ُل. -أ
ُ
ِصْب َمَعنا مّما نأ�

َ
أ

َ
ْدُن، ف

ُ
 أ

ُل.  -ب
ُ
�

ْ
أ

َ
ُتِصْب َمَعنا مّما ن

َ
دنو، ف

َ
 هل ت

ُتِصْب َمَعنا مّما  -ج
َ
دنو، ف

َ
ال ت

َ
ُل. أ

ُ
�

ْ
 نأ

ُل.  -د
ُ
�

ْ
َصْبَت َمَعنا مّما نأ

َ
 لو دنْوَت، فأ

لب: اإلصابة َمعنا مما نأ�ل)،    ما  تختلف هذه األفعال اإلنجاز�ة �� القّوة ال�ي �عَرض ��ا غرض إنجازي 
ّ
(الط

ْدُن)، وُعرض الثا�ي بقّوة االلتماس أو الّدعوة (هل تدنو)، وُعرض الثالث  
ُ
حيث ُعرض األول بقوة األمر (أ

 . 2ا�ع بقّوة التمّ�ي (لو دنْوَت)»ّوة العرض (أال تدنو)، وُعرض الرّ بق

ا�حرفيّ إذن،  �ستنتج   البنية  (الّسياقّية)  أّن  االستلزامية  والبنية  ل�جملة  (املقالّية)  صياغة  مهّمتان  ة   ��

جل ا�حصول مفهوم القّوة، ف�ي "قّوة" �ش��ك ف��ا ما هو حر�ّ� صر�ح مع ما هو ضم�ّي استلزامّي سيا��، من أ

م
ّ
املقصودة    من القول، وتحقيق الفائدة   ع�� استدالل وتأو�ل ناجح�ن نتوّصل من خاللهما إ�� غرض املت�ل

 . يقالمما 

ا�جملة محتوى  عرض  يمكننا  أنھ  باملالحظة  مال�سات    وا�جدير  و��  مختلفة  إنجاز�ة  بقوى  الواحدة 

ِلْق �� دة مثال: صيغة الفعل استعمال متعّد 
ْ
غ

َ
 الباَب":  "أ

ِلْق الباَب.  -1
ْ
غ

َ
ِلْق الباَب، أ

ْ
 أغ

غِلْق الباَب كما أفعُل. -2
َ
 أ

 
 .46حافظ إسماعيلي علوي، مرجع سابق، ص -1
 . 314صالمرجع نقسه، -2
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غِلْق الباَب إْن أحَبْبَت.  -3
َ
 أ

غِلْقُھ. -4
َ
 �عم، إذْن أ

ِلْقُھ لو استطعَت» -5
ْ
غ

َ
 .1أ

"أوست�ن  أّن  ا�خمسة  األمثلة  هذه   �� عن  املالحظ  عّ��  إنجازّ�ة  "  بقوى  الباب)  (إغالق  نفسها  القضية 

لب،  عّ�� عنھ  مختلفة، فاملثال األول  
ّ
بقّوة األمر، والثا�ي بقّوة اإلرشاد، والثالث بقّوة اإلباحة، والرا�ع بقّوة الط

 بقّوة ال�ّ فأّما املثال ا�خامس 
ّ

 �ديد والوعيد. وكذا الش
ّ
 :التالية سبة إ�� األمثلة أن بالن

ن كث��ا.ز�ـٌد  -أ
ّ

 يدخ

ن ز�د كث��ا؟ -ب
ّ

 هل يدخ

ْن كث��ا !  -ج ِ
ّ

 ز�ٌد َدخ

َن ز�ٌد ! » -د
ّ

 .2إل�ي، ما أك�� ما دخ

التّ  نجز املثال األول بقّوة 
ُ
ر لھ باألداة (هل)، واملثال  فقد أ

ّ
ش

ُ
أكيد، واملثال الثا�ي بقّوة االستفهام الذي أ

ْن)، واملثال الرا�ع  ِ
ّ

الث بقّوة األمر (َدخ
ّ
 بقّوة الت�ّجب (إل�ي).الث

والذي �ستنتجھ من هذه األمثلة أّن هذه القّوة املوّجهة ملع�ى القول ليس لها انفصال عن داللة ا�حتوى  

هذه    القضوي  ب�ن  «ومن  املراد،  ملعناه  املقّو�ة  واألساليب  الوسائل  من  بجملة  لھ  ر 
ّ

نؤش أن  يمكن  الذي 

للتّ  ااألساليب  ع��  ووسائل  أش��  الّنغ�ي،  وا�حيط  والّن��ة  ال�لمات  ترتيب  نذكر:  القول   �� نة  املضمَّ لقّوة 

��   )، ووجهة الفعل. وغالبا ما يتكّفل الّسياقالّنقاط املس��سلة، نقطة االستفهام أو الّت�ّجب...الّتنقيط (

ر  املم  كالمخاطب الفعلّية بتوضيح القّوة املضّمنة �� ال مقامات التّ 
ّ

ّ��ة لقول ما دون حاجة إ�� استدعاء مؤش

 .3القّوة الّصر�ح واملناسب»

وتقوم هذه املقار�ة القضوّ�ة املستلزمة لضروب القّوة (ا�حرفّية، االستلزامّية) ع�� الوصف والّتأو�ل،  

 تمثيل ألغراضنا ومقاصدنا، و�ّل قّوة �� تمثيل إل   فما ا�حتوى القضوي 
ّ
غةإال

ّ
،  نجاز عمل ما بواسطة الل

 كقولنا مثال: 

ق��ُح أن نذهب معا للّتنّ�ه. -1
َ
 أ

هاب معا للّتنّ�ه.  -2
ّ

صرُّ ع�� الذ
ُ
 أ

هاب معا للّتنّ�ه"،    فالقوالن �ش���ان �� الغرض القو�� أو ا�حتوى القضوي 
ّ

ر لھ بقولنا : "الذ
ّ

نفسھ املؤش

صّر)، فهاتان القّوتان تختلفان من حيث درج��ما �� الكالمولكّ��ما يختل
ُ
ق��ح، أ

َ
، إذ أّن قّوة  فان �� القّوة: (أ

 
شياء بالكالم؟"، ترجمة عبد القادر قنيني، إفريقيا الّشرق، ص -1

ٔ
وستين: "كيف ننجز اال

ٔ
 . 91جون ا

ساتذة بإشراف عز الّدين المجدوب، مراجعة   -2
ٔ
ن ريبول وجاك موشالر: "القاموس الموسوعي للتداولّيـة"، ترجمة مجموعة من اال

ٓ
ا

 . 68-67، ص2010اترا تونس، خالدميالد، المركز الوطني للّترجمة، دار سين
3-John. R. Searle: Les actes de langage: "Essai de Philosophie du langage", Collection Savoir. Hermatan. Paris, 
1972. P. 68. 
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لب �� ا�جملة  
ّ
لب �� ا�جملة (2(الط

ّ
)، ومن ثّمة فالقّوة اإلنجازّ�ة تتحّدد حرفيا/ مقالّيا/  1) أقوى من قّوة الط

 لفظّيا.

 �� قولھ:   إذن ع�� جملة من الشروط حّددها شكري املبخوت ة تقوم القّوة اإلنجاز�ّ 

 ، قّوة ت�ّون البنيـة -1

ب إل��ا بالّنظم قّوة تمنح للبنية دالل��ا اإل�شائّية البالغّية -2
ّ

 ، ت��ك

 . الّتخاطبة رهينة اس��اتيجيات تنضاف إل��ا قّوة ديناميكيّ  -3

  وهو 
ّ
غةما يوافق املستو�ات الث

ّ
 : الثة من الل

 املستوى اإلعرا�ي الّدال��. -أ

 املستوى الّنظ�ي البال��. -ب

 .1خاط�ي املقاميالتّ  املستوى  -ج

 " �� محاضراتھ:ومن أمثلة ذلك نذكر ما أورده "أوست�ن

 ها -
َ
 جٌم عليَك ! أ

هاجٌم عليَك ؟ -
َ
 أ

 هاجٌم عليَك !؟ -
َ
 .2أ

 
ّ
الث �� ا�حتوى القضوي وهذه األمثلة  القّوة اإلنجازّ�ة   الثة تقر�با �ش��ك  أّن    نفسھ، ولكن املالحظ ف��ا 

األو�� اإلنذار،    ، فيمكن أن �ع�ي ا�جملة3ُيفهم منھ معا�ي متعّددة»، ذلك «أنھ  تختلف وتتحّدد بتحّدد املقام

 
ّ
الثة االحتجاج. وا�جملة الث

ّ
 انية الّسؤال، وا�جملة الث

املنطلقومن   ع��    هذا  �عتمد  �حيحا  تفس��ا  اإلنجاز�ت�ن  والقّوة  الغرض  من  �ّل  «تفس��  أّن  �ستنتج 

غوّ�ة، وع�� فهم ال
ّ
بكة االجتماعية معا»صيغة املنطوق الل

ّ
 . 4ش

ضفي ع�� ما نقول مع�ى �حيحا مقصودا، ذلك أّن "سورل و"القّوة اإلنجازّ�ة 
ُ
"  " �� حقيقة األمر �� ال�ي ت

القّوة املتضّمنة   ، حيث قّسم "القضّية" املعّ�� ع��ا إ�� عنصر�ن أساسّي�ن، هما اعت��ها جزءا من بناء املع�ى

 . ا�حتوى القضوي و  �� القول 

ول�ّل  وظيفة...،  والغرض  درجة،  القّوة  للمع�ى،  مكّمالن  عنصران  والغرض  القّوة  إّن  القول  «خالصة 

صال»
ّ
 . 5غرض درجات مختلفة من القّوة وفقا لسياقات االت

 
 . 54مرجع سابق، ص ،شكري المبخوت -1
وستين، مرجع سابق، ص -2

ٔ
 .92جون ا

 .112، صنفسهمرجع ال  -3
 .315، مرجع سابق، صإسماعيلي علويحافظ  -4
 .319، صالمرجع نفسه -5
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والوصول إ�� املع�ى املطلوب   مع املع�ى االستلزامي من أجل تحقيق الفائدة  ا�حر��  يت�امل املع�ى  هكذا

الّنظام مع  يتناسب  للّتخاطب  الذي  الّسيا��  واالستعمال  للكالم  فعل  .ا�حر��  ما    الكالم  «فقّوة 
ّ
إن ��  إذن 

باعتبارها محمولة ع��    وعوائد الّتخاطب  ، بل إ�� مواصفات قّوة فعل الكالمنتائج فعل الكالمال إ��  راجعة  

 .1قرائن األحوال ا�خصوصة بمناسبة إصدار العبارة»

الّداللة أّن  ذلك  القول   مع�ى  (بنية  الّنحوي  الوضع  من  املعطيات  حاصلة  خالل  من  عل��ا  و�ستدّل   (

االستعمال  من  وحاصلة  م�جمّية)،  اشتقاقّية،  تركيبّية،  (صرفّية،  من    النحوّ�ة  عل��ا  و�ستدّل  الّسيا��، 

 واملعارف املش��كة ب�ن املتخاطب�ن، ومن أمثلة ذلك نذكر:  مال�سات ا�خطاب

ذهُب م�� ملشاهدة الفي -1
َ
 ت

َ
 لم �� دور العرض؟ أ

 .2ا�جّو بارد، لدّي ارتباط مسبق، سأنتظُر مشاهدتھ ع�� شاشة الّتلفاز» -2

َوٍل، �ستدّل عل��ا من املنطوق  املضّمنة    املالَحظ �� هذه املقاصد
ُ
�� ا�جواب الثا�ي أ��ا تحتوي ع�� معاٍن أ

تلفاز)، وتحتوي أيضا ع�� معاٍن ثواٍن تتمّ�� باإلضمار  ا�حر�� (ا�جّو بارد، االرتباط املسبق، مشاهدتھ ع�� ال

الذي قيل فيھ    ، و�ستدّل ع�� قّو��ا اإلنجازّ�ة من الّسياقوا�خفاء و�� املقصودة من �ّل عملّية الّتخاطب

هاب".  هذا القول، ولذلك ف�ي �ستلزم مع�ى تخاطبّيا 
ّ

هاب أو االعتذار عن الذ
ّ

ل �� "رفض الذ
ّ
 يتمث

 ومن أمثلة ذلك أيضا: 

ال تر�د سماع كالمي؟  -أ
َ
 أ

ُھ لَك.  -ب
ُ
 ِاسمْع ما سأقول

�ديدا أو  من (االستفهام) إ�� معان أخرى قد ت�ون �  لهذه ا�جملة   ا�حر��  (أ) قد يتحّول املع�ىاملثال  ففي  

لإلنصات، إ�� عبارة    تأنيبا، و�� املثال (ب) قد تتحّول ا�جملة من مجّرد عبارة إلسداء الّن�ح أو جذب الّسامع

ب»
َ
 اختالف ��: 3لتوجيھ الّ��ديد أو إدخال الّرعب وا�خوف �� ا�خاط

ّ
 . وما اختالف هذه الّدالالت إال

ا�حرفّية - األمر    القوى   �� قّو��ا  (ب)  وا�جملة  (أال)،  باآلداة  االستفهام  قّو��ا  (أ)  فا�جملة  للقول، 

 باستعمال الفعل (اسَمْع). 

 
وستين -1

ٔ
 .135مرجع سابق، ص ،جون ا

غة -2
ّ
كادميين: "فلسفة الل

ٔ
قراءة في المنعطفات والحدثّيات الكبرى"، إشراف اليامين بن تومي، ابن الّنديم للّنشر،   :مجموعة من اال

 .37، ص2013، 1دار الّروافد الّثفافية، ناشرون، ط
ردن، ط -3

ٔ
فاقه"، عالم الكـتب الحديث، إربد، اال

ٓ
 .39، ص2015. 1حسن خميس الملخ: "التداولية: ِظالل المفهوم وا
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ذي يجمع ب�ن    للقول الّناتجة عن مال�سات ا�خطاب   القوى االستلزامية -
ّ
والسياق االجتما�� والثقا�� ال

دخال ا�خوف أو  �ديدا مثال، وا�جملة (ب) قد ت�ون ُموّجهة إل أطراف التحاور، فا�جملة (أ) قد ت�ون �

ل لهذه   الّرعب، ومنثّمة �ساهم هاتان القّوتان �� بلوغ الغرض من الكالم
ّ
مث

ُ
بس وال غموض... ون

ُ
بال ل

ساهم �� فهمنا للمع�ى من املراحل ا�ختلفة من القّوة اإلنجازّ�ة
ُ
 خالل الّرسم التا��: ال�ي �

 

ة والوضوح  �� الكالم  ال غرو إذن أن يرتكز اهتمامهم ع�� القّوة اإلنجازّ�ة 
ّ
، ف�ي �ساهم �� إضفاء الّدق

متواضعا املستعملة،  لغوّ�ة)  غ��  (لغوّ�ة،  االس��اتيجيات  ت�ون  أن  ذلك  و�قت�ىي  نقول،  ما  ،  عل��ا  ع�� 

 �� الّسياق
ً
فة

ّ
نائي للوسائل    وموظ

ّ
املطلوب حّ�ى يحّقق القول الغرض املقصود منھ، وتبعا لهذا الّتقسيم الث

 سي�ون تحليلنا �� العنصر�ن املوالي�ن. 

غوّ�ة فهمنا ملا  
ّ
غوّ�ة �� إضفاء قّوة ع�� ما نقول؟ وكيف تدّعم الوسائل غ�� الل

ّ
فكيف �ساهم الوسائل الل

 " �� جّل هذه الوسائل؟وأين تكمن م�انة "اإلفادة  نقول؟

 القّوة اإلنجازّ�ة

 القّوة اإلنجازّ�ة االستلزامّية القّوة اإلنجازّ�ة ا�حرفّيـة

 

ا�ياملع�ى الّضم�ي: املع�ى  املع�ى الّصر�ح: املع�ى األّول 
ّ
الث  

حوي 
ّ
ظام الن

ّ
غوي والن

ّ
 الّسياق ومال�سات ا�خطاب العُرف الل

 حضـور مبـدأ اإلفادة
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 : ووسائلها   عالمات القّوة اإلنجازّیة    -3

م
ّ
املت�ل املقصد  �س��  تخدم  ال�ي  والوسائل  العالمات  من  جملة  استعمال  إ��  خطابھ  الذي    ��  واملع�ى 

ضفي ه  .يطلبھ
ُ
الذي يوجد   ذه الوسائل ع�� خطابھ قّوة إنجازّ�ة تدّعمھ طبقا للّسياق ومال�سات ا�خطابوت

 فيھ.

نجد ما هو    و�عديل القّوة اإلنجازّ�ة   مفهوم اإلفادة  ضبط ومن ب�ن هذه العالمات والوسائل املساهمة ��  

غة
ّ
الل من  ا�حر��  الّنظ�ي  با�جانب  ق 

ّ
يتعل وا�حر�ات،  لغوّي  �اإلشارات،   ) غة 

ّ
الل عن  خارج  هو  وما   ،

م
ّ
ل ع�� وعيھ    والعالمات...)، وع�� هذا األساس «فعندما �عّدل املت�ل

ّ
ھ يدل

ّ
من قّوة منطوقھ اإلنجاز�ة، فإن

مقتضيات   وتقديره  بالتّ الّسياقباملقصد  واملقصود  ا�خطاب...  تلطيف  هنا  اس��اتيجّيةعديل  والّتلطيف   ،  

م لتحقيق قّوة الفعل الكالمي
ّ
 .1أو إضعافها» �عتمدها املت�ل

ل ��: أّما الوسائل اإلنجازّ�ة
ّ
ق بمستو�ات مختلفة تتمث

ّ
غوّ�ة للقّوة فتتعل

ّ
 الل

... وهذه الوسائل جميعا  ، والّن�� وجهارة الّصوت«فُيقصد ��ا نوع الّنغمة:  (Le son)املستوى الّصو�ي  -أ

املنطوق» قّوة  تقو�ة   �� ف 
ّ
توظ فونولوجّية  الّسياق2وسائل  بمساعدة  و�ساهم  املع�ى  ،  توجيھ  وفهمھ    �� 

 حسب الغرض التّ 
ّ
فظة ضمن تركيب معّ�ن واص��، ذلك أن

ّ
ھ من خالل الّصوت الذي يرصد �غي��ات ش�ل الل

 وسياق خاّص نتوّصل إ�� الفروق املعنوّ�ة املقصودة من قولنا ل�ىيء ما. 

أو الّتلو�ن املوسيقي الذي يلعب دورا    (Le ton)  والّتنغيم  (L’accent)نجد الّنبـر    ومن آليات قّوة الّصوت

ب�ن األساليب اإل�شائّية وا�خ��ّية، وذلك ع�� انخفاض الّصوت وارتفاعھ أثناء عملّية الّنطق  التمي��  رئيسّيا ��  

م
ّ
نجد ما هو مهموس وما    هذه األصوات ملتلّقي، ومن  إ�� ا   إيصالها  للّتعب�� عن املعا�ي ا�ختلفة ال�ي يروم املت�ل

 هو مجهور، ول�ّل م��ما خصائصھ. 

سانّية... وهو صفة مصاحبة للّصوت، إذ تجعل منھ أك��    «وُيعّد الّتنغيم
ّ
واهر الل

ّ
ظاهرة بارزة من ب�ن الظ

لنا الوظيفة الّتواصلّية ل�جمل والّتنغيم يختلف من سياق إ�� آخر، فهو الذي يحّدد    . مرونة وأحسن أداء

معناها   غ��  أخرى  إ�� معان  ل�جمل  ا�حرفّية  املعا�ي  تحو�ل   �� �ساهم  و�التا��  املرِسل،  لدن  املنطوقة من 

فهم من خالل سياق ورودها» ،األص��
ُ
 . ومن أمثلة ذلك يقول األستاذ لتلميذ مع �غمة حاّدة: 3ت

 أال تر�د أن تصمَت وأنَت داخَل القاعِة؟ -

الّنغمةفهذ املع�ى  ه  من  تنقلنا  الّ��ديد   ا�حر��  ا�حاّدة   �� ل 
ّ
املتمث الّسيا��  االستلزامي  املع�ى  إ��  ل�جملة 

 بالعقاب إن بقي ع�� ا�حال ال�ي هو عل��ا. 

 
 .324-323، مرجع سابق، صحافظ إسماعيلي علوي -1
 . 331المرجع نفسه، ص -2
 . 39حسن خميس الملخ، مرجع سابق، ص -3
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امل�ج�ي:    -ب  املستوى 
ّ
املت�ل �ستخدمھ  قد  «ما  هذه  الّتقو�ة  بوسائل  م�جمّية    مونقصد  عناصر  من 

، واملقصود هنا استعمال وحدات م�جمّية من شأ��ا أن تدّعم  1تضيف قّوة ع�� قّوة املنطوق اإلنجازّ�ة»

املتلّقي إ��  م إبالغها 
ّ
املت�ل ال�ي ير�د  بالقّوة نجد وسائل مخّصصة  الفكرة  قة 

ّ
املتعل ب�ن هذه الوسائل  . ومن 

م 
ّ
 كتوظيف مصط�حات من قبيل: "أنا واِثق"، "أنا أم�ن"، "صراحة"... ومن أمثلة ذلك: للمت�ل

 ِصْدقا، أنَت صديٌق أم�ٌن. -

 أنا واثق من صدقك و�خالصَك. -

م، ومن ثّمة االطمئنان إ�� ما    "ِصْدقا" و"أنا واثق" وحدات م�جمّية �ساهم �� تدعيم ثقة املتلّقي   فـ
ّ
باملت�ل

 يقولھ و�ورده من معاٍن.  

م
ّ
ر،  و��� جانب هذه الوحدات املوّجهة إ�� املت�ل

ّ
أيضا وحدات موّجهة إ�� املستمع، واملقصود ��ذه    تتوف

و إ�� املعلومة  العناصر امل�جمّية تلك الوحدات «ال�ي �ش�� إشارة ضمنّية أو صر�حة إ�� معرفة املستمع أ

م:
ّ
 ، مثال: )2("ما َعلْمَت، أنَت �عرف، أنت �علُم...»  ال�ي تصنع خلفّية مش��كة بينھ و��ن املت�ل

حبُّ املراهنة. -
ُ
�ي ال أ

ّ
ُم أن

َ
 أنَت �عل

ُن، وأنَت متيّقن من هذا.  -
ّ

 أنا ال أدخ

م  �عّ�� ا�جملتان عن محتو��ن قضوّ��ن ("ال أحّب املراهنة"، "ال
ّ
ن")، وقد أضاف املت�ل

ّ
إل��ما �عض    أدخ

د �ّحة القضّية 
ّ

ق باملستمع وال�ي من شأ��ا أن تؤك
ّ
الوحدات امل�جمّية ( "أنت �علم"، "أنت متيّقن") ال�ي تتعل

 .وترّ�خها ال�ي �عّ�� ع��ا

ق بالوسائل امل�جمّية �� حّد ذا��ا، « توجد
ّ
ستخدم من أجل تقو�ة �عض املقّو�ات األخرى ال�ي تتعل

ُ
و�� �

ة    القّوة اإلنجازّ�ة
ّ
للمنطوق بإثبات �ّحة القضّية ال�ي �عّ�� ع��ا، أو توكيد صالحي��ا. وهذه الوسائل صيٌغ دال

د"،  
ّ

املؤك "من  "الواقع"،  القضوي:  للمحتوى  دة 
ّ

واملؤك ال�خص  مقولة  عن  ا�جّردة  املعرفّية  ا�حالة  ع�� 

 : ، ومثالنا ع�� ذلك قولنا3أكيد"، "ال ر�ب"، "ال نزاع"، "ال ُجرم"، "ا�حّق أّن"، "حّقا"...»"بالتّ 

 حّقا أنَت طالٌب مج��ٌد. -

ك طالب مج��ٌد. -
ّ
 ال ر�َب أن

 أكيد أنت طالب مج��ٌد.بالتّ  -

 ، وال نزاع �� هذا.أنت طالب مج��ٌد  -

جميعا عن غرض إنجازي واحد وهو املدح، و�عّ�� عن محتوى قضوي    �عّ�� هذه املنطوقات اإلنجازّ�ة

 مش��ك (طالب مج��د)، و�� تختلف �� درجات القّوة املعّ�� ��ا عن القضّية طبقا للّسياق وممّ��اتھ. 

 
 . 332، مرجع سابق، صحافظ إسماعيلي علوي -1
 . 333صالمرجع نفسه،   -2
 .334، صالمرجع نفسه  -3
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�كي�ي:    -ج
ّ
م  لتقو�ة ا�خطاباملستوى ال�

ّ
  إ�� بناء نّصھ بناء محكما من�جما قوامھ الّتناسب   �س�� املت�ل

�كيبوتمّت��ا والقوان�ن الّنحوّ�ة ال�ي تضبط العالقات ب�ن األلفاظ واملعا�ي
ّ
  ، إذ أّن ال�لمات تنتظم داخل ال�

فائدة منھ  تحصل  مفيدا  كالما  «ائ  .لت�ّون  إ��  األلفاظ  ب�ن  الّتناسب  هذا  بي��ا  ويعود  فيما  ال�لمات  تالف 

 
ّ
�كيبّية، وم��ا  واحت�امها إ�� ضرب من العالقات أو املبادئ األساسّية و�� عبارة عن جملة من ا�خصائص ال�

) املوقع  (La positionأيضا  واملصاَحبة   (Cooccurrence)واالستبدال  ،(La substitution( )والفصلLa 

séparation) والّتوزيع (La distributionالنتقاء والّتأليف() واLa sélection et la combinaison«(1  وهذا .

 البناء ا�حكم املتناسب مهّم �� فهمنا للمقصد. 

  �ستنتج عموما أّن هذه املستو�ات ا�ختلفة (الّصوتّية
ً
�كيبّيـة) ت�ّون مجتمعة

ّ
ما عّ�� عنھ    وامل�جمّية وال�

فظي"، ذلك أّن �ّل مستوى من هذه املستو�ات يز�د �� قّوة املستوى اآلخر  "الفعل  :  "" و"سورل "أوست�ن
ّ
الل

م
ّ
 وأغراضھ من عملّية الّتحـاور.  خدمة ملقصد املت�ل

غوّ�ة املستعملة لتقو�ة ا�خطاب
ّ
الل إ�� هذه الوسائل  توظيفا «للوسائل ا�خارجة عن    الحظن  باإلضافة 

غة
ّ
الل العين�ن»  نطاق  و�غي��ات  ا�جسمّية،  واألوضاع  ا�جسمّية،  ا�حر�ات  مثل  ا�حركّية  . 2�الّسلوكّيات 

د فعالي��ا من خالل استعمالها داخل ا�خطاب لتدعيم األقوال الكالمّية
ّ

)" �� Austin( يقول "أوست�ن . وتتأك

الّسياق  (من    هذا  ا�حر�ات واإلشارات  الّتلّفظ، استخدام  غوّ�ة: «قد �ساعد 
ّ
الل الوسائل غ��  محّددا هذه 

لفظّية،   طقوسية غ��  للوجھ وعبوسھ)، وأفعال  للكتف، وتقطيب  بالعين�ن، وتحر�ك لأليدي، ورفع  غمز 

لسانھ» اإل�سان  يحّرك  أن  دون  أحيانا  ستخدم 
ُ
� ا�حركّية  الّتعاب��  من  األنواع  و 3وهذه  هذه  ،  أمثلة  من 

 الوسائل:

ر �� العودة من املدرسة عند ان��اء الّدروس.  -
ّ

 تقول األّم الب��ا مع إشارة بالعصا: ال تتأخ

ل �� الّ��ديد  
ّ
فظّي دّعمتھ اإلشارة بالعصا، وهذه اإلشارة تحيلنا إ�� مع�ى استلزامي تخاط�ي يتمث

ّ
فاملع�ى الل

 أو الّتنبيھ أو الّتخو�ف، كذلك: 

 زميلھ مع إشارة باإلصبع: هذا الكتاب مفيٌد. يقول طالٌب ل -

غوّ�ة �ساهم �� تقو�ة الّتلّفظ وتوكيد املع�ى
ّ
  لدى �ّل من املتلّقي   وعليھ، نقول إّن هذه الوسائل غ�� الل

م. 
ّ
 واملت�ل

 ، مثال:، كنقاط االستفهام أو الّت�ّجب4«ومن ب�ن الوسائل األخرى نجد: وسائل الّتنقيط»

ن. -
ّ

 ز�ٌد يدخ

 
سانيات -1

ّ
داب والعلوم اإلنسانية، صفاقس،   عبد الحميد عبد الواحد: "الكلمة في الل

ٓ
ية اال

ّ
الحديثة"، الّتسفير الفّني صفاقس، كل

 . 147، ص2007، 1ط
 .330حافظ إسماعيلي علوي، مرجع سابق، ص -2
وستين، مرجع سابق، ص -3

ٔ
 . 93جون ا

4-  John J.  Searle, Op, cit, p68. 
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ن !  -
ّ

 ز�ـٌد يدخ

ُن ؟ -
ّ

 زْ�ٌد يدخ
َ
 أ

غوّ�ة مصط�ح "املش��ات املقامّية"، «فل�ن �انت  وقد أطلقت "نرجس باد�س 
ّ
" ع�� هذه الوسائل غ�� الل

م
ّ
غوي، فإّن املش��ات املقامّية �عكس فوا   األفعال اإلنجازّ�ة �عكس عمل املت�ل

ّ
الّتخاط�ي وتحيل    عل املقامالل

 باعتبار إجراء حدث الّتلّفظ»
ّ
 .1ع�� ما هو خار��، فال تتحّدد إحال��ا إال

غوّ�ة) �سـاهم �� تدعيم القّوة 
ّ
غو�ة وغ�� الل

ّ
واألساس الذي حاولنا إبرازه عموما هو أّن هذه الوسائل (الل

ل ف��ا "مبدأ املناسبةللقول، وه  اإلنجازّ�ة
ّ

، فهو حاضر   Principe de pertinence)"(ذه القّوة اإلنجاز�ة يتدخ

ل ا�خيط الّرابط ب�ن مختلف هذه  
ّ
�� جّل املستو�ات الّصوتّية، امل�جمّية، ال��كيبّية، اإلشارّ�ة، إذ أنھ يمث

 وتداولّية املناسبة.  �� بناء القصدمهّم  املستو�ات واستعماال��ا �� سياق الّتلّفظ الذي يضطلع بدور 

 ابطة ب�ن هذه املفاهيم األر�عة؟ وأّي منطق يحكمها؟ فما �� خصائص العالقة الرّ 

 : القّوة والمقصد والّسیاق والمناسبة  -4

،  ، ونجاح قّوة الّتقاصد مشروط بوجود الّسياقنجاح قّوة الّتقاصد بره�ن    الّتواصل  نف��ض أوال أّن فعل

 
ّ
ل املناسبةبوالّسياق ال يتحّدد إال

ّ
   .تدخ

القّوة اإلنجازّ�ة  ولتدعيم هذا االف��اض �� العنصر السابق أهّم وسائل  غو�ة  ضبطنا 
ّ
الل غوّ�ة وغ�� 

ّ
 .الل

�� هذا العنصر  ون الّسياق  مدى ��ز  م�� �عي�ن    أهّمية 
ّ
املت�ل ��    مقصد  ّن  أل األحيان. ونظرا    غالب  وتفس��ه 

م ال يقول ما �عنيھ �� العديد من املناسبات ع�� نحو مباشر، فإّن للّسياق دورا حاسما �� إرساء تأو�ٍل  
ّ
املت�ل

و  يقول،  ملا  محّدد  وفهٍم  املع�ى�عينھ  ا�جملة«يج  ��ذا  �عرف   
ّ
أال إذن  ال�ي    ب  الوضعّية  أيضا  ما 

ّ
و�ن فقط، 

تماما    من سياقھ قد ُ�غّ�� املع�ى  . وعليھ، فتجر�د الكالم2اسُتعملت ف��ا ح�ى نفهم ما �ان يفعلھ متلّفظها»

ا�خطاب الّتلّفظ بحسب وضعيات  يتغّ�� مع�ى  إذ  رات ع��    عن مقصده، 
ّ

املؤش تقّدم �عض  ال�ي  ا�ختلفة 

 .و�قوى الّسلوك الكالمي فيتناسب البناء 

صة منھ، ما دام املع�ى  هو الغرض املرجّو من طرف ا�خطاب  «واملراد بمفهوم القصد
َ
 والفائدة املستخل

خالل من   
ّ
إال يتحّقق  املادية  الّسياق    ال  م�ّوناتھ  وتحديد  الكالُم  فيھ  نتج 

ُ
أ الذي  الطرف  ع��  والّتعّرف 

 .3واملعنوّ�ة»

ة و�معان �� بمجّرد علمھ باأللفاظ وحدها، بل ال بّد أ واملؤّول إذن ال يمكنھ أن يفّسر الكالم 
ّ
ن ينظر بدق

م
ّ
املت�ل قصد  �عرف  حّ�ى  القّوة  القول  ع��  سيتعّرف  املستمع  أّن  اف��اض  م 

ّ
للمت�ل يتسّ�ى  كيف  ولكن   ،

 الوظيفّية املقصودة من القـول؟  اإلنجازّ�ة

 
غة  -1

ّ
 . 30، ص2009تونس، - العربّية"، مركز النشر الجامعي، منوبة نرجس باديس: "المشيرات المقامّية في الل

2- Oswald Ducrot: "Les lois de discours on langue française", édition de Minuit, Paris, n°42 , 1979, p22. 
 . 109-.110حسن خميس الملخ، مرجع سابق، ص -3
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مللفوظ ما ال    جھ ا�خصوص، أّن املع�ىترى �عض النظرّ�ات ا�حديثة بصفة عاّمة والّتداولّية م��ا ع�� و 

 من خالل الّس 
ّ
، فليس الكالم حالة مجّردة أو معزولة عن اإلطار الّسيا��  الذي جاء فيھ الكالم ياق يتحّدد إال

ُد �سقّيا ل�ي تالئَم أف �ّل العوامل الّنفسّية واالجتماعّية ال�ي تحدَّ سان،  التداو�� «الذي يت�ّون من 
ّ
عاَل الل

غة 
ّ
الل مستخدمي  وحكم  والّتفصيل  اإلرادة  أو  والّرغبات  املعرفة   �� األفعال  هذه  ل 

ّ
و�نجازا��م    وتتمث

 . 1االجتماعية من جهة أخرى»

الذي يتنّوع    والّسياق هنا عملّية شاملة تضّم �ّل ما يحيط با�خطاب من عناصر �ساعد �� ضبط املقصد

 من خالل الّسياق
ّ
يا  بتنّوع الّسياقات، وا�خطاب هنا ال يتحّدد معناه إال

ّ
. وع�� هذا األساس «نتصّور تمش

   إ�� الّداللة  �ستند إ�� تدّرج�ن متتالي�ن: يمّر األّول من ا�جملة  ملعا�جة ا�خطاب
ّ
�ي من الّداللة إ��  او�مّر الث

 ؛ وحده التّ املع�ى
ّ
ي الث

ّ
ي األوّ ا�ي يأخذ �ع�ن االعتبار اإلطار ا�حيط، �� ح�ن يحافظ التّ م�ى

ّ
ل �� املعا�جة  م�ى

سانّية»
ّ
 .2ع�� استقاللّية الوضعّيات الل

غة
ّ
اطقة ��ا، و�عّ�� عن  �جماعات النّ �عّ�� عن أغراض ا  ،داة للّتواصلأة و بما �� ظاهرة اجتماعيّ   إّن الل

واصل هذه أن تتّم بنجاح إال إذا بلغت عملّية  وال يمكن لعملّية التّ .  �� سياق معّ�ن  اواصل فيما بي��كيفّية التّ 

– واص��، فهو  التّ   اقمن أبرز العوامل ال�ي ت�ّون هذا الّسي  . وُيعت�� القصدمداها �� تحديد املقاصد  الفهم

الذي يؤّدي إ�� بناء عملّية االستدالل والّتأو�ل، و�حّرك فهم ا�خاِطب لبناء خطابھ وفهم   -إن �ّحت العبارة

 ا�حّدد، ومن أمثلة ذلك: �� الّسياق املوقفي لبناء تأو�ٍل لذلك ا�خطاب املتلّقي

 "أنَت رُجٌل":

را ��  ال بّد من سياق موقفّي ير�ط معناها القضوي  
ّ

(رجل) بالفعل اإلنجازي، �أن ي�ون ذلك الرجل متنك

زّي امرأة مثال، في�ون قصدنا من إثبات الّرجولة لھ بأّن أمره قد افت�ح، وأّن حيلتھ قد انكشفت... أو ي�ون  

بات
ّ
ب الث

ّ
 .3والّص��، �أن ي�ون �� ورطة أو تن�ل بھ مصيبة فنواسيھ أو نصّ��ه ��ذه ا�جملة  �� موقف يتطل

" �� كتابھ "دور  (Steven Olman) ، فقد قّسمھ "ستيفان أوملان  �� تحديد املقاصد  ونظرا ألهمية الّسياق 

دا دور الّسياق �� ضبط املع�ىال�لمة �� العر�ّية" إ�� نوع�ن: سياق لغوي وس
ّ

طبقا لقولھ:    ياق غ�� لغوي، مؤك

 .4«الّسياق وحده هو الذي �ستطيع أن يكشف لنا عن املقصود من هذه ال�لمات»

هذا ل  تأسيسا ع��  املعوَّ فإّن  املقاصدعليھ  ،  إبراز  الّدقيقة  ��  الّدالالت  الّتفاعل    ،وتحديد  هو مراعاة 

ل ا�خطابا
ّ
غوّ�ة ال�ي �ش�

ّ
   لقائم ب�ن العناصر الل

ّ
با�خطاب من    ت�نروف واملال�سات ا�حيطمن جهة، والظ

 جهة أخرى، مثال: 

 
 . 172، ص2004. 1المغـرب، ط-مركز الثقافي العربي الدار البيضاءمنـذر عّياشي: "العالماتّية وعلم النّص"، ال-1

2- Oswald Ducrot: "Les lois de discours on langue française”, édition de Minuit, Paris, Nº42, 1979, p22. 
 . 105، مرجع سابق، صحافظ إسماعيلي علوي -3
ولمان: "دور الكلمة في العربيّ  -4

ٔ
 . 65ة"، ترجمة كمال محّمد بشر، مكـتبة الّشباب، جامعة القاهرة (د.ت)، صستيفن ا
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«"هل يمكن أن أبدأ ا�حاضرة؟": يخ��هم ببْدء ا�حاضرة، أو يطلب م��م الّس�وت إن �انوا يخوضون �� 

 .1ا�حرفّية» حديث قبل ذلك بالّرغم من داللة ا�خطاب

الّسياق ل 
ّ
ما    و�تمث ملفوظ  ملعا�ي  فهَمنا  توّجھ  لغوّ�ة  عناصر  من  بال�لمة  يحيط  ما  «�ّل   �� غوي 

ّ
الل

األّول والّصر�ح    ، مثلما هو الشأن �� املثال السابق الذي �ش�� إ�� مع�ى االستفهام، وهو املع�ى2ودالالتھ»

 ل�جملة ال�ي تت�ّون من مستو�ات صوتّية، م�جمّية، تركيبّية، صرفّيـة. 

روف أو العالقات االجتماعية ال�ي يمكن أن تؤخذ �ع�ن االعتبار    أّما الّسياق
ّ
غ�� اللغوي فهو «مجموع الظ

غ
ّ
وي، وهو املناخ أو ا�جّو العام الذي يتّم  لدراسة العالقات املوجودة ب�ن الّسلوك االجتما�� والّسلوك الل

ومختلف   ��ا،  يقومون  ال�ي  واألفعال  والّسامع  م 
ّ
واملت�ل وامل�ان  الّزمان  �شمل  فهو  الكالمي،  ا�حدث  فيھ 

م
ّ
املت�ل ب�ن  املش��كة  املعرفة  ليشمل  الّسياق  سع 

ّ
و�ت الكالمي.  با�حدث  صلة  لها  ال�ي  وا�حوادث   األشياء 

م والّس   امعوالّس 
ّ
سع ليشمل القبول الّضم�ي من قبل املت�ل

ّ
امع ل�ّل  ل�ّل ما لھ عالقة بفهم املنطوق، كما يت

غوّ�ة ال�ي ينت�ي إل��ا 
ّ
مات املعتّد ��ا من قبل ا�جماعة الل

ّ
األعراف ال�ي لها عالقة باملوضوع واالعتقادات واملسل

م والّسامع»
ّ
 ��:  ، ونذكر �� هذا اإلطار املثال الّتا3املت�ل

ٌق جّدا:  -
َ
ي ُمرهـ

ّ
 إ�

ل القصد  يمكن أن ي�ون املقصد
ّ
    من إنجاز الفعل الّصو�ي اإلخباُر عن الّتعب، أو يمكن أن يتمث

ّ
�� حث

 املستمع ع�� املغادرة واالنصراف. 

 التّ   إّن الّسياق
ّ
ره املعطيات الل

ّ
أسس وقواعد ومعلومات، وما يمتلكھ    غوّ�ة منواص�� إذن يجمع ب�ن ما توف

حاور من معارف خلفّية ت�ون مش��كة باألساس ح�ى ت�ون ا�حادثة مفيدة وذات مقصد مضبوط.  أطراف التّ 

تأو�ٍل   بناء   �� املساهمة  أجل  الّسياقّية من  املقامّية  العناصر  مع  سانّية 
ّ
الل العناصر  تتعاضد هذه  و�ذلك 

زّ 
ُ

جّل امل�ّونات املش��كة    ضبطھن �� الذاكرة من ناحية، والذي تجتمع ��  مناسٍب للملفوظ الذي يث�� ما خ

سانية، األعراف االجتماعية) من ناحية ثانية. ونمثل للمقصد بالرّ 
ّ
سم  (االستعمالية التداولية، النظمّية الل

 ا��:التّ 

 

 
، 1مقاربة لغوّية تداولّية"، دار الكـتاب الجديد المّتحدة، بيروت لبنان، ط :عبد الهادي بن ظافر الّشهري: "استراتيجيات الخطاب -1

 . 198، ص2004
ساني والفلسفي"، إشراف عبد السالم عيساوي: "مخبر نحو الخطاب ندوة: "قضايا المعنى -2

ّ
وبالغة التداول"، كلية   في الّتفكير الل

داب والفنون واإلنسانيات، منوبة، ط
ٓ
 . 259، ص2015. 1اال
 .72منذر عّياشي، مرجع سابق، ص -3
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 مثال:

م ز�ـد -
ّ
ب. مجرم خطيـر: معرفة مش��كة ب�ن املت�ل

َ
 وا�خاط

 �� محيط مسكنھ: مال�سات ا�خطاب  -
ٌ
 . وحيثيات ا�حاورة جّدْت جر�مة

أو�ل طبقا للمعارف املش��كة واملال�سات ال�ي وقع  من املرّجح أنھ هو مرتكب ا�جر�مة: االستنتاج والتّ  -

 .1ف��ا ا�حدث "جر�مة القتل"

م   هذا االستنتاج إذن من خالل عالقات اال��جام   ُيب�ى
ّ
واملتلّقي من معارف    القائمة ع�� ما يحملھ املت�ل

م من املث��
ّ
 القو��. يث��ها القول و�حّرك ما خّزنتھ الذاكرة م��ا، ومن ثّمة الوصول إ�� مقصد املت�ل

م 
ّ
م  أللفاظ بالّسياق  بامن خالل نطقھ    ومن هذا املنطلق يرتبط مقصد املت�ل

ّ
الذي يبّ�ن لنا ما ير�د املت�ل

 
ّ
ال  يرتبطان أوّ   من الكالم  واملقصد  القّوة اإلنجازّ�ةإّن  غة، وهذا األمر يدعونا إ�� القول  إبالغھ عن طر�ق الل

غوّ�ة، وثانيا بالّسياق وفهم العالقات االجتماعيّ 
ّ
م والّسامع، ال�ي تنب�ي ع�� ة الّرابطبالّصيغة الل

ّ
ة ب�ن املت�ل

 والّتواضع والُعرف.ؤ  قواعد الّتواط 

 
 .53، مرجع سابق، صحافظ إسماعيلي علوي -1

 املقصـد

 معنـى مقامـي مع�ى مقالـي

 

ظ�ي 
ّ
 املستوى الن

تركيب +م�جـم +صوت   

 املستوى الّسيا��

عوامل اجتماعّية، ثقافّية،  +معارف مش��كة 

 فكرّ�ة، دينّية

 حضـور اإلفادة
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 إذا ورد �� سياق ما يقتضيھ  إذن الّناجح ا�خطاب إّن 
ّ
 ال �ستطيع أن يحّقق مقصده إال

دا هذه الفكرة: «ال   خالد ميالداألستاذ  ذلك املوضوع وذلك الّتحاور، يقول  
ّ

    مؤك
ّ
ي�ون العمل ناجحا إال

روط  
ّ

للش ومستجيب  االجتماعّية،  لألعراف  ومطابق  املقصود  للغرض  مناسب  معّ�ن  مقام   �� نجز 
ُ
أ إذا 

 .1الّنفسّية املّتصلة بأطراف ا�حوار»

لقي فيھ ع�� توظيف أساليب مناسبة ياق التّ الّس   و�ناًء عليھ، يجب أن يناسب ا�خطاب
ُ
أ   واص�� الذي 

داولّية  �� املناو�ل التّ   ل�ّل عملّية تواصل تجمع ب�ن أطراف محادثة معّينة، ومن ثّمة فقد تّم اعتبار الّسياق

  اعتبار أّن املقصدأخ��ا تّم وقد السيما �� تأو�ل القول و�لوغ متضّمناتھ ومقاصده املطلو�ة. و رك��ة أساسّية 

 من خالل الّرجوع إ�� مال�سات املقال وسياق إلقاء ذلك املقال. يقول   ال يمكن أن نتحّصل عليھ
ّ
أو نبلغھ إال

 Analyse de(  )" �� كتا��ما "تحليل ا�خطابGillian Brown(   )" و"جيليان براون George Yule(  "جورج يول 

Discours  ل
ّ
محل ع��  «يتحّتم  من  )":  ما  مقطع  فيھ  ورد  الذي  الّسياق  االعتبار  �ع�ن  يأخذ  أن  ا�خطاب 

 . ومن أمثلة ذلك: 2ا�خطاب»

لـة: 
ّ
  الّتلفـزة معط

�� هذه ا�جملة التبلي��   إّن سياق املوقف  قّو��ا اإلنجازّ�ة، فاستحضار املوقف  ة 
ّ
هو الذي يحّدد بدق

�ا فعال وصفّيا خ��ّيا، �أن ت�ون هذه العبارة مكتو�ة بجانب جهاز تلفزة  م�  يكشف بوضوح ما إذا �ان القصد

�� محّل بيع، أي أ��ا ليست للبيع، أو ي�ون غرضها إنجازّ�ا، �أن تقول أّم لولدها الذي جاء مسرعا ملشاهدة  

الرّ   مسلسل 
ّ
�شغ أي ال  لديھ،  املفّضلة  املتحّركة  خ��ة سوم  لھ  الذي  لزوجها  تقولها زوجة  أو  �� مجال    لها، 

"اإللك��ونيات، وعندئذ يتّ 
َ
ْصِ�ح الّتلفزة

َ
 .3�ح غرض ا�جملة، أي "أ

 و�ناء ع�� ما تقّدم، فاأللفاظ املفردة أو األش�ال النّ 
ّ
 ترتبط  ح�ن�كيبّية ال ت�ون لها أهمّية إال حوّ�ة ال�

بالقصد اإلخباري  رات    انطالقا من  بالّسياق الذي يضعها صاحب النص فيھ، وعليھ «فاالكتفاء 
ّ

املؤش

 
ّ
سانّية غ�� �اف، إن

ّ
 الل

ّ
(املعر��)    إ�� �غي�� ا�حيط العرفا�ي  ر�ق إ�� قصد آخر أعمق هو القصدھ بداية الط

ر�ن باملع�ى املقص4للّسامع وهو الّسبب اآلخر الذي يجعلنا نتواصل»
ّ

ود �� إطار ؛ ولذلك �ان اهتمام املفك

ل لّب العملّية الّتواصلّية وجوهرها. وا�حاواحتفاؤهم    واالستعمال كب��ا  الّسياق
ّ
 ، نظرا ألنھ يمث

 ومن أمثلة ذلك:  

ٌب. -أ
ْ
 أنَت أسٌد و�ل

 ما هذه الّنعوت يا سّيدي، أنا لسُت حيوانا، ملاذا تخاطب�ي هكذا؟ -ب

 
داب مّنوبة، والمؤسسة : دراسة نحوّية تداولّيةوالّداللة خالد ميالد: "اإلنشاء في العربّية بين الّتركيب -1

ٓ
ية اال

ّ
"، نشر جامعة مّنوبة، كل

 .511،  ص 2001، 1العربية للّتوزيع، ط
 . 35، ص1997ي الزليطني ومنير التريكي، جامعة الملك سعود، "، ترجمة محّمد لطفجورج يول وجيليان براون: "تحليل الخطاب -2
 . 96، مرجع سابق، صحافظ إسماعيلي علوي -3
 . 54، مرجع سابق، صعبد الّسالم عشير -4
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َك رجٌل �جاعٌ  يا -ج
ّ
قِصُد أن

َ
 .1أ�� ال �غضْب أ

يّت�ح  للّسياق  تبعا  ولكن  و�لب)،  (أسد  قضوي  محتوى  عن  إخبار  أنھ  ي�حظ  (أ)  القول   �� فاملتأّمل 

م
ّ
املت�ل ير�دها  ال�ي  الغاية  االستلزامي وهو  ا�خطاب مقصده  ملال�سات  طبقا  فهو  مدى    ،  عن  و�عب��  مدٌح 

ستنتج من الّداللة�جاع
ُ
سانية وما    تھ وقّوتھ ووفائھ، «و�تعّدد الّسياقات تتعّدد املعا�ي الّضمنّية ال�ي �

ّ
الل

 ، ومثالنا ع�� ذلك: 2»�ش�� إليھ الّسياق

  �غّ�� املقامودالالت أخرى م�ى    يمعا�لك��ا قد تفيد    ،«عبارة "��اُرَك سعيٌد": عبارة تحمل مع�ى الّتحّية

 التواص��:

 .إ��اء املقابلة/ مغادرة امل�ان/ الّتعب�� عن الغضب -

 الّتو�يـخ. -

 .3الهـزل» -

الّسياُق   ُ�عت��  املنطلق  املع�ىمهّمة    اس��اتيجّيةومن هذا  تقّبل  القول وطرق  إنتاج  �� مال�سات   تبحث 

لت "التداولّية (،  وفهم املقصد
ّ
للّسياقات تقوم ع�� رصد ما ي�ون من تأث��    )"«نظرّ�ةPragmatiqueو�ذلك مث

و�شكيلھ ع�� صورة تتلّون وفقا لتلّون هذا الّسياق وتنّوعھ ابتداء لدى الباث، ثّم تبّ�ن    �� بناء الكالم  الّسياق

بس وال غموض»  ذلك لدى املتلّقي معناه �عد
ُ
 .4وفهمھ بال ل

ل الّسياق
ّ
حوّ�ة كث��ا ما ت�ون قاصرة  ، ذلك أّن املعا�ي النّ آلية من آليات إنتاج املع�ى  وطبقا لهذه اآلراء �ش�

واملصّرح بھ قد ال �عكس ما   ،يختلف عن باطنھعن تحديد املع�ى ا�حقيقي املراد تبليغھ، إذ أّن ظاهر القول  

التّ  عن  ��جز  أحيانا  غة 
ّ
والل خفي، 

ُ
وأ ضمر 

ُ
ي��زو��ذا  عب��،  أ املقاصد  املع�ى  عن  الكشف   �� الّسياق    دور 

 
ّ
أن َك اجتماٌع غدا"،  و�يضاح املعا�ي، مثال: «تقول الّزوجة لزوجها وقد الحظت عليھ 

َ
ھ أسرف �� الّسهر: "ل

وجة يمكن أن يحَمل ع�� التماس املغادرة، كما يمكن أن ُيحمل ع�� الّتنبيھ ع�� اإلكثار من الّسهر  الزّ   فقول 

 .5أو الّتحذير والّن�ي...»

�� سياقھ ا�خاّص سيؤّدي إ��   فوضع الكالم  .اإلنجازمنع حدوث غموض �� مستوى    ومن وظائف الّسياق

األخرى   الّدالالت  �ّل  إقصاء  مقابل   �� الّسياق،  لذلك  واملطابق  تبليغھ  املراد  هو  واحد  تأو�ل  ع��  اإلبقاء 

الّتحاو  "�اتر�ن ك��برات  .ر لأللفاظ غ�� املالِئمة ملال�سات  ْضَم أركيو�ي  مثال ذلك ما ذكرتھ 
ُ
"امل �� كتا��ا  ر  " 

)mpliciteL’i  إذا ما ذكرُت رقم لوحِة ��جيل سّيار�ي ال�ي �عّرضْت �حادث، فهذا أمر جّد مشروع �� حال» :"(

 
ية   ندوة: "قضايا المعنى -1

ّ
ساني والفلسفي"، إشراف عبد السالم عيساوي، مخبر نحو الخطاب وبالغة الّتداول، كل

ّ
في الّتفكير الل

داب والفنون واإلنسانيات مّنوبة، ط
ٓ
 .395، ص2015، 1اال
 . 50مرجع سابق، ص ،عبد الّسالم عشير -2
ساني والفلسفي"، مرجع سابق، ص ندوة "قضايا المعنى -3

ّ
 . 261في الّتفكير الل

 .98حسن خميس الملخ، مرجع سابق، ص -4
 . 171مرجع سابق، ص ،شكري المبخوت -5
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ّ

 أّن حدي�ي سي�ون ع�� قدر أقّل بكث��  كنُت أتحّدث إ�� ال�
ّ
خص الذي أّمنُت لديھ سّيار�ي ضّد ا�حوادث، إال

 إذ من املالءمة
ّ
خ�� صديقي»ا أتيُت ع�� ذكر رقم لوحة الت

ُ
 .1�جيل هذه وأنا أ

غة يجعل �ّل قول    األساسوع�� هذا  
ّ
ل    منَجز ��فاالستعمال ا�حقيقي لل

ّ
السياق قوال وا�حا، وهنا تتدخ

ى من تأدية املقصد  هذه املعا�ي األر�عة: القّوة واملقصد والّسياق واملناسبة، فقّوة ا�خطاب
ّ
املراد، وهذا    تتأ�

ى من خالل  
ّ
يتأ� بالّسياق»  االستدالل «الذي املقصد املراد  عبارة  ع�� حّد  –  املرتبط  2يبقى عملّية مرتبطة 

«فاملقام الّتخاط�ي ليس عامال    و��ذا املع�ى  بالّصفة أو امل��ة الّديناميكية ا�حّرِكة.  -)"Van Dyk(  "فان دايك

ن ا�خطاب من أن ُينجَز»  من عوامل ا�خطاب
ّ

: هل �سيَت  قولنا  هذا  .مثال3بل هو اإلطار الذي لواله ملا تمك

 شراء هدّية لوالدتنا �� عيد ميالدها؟ 

إ�� معان ثوان، مرتبطة بمناسبة    تنتقل هذه ا�جملة الهدية)  من معناها ا�حر�� (االستفهام عن شراء 

، فُتحيل ع�� داللة استلزامية  أو الّسياق  ّو��ا اإلنجازّ�ة طبقا لهذه املناسبةمعّينة (عيد ميالد)، وهنا تتحّدد ق

ْوم والّتقريع والّتو�يخ..."، يقول "جورج يول 
ّ
ل �� مع�ى "الل

ّ
)" �� كتابھ معّرفا  George Yule(  �� املقصودة وتتمث

م «�� دراسة املع�ى ):La pragmatiqueالتداولّية (
ّ
 .4أي دراسة املع�ى الّسيا��» الذي يقصده املت�ل

ما هو الّسياق
ّ
د للمقصد إن إذ ال بّد    )،Contexte(  والذي استقّر لنا مّما سبق أّن العامل األسا�ىي ا�حّدِ

�كي�ي وَرْ�ِط �ّل ذلك  
ّ
لنا من االستعانة با�جانب التداو�� االستعما�� �� اللغة إ�� جانب املستوى الّنظ�ي ال�

روف واملال�سات واملواقف ال�ي تندرج ضم��ا ا�حاورة
ّ
 ضمن العملّية بالظ

ّ
. فا�خطاب إذن ال يأخذ قيمتھ إال

م
ّ
دتھ "فرا�سواز  والّسامع، واملقاصد �� األرضّية ال�ي ُيب�ى فوقها ا�خطاب  الّتفاعلّية ب�ن املت�ل

ّ
، وهذا األمر أك

وتنطبقأرمين�و  توضع  ال�ي  امللموسة  الوضعّية  بھ  «ونقصد  بقولها:  السياق  معّرفة  مقاصد    "  خاللها  من 

م�ن و�ّل ما نحن �� حاجة إليھ من أجل فهم وتقو�متخّص امل�ان والّزمان وهوّ�ة ا
ّ
ما ُيقال... ومفهوم    ملت�ل

الّسياق»  اإلنجاز  �� الفعل  بھ إنجاز  ثّمة «فإّن املدلول 5ونقصد  ف دائما ع��    ، ومن 
ّ
ا�حر�� لقول ما يتوق

ف إدراك املقاصد6الّسياقات»
ّ
معموما ع  . و�توق

ّ
الّتحاد�ي، وع�� مدى    مع الّسياق  �� مدى ا��جام املت�ل

ب لهذا اال��جام
َ
ما للّتواصل وسّمھ بـGrice(  ، و�� هذا ا�جال اق��ح غرا�سانتباه ا�خاط

ّ
  ) مبدأ عاّما منظ

 .  "مبدأ التعاون" الذي �ساهم �� بناء استلزامات حوارّ�ة مناسبة طبقا للّسياق الذي جاء فيھ الكالم

فتھ أركيو�ي
ّ
املثال الذي وظ (  و�� هذا اإلطار �ستحضر هذا  ْضمر 

ُ
إذ تقول:    )" L’implicite�� كتا��ا "امل

هُب تحت ا�حدي
ّ

 د:«��وي الذ

 
مة العربية للّترجمة، بيروت لبنان، ط -1

ّ
ريكيوني: "المضمـر"، ترجمة ريتا خاطر، المنظ

ٔ
 . 392-391، ص2008، 1كاترين كيربرات ا

 .. 318، مرجع سابق، صاونجورج يول وجيليان بر -2
3- Gardiner. A. H.: "Langage et acte de langage: Aux sources de la pragmatique", traduit par Catherine 
Doway, Press universitaires de Lille, 1989, p50. 

 .19، ص2010، 1ة للعلوم، ناشرون، بيروت، طجورج يول: "الّتـداولّية"، ترجمة قصي العّتابي، الّدار العربي -4
وش، مركز اإلنماء القومي، د. -5

ّ
رمينكو: "المقاربة التداولّية"، ترجمة سعيد عل

ٔ
 . 9. صتفرانسواز ا

حمد الّصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت -6
ٔ
مبرتـو إيكو: "الّسيميائّية وفلسفة اللغة"، ترجمة ا

ٔ
، 2005نوفمبر  ،1لبنان، ط-ا
 . 413ص
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 مع االستعارة   �� إطار الّسياق 
ّ
حان ع�� الّتوا�� إال

ّ
�    ال يتناسب هذان ا�حّسنان البيانيان، املر�

ّ
(ال�ي تتج�

"القمح/   �لمة   ��Le blé("   لمة�  ��  �
ّ

تتج� (ال�ي  م��ا  تصنع  ال�ي  اآللة  ع��  للّداللة  املاّدة  استعمال  وكناية 

 .usela fa«("1"ا�حاصدة/ 

ثقافّيا قائما ع�� مرجعّية دينّية وخاضعا لتعاقد اجتما�� وعر��،    و�� كث�� من األحيان ي�ون الّسياق

غة 
ّ
ده فالسفة الل

ّ
والُعرف أو املناسبات ا�خصوصة    " ح�ن ر�طا ب�ن املقصد" و"سورل"أوست�ن  وهو ما أك

 مثال:  

ب عليھ إنجاز فعل «أنِت طالٌق: فهذه ا�جملة
ّ
الطالق فعال �� ا�جتمعات   قد ت�ون فعال لغوّ�ا ناجحا ي��ت

 .2اإلسالمّية ذات املرجعّية الّدينّية اإلسالمّية»

 : الخالصة  -5

�� ضبط القّوة   ) مهّمانSituation de discours(   الّسياَق أو حال ا�خطابعموم موقفنا من هذه اآلراء أّن  
الّت��ير   املتحاور�ن. وهذا  ي�ّ�ره عند  ما  بھ يجد  نتلّفظ  ما  املناسب، و�ّل  للقول وتحديد مقصده  اإلنجاز�ة 

 تحقيق وصوال إ��، قصد والّسياق والتأو�لمن خالل إح�ام العالقة ب�ن القّوة وامل يضطلع بھ مبدأ املناسبة
ا�خطاب لغاياتھ املقصودة نظرا ل�ونھ �� ��اية األمر ��دف إ�� اإلقناع وا�حاججة �� موقف ما. ولن يتحّقق  

 من خالل تالحم هذه املفاهيم األر�عة (القّوة  هذا ا�حجاج 
ّ
واملناسبة) املساِهمة ��    ،والّسياق  ،واملقصد  ،إال

��ا عملّية التّ 
ّ
حاور والّسياق «الذي ُيفهم ع��  بناء استدالل مناسب وتأو�ل مخصوص وفرضّية محكمة تتطل

ما،  لتلّفظ  ا�جتمعّية  أو  املاّدّية  الّتجارب  محيط  �جموع  املناسبة  الوجوه  مثال  درج 
ُ
ن �أن  مختلفة  أنحاء 

مة محيطة ��ذه التّ وسأعت�� السياق كما لو �ان أّية معرف 
ّ
ب وال�ي  جارب مما يتقاسمھ �ّل من املت�ل

َ
وا�خاط

م بأّي تلّفظ لعبارة ما»
ّ
 Geoffrey(   ع�� حّد عبارة األنقل��ي جيوفري ليتش–  3�سهم �� تأو�ل ما يقصده املت�ل

Leech  :مثال ،( 

رفة ز�ـد زر�بة خناز�ـر: 
ُ
 «غ

ا�حر��ّ   املع�ى املع�ى  القصداألّول:  من  إليھ  املرَسل  يتأّولھ  ما  الثا�ي  واملع�ى  وراء    ،  ا�حقيقي 
ل»  وهذا االستعمال.ا�خطاب املؤّوِ تداولّية لدى  ب كفاءة وقدرات 

ّ
يتطل ل�خطاب  باألساس  4التداو��  . وهنا 

للّسياق   وفقا  ل�خطاب  والتواصلّية  الذاتّية  ا�جوانب  دراسة  ع��  ز 
ّ

يرك الذي  التداو��  املن�ج  أهمّية  تكمن 
م

ّ
املت�ل ب�ن  القائمة  العالقة  املقاصد  ونوعّية  ب ح�ى تت�ح 

َ
فيھ    .وا�خاط تتقاطع  (املقاصد)  املفهوم  وهذا 

 داوليّ التّ 
ّ
 القائمة ع�� االستدالل والّتأو�ل.  ة فس والعلوم العرفانيّ غة وعلم النّ ة وفلسفة الل

 

 
ريكيوني: "المضمـر"، مرجع سابق، ص-1

ٔ
 .493كاترين كيربرات ا

 . 96مرجع سابق، ص ،حافظ إسماعيلي علوي -2
فريقيا الّشرق المغرب،  -3

ٔ
 .24، ص2013جيوفري ليتش: "مبادئ التداوليـة"، ترجمة عبد القادر قنيني، ا

كادميين: "فلسفة اللغة: قراءة في   -4
ٔ
المنعطفات والحدثيات الكبرى"، إشراف اليامن بن تومي، ابن الّنديم للّنشر،  مجموعة من اال

 . 42- 41، ص2013، 1دار الّروافد الّثقافية ناشرون، ط
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 : قائمة المصادر والمراجع  -6

 باللّغة العربیة والمترجمة:  
 القرآن الكر�م.  -1

�جمة، ب��وت لبنان، طاملضمـرأركيو�ي (�اتر�ن ك��برات): " -2
ّ
مة العر�ية لل�

ّ
،  1"، ترجمة ر�تا خاطر، املنظ

2008 . 

وش، مركز اإلنماء القومي، د.املقار�ة التداولّيةأرمين�و (فرا�سواز): "  -3
ّ
  .ت"، ترجمة سعيد عل

رق كيف ننجز األشياء بالكالم؟أوست�ن (جون): " -4
ّ

   .1991، "، ترجمة عبد القادر قني�ي، إفر�قيا الش

5-  " القاهرة  دور ال�لمة �� العر�ّية أوملان (ستيفن):  باب، جامعة 
ّ

الش "، ترجمة كمال محّمد �شر، مكتبة 

 (د.ت). 

-"، ترجمة أحمد الّصم��، املنظمة العر�ية لل��جمة، ب��وتالّسيميائّية وفلسفة اللغةإيكـو (أم��تـو): "  -6

 .2005. نوفم�� 1بنان، طل

غةاملش��ات  باد�س (نرجس): " -7
ّ
 . 2009تو�س، - "، مركز النشر ا�جام��، منو�ةالعر�ّية املقامّية �� الل

"، ترجمة مجموعة من األساتذة بإشراف  القاموس املوسو�� للتداولّيـةر�بول (آن) وموشالر (جاك): " -8

�جمة، دار سيناترا تو�س،  
ّ
 . 2010عز الّدين ا�جدوب، مراجعة خالد ميالد، املركز الوط�ي لل�

"، دار الكتاب ا�جديد  مقار�ة لغوّ�ة تداولّية :اس��اتيجيات ا�خطابالشهري (عبد الهادي بن ظافر): " -9

 .2004، 1ت لبنان، طاملّتحدة، ب��و 

10-  " ا�حميد):  (عبد  الواحد  سانياتعبد 
ّ
الل  �� اآلداب  ا�حديثة  ال�لمة  ية 

ّ
�ل صفاقس،  الفّ�ي  سف�� 

ّ
الت  ،"

 .2007، 1والعلوم اإل�سانية، صفاقس، ط

11- " السالم):  (عبد  واصلعش�� 
ّ
الت آلليات  معرفّية  تداولّية  مقار�ة  �غّ��:  نتواصل  "،  وا�حجاج   عندما 

رق، الّدار البيضاء املغرب، ط
ّ

 .  2006إفر�قيا لبش

12-  " إسماعي��):  (حافظ  غةعلوي 
ّ
الل استعمال  علم  إر�دالتداوليات:  ا�حديث،  الكتاب  عالم  األردن، -"، 

 .  2011، 1ط

 . 2004. 1املغـرب، ط-البيضاء"، املركز الثقا�� العر�ي الدار العالماتّية وعلم النّص عّياشـي (منـذر): " -13

رق املغرب، مبادئ التداوليـةليتش (جيوفري): " -14
ّ

 .2013"، ترجمة عبد القادر قني�ي، أفر�قيا الش

،  1"، دار الكتاب ا�جديد املّتحدة، طدائرة األعمال اللغو�ة: مراجعات ومق��حاتاملبخوت (شكري): " -15

2010. 

"، إشراف اليامن بن  � املنعطفات وا�حدثيات الك��ى فلسفة اللغة: قراءة �مي�ن: "يمجموعة من األ�اد -16

قافية ناشرون، ط
ّ
شر، دار الّروافد الث

ّ
 . 2013، 1تومي، ابن الّنديم للن

17-  " آفاقھامل�خ (حسن خميس):  إر�د، األردن، طالتداولية: ِظالل املفهوم و ا�حديث،  الكتب  .  1"، عالم 

2015. 
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�كي ميالد (خالد): " -18
ّ
"، �شر جامعة مّنو�ة،  : دراسة نحوّ�ة تداولّيةوالّداللة  باإل�شاء �� العر�ّية ب�ن ال�

ية اآلداب مّنو�ة، واملؤسسة العر�ية للّتوزيع، ط
ّ
 .2001، 1�ل

سا�ي والفلسفي   قضايا املع�ىندوة: " -19
ّ
فك�� الل

ّ
  "، إشراف عبد السالم عيساوي: "مخ�� نحو ا�خطاب�� الت

 . 2015. 1و�الغة التداول"، �لية اآلداب والفنون واإل�سانيات، منو�ة، ط

ـداولّيةيول (جورج): "  -20
ّ
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 ليط�ي و "، ترجمة محّمد لطفي الزّ تحليل ا�خطاب يول (جورج) و�راون (جيليان): " -21
ّ
�ي�ي، جامعة  من�� ال�

 .  1997امللك سعود، 

 ة: المراجع باللّغات األجنبیّ 
1- Ducrot (Oswald) : "Les lois de discours on langue française", édition de Minuit, Paris, 

n°42 , 1979. 

2-  Gardiner. A.H. : "Langage et acte de langage : Aux sources de la pragmatique", traduit 

par Catherine Doway, Press universitaires de Lille, 1989. 

3- Searle (John. R) : "Les actes de langage : "Essai de Philosophie du langage", Collection 

savoir. Hermatan. Paris1972. 
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  قراءات في الكتب
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 باحث برتبة أستاذ محاضر  

 مركز الدراسات اإلسالمية بالقيروان

 

 في الوطن العربي الماصونّیةقراءة في کتاب: 

 1956إلی  1856زمن االستعمار األوروبي تونس مثاال من 

 محمد لطفي الشایبيل

 

Masonry in the Arab world the time of European colonialism, 
Tunisia as an example, from 1856 to 1956. Mohamed Lotfi El 

Shaibi. 
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 في الوطن العربي  الماصونّیة قراءة في کتاب: 

 1956إلی   1856زمن االستعمار األوروبي تونس مثاال من  

 محمد لطفي الشایبي ل

 

 

 

 : تمهید

لت دافعا قادحا لدخول العالم �� 
ّ
إذا �انت أحداث ا�حادي عشر من سبتم�� سنة إحدى وألف�ن قد ش�

 
ّ
ھ منذ العقد الث

ّ
ا�ي من القرن ا�حادي والعشر�ن �سارعت األحداث  حرب غامضة ضّد ما �عرف باإلرهاب، فإن

الّس   �ش�ل دراماتي�ّي  ا�جاالت  الرّ ياسيّ لتشمل مختلف  (ثورات  العر�ّي ة  ا�حر�ات  ) واالجتماعيّ �يع  (تزايد  ة 

م) والبيئيّ ��ات الصّ االحتجاجية مثل حركة الّس 
ّ

ة وال�حية  فراء بفر�سا) واالقتصادية (االنكماش أو الت�خ

 (التلّوث واألو�ئة).  

ة سعت إ�� تجاوز  فإّن �عض البحوث النوعيّ ول�ن أوهم �سارع تلك األحداث بوجود فو�ىى �سود العالم،  

ا�حكم    ذلك 
ّ
إش�اليّ الظ بطرح  النّ اهر  كشف   �� تنجح  أن  ع�ىى  ع��ا"  "مس�وت  تلك  ات   �� م 

ّ
املتحك ظام 

 
ّ
 واهر وتوج��ها. الظ

إ��    1856تو�س مثاال من    زمن االستعمار األورو�ّي   �� الوطن العر�ّي   املاصونّية"يمكن القول أّن كتاب  

فات النّ   لطفي الشاي�ي  �حمد  2019سنة    سوتيميديا للنشر" الصادر عن  1956
ّ
ة املنخرطة ��  وعيّ من املؤل

 تّيار تجاوز الّس 
ّ
فات املنشورة �� قضايا التّ �اتبمعقول. فائد وعقلنة الال

ّ
خ لھ عديد املؤل

ّ
ار�خ املعاصر  ھ مرؤ

ة هاّمة مثل إدارتھ للمعهد العا�� لتار�خ تو�س املعاصر  ة وعلميّ إدار�ّ اهن. فضال عن اضطالعھ بمهام  والرّ 

 بجامعة منو�ة. 

 تّتصل اإلش�الية األساسيّ 
ّ
 �ي انبنت عل��ا مختلف محاور هذا الكتاب بمدى اعتباطيّ ة ال

ّ
�ي ة األحداث ال

��نت هذه اإلش�الية  ة وتو�س تحديدا خالل املرحلة ا�حديثة واملعاصرة. وقد اقعامّ   �شهدها العالم العر�ّي 

جوع إ�� سياق انبثاق فكرة إنجاز هذا الكتاب. إذ �ان �� األصل  �سؤال محوري مضمر يمكن تحديده بالرّ 

الّد  �جامعة  الفر��  باملقّر  ف 
ّ
املؤل ألقاها  العر�يّ محاضرة  يوم  ول  بتو�س  موضوع   ��  2017مارس    18ة 

 الغابريعبد الباسط د. 
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موضوع ا�حاضرة وم�ا��ا    وما من شّك �� أّن .  1و�ّي زمن االستعمار األور   ا�حضور املاصو�ي �� الوطن العر�ّي 

ناجم عن صعو�ة استيعاب املستجّدات ا�خط��ة ال�ي يمّر ��ا العالم    ونف�ىيّ   وزما��ا يو�� بوجود قلق معر��ّ 

ق بكيفيّ   ؤال ا�حورّي . لذلك يمكن القول أّن ذلك الّس العر�ّي 
ّ
ة تفّهم تلك املستجّدات �� إطار مقار�ة  يتعل

ا�جيواس��اتيجيّ تار�خيّ  باأل�عاد   ة ملّمة 
ّ
ال  ة 

ّ
الث العالم منذ  الصناعيّ �ي شهدها  �عد سقوط  ورة  ة، وتدّعمت 

دو��ّ  نظام  و�روز  برل�ن  و"ال�ونية"    جدار  ا�حضارات"  و"صراع  التار�خ"  "��اية  بتنظ��ات  معّززا  جديد 

 ة والبيولوجية" وغ�� ذلك. و"ا�حروب االستباقيّ 

 الّرؤ�ة  ��ذا املع�ى فإّن  
ّ
رت مختلف األف�ار املنتظمة �� هذا الكتاب قائمة ع�� رهان معر��ّ ال

ّ
يروم    �ي أط

 النّ 
ّ
 فاذ إ�� الب�ى العميقة ال

ّ
 �ي أسهمت �� �ش�

ّ
ة بالبحث �� طبيع��ا وآليا��ا باعتبارها لم  اهرة االستعمار�ّ ل الظ

ما كذلك غزوا ثقافيّ تكن �غلغال اقتصاديّ 
ّ
ة  ة والهو�ّ ا �س��دف إعادة صياغة ال�خصيّ ا وعسكر�ا فقط، و�ن

 ة باملغرب العر�ي خاّصة وتو�س تحديدا. ا�حضار�ّ 

ف
ّ
   1798ن حملة نابليون بونابرت ع�� مصر سنة  ا مموقفا سلبيّ   ،ا��جاما مع تلك الرؤ�ة  ،قّدم املؤل

ّ
�ي  ال

ف إ��  �� انبالج فجر ال�ّ   درج جّل الباحث�ن العرب ع�� إبراز تأث��ها اإليجا�ّي 
ّ
�ضة العر�ية ا�حديثة. إذ نّبھ املؤل

 
ّ

جل  ة للرّ سالة ا�حضار�ّ ائج وق��ا حول ما �سّ�ى بالرّ عار الرّ أّن تلك ا�حملة بقدر ما �انت تندرج ضمن الش

   فإّ��ا �انتاألبيض،  
ّ
 ورة الفر�سيّ تصديرا للث

ّ
ما اق��نت �عمل خفّي عفو�ّ   -حسب رأيھ–�ي لم تظهر  ة ال

ّ
 ا، و�ن

 
ّ
ن سبق لھ كذلك توجيھ الث

ّ
ة خالل  ا�ع عشر وحرب االستقالل األمر�كيّ ة خالل القرن الّس نجل��يّ ورة اإل مقن

 .2اسع عشرالقرن التّ 

بتنظيم   العمل  ذلك  ر�ط  آليا��ا    ."املاصونّية"وقد  أهّم  ل 
ّ
تتمث ما  و��  املاصونّية؟  تحديد  يمكن  فكيف 

 ة وتو�س تحديدا؟ة؟ و��� أّي حّد أسهمت �� تقر�ر مص�� العالم عامّ أث��يّ التّ 

 الماصونّیة وأهّم آلیات عملها:  -1

  في تحدید الماصونیّة: -1-1
ال��ا ت�اد تتقاطع  امل  الشاي�ي واعيا بالتباس مع�ى املاصونّية �� ا�خطاب العر�ّي   بدا

ّ
عاصر باعتبار أّن تمث

  اتھ �� محاولة تحديد موضو��ّ . لذلك نّوع مقار�اتھ ومرجعيّ وا�جم��ّ   مع األساط�� املؤّسسة للمخيال الفردّي 

 محيص. رس والتّ صد والّد ة قابلة للرّ ة وحضار�ّ ة بصف��ا ظاهرة تار�خيّ للماصونيّ 

التّ  انب�ى ذلك  �� �عد  نّوع ع�� عديد  وقد  بة ال يمكن اخ��الها 
ّ

نا أمام ظاهرة مرك
ّ
أن املستو�ات مما �ع�ي 

ب برزت معاملھ �� تنويع مصادر �عر�ف املاصونّية   واحد. وهو ما فرض ع�� ال�اتب اعتماد من�ج تفاع��ّ 
ّ

مرك

 
وروبي، تونس مثاال، محمد لطفي الشابي، الماصونية -1

ٔ
سوتيميديا   ، تونس،1956إلى  1856من  في الوطن العربي زمن االستعمار اال

 . 7. ص2019للنشر، 
من   15، ص 1ة المهّمة يمكن مراجعة بعضها ضمن الهامش رقم اريخيّ اعتمد الكاتب في إقرار وجهة نظره على عديد المصادر التّ  -2
 مصدر. نفسه.ال
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 ة، و�� �عّدد مرجعيّ ة ومصادر عر�يّ ب�ن مصادر غر�يّ 
ّ
� ب�ن أنواع مي��ي اعتمدها. وكذلك �� التّ ات العّينات ال

 متفّرعة للماصونية. وسنحاول �� ما ي�� تقديم إحاطة مجملة بمختلف تلك املستو�ات.

املصادر   يخّص  ما   �� سواء  وتفّرعت  املاصونّية  تحديد مع�ى   �� ف 
ّ
املؤل اعتمدها  ال�ي  املصادر  تنّوعت 

ف إ�� ما �عتقد  ر�يّ ة. وسنكتفي بذكر أهّمها. ففي ما يخّص املصادر الغة أو املصادر الغر�يّ العر�يّ 
ّ
ة عاد املؤل

  James Andersonكتاب القس االسكتلندي جايمس أندرسون    للماصونّية مثل�� �ونھ "أصوال" مؤّسسة  

 .1ابصفتھ مصدرا أساسيّ  1723دسات�� املاصونّية" الصادر سنة “بـ ) املوسوم 1684-1739(

 
ّ
 Pierre Yvesاهرة املاصونّية مثل بيار إيف بور�اركما أحال ع�� أعمال عديد املؤّرخ�ن ا�ختّص�ن �� الظ

Beaurepaire  نودن الّ�   Paul Naudonو�ول  دّونتھ  عّما  فضال  الفر�سيّ وغ��هما..  أثناء  حافة  بتو�س  ة 

�ارة  ي أّداها عدد من أعالم املاصونّية إ�� املستعمرات مثل تلك الزّ ة ال�ّ عائيّ ة والّد بش��يّ �ارات التّ �غطي��ا للزّ 

 
ّ
   Dequaire  Grobel  ّداها دو�ارقرو�ال�ي أال

ّ
عر�ف  للتّ   1896الكب�� إ�� تو�س سنة    ر��ّ املوفود من ا�حفل الش

 .2نذاكآأهّم مضامي��ا  La DépècheTunisienneباملاصونّية. وقد نقلت جر�دة "الديباشتين��يان" 

ف لتثبيت أف�اره ودعمها. فمن ذلك  ة العامّ أّما عن املوسوعات الغر�يّ 
ّ
ة وا�ختّصة فقد استعان ��ا املؤل

ھ أشار إ�� �عر�ف دائرة املعارف ال�ونية 
ّ
 .3ة مثالللماصونيّ  Encyclopédia Universalisأن

ة تجمع ب�ن األسطورة  يمكن القول أّن مختلف تلك املصادر واملراجع تقّدم �عر�فات متباينة للماصونيّ 

 ثال والتّ والواقع وامل
ّ
� والن

ّ
   س�يّ ار�خ والك�

ّ
ع�� �عضها. ومن ضم��ا �ش�� إ��    نظي�يّ ا�ع التّ مع هيمنة جلّية للط

 ما ي��: 

بور�ار - املؤّرخ  البنائيّ للماصونيّ   ر�ط  بمحافل  اإل ة  و�� محافل ورثت  نجل��يّ �ن  الوسيط.  العهد  خالل  �ن 

 
ّ
  �ي أرجعت بداية عمل البناء مجموعة من األساط�� املؤّسسة ال

ّ
وفان العظيم �� عهد  إ�� ما قبل حصول الط

 بداية من  Hérmèsهرمس    �ي نوح. ثم أعيد �ع��ا مع اإللھ اإلغر�قّي النّ 
ّ
. ولم يقع تطو�ر هذه التصّورات إال

 .4�ن األجانب"حيث انفتحت ا�حافل ع�� املالحدة و"العلمانيّ  1640سنة 

ال�ونية  - املوسوعة  تطمينيّ   (EU)تقّدم  خ��يّ للما ا�عر�فا  مؤّسسة  ب�و��ا  تصفها  إذ  وجمعيّ صونية.  ة  ة 

مبادفكر�ّ  ع��  وتقوم  حميدة".  أخالق  وذوي  أحرارا  "رجاال  تجمع  وال�ونيّ   ئ ة  ال  5ةاملساواة  �عر�ف  وهو   .

�� مناقشة املفاهيم يتجاوز    نقدّية و�عّمق ة ا�جاّدة من نزعة  دتنا عليھ هذه املوسوعة العلميّ ين�جم مع ما عوّ 

 ظاهر املعا�ي إ�� النّ 
ّ
 فاذ إ�� معان��ا الث

ّ
 والث. وا�ي والث

 
ساسية للكنيسة البريسبترية -1

ٔ
وامر والقوانين العمومية الماصونّية اال

ٔ
  Eglise Presbyterienne عهدت مهّمة تنقيح اللوائح واال

 .19-14الرافضة للسلطة البابوية. راجع المرجع نفسه، ص
 . 21، صسابقمصدر محمد لطفي الشابي، -2
 .29، صالمصدر نفسه -3
 .18، صالمصدر نفسه -4
 .29، صنفسهالمصدر  -5
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- 
ّ
ة ع�� لسان قرو�ال موفود  ة بتو�س املقّر�ة من اإلقامة العاّم حافة الفر�سيّ ذي أوردتھ الّ� التعر�ف ال

جمعيّ  ليست  املاصونّية  أّن  فيھ  أو�ح  تو�س  إ��  خ��يّ املاصونّية  ما  ة 
ّ
و�ن فقط،  أف�ار  ة  ع��  قائم  بناء   ��

 
ّ
 .11717ة، مرجعا تأّسس املاصونّية ا�حديثة إ�� سنة يمقراطيّ ة املعتقد والّد سامح وحر�ّ الت

يوم   الالئكية  قانون  صدر  ا 
ّ
تو�س    1905سبتم��    9ومل بر�د  �حيفة    Courrière de Tunisie�عّرضت 

إ بتو�س  الفر�سة  الرادي�الية  الفيدرالية  باسم  الرسمية  ذلك  الناطقة  تضّمن  وقد  املاصونّية.  مسألة   ��

 التّ 
ّ
   1789ة سنة  يّ ورة الفر�س عر�ف اإلشارة إ�� دور املاصونّية �� قيام الث

ّ
�ي تمتد إ�� و��� جذور املاصونّية ال

 .2ة!ا�حقبة الفرعونيّ 

ّمدت  ة �عطمينيّ عر�فات أّ��ا فضال عن نزع��ا التّ لعّل أهّم مالحظة يمكن اإلشارة إل��ا بخصوص هذه التّ 

الفر�سيّ  املاصونّية  أّن  إ��  �شر  لم  قرو�ال  تحديد  فمثال  مهّمة.  معطيات  عّدة  �� �غييب  االعتقاد  ألغت  ة 

   لھ تداعّيات، وفتحت الباب واسعا إ�� اإل�حاد. وهو ما سي�ون  1877املهندس األك�� منذ سنة  
ّ
سبة إ��  بالن

 .�ن مثل األم�� عبد القادر ا�جزائرّي �عض العرب املاصونيّ 

الكتاب نفس ذلك ا�خيار ف 
ّ
العر�ّي   نّو��ّ التّ   وقد اعتمد مؤل �� ا�خطاب   �� بحثھ عن داللة املاصونّية 

فات اهتّمتات معروفة  ة ودور�ّ نّوع ب�ن موسوعات علميّ ا�حديث واملعاصر. إذ تراوح ذلك التّ 
ّ
بالبحث ��    ومؤل

 املاصونّية. 

التّ  بأّن  القول  املبالغة  من  أو  ليس  � ناقض  األساسيّ الّس   عّد الّتضارب   مة 
ّ
ال تحديدات  ة  ��ا  سم 

ّ
تت �ي 

 �بة والشّك �� حقيقة نزعة املاصونّيةإذ نجد مواقف متقابلة مع ميل بّ�ن للرّ  .املاصونّية �� ا�خطاب العر�ّي 

   " أبدى ة. فإذا �ان جر�� ز�دان �� كتابھ حول "تار�خ املاصونّية العامّ اإل�سانو�ّ 
ّ
ي  رّ الّس   ا�ع املاصو�ّي تفّهما للط

 
ّ
الط عابرة ضمن مسارها  عّده مرحلة  ب�و��ا �س��دف  انطالقا من  املاصونّية  اّ��م  فإّن لويس شيخو  و�ل، 

 .3دقة ف�ي ع�� عكس ما تّد�� ال عالقة لها ال بالبناء وال بالصّ ة وتخر���ا. ومن ثمّ تدم�� الهيئات االجتماعيّ 

 
ّ
ة املنار  يتما�� املوقف ال

ّ
مع موقف شيخو، بل يتعّمق فيھ أك�� من  ذي صاغھ محمد رشيد رضا �� مجل

التّ  �عض   خالل 
ّ
ال أعلنت  فاصيل  ل�ن  إذ  وا�حاصل.  الواجب  بمفارقة  أّولهما  ق 

ّ
يتعل أمر�ن  ع��  زت 

ّ
رك �ي 

طيّ 
ّ
ة، فإّ��ا �انت �س��دف أساسا اإلسالم واملسلم�ن لغاية  املاصونّية أّ��ا وليدة فكرة مقاومة الكنيسة التسل

 ة اإل�سانية ونبذ التّ االخوّ يطرة عل��م باسم الّس 
ّ
 سامح. عّصب والت

 
ّ
الث األمر  ��و�ّ أّما  فيّتصل  ونوعيّ ا�ي  املاصونّية  ��ودا ونصارى. وقد  ة مؤّس�ىي  إذ عّدهم رشيد رضا  ��م. 

 استند �� رأيھ إ�� اإلشارات والرّ 
ّ
�ي أرجعها إ�� الكتاب املقّدس. ففكرة البناء �عود من أصلها  موز املاصونّية ال

 .4�ي سليمانبناء الهي�ل �� عهد النّ  إ�� قّصة
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ّ

الش أدرج   وقد 
ّ
الت املواقف  هذه  "العدائيّ شكيكيّ اي�ي  بـ  �عرف  ما  ضمن  للماصونية"  ة  الضّدية  ة 

Antimaconne ّاإلسالمّي   قد العر�ّي ، مستنّدا �� ذلك إ�� �عر�ف موسوعة مصط�حات الن   
ّ
�ي أبرزت  املعاصر ال

 ع�� املؤّسسات والنّ   أث�� ا�خفّي خطورة املاصونّية �� التّ 
ّ
ون  �ي صاغها علماء وجامعيّ ظم بما يحّقق غايا��ا ال

مرجعيّ  حكماء  لموديّ التّ  ا��ميخفون  ب��وتو�والت  وال��اما��م  تحتة     صهيون 
ّ
والن العلم  �عة  شعارات 

 .1ةاإل�سانيّ 

�عّدد مرجعيّ  الصّ أّما  �� هذا  فتع�ي  الكتاب  ف 
ّ
اعتمدها مؤل ال�ي  العّينات  تار�خيّ دد  ات  ة  تنّوع مصادر 

 
ّ
ق ذلك التنّوع باالمتداد الزّ أو �� إطارها العر�ّي   اهرة املاصونّية سواء �� إطارها ال�و�ّي الظ

ّ
مصادر  لم�ي ل. يتعل

اهن.  من الرّ ا�ع عشر إ�� الزّ ة. إذ تمتّد تلك املصادر من القرن الّس ار�خيّ و�ة املستثاق ��ا �� املعرفة التّ تاملك

 الية:ا �� العناو�ن التّ و�مكن تحديد أبرزه 

 . 2جيمس أندرسون وّ�ح فيھ بدايات املاصونّية وقواني��ا ) للقّس 1723دسات�� املاصونّية ( -

رات جان قابر�ال-
ّ

 Jean Gabriel Niallo Sargy  )1767-1832نيالو سار��   مذك
ّ

  خ�ىيّ ) �اتب نابليون ال�

 
ّ
الط ف��ا  د 

ّ
أك ا�حملة ع�� مصر. وقد  أثناء  نابليون ع�� مصر سنة    املاصونّيةبيعة  ومرافقھ    1789�حملة 

  . وقد اعتمد بحثا لألمر��ّي 3�ننو�ھ باإلسالم مدخال لكسب ثقة الفاعل�ن املصر�ّ ومخاتلتھ باعتماد طر�قة التّ 

  ��جموامل 2007ادر سنة غزوات نابليون الصّ   حول  Cole Juanجون �ول 
ّ
 .20144ة سنة غة الفر�سيّ إ�� الل

لور�س  - هن�ي  املؤّرخ  فات 
ّ
 Henry Laurensمؤل

ّ
الفيلسوف  ال املستشرق  بأف�ار  نابليون  ر 

ّ
تأث أثبت  ذي 

Constantin François Chasseboeuf ال ج��ودي ال�ونت فلناي    كستنتان فر�سوا شاسبوف دي  املاصو�ّي 

de la Giraudais conte Volney )1757-1880(5. 

الفر�سيّ - املؤّرخة     Georgette Elgey  إ�جاي   جورجات  ةمراجعات 
ّ

الش وزارة  ا�خارجيّ ملراسالت  ة  ؤون 

 الفر�سيّ 
ّ
ال الغرض  ذلك   �� حملتھ ع�� مصر  ة  �عد  وتو�س  ا�جزائر  باحتالل  نابليون  ��ديدات  ذي كشف 

 املتخّفي تحت ش ومن�عها املاصو�ّي 
ّ
 . 6ة حقوق اإل�سانة و�ونيّ ورة الفر�سيّ عارات الث

الّس - ل 
ّ
ا�حل رفرشون   يا�ىيّ تصّورات  �شر�ّ   �� Reverchon Antoineأنطوان  أعداد  جر�دة  إحدى  ة 

ا�ختّصة   عدد  الصّ   Le monde serie"لوموند"   ��    2015د�سم��    - كتو�رأادرة 
ّ
ملشروع  ال خّصص  ذي 

 . 7توّسعا��ا االم��اطورّ�ات ونوعّية 
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املرجعيّ  تلك   تثبت 
ّ
بالظ اإلحاطة  صعو�ة  وغ��ها  ب  ات 

ّ
املرك طا�عها  إ��  ف 

ّ
املؤل ينّبھ  إذ  املاصونّية.  اهرة 

ة  لدرجة وجود عّدة أنواع مختلفة من املاصونّية حسب املعيار املعتمد �� دراس��ا. فهناك ماصونيّ   طّورّي والتّ 

 ة وغ��هما. نجل��يّ إة وأخرى ة فر�سيّ ة. كما هنالك ماصونيّ ة وماصونية رمز�ّ عمليّ 

العمليّ  املاصونّية  تار�خ   يرجع 
ّ
الث القرن  إ��  الهي�ل ة  حّراس  جماعة  تأسيس  تّم  ح�ن  ميالديا  عشر    ا�ي 

L´Ordre de la Milice du Temple     م ع�� أيدي مجموعة من املهندس�ن والبّنائ�ن. 1118بالقدس سنة

��م من نيل حظوة  مّدد بأورو�ا الغر�يّ ملقّدسة والتّ وترتكز فكر��م ع�� وجوب حماية األرض ا
ّ

ة. وهو ما مك

موز  ��م إ�� مؤّسسة لها شعائرها وطقوسها ا�خاّصة. وهو ما يفّسر احتفالهم بالرّ هاّمة �عد أن تحّولت جمعيّ 

 .1ةالهندسيّ 

  االنتماء املاصو�ّي   دائرة  لتوسيع   1703ة فاق��نت باجتماع محافل لندن األر�عة سنة  أّما املاصونّية الرمز�ّ 

.  إ�� رمزّي   من عم��ّ   �عدم االقتصار ع�� البّنائ�ن واملهندس�ن. ولهذا فقد تّم تطو�ر فكرة املعتقد املاصو�ّي 

 
ّ
. لذا فإّن ما  2ة"ة ينقشون عل��ا ما يخّص اإل�سانيّ خرة أو ا�حجرة "حقيقة إ�سانيّ �م �ع�ي الّ� �سبة إلفبالن

 يكمن �� التّ أعضاءها يجمع 
ّ
 .3و�� واإل�سا�يوالرّ  قا��ّ ضامن الث

ما �شمل كذلك قدر��ا  إ�� طا�ع رمزّي   طّور ع�� تحّول املاصونّية من طا�ع عم��ّ لم يقتصر ذلك التّ 
ّ
، و�ن

ة  ة إيطاليّ ة وماصونيّ ة فر�سيّ ات. لذا يمكن ا�حديث عن ماصونيّ ع�� التكّيف مع مختلف البيئات والوضعيّ 

، فإّ��ا متفاوتة �� طرق استقطا��ا  لك. ول�ن اش��كت جميعها �� االنتماء املاصو�ّي ة وغ�� ذة إنجل��يّ وماصونيّ 

 . وتأث��ها �� العالم العر�ّي 

الفر�سيّ  املاصونّية  أّن  إ��  املضمار  هذا   �� ف 
ّ
املؤل االستيطا�ّي ويش��  لطا�عها  خطورة  أك��  �عّد    ة 

فكرة االعتقاد �� املهندس األك��   1877لغت سنة  . كما أ4ة وا�جزائر تحديدا�شمال إفر�قيا عامّ   االستعمارّي 

م العالم بال وصاية رّ�انية وال ملكيّ  5لل�ون 
ّ
 . Jules Ferryف��ي  �عب�� جول ع�� حّد  6ة"ل�ي "تنظ

 مكین:  یطرة والتّ آلیات السّ  -1-2
ف انكشاف آليات املاصونّية �� الّس 

ّ
  ��ّم االحتالل األملا�ّي   مفص��ّ   يطرة والهيمنة بحدث تار���ّ ير�ط املؤل

ع��    Petain. إذ استولت ح�ومة في�ىي بقيادة املاريشال بيتان  1944إ�� أوت    1940جوان    بداية منلباريس  

 
ّ

ت حملة ع�� التّ أرشيف �عض ا�حافل املاصونّية مثل أرشيف محفل الش
ّ
 نظيم املاصو�ّي رق الكب��. فشن

 
 . 18، صالمصدر نفسه -1
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سهم هذا التّ  -3

ٔ
لف محفل ماصونّي ة ماليين ماصونّي ومحافلهم. إذ قّدر عددهم بستّ  ينحّول في تطّور عدد الماصونيّ ا

ٔ
في   ، وثالثين ا
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و�شرت   بالّرائدوعمالئھ  الفر�سيّ ل�جم  الرس�يّ   أسماءهم  من  هور�ة  بداية  نوفم��    7إ��    1940أوت    29ة 

19421. 

الّس  آليات  تنّوعت  ما  والتّ و�قدر  تضافرتيطرة  فإّ��ا  املاصونّية ورهانا��ا.    وجيھ،  أهداف  لتحقيق  ها 
ّ
�ل

 و�مكن االقتصار �� ذكر ثالث آليات بارزة: 

والتّ التّ ● الّس خّفي  بطا�عها  املاصونّية  التّ ضليل: تحتفظ   ّري رغم 
ّ
ال العميقة  الّد أث��ات   �� ول  �ي تحد��ا 

 خّفي والتّ ة التّ وا�جتمعات. لذلك �انت آليّ 
ّ
 ضليل معتمدة �� تدب�� الث

ّ
�ي تتوافق  ورات واالنقالبات واملتغّ��ات ال

 
ّ

الذ فع�� سبيل  املاصونّية.  رهانات   مع 
ّ
الث تصدير  أّن   �� اليوم من شّك  �عد  لم  الفر�سيّ كر  ورسال��ا  ورة  ة 

ا�خفّي   ةا�حضار�ّ  املاصونّية  إسهام  إ��  أساسا     راجع 
ّ
الث اإل ��  والفر�سيّ نجل��يّ ورت�ن  االستقالل  ة  وحرب  ة 

ة واملاصونّية مثلما  . إذ �� مجموعة حلقات م��ابطة. لذا ليس غر�با التقاء االستعمار واالم��ياليّ 2ةاألمر�كيّ 

 
ّ

ف الكتاب استنادا إ�� عديد ا�خ��اء نّبھ إ�� ذلك الش
ّ
 اي�ي مؤل

ّ
 . 3اهرة املاصونّية�� دراسة الظ

بدت مباد  ول�ن  إشهار  خالل  من  مثالية  نزعة     ئ املاصونّية 
ّ
والت ونبذ  املساواة  اإل�سان  وحقوق  سامح 

 كيف يمكن تفس�� انخراط  ة، فإّ��ا �� ا�حقيقة قائمة ع�� عنصر�ّ ة والقوميّ حّ��ات الدينيّ التّ 
ّ
ة مضمرة و�ال

الّس  الفر�سيّ جّل  اضطهاد  �ن  اسة  من  ذلك  صاحب  وما  ودعمها  االستعمار  منظومة  إرساء   �� املاصوني�ن 

 واستغالل واستعباد للمستعمرات وأهال��ا؟ 

 يكتسب هذا السؤال وجاهتھ بالرجوع إ�� سياسات ا�جمهور�ّ 
ّ
ة  ة ا�جانيّ الالئكيّ   الثة بفر�سا واملدرسةة الث

 1882مارس    28و  1881جوان    18(قوان�ن  
ّ
 �ي �انت من إ) ال

ّ
�بية ثم رئيس ا�ح�ومة نجاز جول ف��ي وز�ر ال�

 .18854و 1880ة مّرت�ن ب�ن سنوات  الفر�سيّ 

واالستقطاب: رصد●    االخ��اق 
ّ

 الش
ّ
ال املاصونّية  االخ��اقات  متعّددة من  أنواعا  األحزاب  اي�ي  �ي شملت 

 ات ا�خ��يّ ة وا�جمعيّ ياسيّ الّس 
ّ
ا كّنا قد خّصصنا العنصر  العر�ّي ة سواء �� الغرب أو �� العالم  قافيّ ة والث

ّ
. ومل

 
ّ
 الث

ّ
نا سنكتفي باإلشارة    �ك�� ع�� االخ��اق املاصو�ي بالعالم العر�ّي ا�ي من هذه القراءة لل�

ّ
وتو�س تحديدا، فإن

 إ�� أهّم أش�ال ذلك االخ��اق بفر�سا بصف��ا إحدى أخطر األقطاب املاصونّية. 

التّ  القرن�ن  خالل  املاصونّية  عاكت�حت  ا�جمهور�ّ اسع  األحزاب  �افة  والعشر�ن  واللي��اليّ شر  ة  ة 

ة عميقة.  ة ذات انتماءات ماصونيّ . وهو ما أفرز طبقة سياسيّ 5ةة األورو�يّ ادي�اليّ ة وا�حافظة والرّ واالش��اكيّ 

 ة الفر�سيّ ففي ا�جمهور�ّ 
ّ
ف أحد عشر (1940-1870الثة (ة الث

ّ
ة منضو�ا إ��  ) رئيس جمهور�ّ 11) رصد املؤل

) رئيس ح�ومة من مجموع 39ئاسة، و�سعة وثالث�ن () تداولوا ع�� الرّ 14ونّية من مجموع أر�عة عشر (املاص

 
لمانّي  -1

ٔ
ّن  ثبت بعد تحرير باريس من الغزو اال

ٔ
رشيفها. ا

ٔ
خر من ا

ٓ
 .83-82، صالمصدر نفسهالماصونّية نجحت في إخفاء قسم ا

 . 19، صالمصدر نفسه -2
 .15صالمصدر نفسه،  -3
 . 67-66، صالمصدر نفسه -4
 . 36، صالمصدر نفسه -5
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) وخمس�ن  (51واحد  عشر  وأحد   ،(11) عشر�ن  مجموع  من  عاما  مقيما  اإلقامة  20)  إدارة  ع��  تداولوا   (

 .11956إ��  1881ة بتو�س من  ة الفر�سيّ العامّ 

 أّما االستقطاب فقد �ان ضمن  
ّ

الش املتبادلة وخاضعا �جملة من   عالقات املصا�ح 
ّ
ال بّد من روط  �ي ال 

 
ّ
ال املستقطبة  العناصر   �� رها 

ّ
 توف

ّ
الط أهّمها  الّس �ي من   �� االل��امات  موح  يخّص  ما   �� تحّرر�ة  ونزعة  لطة 

 ينيّ الّد 
ّ
 غة الفر�سيّ ة. فضال عن ضرورة إتقا��ا لل

ّ
 قافة الفر�سيّ ة و�شّبعها بالث

ّ
ة  العناصر العر�يّ سبة إ��  ة بالن

ن املاصونّية من اخ��اق دواليب اإلدارات و�غلغلها ف��اواملغار�يّ 
ّ

 .2ة تحديدا. وهو ما مك

- Léon Roches  )1809ليون روش    كما شمل االخ��اق ا�جوسسة مثلما �ان صنيع ا�جاسوس الفر��ىيّ 

9011 
ّ
واستغالل    � عبد القادر ا�جزائرّي ة الخ��اق ا�حيط ا�خاّص باألم�ذي جّندتھ االستخبارات الفر�سيّ ) ال

 .3�سامحھ ومروءتھ الستمالتھ وضّمھ للمحفل املاصو�ي بباريس

النّ ● استدراج  طر�قة  خصوص   �� رضا  رشيد  محمد  شهادة  ف 
ّ
املؤل يذكر  واإلجهاز:  خب  االستدراج 

واإلسالميّ املصر�ّ  الّد ة  جمال  سيما  ال  األفغا�ّي ة  املاصونّية    ين  أّن  فأو�ح  عبده.  ألهدافها  ومحمد  تمّهد 

النّ  بلد ما وتقو�ّ بت�جيع   �� املس��دفة  �عد م�خ �خصيّ ة عصبيّ خب  والتّ ��م  تفّ�خ روابطهم  ��م  د من 
ّ

أك

والقوميّ ينيّ الّد   ة 
ّ
والث بمعقوليّ قافيّ ة  إقناعهم   �� تدّرجا  تنت�ج  ثم  حّ�ى  ة،  يقبلون  لذلك  وصوا��ا.  أهدافها  ة 

 . 4�ان ذلك ين�جم مع املصا�ح املاصونّية واالنقالب ع�� ح�امها إّن االنخراط �� �غي�� ح�ومات بلدا��م 

ين  وجمال الّد   ة مثل عبد القادر ا�جزائرّي خبة العر�يّ وقد وقع �� فّخ ذلك االستدراج كث��ا من رموز النّ 

ها  ومحمد عبده وعبد العز�ز الثعال�ي. لذا خّ�� �عضهم اال��حاب م��ا �عد انكشاف حقيقة أهداف األفغا�ّي 

 وعبده.  مثل األم�� عبد القادر واألفغا�ّي 

 : وتونس تحدیدا   الماصونّیة بالعالم العربّي -2

التّ  ف 
ّ
املؤل رؤ�ة  سم 

ّ
بالتّ تت  ار�خية 

ّ
والش ساع 

ّ
واال� التّ موليّ ناسق  يخّص  ما   �� املاصو�ّي ة  بالعامل�ن   غلغل 

النّ واإلسالمّي   العر�ّي  نھ 
ّ

إذ مك إ�� عديد املصادر األساسيّ .  �� درافاذ   ة 
ّ
الظ اهرة املاصونّية من اكتشاف  سة 

   ناظم ير�طخيط  
ّ
�ي شهدها العالم منذ فجر العصر ا�حديث إ�� اليوم. ب�ن مختلف األحداث ا�حاسمة ال

 
ّ
الث اندالع  منذ  الفر�سيّ وتحديدا  مصرورة  ع��  نابليون  وحملة  اإلصالحيّ   5ة  ا�حر�ات  بروز  والوطنيّ إ��  ة  ة 

 .1989سقوط جدار برل�ن سنة مشرقا ومغر�ا وعالم ما �عد  

نوعيّ  تخّص  مهّمة  نتيجة  إثبات  إ��  ذلك  قاده   وقد 
ّ
ال االستعمار  العر�ّي ة  العالم  بھ  ابت��  �عّد  ذي  إذ   .

" من خالل االخ��اق  ) وكذلك استعمار "ماصو�ّي وسيا�ىيّ   (اقتصادّي   استعمارا مزدوجا. فهو استعمار لي��ا��ّ 

 
 .72، صالمصدر نفسه -1
 وهو ما سنفّصله عند التعّرض إلى الحالة التونسية في العنصر الالحق. -2
 .51، صالمصدر نفسه -3
 . 35، صالمصدر نفسه -4
 . 63، صالمصدر نفسه م -5
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ّ
أشّد  1واأليديولو��ّ   قا��ّ الث ھ خفّي . وهو 

ّ
ألن التّ   غ�� مرئّي   خطورة  املنتجة  ويس��دف  العميقة  الب�ى   �� م 

ّ
حك

 مز�ّ ظم الرّ للنّ 
ّ
 ة والقيم االجتماعيّ قافيّ ة والث

ّ
 ة. يّ ة وغ�� املادّ �وات املاديّ ة وال�

 وتو�س خاّصة:  واإلسالمّي   وسنحاول �� ما ي�� تحديد أهّم مسارات �غلل املاصونّية بالعامل�ن العر�ّي 

 في المشرق: -2-1
 
ّ

الش نابليون املصر�ّ �عتمد  للتّ اي�ي ع�� حملة  تأر�خھ   �� املاصو�ّي ة  العثمانيّ باالم��اطور�ّ  غلغل  . وقد 2ةة 

ف �� "التّ 
ّ
ف املؤل

ّ
 الية: ة التّ أسيسيّ وار�خ" التّ توق

 .3ة: تأسيس محفل األهرام باإلسكندر�ّ 1847سنة -

تزامنا مع ��اية حرب    4تحت اسم "نجمة اليوسفور"  باسطنبول  : تأسيس أّول محفل ماصو�ّي 1858سنة  -

 ). 1888-1853القرم (

 Robert Morrisيد�� رو�رت موريس  بدمشق عن طر�ق أمر��ّي   : تأسيس أّول محفل ماصو�ّي 1858سنة  -

د ع�� األهمّية الرمز�ّ 
ّ

 ار�خيّ ة والتّ أك
ّ

 ة لدمشق و�الد الش
ّ
 .5قافة املاصونّيةام �� الث

 : 1873سنة -
ّ

 .6وغ��ه من ا�حافل رق األعظم املصرّي تأسيس محفل الش

غم من  . ع�� الرّ �� العقل اإلسالمّي   ة جمال الدين األفغا�ي مثاال لالخ��اق املاصو�ّي يمكن اعتماد �خصيّ 

ة  للماصونيّ   منافحة رشيد رضا ع�� خيارات األفغا�ي وت��يراتھ غ�� املقنعة. إذ ذهب إ�� أّن انتماء األفغا�ّي 

صّدي لإلنجل��. وقد استند �� دفاعھ  وسيلة ملقاومة استبداد ا�خديوي إسماعيل حاكم مصر وق��ا والتّ   �ان

  ذلك إ�� رفض األفغا�ّي 
ّ
 .7اة وا��حابھ م��ا ��ائيّ ذي منحتھ لھ ا�حافل املاصونّية املصر�ّ للوسام ال

 
ّ

الش أّن  إ��  إ�� عمق عالقة املاصونّية بقضيّ   اي�يوتجدر اإلشارة  ة وجود ة فلسط�ن وفكرة مشروعيّ نّبھ 

 ��ا من خالل الّد   وطن ��ودّي 
ّ
برئاسة "األستاذ األعظم إدريس    األك�� املصرّي   ذي لعبھ ا�حفل الوط�يّ ور ال

 .8راغب"

 في المغرب العربي وتونس تحدیدا: -2-2
املتجّسد �� حملة بونابرت ع�� مصر    اإلم��يا��ّ   الّتوّسع مع   لقد سبق لنا أن أ�حنا إ�� أّن تقاطع املاصونّية 

. و�ذا �ان ذلك االستعمار قد أثار حركة مقاومة بقيادة  1831وتخطيطھ الكتساح ا�جزائر وهو ما حدث سنة  

 
 .71، صالمصدر نفسه -1
شرنا في ما تقّدم إلى ماصونيّ  -2

ٔ
 ة بونابرت وتخطيطه الحتالل الجزائر وتونس بعد مصر.ا

 . 44، صالمصدر نفسه -3
 .46، صالمصدر نفسه -4
 . الصفحة نفسها، المصدر نفسه -5
 . 44، صالمصدر نفسه -6
 . 33-32، صالمصدر نفسه -7
 . 49-48، صالمصدر نفسه -8
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ھ تّم استدراج األم�� عبد القادر لالنضمام إ�� ا�حفل 
ّ
ھ سرعان ما تّم احتواؤها، بل إن

ّ
األم�� عبد القادر، فإن

 .1بباريس 1861ا�ع سنة هن�ي الرّ  ملاصو�ّي ا

ما �ان عمال مقّننا سبقتھ دراسة  عفو�ّ   ولم يكن ذلك االنتساب املاصو�ّي 
ّ
األم��    دقيقة ل�خصّية ا، و�ن

لألم�� عبد القادر    راسة عن طر�ق ليون روش ال�اتب ا�خاّص املعروفة بمروء��ا و�سامحها. وقد تّمت تلك الّد 

)1837-1839 
ّ
 .2جّس�ىي با�جزائر واملغرب�ح دوره التّ ذي افت) ال

   1877ول�ن �ان األم�� عبد القادر قد ا��حب من املاصونّية سنة  
ّ

رق الكب�� الفر��ىي �عد قرار محفل الش

� عن البند األّول من الّد 
ّ

، 3وح"ة الرّ ستور املاصو�ي الذي أل�� االعتقاد �� "املهندس الكب�� (هللا) وأزليّ التخ�

ة استفادت منھ �� تدعيم نفوذها باملشرق �عد ترحيلھ واستقراره مع عائلتھ بدمشق  فر�سا االستعمار�ّ فإّن 

   خفّي  بتوجيھ 1854سنة 
ّ
 من نابليون الث

ّ
 .4واملنضوي ضمن املاصونّية ر بالسان سيمونيةالث املتأث

"ا�ح انتصاب  قبل  ر 
ّ

مبك وقت  إ��  بتو�س  املاصونّية  ا�حافل  تأسيس  ف 
ّ
املؤل الفر�سيّ يرجع  ة  ماية" 

يدي  أ  ع��L’impériale Jean d’ Ecosse  -Santاسم  تحت    1812�سبع�ن سنة. إذ تّم تأسيس أّول محفل سنة  

 
ّ

الش �عث  كما  مرسيليا).  (أهل  املرسيلي�ن  من  وأوتيك  مجموعة  بقرطاج  محفال  لبالرمو  الكب��  رق 

Carthagineed Utica    5اوتلتھ محافل أخرى بتو�س و�عض مد�� 1838سنة. 

أّن مسألة انتصاب االستعمار املباشر سنة  ��ىي عمليّ  إ��  رة بتو�س 
ّ

املبك ة تأسيس ا�حافل املاصونّية 

الفر�سيّ   1881 ا�حماية  اسم  عمليّ تحت  ت�ون  أن  من  أعمق  و��  ما. 
ّ
ومنظ زا 

ّ
مرك عمال  �انت  احتالل  ة  ة 

   عسكرّي 
ّ
ما �س��دف أساسا ت �س��دف ��ب املوارد وال�

ّ
 �وات املادية، و�ن

ّ
 الرّ قافة الفر�سيّ رسيخ الث

ّ
وح  ة و�ث

 ة.مقاطعة رومانيّ  �� املوروث املسي�� والروما�ي باعتبار أّن تو�س �انت قبل الفتح اإلسالمّي 

 بتو�س جميع ا�جاالت اإلدار�ّ   لذا فقد اكت�ح االخ��اق املاصو�ّي 
ّ
ياسية ضمن برنامج  والّس   6قافيةة والث

ر تفصيل �ّل تلك حّ�ى أبرز رموز ا�حركة الوطنيّ "فر�سة تو�س". ولم �سلم من ذلك  
ّ

ا �ان من املتعذ
ّ
ة. ومل

 النّ 
ّ

نا سنكتفي بنموذج�ن ��ّمان زعيم�ن بارز�ن ل�حركة الوطنية هما الش
ّ
 وا��، فإن

ّ
عال�ي يخ عبد العز�ز الث

 واألستاذ ا�حبيب بورقيبة.

ر للنّ 
ّ

ف االخ��اق املاصو�ي املبك
ّ
د املؤل

ّ
 ة. و�قخبة التو�سيّ يؤك

ّ
ة ال

ّ
م رأيھ من ذلك أّن  �ي تدعّ ّدم عديد األدل

 
ّ

 الش
ّ
الث الدستورّي يخ  ا�حزب     عال�ي مؤّسس 

ّ
الش حركة  قيادات  التّ وأحد  بالوالء    7و��ىيّ باب  �ان مدينا  قد 

 
 .49، صالمصدر نفسه -1
 . 51، ص 2راجع هامش رقم  -2
 .82، صالمصدر نفسه -3
 .52، صالمصدر نفسه -4
 . 66-65، صالمصدر نفسه -5
ن الكريم وتعصير التّ  عليم العمومّي مثال محاوالت لويس ماشويل مدير التّ  -6

ٓ
. راجع: عليم الزيتونّي التدّخل في طرق تعليم القرا

 .72، صالمصدر نفسه
7-  

ّ
 ذي صعد صعودا "صاروخيّ من زعمائها علي باش حامبه وعبد الجليل الزاوش ال

ّ
ة  ونسيّ ة التّ ياسيّ ة والسّ م الوظائـف اإلداريّ ا في سل

 . 84-08، صالمصدر نفسهله. راجع:  عم الماصونّي بفضل الّد 
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 1ةللماصونيّ 
ّ
ال املستندات  تنّوعت  اعتمدها  . وقد  ���ي  ف 

ّ
بانتسابھ    املؤل ق 

ّ
يتعل االّ��ام م��ا ما  لذلك  إثباتھ 

   ة للفكر ا�حّر و�سيّ لتّ ل�جامعة ا
ّ
ان ألشغال  سميّ قر�ران الرّ عوة املاصونّية مثلما يثبتھ التّ �ي �عّد من فروع الّد ال

للفيدراليّ  األمميّ املؤتمر�ن  أيام  ة  بروما  املنعقدين  ا�حّر  للفكر  أيام    1904سبتم��    22-20ة    7-3و�اريس 

 1905سبتم��  
ّ
للن عودتھ  عن  فضال  األصليّ .   ة  �خة 

ّ
بالل الفر�سيّ املكتو�ة  التّ غة  "روح  كتاب  من  ��  ة  حّرر 

ار والهاش�ي السب��. 
ّ
ف جما�� شارك فيھ رفيقاه س��ار بن عط

ّ
القرآن" املنسوب إ�� الثعال�ي، بينما هو مؤل

 –وقد جاء �� إهداء ذلك الكتاب 
ّ
   ة ما يؤّ�دجمة العر�يّ ذي حذف من ال��ّ ال

ّ
 .2عال�يماصونية الث

ة  حف الفر�سيّ ، و�عض الّ� 3ة�� أّن الشاي�ي قد استعان كذلك ببعض الوثائق األرشيفيّ وتجدر اإلشارة إ

 الصّ 
ّ
 ادرة �� تلك الف��ة لتأكيد انتماء الث

ّ
أثناء إقامتھ بمصر ب�ن    املصرّي   رق األعظم الوط�يّ عال�ي �حفل الش

 .19024-1897سنوات 

ماصونيّ  خصوص   �� مقنعة  رؤ�ة  تقديم  �ستطع  لم  ف 
ّ
املؤل أّن  بورقيبةبيد  ل�جمهور�ّ   ة  رئيس  ة  أّول 

(و�سيّ التّ  التّ 1987-1957ة  غلب  إذ  توافق  ).  إ��  �ش��  ناحية  من  فهو  واستنتاجاتھ.  مواقفھ  ع��  ناقض 

الفكر ا�حّر وتحر�ر املرأة املسلمة وطبي املبادئ املاصونّية مثل  النّ بورقيبة مع �عض  ،  5ظام ا�جمهورّي عة 

االش��ا�ّي  ر 
ّ

باملفك ره 
ّ
فيلسيا�شالي داعية    املاصو�ّي   وتأث ادي�ا�� الرّ   وا�حامي  FelicienShollay  الّسلم 

بورقيبة  6Gaston Bergeryبرجري   قسطون   املاصو�ّي  انضمام  أّن  إ��  يذهب  أخرى  ناحية  من  لكّنھ   .

 سنة  
ّ
 �� ف��ة    1972للماصونية لم يتّم إال

ّ
�� شهر   رق الكب�� الفر��ىيّ رئاستھ لتو�س أثناء ز�ارتھ إ�� مقّر الش

 Jean Marcادرة مثل قاموس جان مارك أركتنقياستنادا إ�� أحدث القواميس املاصونّية الصّ   19727جوان  

Aractingi  ّ8تحت إشراف دانيال ليقو 2006ادر سنة  والقاموس الصّ  2018ادر سنة الصDaniel Ligou. 

الرّ   وال شّك  منطقّي أّن هذا  غ��  أّن   أي  إ��  أشار  فقد  ف 
ّ
املؤل بتناقضات  ق 

ّ
يتعل ما  م��ا  ألسباب عديدة 

فها    . �عامل مع املاصونّية �عامال وظيفيا شب��ا بتعامل األفغا�ّي 9بورقيبة �ان ماصونيا دون م��ر
ّ
معها ح�ن وظ

ل املاصونّية معارض لفكرة االستعمار.  حّرر من االستعمار خاّصة �� ظّل وجود تّيار داخ�� خدمة رهان التّ 

 سنة  بينما يصّر من جهة أخرى ع�� أّن بورقيبة لم ينضم للماصونيّ 
ّ
!!! وهو طرح ال �ستقيم خاّصة  1972ة إال

الوطنيّ  ا�حركة  التّ إذا ما عرفنا مسارات  الزّ و�سيّ ة  القادة األفذاذ ضم��ا مثل  النّ ة ووجود �عض    قا�ّي عيم 

 
 .87، صالمصدر نفسه -1
الع على فحوى ذلك اإلهداء راجع:  -2

ّ
 .91، صالمصدر نفسهلالط

 . 29، ص1راجع هامش رقم  -3
. 1903ماي  15يوم  الصادر Tunisien Le courrier. و1903سبتمبر  1في عددها الصادر يوم   tunisienne dépêcheLaمثل  -4

 . 89-88صالمصدر نفسه، راجع 
 .88ص المصدر نفسه، -5
 . 102-101، صالمصدر نفسه -6
 . 100، صالمصدر نفسه -7
 . 103-102، صالمصدر نفسه -8
 .101صالمصدر نفسه،  -9
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ّ
   ستورّي وصا�ح بن يوسف األم�ن العام ل�حزب الّد   1952ل سنة  ذي اغتيفرحات حشاد ال

ّ
ذي تّمت  ا�جديد ال

   1962تصفيتھ سنة  
ّ

 إثر خالفھ الش
ّ

رات وغ��ها  ه�� مع بورقيبة حول اتفاقيات ا�حكم الذ
ّ

ا�ي. �ّل هذه املؤش

فرضيّ  إ��  مطم�ن  غ��  الباحث  ل�خصيّ تجعل  تو�س  "استقالل"  فر�سا  �سليم  إم�انية  غ��  ة  مضمونة  ة 

 
ّ
  املاصو�ّي  قا��ّ الوالء لنسقها الث

ّ
 ال

ّ
ل ا�جناح الث

ّ
 لالستعمار وما �عد االستعمار.  واأليديولو��ّ  قا��ّ ذي يمث

  خاتمة:  -3

قيمة   الكتاب  هذا  ذاتيكتسب  العر�ّي   معرفّية  بالعالم  األف�ار  تطّور  تار�خ  إبراز  مجال   �� خاّصة    بال 

 
ّ
للظ العميقة  بالب�ى  االستعماوعالق��ا  والّد ر�ّ اهرة   ة 

ّ
الت طيّ ولة 

ّ
ع��  سل تقتصر  لم  املاصونّية  أّن  باعتبار  ة 

 ياسيّ ة والّس ظم اإلدار�ّ اخ��اق النّ 
ّ
ما ذهبت إ�� أ�عد من ذلك ح�ن أ�حت استعمارا  ة العر�يّ قافيّ ة والث

ّ
ة، و�ن

 ا واستالبا أيديولوجيّ ثقافيّ 
ّ

ھ ا�حالة  ة مثلما اف�حت عنة ا�حضار�ّ ة والهو�ّ ة الوطنيّ خصيّ ا يروم م�خ ال�

ة ووضوح.و�سيّ التّ 
ّ
 ة بدق

� مشاريع ا�حداثة بالعالم العر�ّي 
ّ
ة،  ة حقيقيّ إذ لم تؤّسس ع�� دعائم معرفيّ  .ولعّل ذلك أحد أسباب �ع�

والرّ  وا�خادعة  ا�خاتلة  �سوده  إطار   �� تّمت  ما 
ّ
مفاهيم  و�ن ضعف  يفّسر  ما  وهو  واملهادنة.  وا�خوف  �بة 

� عمليات االنتقال الديمقراطي واالزدهار ا�حضاري. املواطنة والعدالة 
ّ
 االجتماعية واملساواة ومن ثّمة �ع�
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 قراءة في کتاب: "األدب والتحلیل النفسي" لحسن المودن

 ما معنی أن تکون ناقدا نفسیا الیوم؟
 

A reading in the book: "Literature and Psychoanalysis" by 
Hassan El Mouden 

What does it mean to be a psychological critic today? 
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 عبد الحي طالبيا
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 قراءة في کتاب: "األدب والتحلیل النفسي" لحسن المودن 

 1ما معنی أن تکون ناقدا نفسیا الیوم؟ 

 

 

 

 

 ملخص: 

والتحليل النف��ي" للناقد وامل��جم املغر�ي حسن املودن، سؤاال بالغ األهمية هو: ما  "األدب    يث�� كتاب

النف��ي  الناقد  هو�ة  حول  فرعية  أسئلة  ع��  ينطوي  سؤال  وهو  اليوم؟  نفسيا  ناقدا  ت�ون  أن  مع�ى 

وما الذي يمكن أن يضيفھ؟ فيم يختلف ناقد اليوم عن ناقد األمس؟ ما    ؟وما دوره   ؟ووظيفة: َمن ي�ون 

آفاق   ما  النف��ي،  النقد  ومنطلقات  آليات   �� التغي��  دوافع  وما  النف��ي؟  النقد   �� واملتغ��  الثابت 

 التجديد؟

ولو �ان لنا أن ن�خص ا�جواب لقلنا: إن مع�ى أن ت�ون ناقدا نفسيا اليوم هو أن ت�ون قارئا جيدا؛ أن   

نصت بإمعان إ�� ما تقولھ النصوص  حولهما.. وأن ت  تقرأ األدب والتحليل النف��ي، و�عيد قراءة ما قيل

منظور   من  األدب  بدراسة  تكتفي  فال  آفاق؛  من  "اليوم"  علوم  تتيحھ  ما  ع��  بناًء  محاور��ا   �� وتج��د 

بل تتجھ أيضا (وأساسا) إ�� اختبار حدود فعالية هذا التحليل من خالل األدب؛ أي    ،التحليل النف��ي

 �� اعتبارها أداة ومرجعا للقراءة. أن تنتقل من اعتبار النصوص موضوعا للقراءة إ

 . األدب، التحليل النف��ي، النقد النف��ي، سيجموند فرو�د، بي�� بيار �لمات مفاتيح:

 

 

 

 

 

 

 
ما . هذا هو العنوان الفرعي لكـتاب حسن المودن -1

ٔ
دب  عنوانالوا

ٔ
ولى فهو: اال

ٔ
والذي صدر   والتحليل النفسي،المثبت على الصفحة اال

 .2019، غشت 99وزارة الثقافة والرياضة ــ قطر، كـتاب الدوحة رقم   عن

 عبد الحي طالبيأ. 
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Abstract: 

The book "Literature and Psychoanalysis" by Moroccan critic and translator Hassan El 

Mouden raises a very important question: What does it mean to be a psychological critic today? 

It is a question that includes sub-questions about the identity and function of the psychoanalyst: 

who is he, what is his role, and what can he add? How does today's critic differ from yesterday's 

critic? What is constant and variable in psychological criticism? What are the motives for 

change in the mechanisms and starting points of psychological criticism, what are the 

prospects for renewal ? 

 If we were to summarize the answer, we would say: What it means to be a psychological 

critic today is to be a good reader; To read literature and psychoanalysis, and re-read what 

has been said about them. and to listen carefully to what the texts say and strive in their 

dialogue based on the horizons offered by the sciences of “today”; It is not satisfied with 

studying literature from the perspective of psychoanalysis, but also tends (and mainly) to test 

the limits of the effectiveness of this analysis through literature; That is, to move from 

considering texts as a subject of reading to considering them as a tool and reference for 

reading . 

Keywords: literature, psychoanalysis, psychological criticism,  Sigmund Freud, Pierre 

Bayard .  
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ٔ
 عبد الحي طالبيا
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 : تمهید  -1

البأس أن �ش��، ابتداء، إ�� أن هناك تراكمات هامة �� مجال األدب والتحليل النف��ي؛ فمنذ أن ظهرت  

و�حاال��ا   بخلفيا��ا  عشر،  التاسع  القرن   �� فرو�د  لسيجموند  لهمة 
ُ
وامل التأسيسية  الكتابات  الوجود  إ�� 

ستو�فس�ي...) منذ ذلك ا�ح�ن  املباشرة ع�� األدب (ال��اجيديات اليونانية، مسرحيات شكسب��، روايات دو 

ال�ان،   (جاك  النفساني�ن  العلماء  من  ائھ  وقرَّ فرو�د  تالميذ  يد  ع��  سواء  تتوا��،  النفسية  والدراسات 

غوستاف يو�غ، ألفرد أدلر...)، أو ع�� يد نقاد األدب الذين استثمروا نتائج دراسات هؤالء العلماء، فشقوا  

اسات األدبية أمال �� معرفة أمثَل بالنص األد�ي، ع�� غرار ما نجد �� ألنفسهم طر�قا مغايرا للمعهود �� الدر 

 دراسات شارل مورون، وروالن بارث وجان بيلمان نو�ل و�ي�� بيار... 

و�النظر إ�� اآلفاق ا�جديدة ال�ي فتح��ا تلك املؤلفات، فقد وجدنا أصداًء قو�ة للتحليل النف��ي �� النقد 

ترجمات ظهرت  إذ  ا�حديث؛  و�ستلهم    العر�ي  النفس  �علم  �عرف  وتطبيقية)،  (نظر�ة  كث��ة  ودراسات 

مفاهيمھ ومصط�حاتھ �� تحليل األعمال األدبية وتقو�مها. و�� هذا الصدد نذكر ترجمات ودراسات مصطفى  

الدين   عز  دراسة  قبيل  من  أدبية  دراسات  نذكر  كما  ا�حميد...  عبد  وشاكر  طرابي��ي  وجورج  صفوان 

" الن  إسماعيل  لألدب"التفس��  و ف��ي  ب،  املوسومة  النو��ي  محمد  ودراسات  ــدراسة  نواس"  أ�ي  "نفسية   :

العقاد حول ابن الرومي وا�حطيئة وأ�ي نواس، ودراسة جورج طرابي��ي: "عقدة أوديب �� الرواية العر�ية"،  

 ودراسة خريستو نجم: "الن�جسية �� أدب نزار قبا�ي"... 

ا والتحليل  األدب  موضوع  أن  يتب�ن،  الساحة  هكذا  ع��  وال  العاملية  الساحة  ع��  جديدا  ليس  لنف��ي 

العر�ية، وهو ما قد يو�� للقارئ بأن كتاب "األدب والتحليل النف��ي" �حسن املودن (موضوع هذه املراجعة)  

سينضاف إ�� سلسلة الكتب والدراسات النفسية املوجودة واملعروفة سلفا، لكن السؤال ـــ العنوان الفر��  

و�دفعنا    ،�� الصفحة الثانية: "ما مع�ى أن ت�ون ناقدا نفسيا اليوم؟" يخ�خل ذلك االنطباعالذي نصادفھ  

بما فيھ من قوة حجاجية إ�� ترديد ذات السؤال واال�شغال بما تحتھ من دالالت وما يحبل بھ من آفاق. إن  

 � (اليوم)...  حاال  (ت�ون)  ا�خاطب  بضم��  الدوام)  (املطلوب ع��  املع�ى  القارئ  السؤال عن  يحفز  ذلك  ل 

و�حملھ ع�� االهتمام بما �� هذا الكتاب. ف�أنھ يخاطبھ قائال لھ، �عدما أدمجھ �� املوضوع بقوة سؤالھ: إن  

ك هذا  
َ
 عن األدب والتحليل النف��ي، و�ن شئت بيانا بمهمة الناقد النف��ي اليوم، فدون

ً
شئت دراسة راهنة

ع وال بإثارة القارئ، بل هو �عد بدراسة راهنة ومختلفة عن  الكتاب. إنھ، إذن، سؤال ال يكتفي بحصر املوضو 

املعهود، �سائل ما م��ى وتفحص حدود جدواه �� واقعنا اليوم. إنھ يدعونا إ�� منظور جديد ومغاير عن  

السائد من املنظورات ال�ي ُعنيت بمسألة األدب والتحليل والنف��ي. فما هو هذا املنظور ا�جديد؟ وما القيمة  

 واملعرفية ال�ي �عد ��ا قياسا إ�� "املنظورات التقليدية"؟ املن�جية 

ال بأس أن �ش�� أوال إ�� أن هذا الكتاب �عود للناقد وامل��جم املغر�ي حسن املودن. ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا  

إن ورود اسم حسن املودن ع�� غالف الكتاب سبٌب �اف للعناية بھ؛ نظرا إ�� اإلسهامات الكث��ة والنوعية  
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النقدي عموما ا�جال   �� املؤلف  التحديد  ،لهذا  وتأليفا ع�� وجھ  ترجمة  النف��ي  النقد  مجال  . و�� 1و�� 

 �� هذا ا�جال، و
ٌ
" كما يقال.   مؤلفات تجعلنا نقول عنھ إنھ ُحجة

ٌ
ة حجة  "كالُم ا�ُحجَّ

 في التعریف بإشکالیة الکتاب:  -2

ت ال�ي يطرحها والقضايا ال�ي يث��ها، ثم خاتمة  يضم هذا الكتاب أر�عة فصول ومقدمة تأط��ية لإلش�اليا

 فر�دة تطل ع�� فرو�د من زاو�ة أخرى غ�� مألوفة: فرو�د باعتباره "أديبا" أو �خصية أدبية. 

يتقاطع �� هذه الفصول اال�شغاُل بالتعر�ف واإليضاح والتقر�ب مع هّم الدفاع عن األطروحة القائلة  

هو النف��ي،  التحليل  ال  "األدب،  النفسية"(ص  بأن:  والتصورات  للتنظ��ات  األساس  "    ،)10املصدر  وأن 

تطبيق األدب ع�� التحليل النف��ي هو الطر�ق املثمر الناجع، ألن التحليل النف��ي كسول، سرعان ما يركن  

 ). 96إ�� مسلماتھ ع�� أ��ا ا�حقيقة �لها! (ص

ا التحليل  ف��ا  ل 
َّ
ش�

َ
� ال�ي  البدايات  إ��  العودة  أملت  أطروحة  "املآالت  و��  ومواكبة  فرو�د  مع  لنف��ي 

ش النص والقارئ، ثم القراءات املبدعة، ال�ي لم   السلبية" لتطبيق هذا التحليل، ح�ن ا�غلق ع�� ذاتھ وهمَّ

ترض ولم تقتنع بما تم �شييده من جدران وحواجز "مفتعلة" ب�ن التحليل النف��ي واللغة واألدب والنقد،  

والتّ  التخييل   ب�ن 
ّ

الذ ب�ن  العل�ي واألد�ي.احقيق،  واملوضو��،  وجّد . فطوّ .�ي  التحليل  انطالقا من  رت  دتھ، 

 مداخل متعددة. 

معرفة   أن  إ��  أهدافها،  و�خص  ومنا�جها  مفهوما��ا  املؤلف  كثف  ال�ي  جددة 
ُ
ا� القراءات  هذه  نّ��نا 

ُ
ت

 يمكن أن ت�ون  النفس اال�سانية "ورش" مفتوح، وأ��ا ليست حكرا ع�� التحليل النف��ي. وأن هذه املعرفة ال 

"علمية" إال بقدر ما ت�ون حوار�ة مع النصوص؛ تتفاعل �� �شييدها و�غنا��ا مختلف ا�حقول املعرفية ذات  

الصلة باللغة واألدب تحديدا؛ ومن شأن اإلنصات إل��ا (واألدب ع�� رأسها) أن ُيثمر معرفة متم��ة ومغايرة  

 ومتجاِوزة لتلك ال�ي أنتجها فرو�د نفسھ. 

 : حلیل أن ینصت التحلیل النفسي؛ آن لألدب أن یتکلم، وآن للّتاألدب و  -3

إ�سانية   ممارسة  بوصفھ  األدب،  هما:  كب��ين  معرفي�ن  حقل�ن  ع��  للكتاب  الرئيس  العنوان  يحيل 

تخييلية، �عكس إ�� حد كب�� ما �عتمل �� النفس اإل�سانية، والتحليُل النف��ي، بوصفھ ممارسة "علمية"  

اإل  إ��  تتوق  باف��اض  عقالنية  �سمح  بي��ما  والر�ط  اإل�سانية.  بالنفس  "الدقيقة"  املوضوعية  حاطة 

وتارة أخرى    ، اشتباكهما وتأث�� أحدهما �� اآلخر؛ فتارة يمكن ا�حديث عن األدب من منظور التحليل النف��ي

 
كاديمي وناقد ومترجم مغربي من مواليد سنة  -1

ٔ
الوعي النص في روايات الطيب  كـثيرة نذكر منها:مؤلفات ، له 1963حسن المودن، ا

)، الرواية  2013مغامرات الكـتابة في القصة القصيرة (، )2002بة والتحول ()، الكـتا2000صالح، قراءة من منظور التحليل النفسي (
)،"قراءة نفسانية في  2018)، القصة القصيرة والتحليل النفسي (2017العربية: من الرواية العائلية إلى محكي االنتساب العائلي (

وديب إلى  منقصة النبي يوسف، 
ٔ
خوة" (عقدة ا

ٔ
. ومن ترجماته: كـتاب جان بيلمان ..)2022اليتم (الرواية وشعرية  ،)2014عقدة اال

دب، (ط
ٔ
 ...)2015)، كـتاب بيير بيار: الرواية البوليسية والتحليل النفسي (2/2007، ط1/1997نويل: التحليل النفسي واال



دب  
ٔ
.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والتحليل النفسي" لحسن المودنقراءة في كـتاب: "اال

ٔ
 عبد الحي طالبيا
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ــدون أن  يمكن ا�حديث عن التحليل النف��ي من منظور األدب، وأخرى عن تفاعلهما معا، بحيث ينتجان  

يط�� أحدهما ع�� اآلخر ــ معرفة أس�ى؛ �� حاصل الت�امل ب�ن ا�خ��ة "العلمية" للتحليل النف��ي ــ بأدواتھ  

ومصط�حاتھ وتجار�ھ ــ والرؤ�ة األدبية املتفردة ال�ي تحملها النصوص األدبية وا�حكيات اإل�سانية عموما.  

وتواض  إنصات  دون  إل��ا  التطلع  يمكن  ال  معرفة  يحّد إ��ا  وتنسيب  وحوار  واالستعالء    ع  ا�جموح  من 

ين درج عل��ما �عض النّ 
َ

فسي�ن الذين عملوا ع�� تكريس و"تقد�س" منظورات معينة  قاد النّ التقليدي�ن اللذ

وآليات محددة، دأبت ع�� اعتبار األدب موضوعا للتجر�ب والتطبيق واإلسقاط. ولو تأملوا قليال أليقنوا أنھ  

ضع األدب ملسلمات التحليل النف��ي وتمر�ناتھ ال�ي أصا��ا ا�جمود واإلفالس، من دون  "لم �عد مقنعا أن يخ

أن ي�ون لھ ا�حق �� الكالم، أو �� االع��اض، أو �� املساهمة �� بناء تصورات نفسانية جديدة لإل�سان،  

 ). 6ولغتھ وأدبھ"(ص 

والتحليل النف��ي، ا�عكست سلبا  بناؤها ب�ن حق�� األدب    هناك، إذن، خلل �� طبيعة العالقة ال�ي تّم 

، فحولتھ ا�� مجرد "تق�ي" يرى وال �سمع! وقد آن األوان أن �عاد النظر �� ووظيفتھ  ع�� هو�ة الناقد النف��ي

منفتحة هو�ة  للناقد  يحفظ  الذي  بالش�ل  العالقة،  خصو���ما    ،تلك  املعرفي�ن  ل�حقل�ن  و�حفظ 

ن، بالنتيجة، من استثمارهما  
ّ

معا �� أفق فهم أفضل للنفس اإل�سانية. ال بد، إذن،  وخصوصي��ما، و�مك

القراءة،   إعادة  إ��  با�حاجة  االع��اف  من  بد  ال  واالستتباع؛  الهيمنة  من  سنة  مائة  تراكمات  مراجعة  من 

 .. .وا�حاجة إ�� ضرورة التقو�م والتجاوز 

� ال�ي صاغها املؤسس  إن لألدب "ما يقولھ للتحليل النف��ي". أليس هو املصدر األساس للتنظ��ات األو�

فرو�د؟ أليس هو املنبع الذي ال ينضب للمادة النفسية ال�ي �شتغل ��ا التحليل النف��ي؟ و�ذا �ان ا�جواب  

 
ّ
ات جاه العالقة، ملاذا ال �عيد قراءة املنَجز  باإلقرار، فلماذا ال ننخرط �� ت�حيح االنحراف الذي طرأ ع�� 

"اختار مبكرا أن  ـ من قيمة النصوص وأدرك قيمة األدباء، ف  مستلهم�ن طر�قة عمل فرو�د نفسھ ح�ن أع��

ت�ون (أرض الكتابة والتخييل) مسكنھ األبدي، وعيا منھ بأن التحليل النف��ي مثل األدب مج�� ع�� املرور  

) ملاذا ال نتساءل، ع�� غرار ما فعل بي��  135.."؟ ص(.ومن خالل السرد والتخييل  ،من خالل التعب�� األد�ي

ر من املعرفة ا�جاهزة واإلنصات إ�� ما يمكن أن تقدمھ األعمال األدبية الك��ى: هل من  ��حا التحرّ بيار، مق

 املمكن تطبيق األدب ع�� التحليل النف��ي؟ 

 
ّ
ل. آن األوان أن يقال: إن دوره ليس" تأكيد �حة ما  يبدو أنھ آن األوان إلعادة النظر �� دور الناقد وا�حل

ال�ي ال �ستد�� النصوص إال لتشهد لها ع�� اال�ساق واإلح�ام، بل ع�� العكس  تقولھ النظر�ات" ا�جاهزة،

منا�ع   باعتبارها  أوجھ"؛  الة  "حمَّ باعتبارها  األدبية  األعمال  قراءة  و�عادة  قراءة   �� دوره  يتمثل  ذلك،  من 

 "حقائق نفسانية" متجددة يمكن الكشف ع��ا بالتأو�ل والدراسة.  ـومصادر ل
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 : اقدا نفسیا الیوم؟ (القراءة سبیل للتجاوز) ما معنی أن تکون ن  -4

يضمر هذا السؤال أسئلة فرعية حول هو�ة الناقد النف��ي ووظيفة: من ي�ون، وما دوره، وما الذي يمكن  

أن يضيفھ؟ فيم يختلف ناقد اليوم عن ناقد األمس؟ ما الثابت واملتغ�� �� النقد النف��ي؟ وما دوافع التغي��  

 ...؟.د النف��ي، ما آفاق التجديد�� آليات ومنطلقات النق

يقدم ال�اتب نماذج منتقاة �عناية، للقراءات النوعية الفارقة، ال�ي أسهمت، ب��اكمها، �� �شكيل صورة  

م، �� تحديد هو�ة الناقد النف��ي. ولو �ان لنا أن ن�خص ا�جواب عن السؤال  
َ
النقد النف��ي اليوم، ومن ث

�ون ناقدا نفسيا اليوم؟ لقلنا: إن مع�ى ذلك هو أن ت�ون قارئا جيدا؛  ما مع�ى أن ت  :املركزي �� هذا الكتاب

. تنصت بإمعان إ�� ما تقولھ النصوص وتج��د  .تقرأ األدب والتحليل النف��ي، و�عيد قراءة ما قيل حولهما.

  ، ف��ي �� محاور��ا بناء ع�� ما تتيحھ علوم "اليوم" من آفاق، فال تكتفي بدراسة األدب من منظور التحليل الن 

بل تتجھ أيضا (وأساسا) إ�� اختبار حدود فعالية هذا التحليل من خالل األدب؛ أي أن تنتقل من اعتبار  

 النصوص موضوعا للقراءة إ�� اعتبارها أداة ومرجعا للقراءة. 

 و�عبارة أخرى أك�� تفصيال؛ فأن ت�ون ناقدا نفسيا اليوم، �ع�ي: 

األدبية وا�حلل العليم ��ا وال�اتب التواق إ�� استشراف    ــــ أن ت�ون كفرو�د القارئ الشغوف بالنصوص

العل�ي املن�ج  يقتض��ا  ال�ي  الصرامة  عن  �غفل  فال  خاللها؛  من  اإل�سانية  النفس  ��    ،خبايا  �سقط  وال 

 "استصنام" هذا املن�ج وتقد�سھ، بل تنصت بإمعان وتزاوج، بإبداع ب�ن التنظ�� والتحليل. 

ال�ان، كجاك  ت�ون  وأن  األدب    ــــ  ب�ن  ا�جسور  ومشيد  النف��ي،  للتحليل  الثا�ي  واملؤسس  فرو�د  قارئ 

 واللسانيات والتحليل النف��ي. 

بارت؛ إذ راجع (مستندا ع�� اللسانيات والتحليل النف��ي) مسلمات عصره النقدية    ـــــ وأن ت�ون كروالن

ن  
ّ

النفسية البيوغرافية باحثا عن أفق معر�� وم���� جديد، يحفظ للنص استقالليتھ وخصوصيتھ و�مك

 من فهم أعمق لنفسية اإل�سان �إ�سان، ال بوصفھ مؤلف نص فقط. 

فتطور   نو�ل؛  بيلمان  كجان  ت�ون  أن  ومن�جكـــ  من  وتجّد   ،تصوراتك  مستفيدا  وأدواتك  مفاهيمك  د 

قارئا   ـبصفتك  الوعيك  ب�ن  املتبادل  اإلنصات  و�ضرورة  والقارئ  النص  بأهمية  تؤمن  ثم  املعر��،  التطور 

والو�� اآلخر؛ وأن تنصت إ�� النص معناه أن تص�� ب�ل ذاتيتك، إ�� ما �� النص من هذا ال��يء الذي ال  

الذي ال يقبل الوصف (الداللة الالواعية للنص). والقراءة، باعتبارها حدثا تفاعليا،  يقال ومن هذا ال��يء  

الذا�ي،   التحو�ل  ملبدأ  تفعيل   �� و�ما  لالو��،  ��  واستدعاء  قيمتھ  و�ما  تتفاوت  للنص؛  مستمر  تجديد 

 
ّ

 ). 50(ص � أثناء القراءة وأهميتھ بحسب "أهلية" ا�حلل املؤول واستعداده وقدرتھ ع�� االنخراط الك�

ــــ أن �عمل، �� حال ا�شغالك بال��جمة، بوصية فرو�د: "ع�� امل��جم أن ي�ون �� أعماقھ محلال نفسيا،  

فال   للمقروء؛  وتحليلك  قراءتك  تقدم  أن  �ع�ي  ت��جم  فأن  األم"؛  لغتھ  من  بأمثلة  األمثلة  جميع  ويستبدل 

إليھ (�� الكتاب تحليل طر�ف ملسألة    تنشغل بنقل املع�ى فقط، بل تلتقط ما يحيل عليھ أيضا وما يرمز 

"استحالة" ترجمة نصوص جاك ال�ان الغامضة: ال�ان منظر، والنشاط النظري [الذي ال يخلو من هذيان]  



دب  
ٔ
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ٔ
 عبد الحي طالبيا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)333( 

هو تصو�ر ك�� أو جزئي للعالم وهو �ستخدم، مثلھ مثل �ل �شاط ثقا��، عددا معينا من االست��امات،  

 ). 75(ص ute Puissance Toوأبرزها هنا هو است��ام القدرة ال�لية 

ــــ أن ت�ون كبورخيس؛ فتعيد قراءة فرو�د وتج��د �� تطبيق األدب ع�� التحليل النف��ي، فتنتج طر�قة  

 ). 84خاصة "للتعب�� عن وجود احتماالت أخرى، عندما يتعلق األمر بالعالقة ب�ن االبن واألب" (ص

التحليل النف��ي وابتالعھ لألدب وتر�عھ ع�� عرش "�ل املعارف  ـــــ أن تثور، كما فعل بي�� بيار، ع�� هيمنة  

وهذا   ذا��ا"،  األدبية  األعمال  من  النف��ي  التحليل  "استيالد  ع��  و�عمل  النف��ي"؛  ا�جهاز  حول  املمكنة 

�ستلزم تحررا من املعارف ا�جاهزة، و�تطلب محلال قارئا يجدد نفسھ بالقراءة املتواصلة لألدب وللتحليل  

). إن  103يخلق حوارا ب�ن النص والنظر�ة واملن�ج من أجل فهم متجدد لإل�سان ولغتھ وأدبھ (ص النف��ي، ف

ممارسة النقد النف��ي �ع�ي الثقة بأن الشعراء والروائي�ن هم العارفون بالنفس البشر�ة، هم املعلمون وهم 

رون والنقاد وا�حققون    ا�خ��اء، مثلما قال فرو�د... و�ع�ي أيضا أال يقنع الناقد بما يقال، فقد يخطئ ِ
ّ
املنظ

�� األدب  .والقراء الباحث ا�حقق منافسا بذلك أك�� ا�حقق�ن  املؤول أن يؤدي" دور  الناقد  .. ومهمة هذا 

القارئ وطر�قة اشتغالھ، منفتحا ع��  109البولي��ي" ص( أو  �� عمل املؤول  النظر  إ�� إعادة  إنھ يدعو   .(

) و"األد�ي"  "العل�ي"  القول  من  محكيا  أنماط  باعتباره  النقد  األن��و�ولوجيا،  ال�حافة،  السفر،  مح�ي 

نظر�ا)، �اشفا ما تنطوي عليھ من تداخل ب�ن التخييل والتحقيق، والفتا النظر إ�� أن التأو�ل، أيضا، ال  

 يخلو من هذيان، مما �ع�ي أن القراءة مفتوحة ع�� النصوص وع�� ما قيل حول النصوص.

   ــــ وأن ت�ون مثل هؤالء،
ّ
دهم، بل أن �ستلهم روحهم املرنة �� القراءة وا�حوار مع النصوص  ال �ع�ي أن تقل

 ت هذه الروح إ�� نقد ما أ�ى بھ هؤالء أنفسهم.  ومع النظر�ات واملنا�ج واملفاهيم، ح�ى ولو أدّ 

النف��ي   ــــ أخ��ا، أن ت�ون ناقدا نفسيا اليوم، �ع�ي أن تضع نصب عينيك أن "العالقة ب�ن األدب والتحليل

أك�� تداخال و�عقيدا مما نتصور، [ور�ما] لسبب �سيط وأساس هو أ��ما يمثالن معا أرض غرائزنا وأحالمنا،  

 ).  136أسرارنا ورغائبنا، جراحاتنا وآالمنا الدفينة، وحميميتنا السر�ة"(ص

 علی سبیل الختم:  -5

العالقة ب�ن التحليل النف��ي جدا، حول قضية شائكة جدا �� قضية    مهّم إجماال، نقول إننا أمام كتاب  

 واألدب، ومع�ى ممارسة التحليل النف��ي اليوم.  

بھ،   املرتبطة  النقدية  و�املنظورات  ورواده  النف��ي  بالتحليل  التعر�ف  املودن  حسن  الناقد  حاول  لقد 

أثناء ذلك  ع �شأ��ا وتطورها برصد منعطفا��ا ا�حاسمة: فرو�د، ال�ان، بارث، بيلمان، بي�� بيار... و محاوال تتبّ 

 �ان حر�صا ع�� إيضاح و�سط اإلش�االت والقضايا املتعلقة بالنقد النف��ي.

صيغ الكتاب بَنفس استدال�� صر�ح (�عر�فات دقيقة، نصوص لالستشهاد...) تو�� بھ تحقيق القيمة   

لألدب النفوتأكيدها  االعتبار�ة  للتحليل  املنطلق  هو  فاألدب  الكتاب؛   �� املركز�ة  األطروحة  و��  ��ي، ، 

.. لكن هذا النفس االستدال�� املتم��  .لھ، وهو أك�� من أن ي�ون مجاال للتطبيق واالختبار  واملغذي املستمّر 

 
ّ
مت جاء  �عيدباإلح�ام  "التأدب"،  من  بكث��  الّ�   اسما   عن 

ّ
تط والتشنج؛  الوا�حة  جال  األسئلة  فيھ  رد 
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ح، يمكن أن نف��ض...  و ��، حاولنا أن نوّ� والدقيقة املتصلة جوهر�ا باملوضوع.. وتك�� عبارات من قبيل: يبد

وتق��ب من روح العلوم اإل�سانية املنفتحة    ،و�� عبارات تبتعد عن البداهات ا�جاهزة واألح�ام القطعية

 والنسبية. وال يخفى ما تنطوي عليھ هذه األساليب من قوة تبليغية و�قناعية.  

و�شعّ  النظر�ة  املادة  لغ�ى  املؤل ونظرا  سلك  فقد  مقارنات،  ��ا،  (أمثلة،  والتفس��  الشرح  مسلك  ف 

�عر�فات، سرد لتطور نظر�ة ما أو مشروع ناقد ما...) واعتمد آليات التقر�ب (اج��اد �� النقل البيداغو��، 

بلغة قر�بة من دائرة تداول   �� ترجمة �عض املصط�حات ونقلها  تبسيط لعدد من القضايا املعقدة، دقة 

للتوس هوامش  العر�ي،  ومتنوعةاملتلقي  غنية  بيبليوغرافيا  والتنو�ر،  واحدة، .ع  (�عبارة  والت�خيص   (..

 باختصار، بإيجاز، باخ��ال شديد، إجماال، وا�خالصة...). 

ع��   األدب  نطبق  ح�ن   :�� املتم��،  الكتاب  هذا   �� أك��  تفصيل  إ��  حاجة   ��  �� تبدو  واحدة،  مسألة 

ال�ي ال �عدو �و��ا �لمات ــ أم بمفاهيم علم النفس؟ وح�ى   التحليل النف��ي، فهل نفعل ذلك بمفاهيم األدب ـــ

االرتقاء بال�لمات األدبية إ�� مستوى املفاهيم، فما مدى كفاي��ا التحليلية والتفس��ية؛ هل ست�ون    لو تّم 

تفس��يّ  النفسيّ أك��  املفاهيم  من  األعمال  ة  من  ومجردة  مستنبتة  األخرى   �� (وال�ي  تجاوزها  يراد  ال�ي  ة 

النماذج  األد منافسة  ع��  قادرا  متسقا  علما  األدبية"  األعمال  من  "املستولد  النموذج  سي�ون  هل  بية)؟ 

املتوفرة حاليا (وهو الذي ال يفتأ موظفا مفاهيمها) أم أنھ ال يتوق أصال إ�� "العلمية"؟ هل يمكن أن نتحدث  

نات" وا�حكيات و  الثقافات أم عن علم �و�ي واحد حي��ا عن نماذج وعلوم نفسية مختلفة باختالف "املدوَّ

 شبيھ �علم النفس ا�حا��؟     
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ن في تونس بین الموقع داخل المثلث الغوثي "األشکال الجدیدة للتدّی  

 الموّحدي ومیالد التدّینات الجدیدة"  
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شكال الجديدة للتديّ :  مراجعة كـتاب
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 مراجعة کتاب د. عادل بن خلیفة بلکحلة: 

ن في تونس بین الموقع داخل المثلث الغوثي  "األشکال الجدیدة للتدیّ  
 التدّینات الجدیدة"   الموّحدي ومیالد 

 

 

 

 : المقدمة  -1

با�جامعة     واألن��و�ولوجيا  االجتماع  علم  أستاذ  بلكحلة،  خليفة  بن  عادل  األ�ادي�ي  الباحث  ُ�عّد 

التو�سية، من أك�� الباحث�ن غزارة �� اإلنتاج. فباإلضافة إ�� مقاالت الرأي ال�ي ينشرها باس��سال وتواتر، 

ا�جماعيّ �شر   الكتب  من  آخر  عددا  و�ّسق  الكتب  من  هاّما  عددا  "الباحث  جمعّية  �عث  كما  منتدى  ة، 

 ". نقد املدرسة التو�سية" ال�ي انبثق ع��ا فر�ق "التفك�� �� ا�حراك العر�ي

اال  القضايا  مختلف  ومقاالتھ  كتبھ  تناولت  والّس جتماعيّ وقد  واالة   قتصاديّ ياسية 
ّ
والث والفنّ ة  ية  قافية 

 
ّ
يا��ي العر�ي الذي انطلق جتما�� والّس ات ال�ي طرحها ا�حراك اال حليل �جملة اإلش�اليّ ة عارضا بالتّ بو�ّ � وال�

) تو�س  كيفيّ 2010د�سم��    17من   �� را 
ّ

مفك هذا  )،  عن  نتجت  ال�ي  واالستعصاءات  األزمات  تجاوز  ات 

 ا�حراك.

 " األخ��:  لكتابھ  �شره  للتديّ و�ندرج  ا�جديدة  ب�ن  األش�ال  تو�س   ��  ن 
ّ
املثل داخل  اقع   املو

َ
الغ - �يوْ ث 

 
ُ
 عن "  2021ادر �� جوان  " والصّ دي وميالد التدينات ا�جديدةوّحِ امل

ْ
" �� نفس  رش للكتاب ا�ختصدار لط

 
ّ
ة �� تو�س واملغرب  جتماعيّ قافية وا�حركة اال سياق ا�شغاالتھ ال�ي ذكرنا، مع ترك�� خاص ع�� التحّوالت الث

 عامة. العر�ي والوطن العر�ي بصفة 

�� هذا الكتاب اشتغل الباحث ع��: «مدى قدرة رأس املال التوجي�ي للتدّين �� تو�س ع�� التعبئة وع�� 

 
ّ
للط �ستجيب  اجتماعية  حركة  باألقّل»بناء  األزمة  تدب��  أو ع��  ا�جتم��  املرجعيّ 1لب  بذلك  ات  . و�قصد 

�ن، ومدى قدرة  جتماعيّ و���ي و/أو الفاعل�ن اال ة ال�ي توّجھ الفاعل�ن �� ا�حقل الدي�ي التّ ة واملذهبيّ الدينيّ 

ات �� بناء حركة اجتماعية قادرة ع�� �عبئة األنصار و�يجاد حلول  هؤالء الفاعل�ن ع�� توظيف تلك املرجعيّ 

الّس  واالقتصاديّ ياسيّ ومخارج لألزمة  التّ ة واالجتماعيّ ة  املنعرج  �� هذا  البالد  �عيشها  ال�ي  تال  ة  الذي  ار��� 

. مف��ضا أّن االنضباط للموروث التدّي�ي، الذي أنتج حر�ات  2011ة لسنة  ة املطلبيّ الحتجاجيّ االنتفاضة ا

 
شكال الجديدة للتدين بتونس بين المواقع داخل المثلث الغوثي 2021(عادل بن خليفة)،  بلكحلة -1

ٔ
الموحدي وميالد   -، اال

 .17المختص، صالتدينات الجديدة، دار لطرش للكـتاب 

 عقیل البکوش د.
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ّ

 1ثو�� أ�ي مدين شعيب، امللّقب بالغوْ يخ الصُّ اجتماعية، مثل حركة الش
ّ

نت من إدماج ب�ي هالل  ، وال�ي تمك

اال  النسيج   �� 
ُ
امل لدولة   وّحِ جتما�� 

ّ
ومك والنِّ دين  امللل  مختلف  انت  من  التّ لتّ حل  كنف   �� ضامن  عا�ش 

 ة املعاصرة.  جتماعيّ نجاح ا�حر�ات اال إجتما��، يمكنھ اال 

م مالحظاتنا حول  ة عن الكتاب، �� ش�لھ ومضمونھ، كما نقّد م فكرة عامّ نحاول �� هذه املراجعة أن نقّد 

 �عض االستنتاجات ال�ي وردت فيھ. 

 في الشکل:  -2

صفحة لإلهداء    24صفحة للم�ن و   287صفحة، م��ا    311من حيث ا�حجم، بلغ عدد صفحات الكتاب  

 و�سداء الشكر وفهرس املراجع واملصط�حّية وفهرس العناو�ن. 

 بلغ عدد صفحا��ا �سعا، وثالثة فصول: مة تأط��ّية، يحتوي الكتاب ع�� مقّد 

-  
ُّ
 صفحة. 26دي لالختيار املال�ي املغر�ي" و�متّد ع�� الفصل األّول وعنوانھ "األران التول

 ال -
ّ
 فصل الث

ُ
 ا�ي وعنوانھ "مواقع امل

ّ
 ة الرّ ل�ن للمالكيّ مث

ّ
ث املال�ي التقليدي / الغو�ي  اهن�ن تجاه املثل

-  
ُ
 صفحات. 108هذا الفصل ع��   دي، و�متّد وّح امل

-  
ّ
الث  الفصل 

ّ
باملثل العالقة  معيار  خارج  تدّينات  معهودة:  غ��  تدّين  "سياقات  وعنوانھ  ث  الث 

 
َ
  -�ي وْ الغ

ُ
 صفحة. 139دد صفحات هذا الفصل بلغ ع�دي، و وّحِ امل

 ة تت�ّون من أر�ع صفحات. كما ختم الباحث عملھ بخاتمة عاّم 

وازن ب�ن فصول الكتاب، ترك�� الباحث ع�� التدّينات ا�جديدة، باعتبارها �عكس ظاهرة  �عكس عدم التّ 

ت من خالل العرض الّس غ�� معهودة استحّق  ،حادثة
ّ
 ��ا ا�� ملادّ ت منھ شروحا مضافة، تجل

ّ
لة  لعلمّية املتمث

لبعض األف�ار، تكرار ناتج عن ��ل الفاعل�ن املستجو��ن   �� ك��ة املقابالت مع فاعل��ا و�ن بدا �� �عضها تكرار 

 من منبع ايديولو�� واحد.

التدّين �� تو�س والوطن العر�ي من خالل    ول�ن �ان عدد صفحات الفصل األّول، الذي عرض ألركيولوجيا 

د املذاهب العقائديّ 
ّ
 ة والفقهيّ �شأة وتول

ّ
 ة، أقّل بكث�� من عدد صفحات الفصل�ن الث

ّ
الث، فإّن أجزاء  ا�ي والث

 
ّ
 كث��ة من الفصل الث

ّ
الث �عّرضت، �� معرض مناقش��ا آلراء الفاعل�ن املستجو��ن، إ�� تفاصيل كث��ة ا�ي والث

ة لس��ورة التدّين، �ان يمكن أن  ار�خيّ املواقف واملمارسات والعقائد واألف�ار والسياقات التّ شملت اآلراء و 

درج �� الفصل األّول. ولكّن الباحث، وألسباب بيداغوجيّ 
ُ
آثر إدراجها �� سياق تقييم ومناقشة    –رّ�ما    –ة  ت

علن ع��ا. ا��وتقو�م �عض الشهادات ال�ي اعت��ها متناقضة أو غ�� متناسقة مع مرجعيّ 
ُ
 ا ال�ي �

 
ئّمة الصوفية. -1

ٔ
لقاب الذي يطلق على ا

ٔ
حد اال

ٔ
 الغوث ا
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 في لغة الکتاب:  -3

الباحث، وهو   �� كتابھ هذا، و�� جّل جتماع لغة سوسيولوجيّ ستاذ علم اال أل�ن اعتمد  ة، فقد نحت، 

 مة ابن خلدون.كتاباتھ، لغة خاّصة امتّحها �ش�ل خاص من مقّد 

ح بقاموس خاص هو قاموس عادل بلكحلة.  
ّ

ل بُيسر مضام�ن الكتاب إذا لم يتس�
ّ
ال يمكن للقارئ أن يتمث

وقد �ان الباحث ع�� و�� ��ذا األمر. وهو ما جعلھ يفرد ثالث صفحات ملا أسماه املصط�حّية (الصفحات  

 ). شرح ف��ا �عض العبارات واملفاهيم ال�ي أوردها �� بحثھ.  309و  308و  307

الفر�سيّ  املصط�حات  لبعض  الباحث�ن  من  جمهرة  ��ا  يقوم  ال�ي  التبيئة  محاوالت  بلكحلة  ة  يرفض 

ب�لمة  واالنجل��يّ  �لمة اس��اتيجيا  لذلك �ستعيض عن  �لمة  َسْوق ة.  و�فّضل  َران. 
َ
�لمة ديناميكيّ   أ ة، ع�� 

   ِرْ�عةو�لمة  
ّ

  االمتالل ، وterritoireا�خاص    وا�ِحَ�ى ع�� الفضاء     autonomieا�ي  ع�� مصط�ح االستقالل الذ

 
ّ
ة �� الصّ �عب��ا ع�� ات

ّ
عب�� عن  للتّ   هاّميةعب�� عن ا�س�لو�يديا، و للتّ   وجمهرة يا��ي،  جتما�� الّس راع اال خاذ املل

 
ّ

 ھ دون األهّم وغ�� ذلك. يء الهام ولكنّ ال��

لت هذه املصط�حّية �عض الصّ 
ّ
 ول�ن مث

ّ
سبة للقارئ الذي لم يأ�س مثل هذه اللغة، مّما قد �عيق  عو�ة بالن

عّ�� عن أّن هذا األخ�� �شتغل ع�� مشروع معر�� ثوري مت�امل، لعّل 
ُ
فهمھ ألف�ار وأطار�ح الباحث، فإّ��ا �

 
ّ
 من ب�ن عناصره: الل

ّ
ة لغة تا�عة أو ميتة  غة العر�يّ غة. وهو بذلك �عّ�� عن امتعاضھ بلھ رفضھ ألن ت�ون الل

ھ �شتغل من داخل َسْوق (اس��اتيجيا) معر�� �عمل ع�� أو  
ّ
عاجزة عن توليد املصط�حات و�ناء املفاهيم. إن

 
ّ
 غة العر�يّ استعادة الل

ّ
ھ من  ة ر�اد��ا وأرا��ا (ديناميكي��ا) ورْ�ع��ا (استقاللها الذا�ي عن الل

ّ
غات األخرى). ولعل

 
ّ
زمان، ال يمكن أن تنجح بلغة عاجزة أو ميتة. إّن   عالم و�� أّي بلد �� ال ة، �� أّي ورة املعرفيّ نافلة القول أّن الث

 
ّ
 أّول قوان�ن الث

ّ
رات ال�ي يمكن طرحها  غة وتثو�رها بحيث �ستوعب جملة األف�ار والتصوّ ورة املعرفّية إحياء الل

 أو بناؤها. 

 في منهجّیة البحث وتقنیاته:   -4

  " الكتاب  بتو�سُيحيل عنوان  للتدّين  إ�األش�ال ا�جديدة   "" إيميل دوركهايم  األش�ال  � عنوان كتاب 

ة ال�ي تمتّح أطار�حها  وسيولوجيّ ة ُ�عّ�� عن مرجعّيتھ الّس ". وهو ��ذه اإلحالة الش�ليّ األولّية ل�حياة الدينّية

 الراهنة من األسس ال�ي وضعها علماء االجتماع مثل دوركهايم وفي��.

ماع، مسار ا�حياة الدينّية منذ والد��ا إ�� �شأ��ا إ��  جتففي كتاب دوركهايم املشار إليھ، تتّبع أب علم اال 

ة �� بولين��يا. هذه األش�ال  ما صارت عليھ �� أّيامھ، منطلقا من أش�الها األّولّية عند الشعوب املسّماة بدائيّ 

دي. ليّ األوّ 
ُّ
 ة �� ما �سّميھ عادل بلكحلة: األران التول

حيث تتّبع �شأة    1"ةة وروح الرأسماليّ الق ال��و�ستانتيّ األخ و�ان ماكس في�� فعل نفس ال��يء �� كتابھ "

والرّ النّ  ف 
ّ

التقش ممارسة  أّن  معت��ا  الرأسما��  الر�حيّ ظام  املذهب  وح  �عاليم  أهم  إحدى  عت�� 
ُ
� ال�ي  ة 

 
خالق البروتستانتية والروح  فيبر (ماكس)، د. ت، -1

ٔ
د، مركز اإلنماء القومي، بيروت، لبنان. اال

ّ
سمالية، ترجمة، محمد علي مقل

ٔ
 الرا
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األران   أّن  لقلنا  بلكحلة  مصط�حّية  استعرنا  ولو  الرأسمالّية.  إنتاج  شروط  رت 
ّ
وف ال�ي   �� ال��و�ستان�ي 

 
ُّ
 ة. �عاليم ال��و�ستانتيّ  ة �شأ �� ظّل أسماليّ دي للرّ التول

مؤّسِ   حذو  الباحث  ف��ا  حذا  ال�ي  النشأة  أركيولوجيا  جانب  اال إ��  علم  املن�ج  ��ي  ع��  اعتمد  جتماع، 

�ي ا الوثائق  التفهُّ الفاعل�ن واعتمد س��هم ودرس محتو�ات  مع  نھ ماكس في��، فأجرى مقابالت 
ّ

لذي دش

 
ّ
اال املتعل املنطق  أنواع  «تحليل  أجل  من  ع��م)،  تب 

ُ
ك ما  أو  كتبوه  (ما  ��م  إنتاج  قة  يتضّم��ا  ال�ي  جتما�� 

مادّ 1املع�ى»  ع��  حصل  و�ذلك  خلفيّ .  لھ  كشفت  ثرّ�ة  العقائديّ ة  واس��اتيجيّ ا��م  التغي��يّ ة  وضمن ا��م  ة 

 لبحثھ شروط الن�اهة واملوضوعّية.

   في األران التوّلدي لالختیار المالکي المغربي: :  في مضامین البحث  -5

عادة ما يفخر التو�سيون بأّ��م، ع�� خالف البلدان العر�ية األخرى وخاّصة املشرقّية، يتمّتعون بم��ة  

�م بذلك ُمحّصنون ضّد ا�حروب  املذه�ي، حيث �عتنقون املذهب املال�ي دون غ��ه. ويعت��ون أ�ّ   اال��جام

ة ب�ن السّنة والشيعة �� العراق، و��ن  ة ال�ي ضر�ت النسيج ا�جتم�� �� املشرق، �ا�حرب الطائفيّ الطائفيّ 

 مختلف امللل والّنحل �� سور�ا.

س�ي  ملذهب املال�ي �� تو�س؟ وكيف أصبح املذهب الرّ هذا األمر جعل الباحث يتساءل: كيف انتشر ا 

دي لالختيار املال�ي املغر�ي». فاملقصود هو األسس واألر�ان  للتّ 
ّ
و�سي�ن؟ وهذا ما عناه بلكحلة بـ «األران التول

 ن املال�ي �� تو�س.املنشئة والبانية للتديّ 

 اعت�� الباحث، من خالل حفره �� التّ 
ّ
 مع الّد تو�س لم تتحّول إ�� املالكيّ   ّن �ن، أ�اث العر�يّ ار�خ وال�

ّ
ولة  ة، إال

ة، حيث  م)، �سبة إ�� قبيلة ص��اجة ال��بر�ّ   1160  –م    973ة (ولة الص��اجيّ الز�رّ�ة وال�ي �سّ�ى أيضا الّد 

خلف زعيمها بلك�ن بن ز�ري املعز لدين هللا الفاط�ي، خليفة الفاطمي�ن الذي نقل مقّر حكمھ إ�� عاصمتھ  

 د املهدّية: القاهرة.  ا�جديدة، �ع

الدولة   إ��  ووالءه  الفاطمّية  الدولة  عن  انفصالھ  أعلن  قد  باد�س،  ابن  املعز  الص��ا��،  الوا��  �ان 

س�ي لدولة ابن باد�س من املذهب االسماعي��  م، و�ذلك تحّول املذهب الرّ 1045العباسّية �� �غداد، �� عام  

 ال�ي.ة) إ�� املذهب السّ�ي امل(مذهب الدولة الفاطميّ 

األك��يّ  مذهب  املال�ي  املذهب  يكن  «لم  يقول:  حيث  األمر،  هذا  الباحث  د 
ّ

مذهب  يؤك وال  الوا�حة  ة 

. 2ة الوا�حة �� �عض األحيان»لطة الز�رّ�ة، بل �ان املذهب ا�حنفي مذهب األك��يّ لطة ح�ى ظهور الّس الّس 

الصّ  العصر  منذ  راكدا  املال�ي  املذهب  «صار  قائال:  ح�ىو�ضيف  بالّس   ��ا��  ا�حنفي  املذهب  لطة  ظهور 

(فا�حسينيّ العثمانيّ  اإلمام  3ة)»ة  بھ  قام  ما  إ��  بتو�س  املال�ي  املذهب  النتشار  األو��  البواك��  وُ�رجع   .

 
 . 121ص ، ممارسة علم االجتماع، ترجمة منير السعيداني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان،2012بوغام (سيرج)،  -1
شكال الجديدة للتدّين بتونس، مصدر سابق، ص -2

ٔ
 . 21بلكحلة (عادل بن خليفة)، اال

 المصدر نفسه. -3
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با�جر�د1�حنون  بوع��  وسيدي  محرز 2،  وسيدي   ،3 
ّ
تو� فبعد  اإل .  ب�  القضاء  �حنون  حّرم  فر�قيّ إمام  ة، 

لقاء الدروس �� جامع عقبة بن نافع بالعاصمة  إاملناظرات ع�� غ�� املذهب املال�ي. ومنع بقّية الفقهاء من  

ا�جوّ  أ�ي  ابن  ا�حنفي  القا��ي  و�جن   الق��وان. 
ّ
ألن  اد 

ّ
معذ القرآن  بخلق  ولقولھ  مع����  إيّ ھ  التّ با  عذيب  اه 

 
ّ

 .4ديدالش

م)، ال�ي �ان ف��ا اإلمام �حنون    909  - م    800ولة األغلبّية (لم ير�ط الباحث فرض املذهب املال�ي بالّد  

ھ �عت�� املذهب ا�حنفي هو املذهب الرّ ولة الصّ قاضيا، مرّجحا انتشاره ع�� يد الّد 
ّ
ولة  س�ي للّد ��اجّية، ألن

�سامحيّ  إ��  �عود  األخرى،  املذاهب  تضييق ع��  بھ من  قام  وما  مالكّية �حنون  أّن  �عت��  كما  ة  األغلبّية، 

الرّ  املذهب  ا�حنفي،  للّد املذهب  وقبولھولة  س�ي  فالّد باالختالف  األغلبّية  الصّ .  جعلت  ولة  من   �� ��اجية 

الرّ  املذهب  املال�ي  للّد املذهب  اإل س�ي  واملذهب  ا�حنفي  املذهب  حار�ت  من  و��  ع��  ولة  عاملة  سماعي�� 

غفل ِقصر  اجتثا��ما من البالد اجتثاثا ��ائيا. غ�� أّن �سبتھ انتشار املالك
ُ
  عمر الدولة ّية إ�� الص��اجّي�ن �

الفاط�ي  ا�خليفة  دمغهم  فقد  الفاطمّية.  الدولة  عن  انفصالھ  باد�س  ابن  املعز  إعالن  �عد  الص��اجّية 

�� البالد فسادا و�ّجلت ب��اية الّد  ولة الز�رّ�ة ال�ي  املستنصر با� بقبائل ب�ي هالل و��ي سليم ال�ي عاثت 

الّد   خلف��ا 
ُ
امل الّد   45دية �عد  وّحِ ولة  إّن ِقصر عمر  الز�رّ�ة �عد  عاما فقط من اعالن املعز االنفصال.  ولة 

 
ّ

ع�ي وال يب�ي رأس مال تدّي�ي يمكن أن اعال��ا تبّ�ي املذهب املال�ي قد ال يرّ�خ هذا املذهب �� ا�خيال الش

 يوّجھ التدّينات اليوم. 

ما  إ�� رأس  املال�ي وتحّولھ  املذهب  ترّ�خ  ي�ون  مُ قد  تدّي�ي  التديّ وّجِ ل  للممارسات  إ��  ھ  اليوم راجع  نّية 

لّيا. فمحرز بن خلف الذي ذكره الباحث، فقيھ ذو رمزّ�ة خاّصة �� 
ّ
اندماج املالكّية بالتصّوف واقعّيا أو تمث

 
ّ

الش الصا�ح�ن وهو "سلطان  ا�خيال  أولياء هللا  ولّيا من  ا�خيال  �عت��ه هذا  اليوم، حيث    و املدينة" ذ ع�ي 

الصّ  الو��  دعاء  �عد  ��ا  سيحيق  �ان  مّما  تو�س  مدينة  أنقذ  الذي  وهو  وا�خوارق،  سيدي  الكرامات  ا�ح 

الذي قال �عد أن فشل �� تدم��ها: «ِيْحِرْزِلْك محرز يا تو�س» (شفع لك محرز ابن خلف يا تو�س).    5بنعروس

 
ّ
 طي (�س ْف سبة أل�ي ع�� السّ�ي أو النَّ وكذلك األمر بالن

َ
 ْف بة إ�� مدينة ن

َ
ة بمنطقة ا�جر�د با�جنوب الغر�ي  ط

 التّ 
ّ

ة �عيد كتابة  اكرة ا�جر�ديّ و���ي) الذي يلّقب بدوره بـ "سلطان ا�جر�د" والذي الحظ الباحث غرابة «أّن الذ

 
بو سعيد عبد السالم سحنون بن سعيد التنوخي ( -1

ٔ
ى القضاء  854 -م  776اإلمام سحنون: هو ا

ّ
هّم فقهاء المالكية في افريقّية، تول

ٔ
م) ا

نس. 
ٔ
هّم مؤلفاته: "المدّونة الكبرى" التي جمع فيها مسائل الفقه على مذهب مالك ابن ا

ٔ
غلبّية، من ا

ٔ
 في عهد الدولة اال

بي مدين شعيب (الغوث)، له مقام في   1213 -م  1101بوعلي السّني (سيدي  -2
ٔ
ئّمة الصوفّية الذين تتلمذوا على يد ا

ٔ
م) ُيعتبر من ا

حد زعماء المذهب المالكي الذين 
ٔ
ّنه ا

ٔ
ّن الباحث ال يعتبره كذلك ويؤكد ا

ٔ
مدينة نفطة بمطقة الجريد جنوب غربي البالد التونسية. غير ا

 تلك المناطق. يرجع إليهم فعل فرضه في
بو محمد محرز بن خلف بن زين ( -3

ٔ
م) فقيه وعالم تونسي عاش في عهد الدولة الصنهاجية. ُيعتبر من  1022 -م  953محرز بن خلف: ا

ئمة الذين نشروا المذهب المالكي بافريقية.  
ٔ
عالم اال

ٔ
 ا

شكال الجديدة للتدّين بتونس، مصدر سابق، ص -4
ٔ
 . 23بلكحلة (عادل بن خليفة)، اال

حمد بن عبد هللا الهواري ولي صالح وعالم دين تونسي ( -5
ٔ
بو العباس ا

ٔ
حمد بن عروس هو ا

ٔ
هـ) إليه تنسب  868 -هـ 778سيدي ا

 الطريقة العروسية الصوفية. 
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ّ
�عة اإلبادّية لُيصبح ذا نزعة تصّوفّية إ�سانية، وليصبح "سيدي  س��ة "سيدي بوع��" لُتفرغها تماما من الن

 بو 
ّ

ة �� منطقة ا�جر�د تنسبھ إ�� ع�� ابن أ�ي طالب وتجعلھ من  اكرة ا�جماعيّ ع��" آخر تماما». بل إّن الذ

 .1تالميذ أ�ي مدين الغوث

 ة أو بالّد صوص الفقهيّ نحن إذن إزاء رأس مال تدّي�ي لم يت�ّون بالنّ    
ّ
ما بال�

ّ
�اوج ب�ن تلك  عوات العاملة و�ن

الشع�ي. لقد كّيف ا�خيال تلك العناصر وألزمها قوانينھ وانزاح ��ا من حقيق��ا التار�خّية  العناصر وا�خيال  

 . إّن اندماج املالكّية بالصّ 2إ�� حقيقة ثانية تداولّية
ّ

ة وا�خيال  اكرة ا�جماعيّ وفّية وانصهارهما هو انز�اح الذ

 
ّ

 الش
ّ
قرآن والسّنة، نحو مفاهيم وأف�ار ومواقف  �ان عن قراءات خاّصة للذان �ع�ّ ع�ي من العقيدة والفقھ، الل

 جتماعيّ وحية واال ورموز �ستجيب ل�حاجات الرّ 
ّ

فاء  ة ل�جماعة املعنّية، �ا�حاجة إ�� ا�حماية وا�حاجة إ�� الش

يطرة ع�� األلم و��عاد شبح القحط  ا�حاجات املرتبطة باالستمرار والّس   من األمراض وا�حاجة إ�� املطر و�ّل 

 خوف. والعطش وا�جوع وا�

هذا   بأهّمية  الباحث  و��  من  " االندماجوانطالقا  تحالف  مع  �انت  بنائھ  �حظة  أّن  اعت��  حركة  ، 

 
ّ
 اب�ن ّو الت

َ
 ث، مع قيادة الّد وْ "، بقيادة أ�ي مدين الغ

ُ
ن من اندماج امل�ّون الهال�� وّح ولة امل

ّ
دية، األمر الذي مك

ن بقيّ 
ّ

 عا�ش والتّ حل من التّ ة امللل والنّ (الذي �ان سّبب عدم االستقرار) ومك
ّ
سامح وقبول  فاعل �� كنف الت

 اآلخر.  

املوّح  إمّ �ان  طرق:  مف��ق  أمام  تب�ّ دون  الفلسفيّ ا  رشد  ابن  الوليد  أ�ي  أف�ار   ي 
ّ

ترك وال�ي  دمج  ة  ع��  ز 

ي فكرة الغوثاالعتقاد الّد   «هنا، مّر املوّح   .ي�ي بالّنظر الفلسفي األرسطي أو تبّ�ِ
ّ
 دون إ�� ا�خط

ّ
�ان  انية، و ة الث

 
ّ

الش أبو مدين الغوث (قد عرضها  إذ �ان يحمل  ة التصوفيّ جتماعيّ م) وحركتھ اال   1198  –م    1116يخ  ة، 

 ة موّح االمتالليّ   – ة  ة اجتماعية �� هيمنتھ االنتحاليّ مشروعيّ 
ّ

ا، الفاقدة  ا وأمنيّ كة سياسيّ دة بالد املغرب املفك

ه بأولياء بالد املغرب، الذي    570�حركتھ ببجاية �عد سنة  ي  رات املؤتمر السرّ الم. �ان ذلك ضمن مقرّ للّس 

 ينيّ ة الّد ديّ ولة املوّح ة الّد ر مقايضة مشروعيّ قرّ 
ّ
ة:  ة املغر�يّ ث انتحا�� توحيدي للهو�ّ ة �� مقابل اع��افها بمثل

د  نيْ �ُج ظر االعتقادي + طر�قة اا �� النّ ا + املذهب األشعري مصدرا اج��اديّ املذهب املال�ي مصدرا اج��اديّ 

 .3الم االجتما�� املغر�ي»الك قاعدة للّس الّس 

ن هذا ا�حفر �� تار�خ املغرب العر�ي الباحث من استنتاج أّن أبا مدين الغوث هو باعث كيان  
ّ

وقد مك

 . 4ة املغر�ية ا�حديثة ال�ي مازلنا �عيش ف��ا اليوم»مغار�ي مف��ض: «و�ذلك ي�ون أبو مدين الغوث أبو األّم 

 
بي علي النفطي على الرابط:  -1

ٔ
  /http://zaherkammoun.com/2020/04/01/sidiboualinaftiانظر مثال هذا التعريف با

 psychanalyse, son image et son public, PUF, 3ème (Serge), 2004, la Moscovici  في هذا الصدد، يمكن مراجعة: -2
édition, . 

شكال الجديدة للتدين بتونس، مصدر سابق، ص -3
ٔ
 . 27بلكحلة (عادل بن خليفة)، اال

 .29المصدر نفسه، ص -4

http://zaherkammoun.com/2020/04/01/sidiboualinafti/
http://zaherkammoun.com/2020/04/01/sidiboualinafti/
http://zaherkammoun.com/2020/04/01/sidiboualinafti/


شكال الجديدة للتديّ :  مراجعة كـتاب
ٔ
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 لمیداني: في البحث ا  -6

خلفيّ  من  الّس انطالقا  واالن��و�ولوجيّ وسيولوجيّ تھ  ا�خلفيّ ة  ذي  امليدا�ي  البحث  الباحث  اعتمد  ة  ة، 

أ�ّ  اعت��  فاعل�ن  مع  مقابالت  فأجرى  الفي��ية،  مّية  ��  التفهُّ شرحھ  الذي  التحلي��  للمنوال  �ستجيبون  �م 

 تا��: اهم إ�� أر�عة أصناف وفق ا�جدول الاملدخل النظري، مصّنفا إيّ 

املال�ي  ث 
ّ
املثل ترسيخ  ممثلو 

ب�ن  بتوازن  الغو�ي/املوّحدي 

 األضالع

� عن "عقد  
ّ

اتجاه التخ�

بتسليف   األشعري" 

 املالكّية 

مركز�ة   اتجاه 

ا�جنيدي     -الضلع 

 التصو��

معيار   خارج  تدينات 

باملثلث   العالقة 

 الغو�ي/املوحدي

َفْر  -
ْ

 الشيخ محمد َمش

 الشيخ حس�ن العبيدي -

 محمد فر�د البا��الشيخ   -

 راشد الغنو��ي -

 نور الدين ا�خادمي  -

 �ش�� بن حسن   -

 كمال املرزو�� -

 محمود الشبعان  - مازن الشر�ف  -

 نزار الفّجاري  -

 صالح الدين املصري  -

 �عمان املغر�ي  -

 حزب التحر�ر  -

العر�ي   - التيار 

 التقدمي بتو�س 

 

 من  غم  رّ و�ال
ّ
 أّن الباحث حرص  إل ة اة واحدة �� املرجعيّ جاهات األر�عة عن مرجعيّ صدور االت

ّ
سالمية، إال

والتّ  االختالفات  إبراز  والتّ ع��  النّ ناقضات  وتنازع  املمارسات  مستوى   �� وخاّصة  بي��ا،  حول  مايزات  فوذ 

 ينية.الفضاءات الّد 

 لو ترسیخ المثّلث المالکي الغوثي/الموّحدي بتوازن بین األضالع: ممثّ    -7

 ات الصّ سرد ال�اتب وشرح حيثيّ 
ّ

�تونة و��ن وزارة الشؤون  حس�ن العبيدي شيخ جامع الزّ يخ  راع ب�ن الش

تو��ّ الدينيّ  زمن   �� الّد   ة  نور  اإلخوا�ي  (الوز�ر  مقاليدها  ا�خادمي  العبيدي  2014  –   2011ين  وانتصار   (

دي �� مواجهة سلطة ا�حكم اإلخوانية املرتبطة بقطر  نيْ ف ا�ُج ة والتصوّ للمذهب املال�ي والعقيدة األشعر�ّ 

 د حّس ا�ي التيموي. ورفضھ ادخال محّم املذهب الوّه ى  ال�ي تتب�ّ 
ّ

ا�ي املعروف إ�� ح�ى جامع  يخ الوّه ان الش

�ن «أك�� خطر ع�� اإلسالم. هم  لفيّ ، والّس 1ة»ة �� صنيعة االستخبارات االن�ل��يّ ابيّ �تونة. واعتباره «الوّه الزّ 

 .2ة»يّ سالمة اإل �ون األمّ من سيخرّ 

 
 .56المصدر نفسه، ص -1
 .57المصدر نفسه، ص -2
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ّ

 د مش يخ محمّ ال �عّ�� س��ة الش
ّ
خوان املسلم�ن وال مع غ��هم، ع�� خالف س��ة  جاه صدامي مع اإل فر عن ات

 
ّ

�عّ�� عن صداميّ الش ال�ي  العبيدي  اإل يخ  املوجة  �� مواجهة  ة دفاعا عن اإلرث  لفيّ الّس –خوانية  ة وجسارة 

ثھ املال�ي الزّ 
ّ
 دي.  نيْ ا�ُج  –األشعري   – �تو�ي �� مثل

 
ّ

الش �ان  محمّ وقد  البا��،  يخ  فر�د  االتجاه  د  واجهوا  الذين  ومن  اإلرث  هذا  عن  املدافع�ن  من  أيضا، 

كما اعت��    1�ن»ف�ن العلمانيّ �ن أك�� من ضرر املتطرّ لفيّ ف�ن الّس لفي اإلخوا�ي، حيث اعت�� «ضرر املتطرّ الّس 

 .2ة �� األساس»�ن «صناعة أمر�كيّ ابيّ �ن الوّه السلفيّ 

 ّیة: اتجاه التخّلي عن "عقد األشعري" بتسلیف المالک  -8

ة  فهمهم للمالكيّ   ة، فإّن ولة التو�سيّ خوان املسلمون بجعل املذهب املال�ي مذهبا وحيدا للّد ل�ن نادى اإل 

ة إ�� أ�ي بكر بن العر�ي الذي �ان  ة). وُ�رجع الباحث �سليف املالكيّ هو فهم سلفي تيموي (�سبة ا�� ابن تيميّ 

. كما ُيرجعها أيضا إ�� أ�ي ز�د الق��وا�ي الذي اعت��  3ةولة املرابطيّ حكم الّد   يقود رأس املال الفا��ي �� ظّل 

 .4تانة ابتداعيّ ة والعقيدة املع��ليّ العقيدة األشعر�ّ 

 خوانيّ �ضة اإل و��ي زعيم حركة ال�ّ راشد الغنُّ   ويعت�� الباحث أّن 
ّ
ب  يّ �� هذا التّ ة هو أحد ممث

ّ
ار الذي ُ�غل

ة والتصّوف. و�نقل عنھ قولھ عن ابن تيمية: «من ب�ن  العقيدة األشعر�ّ ة األضالع أي  لع املال�ي ع�� بقيّ الضّ 

ة املعاصرة» وأيضا قولھ: «و�ان أك�� العقول ال�ي  سالميّ ه�ن ل�حركة اإل �ن املوّج سالميّ القدامى، أك�� القادة اإل 

 .5ة»سالم ابن تيميّ سالم [...] هو شيخ اإل أحاطت اإل 

 ين او��ي مع نور الّد �ش��ك راشد الغنّ 
ّ

ة  ة أي قراءة املالكيّ يخ كمال املرزو�� �� �سليف املالكيّ �خادمي والش

ة  ظاميّ ا. و�نفرد ا�خادمي، حسب الباحث، باالشتغال ع�� «مالءمة ب�ن املدرسة النّ ا تيمو�ّ وتأو�لها تأو�ال سلفيّ 

ة السلفيّ واملدرسة ا�جوز�ّ 
ّ
 .6خوا�ي»ھ اإل ة والتوّج ة، ب�ن املل

 
ّ

لّوا»  د بن عبد الوّه �، فهو و�ن �ان �عت�� قراءة محمّ يخ كمال املرزو�أما الش
ُ
اب للمذهب املال�ي حملت «غ

ھ ال يخرج عن قراءة ابن تيميّ 
ّ
 يرى أن ابن تيميّ إذ ة فإن

ّ
 .7سليفة هو األقوم �� الت

 �� نفس الضّ 
ّ
 لع من املثل

ّ
ھ مال�ي املذهبث، ُيدرج الباحث الش

ّ
سلفي    ،يخ �ش�� بن حسن الذي �علن أن

 8تيموي العقيدة. وهو بذلك يرفض التصّوف ويعت��ه ابتداعا
ّ

يعة ويعت��هم «خارج العقيدة  . كما ُيكّفر الش
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ة إ�� درجة دعوتھ إ�� وقف  ة السعوديّ ة ضّد الوهابيّ ابية القطر�ّ . وقد انحاز بن حسن إ�� الوّه 1ال�حيحة»

أمر��ا إ��  تذهب  ألن عوائده  مثلها م2ا�حج  أّن قطر،  متناسيا  الّد .  العر�يّ ثل  الفلك  ول   �� تدور  األخرى،  ة 

 األمر��ي. 

 في: التصوّ   – دي  اتجاه مرکزیة الضلع الجنْی -9

التوّج  خالف  األوّ وع��   ھ 
ّ
والث األشعر�ة  والعقيدة  املال�ي  املذهب  تبّ�ي  إ��  دعا  الذي  إ��  ل  دعا  الذي  ا�ي 

ز ع�� التصّوف، ب�سليف املالكيّ 
ّ

اعتباره حركة اجتماعية فاعلة، غ��  ة، لم يجد الباحث �� الضلع الذي ُيرك

 
ّ

 يخ مازن الشر�ف. الش

 
ّ

بالش ا�خاص  العنصر  ال�اتب   يبدأ 
ّ
بأن بالتذك��  الشر�ف  مازن  املذهب  يخ  ذلك  بالتصّوف  يقصد  ال  ھ 

اس و�جرا��م، و�نما ا�حركة االجتماعية املنخرطة �� قضايا ا�جتمع. و�ضرب  املعتمد ع�� االنزواء عن النّ 

ة املغار�ية، كما قال. وحركة أ�ي  اب�ن ال�ي أّسسها أبو مدين الغوث وال�ي أثمرت األمّ لتوّ لذلك أمثلة حركة ا

 
ّ

الش الصّ   3اذ��ا�حسن  قاوم  بافر�قيّ ليبيّ الذي  ثّم �ن  بن غذاهم  ة  انتفاضة    4بمصر. وحركة ع��  قاد  الذي 

1864  
ّ
 . 5ا�يفَّ ا�ي وع�� بن خليفة النَّ ضّد جور البايات. ومقاومة عبد القادر ا�جزائري وعبد الكر�م ا�خط

�ن "سليم�ن" و"نافع�ن" بتو�س  سالميّ إعامل لبناء فكر وفعل    �عت�� مازن الشر�ف أّن التصّوف «هو أهّم 

اإل   والعالم 
ّ
وأن اليوم  تر�اق  سالمي  الّس ھ خ��  "املرض  الذي هو "مضاد"  التّ -ا�يالوّه -لفيل�خالص من  يموي 

 ا�حمّ -ةسالميّ ة اإل لألخالقيّ 
ّ
 . 6ي والقتل»فظي واملادّ دية �� تأكيده العنف الل

 
ّ

 إيخ مازن الشر�ف، إذن، «من�ع التصّوف عند الش
ّ
 7لم، مناصر للمظلوم�ن»صال�� مقاوم للظ

  ناتتديّ 
ّ
 دي: ث الغو�ي/املوّح خارج معيار العالقة باملثل

 حلي�� من انضباط التديّ يتدارك الباحث ما ذكره �� منوالھ التّ 
ّ
دي، سواء  املوّح -ث الغو�ين �� تو�س للمثل

 
ّ
التّ بال� ع��   �ك�� 

ّ
بال� أو  أضالعھ  ب�ن  الضّ وازن  حساب  ع��  ضلع  ع��  �عديل  �ك��  عن  ويعلن  اآلخر�ن.  لع�ن 

تھ البحثيّ 
ّ
ث الذي بناه. وهو �� هذا يتنازل عن    ة،خط

ّ
حيث ألفى وجوها أخرى للتدّين �� تو�س خارج املثل

انتصر ل�حقيقة ع��   حسب لھ حيث 
ُ
ت لھ. و�� مرونة  صرامتھ املن�جّية لصا�ح ما كشفتھ حقيقة امليدان 

 ة.غمائية املعرفيّ حساب الّد 
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بو الحسن علي بن عبد هللا بن عبد الجبار الشاذلي المغربي ( - 3

ٔ
 ه)، زاهد ومتصوف، إليه تنسب الطريقة الشاذلية.  656 -ه  571ا

ضّد حكم البايات في  1864م)، ينتمي إلى قبيلة ماجر البربرية، قاد انتفاضة 1867 -م 1814علي بن محمد بن غذاهم االماجري ( - 4
 تونس. 

عراض بالجنوب التونسي، جمع  1884 - 1807ة النفاتي (علي بن خليف - 5
ٔ
) ينتمي إلى قبيلة نفات، كان عامل الباي على منطقة اال

 حوله القبائل وحارب الجيش الفرنسي المحتل وكانت له مواجهات مشهودة مع هذا المحتل.
شكال الجديدة للتدين بتونس، مصدر سابق، ص بلكحلة -6

ٔ
 . 142(عادل بن خليفة)، اال

 المصدر نفسه.  - 7
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ة وحراك فكري  مبتكرة وتأو�الت تجديديّ نات جديدة وأف�ار  لقد كشف البحث امليدا�ي للباحث وجود تديّ 

 �ي واعد.تديّ 

 بْ من ب�ن األف�ار ا�جديدة، أف�ار محمود الشَّ 
ّ

بعان  عان الذي قال عنھ عادل بلكحلة: «مازال محمود الش

الّد  الفكر  يواصل  التّ فرصة  أ�ّ ي�ي  رغم  هدرها   �� "الضّ و���ي  جمعت  و�ا  االج��ادي"  "التّ   بط"  حقيق 

�انتو"ا�حساسيّ  ولقد     ة" 
ّ
ال� واملدرسيّ �بو�ّ تجر�تھ  النّ ة  الّد قديّ ة  للفكر  ممّهد  أفضل  وا�حال  ة  املتمّ��  ي�ي 

النقديّ  ا�جّدة   1ة»للكث�� من 
ّ

الش و�دعو   . 
ّ
والتخل الفقيھ  صورة  تحطيم  إ��  ا�حّنطة: بعان  القوالب  من  ص 

 ر�ن. قوالب الفقهاء واملفّس 

ا�جديدة، أيضا، يدرج الباحث القا��ي نزار الفّجاري الذي يدعو إ�� فهم القرآن والروايات    نات�� التديّ 

 
ّ

 .2ة»ة واإلتنوغرافيّ واهد األركيولوجيّ «ع�� وقع اكتشافات الش

ر نزار الفّج 
ّ

 من�ج البحث لدى املفك
ّ
ة ابراهيم حنيفا [...] وهو اري هو ما أسماه "املن�ج ا�حنيف" «ع�� مل

 من�ج معر�� جد
ّ
 أث�� والتّ � املستمر والتّ غ�ّ الثة: ا�حركة والتّ �� يقوم ع�� قوان�ن ا�جدل الث

ّ
ر، شامال بذلك  أث

 .3�سان �� �شاطھ العق�� ا�جّرد»ة واإلاملادّ 

الّد  �� حالة صالح  الباحث: «أمام تديّ أّما   ين املصري، نجد أنفسنا، كما يقول 
ّ
الث وري  ن "ال��اكسيس" 

مھ كيف يدخل النّ ضال النّ ات النّ �� تقنيّ ل�ي ا�جما�� اعتمادا عالّس 
ّ
ة  ضال ا�حقو�� ومن ثمّ قا�ي الذي عل

 .4ة املقاومة"»ائم عن "كتلة نضال وط�ي" وعن "عامليّ البحث الّد 

النّ  يقتصر ع��  تدّبر ال  القرآن.  تدّبر  إ��  املغر�ي  �عمان  يدعو  أخرى،  جهة   من 
ّ
و�ن فقط  �شمل  خبة  ما 

 ة. مو��ي عميق فيما يف��ضھ مقوالت قرآنيّ ا�جميع. ويش��ط القيام ببحث قا 

للتديّ  ال�اتب  �� تقديم  الغرابة  يث��  التّ ما  ادراجھ حزب  نف من  حر�ر ضمن هذا الصّ نات ا�جديدة هو 

ث الذي بناه �� املنوال  ن. وقد بّرر الباحث ذلك بأّن أطروحة حزب التّ التديّ 
ّ
حر�ر ال تندرج ضمن أضالع املثل

التّ  فحزب  يتب�ّ التحلي��.  ال  �ّل حر�ر  �عيد  وهو  املال�ي  الفقھ  األشعر�ّ   ى  العقيدة  عن  والتصوّ البعد  ف  ة 

ة هو ما  بوّ م��اج النّ   سالم ع�� م��اج النبوة" وهو شعار سلفي باعتبار أّن ا�جنيدي. فشعار ا�حزب هو "اإل 

التّ   أورده األسالف. كما بّرره بأّن  هذا  ينطبق    لكن أال�ي.  �ا�ين النّ س حديثا ع�� يد تقي الّد حر�ر تأّس حزب 

 ؟ )1928س تنظيمهم حديثا (الذين تأّس أيضا، خوان املسلم�ن ع�� اإل  األمر

 �عد شرحھ وتحليلھ �حالة حزب التّ 
ّ
دي �� حالة  ث الغو�ي املوّح حر�ر، يقّدم حالة أخرى خارجة عن املثل

ال عبد الناصر وتنظ��ات  مي �� تو�س الذي يمتّح أطروحاتھ، خاّصة، من خطابات جمقّد ار القومي التّ التيّ 

ر القومي عصمت سيف الدولة. 
ّ

 املفك
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التّ  منتس�ي  لدى  اليوم  نجد  أننا  الباحث  التّ يّ و�الحظ  القومي  «تنوّ قّد ار  تو�س   �� الرؤى  مي   �� كب��ا  عا 

التّ ينيّ الّد  للقوميّ نيّ ديّ ة واملمارسات  التّ ة  ب�ن   �ن بتو�س، 
ّ
الط املال�ي)  مذهب  و��ن ق��ي (مع �غليب للمذهب 

 .1ة»ة جذر�ّ ة وتأو�ليّ ة �سبيّ تأو�ليّ 

لھ ميوالت تصّوفية مع �غليب للممارسة    عنھ بأّن   قالد ال��اه�ي الذي  و�درج �� هذا اإلطار ا�حاج محمّ 

 املقاومة لالستعمار والصهيونيّ 
ّ
وللتّ ة وللظ العر�يّ لم والقهر االجتما��  ر�ة 

ْ
الُقط ا�حاج  جزئة  أيضا  ة. وُ�درج 

 
ّ
الل الصْ عبد  الّد طيف  املسألة  «أّن  يرى  الذي  جوهر�ّ ينيّ غ��ي  مسألة   �� �ّل ة  إ��  بنا  تؤدي  ال�ي   �� بل    ة، 

 ة �� الّد ة ا�جوهر�ّ ة. والقضيّ املسائل ا�جوهر�ّ 
ّ
لم". فمن ال يقوم بالعدل  ين اإلسالمي �� مقول�ي "العدل والظ

 .2بالعدل"» ين "إن هللا يأمرظالم لنفسھ وللمجتمع �� ديننا، فالعدل فرض من فروض الّد 

 
ّ
. كما يرى  3احات»تنا �� املساجد واألسواق والّس ة ألمّ طيف أن «ال��ملانات ا�حقيقيّ و�رى ا�حاج عبد الل

. وهو  4ة را�عا»�ة ثانيا والعدل ثالثا واملقاومة املثمرة أو اإليجابيّ ال وا�حرّ «اإلسالم ُب�ي ع�� أر�ع: األخالق أوّ  أّن 

 
ّ
 . 5ي�ي اإلسالمية مستحيلة دون ثورة �� الفكر الّد ة والسياسيّ االجتماعيّ ورة �عت�� أن الث

ار القومي �� تو�س، ُ�عّرج ال�اتب ع�� أف�ار مصباح الشيبا�ي  إضافة إ�� من سبق ذكره من منتس�ي التيّ 

 
ّ
ب �ي لألحزاوعقيل الب�وش، معت��ا أ��ما وصالح الدين املصري و�عمان املغر�ي «محاصرون با�خطر الكال

من   غ��هم  (وتوجيھ  توج��هم  تقبل  أن  فعوض  عل��م،  متعالية  األحزاب  وتلك  الكم��ادوري،  املال  ولرأس 

ة أو تقمعهم أو �عزلهم [...] وستبقى أطروحا��م  ��م االنضباطيّ ا تر�د تبعيّ ار���، نجدها إّم ف�ن) للفعل التّ املثّق 

 .6ة»و�سيّ ار�خية التّ جر�ة التّ �ن �� التّ عضو�ّ ف�ن الة خارج اإلمتثال ا�جماه��ي ع�� عكس املثّق نيّ التديّ 

 
ّ
ة خطباء، من بي��م مي �� تو�س أفرز أئمّ قّد ار القومي التّ يّ �ن، غ�� أن التّ ف�ن القوميّ سبة للمثّق هذا بالن

ة  املسلم�ن املالكيّ   اوي الصال��. فسامي ب�حاج ع�� يؤمّ سامي ب�حاج ع�� وحسن فت�� القا��ي ومحمد النّ 

ة معا. وهو يرى أن االج��اد اإلسالمي اليوم تتصّدره دعوات ثالث: «أوالها: االج��اد الشع�ي بأن ي�ون  واإلباضيّ 

النّ   �ّل  وثان��ما: االج��اد  فقيھ نفسھ  وثال��ما:  مواطن  بفتاواه،  يل��م  بالبحث عن مرجع دي�ي وفق�ي  خبوي 

فكر�ّ  بمشاريع  العصري  ألاالج��اد  علميّ ة  الّد قالم   �� جديد  خطاب  تقديم  ع��  انكّبت  يؤ�ّ ة  وهو  دها  ين» 

ة» ولكّنھ يدعو إ�� اج��اد را�ع  �ا «تحّرك دوائر الفكر وتؤّصل صراع األف�ار واملشاريع ا�جتمعيّ جميعا أل�ّ 

 .7ر»� والتطوّ ة تجيب عن أسئلة العصر ورهانات التغ�ّ ��ي ملراكز بحثيّ «وهو االج��اد املؤّس 
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ن، حيث نجد األستاذ  ين والتديّ ع �� نظرة منتسبيھ إ�� الّد مي �� تو�س التنوّ قّد ار القومي التّ يّ �عدم التّ ال  

تصّو  عرفا�ي  نفس  ذا  جابر  بن   بلقاسم 
ّ
الط ممارساتھ   �� وح�ى  املنشوره  كتاباتھ   ��  قسيّ �� 

ّ
وتجش مھ  ة 

املغرب األق��ى بحثا عن �عض  الم بن مشيش شمال  ة، قر�ة سيدي عبد الّس عود إ�� القر�ة ا�جبليّ «الصّ 

 
ّ

 .  1يخ العظيم" من خالل امل�ان»أسرار "هذا الش

ى الكث�� من  اشطة آمال سوي��ي ال�ي تتب�ّ ار القومي: صوت النّ يّ ل صوت �سائي �� التّ كما نجد أيضا أوّ 

 
ّ

 وري محمّ ر الّس أطروحات املفك
ّ
 غوي للقرآن.د �حرور وخاّصة من�جھ �� التفس�� الل

 قد بقصد اإلثراء: علی سبیل النّ  -10

من حيث املوضوع الذي تناولھ وا�حفر    كتاب الباحث االجتما�� واالن��و�ولو�� عادل بلكحلة، كتاب هامّ 

التوّج  ع��  البحث  ميدان  حقيقة  وتقديمھ  بھ   �
ّ

تح� الذي  والعمق  بھ  قام  األوّ الذي  ها  ليّ هات 
ّ
اختط ال�ي  ة 

ة ال تنوي  ثراء العمل. و�� مالحظات عامّ إدية ال�ي تروم  قھ، �� نظرنا، يحتاج �عض املالحظات النّ لنفسھ. لكنّ 

 الغوص �� التفاصيل. 

ة املغار�ية، وهو استنتاج نرى فيھ  اب�ن �� باعثة األّم حركة التوّ   استنتاجھ أّن حول  أو�� هذه املالحظات  

 
ّ
اة أمم. فليس  مّ جتماعية املس رها �� الكيانات اال مبالغة شديدة وعدم إحاطة باملعا�ي واملعاي�� الواجب توف

ة واقفة  بإم�ان أي حركة اجتماعية أن تن��ئ أّمة. إّن �شأة األمم ت�ون عادة ع�� أنقاض كيانات اجتماعيّ 

ر لها األدوات والوسائل ال�ي تنقلها من التذّرر إ�� الوحدة. وتحق��ا  
ّ
ع�� أعتاب ا�سداد تار��� وحضاري. فتوف

 
ّ

 ��ا من اإلستمرار أّمة واحدة، مث�عناصر تمك
ّ
قاليد الواحدة  ار�خ الواحد والعادات والتّ غة الواحدة والتّ ل الل

السياسيّ والرّ  القيادة   �� ت�ون  ال  واستمرارها  األّمة  وحدة  فعناصر  الواحدة.  ��  موز  ما 
ّ
و�ن توّحدها  ال�ي  ة 

فكث��  العناصر الرمزّ�ة ال�ي تجعلها كيانا حضار�ا واحدا، ال ينفصم ح�ى لو مّزقتھ االنقسامات السياسّية.  

لم تلبث أن انقسمت من جديد �عد غياب القيادة    ،د��ا ا�حر�ات السياسيةوّح ال�ي  من الكيانات السياسية  

وّحدة (�ّل 
ُ
ار�خ ذات املدى الطو�ل عاودت  الكيانات ال�ي وّحد��ا حركة التّ   ار�خ). ولكّن ات �� التّ االم��اطور�ّ   امل

 ستعمار�ة. الوحدة �عد أن قّسم��ا قيادات سياسية أو حر�ات ا 

 
ّ
 لم تكن حركة أ�ي مدين شعيب مؤث

ّ
 �� حدود الزّ   رة إال

ّ
اس  ذان ُوِجدت ف��ما. وال �عرف النّ مان وامل�ان الل

�ن، فكيف نقول ع��ا أ��ا باعثة  شيئا عن هذه ا�حركة. وال نجد غ�� إشارات نادرة إل��ا �� �عض كتب ا�ختصّ 

ة لألّمة املغر�ية، ولم تكن حركة أ�ي عبد هللا الشي��، مثال، اب�ن باعثأّمة إ�� الوجود؟ ملاذا �انت حركة التوّ 

الباعثة لهذه األّمة (إن ُوجدت)؟   الفاطمية، ��  الدولة  ب��ك��  ان��ت  ال�ي دامت سبع سنوات من الدعوة، 

فها أبو مدين قادمة من الشرق العر�ي؟ ألم يكن التصّوف استجابات فرديّ 
ّ
ة  أليست ر�اح التصّوف ال�ي وظ

ة �� دمشق و�غداد؟  ة االسالميّ ة لواقع اجتما�� عر�ي غ�� منصف انطلق من مركز الدولة العر�يّ واجتماعيّ 

 
 . 280المصدر نفسه، ص -1



شكال الجديدة للتديّ :  مراجعة كـتاب
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 عقيل البكوش  د. ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ن في تونس" "اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)348( 

 
ّ

مك تكن  املتصوّ ألم  قبلة  واملدينة  هذه  ة   �� ألسنا،  مثال)  عر�ي  بن  الدين  (محيي  واملشرق  املغرب  من  ف�ن 

 ة؟ ة وليست فقط مغار�يّ ة اسالميّ ة عر�يّ ا�حالة، إزاء حركة اجتماعيّ 

ن، و«لوال  و الكيانات ال�ي انصهرت من خالل حركة الغوث �� األمازيغ والهالليّ   و�ذا �ان الباحث �عت�� أّن 

التوّ  وعبقر�ّ حركة  الغوثيّ اب�ن  القيادة  عصبيّ ة  تمّزقهما  متمايز�ن  شعب�ن  اليوم  لبقينا   ، (عصبيّ ة  ة  تان 

الفالحة وعصبيّ أمازيغيّ  ���ي  أمازي��  (نمط  ِحرا�ي  ة صعيدّية) ونمطا حياة  با�جبل، ونمط هال��  ة وتبّدى 

الذين استقرّ 1تخر��ي)» الهاللي�ن  السودان؟ هل سي�ون  ، فماذا عن  أو  �� مصر  أو  العر�ية  ا�جز�رة   �� وا 

 ��ذي��م و�دماجهم �� تلك الفضاءات ال�ي لم تصلها حركة أ�ي مدين مختلفا؟

 
ّ
ا  ع��ف �عودة املذهب ا�حنفي مذهبا رسميّ ق �عالقة املذه�ي بالسيا��ي، فالباحث �ثا�ي املالحظات تتعل

 ة �عد ا��يار الّد �ن ع�� افر�قيّ لطة انطالقا من هيمنة العثمانيّ للّس 
ّ
ھ �ان مؤث

ّ
را  ولة ا�حفصّية، لكّنھ ال �عت�� أن

 . 2ة ساوت ب�ن املذاهبلطة ا�حسينيّ خاّصة وأّن الّس 

ة.  � املذهب املال�ي وترسيخھ �� افر�قيّ �ن �� ا�حافظة ع��� مقابل ذلك �ش�� الباحث إ�� دور األندلسيّ 

ولة األموّ�ة ع�� مذهب مالك ابن أ�س. بينما  ة �� األندلس. و�انت الّد ولة األمو�ّ ون هم ورثة الّد فاألندلسيّ 

العباسيّ  ابن  �انت غر�م��ا  أ�ي حنيفة، و�� �عض مراحلها ع�� عقيدة املع��لة. ولعّل "محنة  ة ع�� مذهب 

عالمة   الصّ حنبل"  ع��  الّد بارزة  ب�ن  العباسيّ راع  حنبل. ولة  ابن  يمثلهم  الذين  األمو��ن  وفلول  الناشئة  ة 

. و�نقل ا�جابري عن الط��ي نّص رسالة  3ا، كما قد نتوّهم، ولكّنھ سيا��ي بامتيازراع لم يكن عقائديّ فالصّ 

بالب  جادلوا  الذين  هم  «ثّم  خصومھ:  عن  ف��ا  يقول  وال�ي  َواِليھ  إ��  و�سبوا  املأمون  قولهم  إ��  فدعوا  اطل 

ا�حّق  أهل  أّ��م  ذلك  مع  أظهروا  السّنة...ثّم  إ��  الباطل    أنفسهم  أهل  سواهم  من  وأّن  وا�جماعة،  والدين 

نا بذلك  اس وغّروا بھ ا�جّهال... حّ�ى مال قوم إ�� موافق��م عليھ تز�ّ والفكر والفرقة، فاستطالوا بذلك ع�� النّ 

 .4دالة ف��م ...و�ان ذلك غاي��م ال�ي إل��ا أجروا و�ياها طلبوا»�اسة والععندهم وتصّنعا للرّ 

الّس راع، إذن، عقائديّ لم يكن الصّ  الغايات  ما �انت 
ّ
إ��  ياسيّ ا. و�ن ل 

ّ
لتتسل العقائدّية  باملسائل  تتلّبس  ة 

 استتباعات أو م
ّ
��اثا، واعيا أو  عقول العاّمة فُتعّب��م للمعارك السياسّية. ولم يكن األمر �� املغرب العر�ي إال

 
ّ

 رق. فلم تكن غ�� إعادة إنتاج لها.غ�� واع، لتلك الصراعات ال�ي تدور �� املركز: الش

التّ    ل �� أّن 
ّ
 ثالث املالحظات تتمث

ّ
 �ن بالرّ ف للفاعل�ن السياسيّ صنيف الذي وضعھ املؤل

ّ
ث  جوع إ�� املثل

ة ودور اإلعالم ووسائل  ة واالجتماعيّ ياسيّ �ات الّس دي هو تصنيف يتغافل، �� رأينا، عن املتغ�ّ الغو�ي املوّح 

 
ّ
 الن

ّ
امنا هذه حيث لم �عد لرأس املال  �� وما شابھ، ال�ي تحدث �� أيّ مو�ل الّس ا�ي والتّ شاط ا�جمعيّ شر والن

ن سوى  ديّ ن �� تو�س أو �� غ��ها قدرة ع�� توجيھ ممارسات األفراد وا�جماعات. لم �عد التّ ديّ التوجي�ي للتّ 
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برّ  لعمليّ واجهة  سياسيّ اقة   ات 
ّ
باملتخل املوسومة  ا�جتمعات  من  وغ��ه  العر�ي  فا�جتمع  تمر�رها.  ُيراد  فة  ة 

التّ  الّد �عيش تحت كال�ل  وتوظيف  املباشر   وجيھ غ�� 
ّ

يؤك ما  والعشائري وغ��ه. هذا  املثال  ي�ي والقب��  ده 

 
ّ
ون من أمثال محمود  بلس وسلفيّ ه ضمن ح�ومة طراؤوف �ارَ �ن بقيادة عبد الرّ ي�ي اليوم حيث نجد سلفيّ الل

 
ّ

�ن إّبان حرب طرابلس. فهل  ة �ح�ومة برقة بل وصل األمر إ�� حّد تقاتل السلفيّ ات ا�خاصّ � �� القوّ الورف�

معاي�� أخرى مستحدثة تحّدد نوع   ار سيا��ي وايديولو�� واحد أم أّن عب�� عن تيّ يكفي تصنيف "سلفي" للتّ 

 التصنيف؟

مي �� تو�س، حيث ال نجد اختالفات كب��ة ب�ن قّد ار القومي التّ منتس�ي التيّ   تدّين  را�ع املالحظات تخّص 

ار القومي برّمتھ مب�ي ع�� فكرة  �ن. ذلك أن التيّ و فاعل�ن سياسيّ أة  ف�ن أو أئمّ هؤالء املنتسب�ن سواء �انوا مثّق 

 
ّ
ال�ي �شّد إ�� الوراء. إّن    ف. هذه املقاومة تمّر ع�� تخليص األّمة من رواسب املا��يمقاومة االستعمار والتخل

ر  ول العر�يّ ار القومي �� تو�س عن غ��ه �� الّد يّ ة ال�ي يتمّ�� ��ا التّ ا�خصوصيّ 
ّ

يھ فكر املفك
ّ
ة األخرى، هو تبن

ر  ولة إضافات مهّمة �� تأو�ل النّص الّد م سيف الّد عصمت سيف الدولة. وقد قّد 
ّ

ي�ي. تنطلق إضافات املفك

ي�ي دون وقد فتح بذلك ا�جال أمام تأو�ل النّص الّد   1ة «ال كهانة �� اإلسالم»اصري من مقولتھ املعروف النّ 

التّ  القدامى. فهو �عت�� أن اج��ادا��م تلكة وال امتثاليّ أو�الت املاضو�ّ ضغط  الفقهاء  �انت تخّص    ،ة آلراء 

ھ علينا  مان وامل�ان الذي ُوجدوا فيھ. وأّ��ا ال تن�حب ع��  ات املطروحة �� الزّ االش�اليّ 
ّ
عصرنا. وهو ما �ع�ي أن

�ن متحّرر�ن من  ات. من أجل ذلك نجد القوميّ أن نب�ي اج��اداتنا �� ضوء ما يطرحھ علينا واقعنا من اش�اليّ 

ة و�� نفس الوقت �ستجيب  صوص الدينيّ الوالء للما��ي واج��اداتھ، عامل�ن ع�� إيجاد صيغ متالئمة مع النّ 

 تات وما  يّ من اش�ال  هم واقع  �مملا يطرحھ عل�
ّ
تنمية مجتمعتطل لتخليص    همبھ  تأو�الت. فاإلسالم جاء  من 

 البشر�ّ 
ّ
�ة وال يمكن أن ي�ون �جنا داخل تأو�الت مالك أو أ�ي  سالم دين ا�حرّ لم والقهر واملعاناة. اإل ة من الظ

 حنيفة أو ابن تيمية أو غ��هم.

 خاتمة:   -11

إل  مهّمة  عادل  ش�اليّ مقار�ة  قار��ا  ال�ي  تلك  واقعنا  للتديّ ات  ا�جديدة  "األش�ال  كتابھ   �� ��  بلكحلة  ن 

أهمّ  وتأ�ي  الطبقات  تو�س".  تحت  ا�حفر   �� الباحث  بذلھ  الذي  الكب��  وا�جهد  العلمّية  رصان��ا  من  ي��ا 

 
ّ
 اهرة للو�� ا�جم��. حفر المس الطبقات الّد الظ

ّ
هة ملمارسات اليوم وال�ي تقود ة املوّج ة ا�جمعيّ خصيّ نيا لل�

 ��ا استعصاءاتھ و�قارب ��ا مشكالتھ. ستجيب ��ا مجتمعنا �حاجاتھ و�حّل ات ال�ي �الكيفيّ 

   إّن 
ّ
جات واألورام  توءات والتعرّ ة والكشف عن النّ ة ا�جمعيّ بقات الغائرة �� ال�خصيّ مالمسة هذه الط

ن من معا�ج��ا و�عديل تلك  ال�ي تختفي تح��ا وال�ي توّج  ِ
ّ

االستجابات بما يجعلها  ھ استجاباتنا اليوم بما ُيمك

عقالنيّ  انفعاليّ استجابات  استجابات  ال  العقالنيّ ة   جماعيّ إ ة  ة 
ّ
الط بداية  هو  ال�ّ ة،  نحو  العر�يّ ر�ق  ة  �ضة 

التوّج ا�حقيقيّ  وهو   ة. 
ّ
ات الذي   ھ 

ّ
املؤل توّج بعھ  وهو  جّد ف.  مفيد  عقال�ي  �� ھ  املش�ل،  أّن   

ّ
إال �جتمعنا.  ا 

 
 .5، دار البراق، تونس، ص3سيف الدولة (عصمت)، د. ت.، عن العروبة واإلسالم، ط  - 1



شكال الجديدة للتديّ :  مراجعة كـتاب
ٔ
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إ�� تق أّن قوى قادرة سبقت   تقديرنا، 
ّ
الط  ليب تلك 

ّ
الذ اكرة  بقات و��يئ��ا الستجابات تخدم مصا�حها. إن 

ة. وقد سبقت القوى ال�ي ذكرنا، إ��  ة وأخرى ا��جاميّ ة، القر�بة والبعيدة، تحتوي عناصر نزاعيّ ا�جماعيّ 

بقي مجتمعنا ة بما يخدم اس��اتيجيّ براز العناصر الن�اعيّ �ة و طمس العناصر اال��جاميّ 
ُ
�� ة التفكيك ال�ي ت

 
ّ

ف. يضاف إ�� ذلك ما ُ�غدق من أموال لشراء الذ
ّ
مم �� مجتمع اس��ال�ي �سهل فيھ شراء  حالة انحدار وتخل

ن �� تو�س متالعبا  ديّ وجي�ي للتّ كث�� م��م لبيع ذممهم. األمر الذي يجعل رأس املال التّ   الناس فيما �ستعّد 

�ة اإلرادة والفعل. وجي�ي هو حرّ س املال التّ بھ أو معروضا للبيع ملن يدفع أك��. إن شرط إم�ان اشتغال رأ

 
ّ
 عاية واملال قادرة ع�� التّ ر�اح الّد   ف فإّن أَما ومجتمعنا متخل

ّ
جاهاتھ  العب ��ذا ا�خزون التوجي�ي و�غي�� ات

 ة.�ة وا�جهل عبوديّ فكيكية. إن املعرفة حرّ بما يخدم القوى التّ 
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 School-Public of Creativity Administrative of Degree The

’Teachers of Point the from Principals 

View in Irbid Governorate of Jordan 

 

 

 الملّخص: 

تتناول هذه الورقة البحثية درجة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس ا�ح�ومية من وجهة نظر املعلم�ن 

األردن. اإلبداع هو العملية ال�امنة وراء أي تقدم أو تطو�ر ألف�ار جديدة، مما �ساعد ع��  -�� محافظة إر�د

اإلبداع   يرتكز  األهداف.  وتحقيق  املبدع  ال�خص  وكفاءة  خ��ة  رؤ�تھ  �عز�ز   �� الفرد  تم��  ع��  اإلداري 

للمشكالت وحلها، وع�� قدرتھ العقلية وطالقتھ الفكر�ة ومعارفھ ال�ي يمكن تطو�رها وتنمي��ا �� ظل وجود 

املناخ املناسب، والقيادة ع�� القدرة وعالقات العمل املتفاعلة ال�ي تن�ي القدرة �� الوصول إ�� أف�ار وحلول  

تتن مبتكرة.  بطر�قة  اإلداري،  جديدة  اإلبداع  تحقيق  وعوامل  اإلبداع،  مستو�ات  املداخلة  هذه  اول 

 وخصائص اإلدار��ن املبدع�ن.

 اإلبداع اإلداري، املدراء، املعلمون. ال�لمات املفتاحية: 

 

Abstract: 

This research paper is about the degree of administrative creativity of public-school 

principals from the point of teachers’ view in Irbid Governorate of Jordan. Creativity is the 

process behind any progress and development of new ideas, which helps to enhance the 

expertise and competence of the creative person and achieve goals. Administrative creativity 

must be based on the individual's excellence in his/her vision of problems and their solution, 

and on his/her mental ability, intellectual fluency, and knowledge that can be developed in the 

presence of the appropriate climate and leadership on ability and interactive work relationships 

that develop the ability to reach new ideas and solutions in an innovative way. This article deals 

with the levels of creativity, the factors for achieving administrative creativity, and the 

characteristics of creative administrators. 

Keywords: Administrative Creativity, Principals, Teachers . 

Dr. Athir Husni Al Kouri 
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1- Introduction: 

Education contributes to building the human forces on which societies are based in order 

to preserve their intellectual and cultural identity and to continue their progress in all fields. The 

preparation of a good citizen is one of the most important goals of contemporary education. 

The educational sector is one of the most important sectors that affect by the administrative 

creativity of individuals in any society; the degree of administrative creativity practiced by 

school principals appears in the method of dealing, qualifying and developing teachers, so that 

it becomes a lived reality that positively or negatively affects society in general. 

As for the school principal, who is one of the educational leaders concerned with his school 

affairs? The leadership style he follows often affects the quality of the educational process, 

and this may stem from the characteristics of that leader, who must be influential in the group’s 

activity. Therefore, the school principal is considered as an educational leader. His job is with 

vital and very important tasks, and he has an effective role in improving the educational 

process. The success of the school in achieving its goals and mission depends on the style 

and method enjoyed by its principal, the leadership style that he practices, the successful 

leadership qualities that represented in his personality, and his ability to employ his potentials 

towards work. Building, in order to build positive human relations with workers, to improve 

working conditions (Al-Jami, 2014). 

It is the responsibility of creative school principals to develop teachers’ skills and 

outstanding abilities, and inspire them to do their best, develop their skills and upgrade their 

convictions, in order to reach advanced intellectual levels, raise the ceiling of their 

expectations, and motivate them to accomplish tasks that challenge their abilities to achieve 

the agreed goals, with constant attention. By providing the necessary feedback regarding their 

performance, and holding training courses to improve their cognitive, behavioral, professional, 

technical and other skills, because of their fundamental repercussions on the educational 

environment, as well as enhancing the teacher’s self-confidence and motivating him to provide 

more for the advancement and advancement of the educational process (Reflianto, Ariani & 

Afnita, 2018). 

The creative director constitutes the main key for the school’s development and 

development. The principal’s duty is to assist the school to produce creative ideas and direct 

them towards development and improvement. As well as employing his skills in designing 
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plans that fit the desired goals, building a common vision, achieving excellence in performance 

and facilitating the process of solving problems, and imparting different experiences and skills 

to teachers. Focusing on administrative creativity, the principal is expected to create the basic 

principle and inspiring conditions for all members of the school with a higher level of leadership 

in order to improve the school environment, realize, confront difficulties, and get the school 

environment out of chaos (Yang, 2014). 

Creativity is present and apparent to all managers, but they have it in varying degrees and 

in many areas, and it depends on the manager’s ability to think, consider and reflect on matters 

from different angles and pillars. The idea has no value if it does not produce a result that 

serves the goal for which it designed, and the principal should be able to notice the 

contradictions and deficiencies in the school and surrounding environment. Creativity is not 

only thinking about solutions, but also an awareness of the problems that arise, and an insight 

into the familiar and common from the perspective of Various (Burns, Machado, & Corte, 2015). 

Administrative creativity concerns to instill confidence between managers and individuals 

who based on the educational process. Working to solve and end any problems or tensions 

between workers in educational institutions. The administrative creativity concerns increasing 

workers’ confidence that managers are the biggest support for them and their new ideas and 

innovations by urging managers to follow administrative strategies which able to gain the 

confidence of employees in the educational institution, by honoring them, motivating them and 

involving them to make and implement decisions (Hafsi, 2018). 

Administrative creativity is also one of the procedures used to develop and improve policies 

and methods of work and invent new mechanisms for the production of ideas. Stimulating 

brainstorming, employing the available human potential and benefiting from it in the optimal 

way and ways to achieve the goals as quickly as possible, by thinking in different ways to find 

different and individual ways, means and solutions that guarantee progress, improve outcomes 

and develop capabilities that lead to success (Kodama, 2017). 

Administrative creativity is an important factor in the progress and quality of educational 

institutions’ outputs, and it continuously improves administrative strategies and is able to adapt 

to all changes of this era. Administrative creativity helps to discover and refine the skills and 

capabilities of individuals involved in the educational process and to increase its quality and 

flexibility. In addition to its great importance in enhancing confidence and motivation in the 
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hearts of individuals working in educational institutions and directing them towards developing 

new teaching methods that serve the educational process and raise its efficiency (Hewison & 

Holden, 2016). 

Administrative creativity is one of the most important capabilities that characterized by 

administrators to achieve unity and integration among individuals in an organization. Where it 

instills the spirit of innovation in the completion of work efficiently and with high skill, in addition 

to its importance in solving problems and dealing with developments in positive and effective 

ways. In addition to the importance of administrative creativity in instilling motives and 

constructive ideas necessary for development, progress, achieving goals and increasing the 

enthusiasm of individuals for work. Administrative creativity helps to develop effective 

organizational methods and strategies capable of achieving the desired goals (Pavlov, 2016). 

The presence of a school administration represented by the school principal, who seems 

as a representative of the authority with his leadership behavior and morals, is a vital element 

in the performance and organization of the school, as the roles of school administration have 

changed and expanded. Rather, it has become concerned with everything related to the 

educational process, including students, teachers, teaching methods, school activities, and 

strengthening the relationship with the local community (Al-Qar’an &Al-Harasheh, 2011: 25). 

2- The Importance of the Research Paper : 

The importance of this research paper comes from the urgent need for school principals to 

practice administrative creativity and to apply it in practice on the ground, which motivates 

teachers, raises the level of their morale and improves their performance level. 

3- Objectives of the Research Paper : 

This research paper aims to reach the best practical results for managing creativity by 

school principals, by identifying the most important practices of administrative creativity among 

school principals because of their significant impact on the educational environment . 

4- The problem : 

The central problem of this research paper revolves around “the degree of administrative 

creativity of public-school principals from the point of teachers’ view in Irbid Governorate of 

Jordan". Where it assumed that there should be a creative administration and has an accurate 
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plan to solve the problems it faces. Develop a future vision for the advancement of the school. 

The weakness of the practice of school principals’ administrative creativity and the failure to 

use modern administrative methods, and the managers’ lack of awareness of the problems 

and crises in the educational environment in a timely manner, which reflected in their ability to 

manage planning processes and produce new ideas and translate them into tangible actions . 

This research paper will seek to clarify the degree of administrative creativity practiced by 

school principals in Irbid Governorate from the teachers' point of view, and the questions that 

arise, what is the concept of administrative creativity? What are the levels of administrative 

creativity? What are the factors for achieving administrative creativity? What are the 

characteristics of creative administrators? This is what will clarify in this research paper . 

5- Previous Studies : 

Crum and Sherman (2008) conducted a study that aimed to know the impact of the 

administrative, leadership and educational creativity of secondary school principals on 

developing the performance of workers in Virginia state schools in the United States of 

America. The study sample consisted of (100) school principals and the questionnaire that was 

developed was used. For this study and the study concluded that the success of secondary 

school principals in achieving an advanced level among their students is due to the creative 

administrative practices resulting from creating a supportive environment for the achievements 

of their employees . 

The study of Tayari & Tavakoli (2015) aimed to determine the relationship between 

creativity and organizational innovation among principals and teachers of secondary schools 

for girls in Iran. The descriptive correlative approach was used, the study tools were developed 

to collect the two data from the study sample in the form of groups from all schools that belong 

to the study, and the results of the study showed a strong relationship between creativity and 

innovation for teachers and administrators according to the Pearson correlation coefficient 

(0.409). 

Phimphon, Tesaputa & Somprach (2015) conducted a study aimed at developing and 

strengthening the creative leadership program among school principals in Lagos, Thailand. 

The results were evaluated after implementing the program and to achieve the purpose of the 

study. A questionnaire was used that was distributed to (179) A school in Lagos is divided into 
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three levels: principals, deputy principals and heads of departments.One of the findings of the 

study is that the level of flexibility and creativity was at a low degree among the first sample 

group, and after implementing the creative leadership program among the principals of those 

schools, the results reached a significant increase as it was prior to implementation . 

The study of Abdul-Aal and Saleh Al-Shammri (2018) aimed to know the reality of 

administrative creativity for secondary school administrations in the city of Sohag. The results 

of the study showed that the administrations of secondary schools in Sohag applied the 

elements and aspects of administrative creativity at a low level. The results of the study also 

revealed the most important obstacles that can limit the administrative creativity of the 

administrations of these schools, the application of centralization in them and the weakness of 

giving powers to teachers . 

Successful educational leadership requires accuracy, flexibility and effort. Through it, the 

school principal confirms his leadership role, through what he can do efficiently in dealing with 

educational situations that appear from time to time, and his high ability to invest these 

situations within his school and its employees and transform them from situations Destructive 

to positive attitudes that develop and improve the educational process within the school. When 

considering and delving into all of the above, and what the previous studies and efforts 

confirmed of the importance and effectiveness of the administrative creativity style in the 

educational process and its main role in the development of educational institutions . 

6- The Concept of Managerial Creativity : 

The concept of creativity considers as one of the flexible concepts that accommodates 

many opinions, and it is one of the most controversial topics. The creativity is a very complex 

human phenomenon with many kinds, where creativity is one of the mental advantages that 

distinguish man from other creatures. This helped the human advantage over survival, 

development and construction, in addition to the great importance of creativity in solving the 

problems facing individuals and societies with high efficiency to reach the highest levels of 

adaptation, development and well-being (Shaheen, 2018) . 

It is the creation of new and effective ways of thinking that capable of bring all new things 

by excelling in understanding matters and the ability to provide unprecedented solutions to 

problems, and innovating methods, and strategies that reach new superior distinct results. To 
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see the familiar in a new and unfamiliar way and to accomplish work and duties in an elaborate 

manner and dedicated to achieving superior and satisfactory results. (Mulet, Royo, Chulvi, & 

Galan, 2017). 

Al-Hadhrami and Al-Shawamin (2017) define administrative creativity as a cognitive mental 

process through which the school principal interacts with both the organizational and public 

environments, in order to transcend and move away from the familiar and search for what is 

new and innovative and at the same time able to meet the needs of all parties and bring them 

benefit . 

Marei (2014) believes that administrative creativity is the initiative shown by the school 

principal to deviate from the familiar and traditional in the school and advance it to be full of 

creativity and innovation . 

Administrative creativity is defined as a set of practices and processes applied by school 

principals during their work period, which require them to find the most appropriate and most 

efficient and effective methods and methods in search that are distinct from the traditional 

methods and to achieve the goals of the school at the same time (Al-Saudi, 2012, 14). 

7- Creativity Levels : 

Al-Amyan (2005) reported that creativity appears on many levels, including what is at the 

level of the individual. Creativity reaches by an individual and from the innate characteristics 

characterized by curiosity, perseverance, self-confidence, independence in judgment, self-

assertion, intelligence, flexibility, love of risk, ambition and ability on analysis, and creativity at 

the group level. It is reached by the work group that cooperates among themselves to 

implement their ideas and change for the better, and creativity at the level of the institution. He 

considered it the product of the cooperative effort of all members of the institution, in which the 

institution is characterized by field orientation and tendency towards practice and 

experimentation and encouraging creators and guide them . 

8- Administrative Creativity : 

Al-Serafy (2006) mentioned five levels of administrative creativity : 

a. Expressive creativity: It means the traditional way in which a person who practices a 

profession or work is distinguished. 
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b. Artistic creativity: It is represented in the aesthetic aspect that is added to goods and 

services, such as decorative works that are added to service places . 

c. Invention: It means creating something new for the first time by modifying its previously 

constituent parts so that they take a new path, such as the developments witnessed by the 

computer . 

d. Complex creativity: It is the collection of different ideas to bring them to new information . 

E. Developments: It is represented in using something that already exists and re-developing 

it and building on it again in order to be applied in new fields . 

9- Factors for Achieving Administrative Creativity: 

Many factors can stimulate creativity among creative individuals and groups to produce new 

ideas that are able to improve the educational process, improve its outputs and advance it. 

Achieving scientific and intellectual development and progress and bringing about positive 

changes. Where these factors can be divided into the following (Al-Nasser& Hussein, 2018): 

a. Directive and Supervisory Encouragement: It means the support in addition, 

familiarity that the creative person receives from the principals and supervisors in 

charge of the educational process. By making the creators aware of their great 

importance and enhancing their self-confidence . 

b. Organizational Support: It is intended to support the creators working in the 

organization by supporting and adopting new ideas. Notifying the creative person that 

he is an important, effective and important individual in the organization and providing 

them with support in any circumstance . 

c. Workgroup Characteristics: It means creative and distinguished individuals who are 

able to produce new ideas and who are present in the work environment. It helps these 

individuals support, motivate and develop their colleagues. 

d. Challenge: It means internal motivation, determination, and determination to produce 

ideas capable of reviving the educational process and improving its outcomes. This 

incentive works to release the latent energies of the creative person and direct it 

towards generating new ideas (Hafez, 2011). 
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10- Characteristics of Creative Administrators : 

The administrative leader who has the ability to bring about renewal represents the 

cornerstone of the administrative innovation path. This leader has many features and 

characteristics, which are as follows : 

1. Cognitive Characteristics: Some of the cognitive characteristics of creative 

individuals appear, such as the arithmetic ability, the ability to deal with abstract words 

and symbols and use them correctly, curiosity, the desire to learn about the surrounding 

environment, and independence at work, as the individual tends to work alone to be 

able to build an integrated picture of the problem. And his ability to maintain his 

orientation towards the proposed problem to perfect its solution, regardless of the 

strength of the distractions that try to keep him away from the original problem, and the 

linguistic ability, as they tend to love reading and reading various and in-depth books 

(Al-Huwaidi, 2007, 45 ). 

2. Emotional Characteristics: they are represented in the enjoyment of wise leadership 

that possesses strength and control، commitment to the national duty towards the 

school, tendency to take risks, accept ambiguity, self-control, non-compliance with 

regulations and instructions, freedom from self-restrictions, benefit from crises and turn 

them into opportunities and strive hard to reach successful results. He avoids failure 

and enthusiasm for his ideas and their implementation, and enjoys the spirit of initiative 

and openness to new experiences, daring to express opinions and attention to the 

opinions of others (Younis, 2000). 

3. Mental Characteristics: They are represented in the ability to produce the largest 

number of ideas in a specific time, flexibility in thinking, and the ability to change the 

direction of thinking easily, so that it can adapt to changing circumstances, and the 

ability to organize ideas into broader and more comprehensive patterns, and 

permanently out of the ordinary. Rely on divergent thinking, and independence in 

thinking (Al-Ajeez & Sheldan, 2010). 
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11- Recommendations : 

Through this presented research paper, a number of important recommendations can be 

reached to achieve quality performance : 

1- School principals seriously adopt creative practices in their work, which affect 

performance, conflict resolution methods and the development of the educational 

institution . 

2- Granting school principals in Irbid governorate powers and easing restrictions in 

instructions that impede the practice of administrative creativity in the field of work . 
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Axes of Connection and Intersectionality in the Saudi-Kuwaiti 
Relations  in the Era of Al Sabah and Al Saʿud 

 

 
 

 

Abstract: 

Research studies on the interdependence of nations highlight the presence of axes or 

factors that unify nations and lead to cooperation and agreement. Examples of the factors 

include historical and economic powers, internal and external threats, psychological features, 

shared interests, and political systems. In terms of the Saudi-Kuwait relations, several unifying 

links vary in type and effect (direct and indirect) and espouse strategic and geopolitical 

dimensions that relate to the regional security systems and futures of both nations. To proceed 

with the discussion, this article will examine the direct factors that intersect to consolidate the 

Saudi-Kuwaiti relations, such as language, religion, origins, history, demographic composition, 

and geographical location. It also aims to underline the influential role of those factors in 

accelerating the process of development that has brought prosperity to both countries. This 

presents a good example to be followed by other countries to build international peace and 

cooperation and emphasises the importance of preserving those links for the welfare of Saudi 

Arabia and Kuwait.  

Keywords: Saudi-Kuwaiti relations, axes, intersectionality, unity, history, cooperation. 
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1- Introduction: 

For many historians, the reign of Al Sabah family in Kuwait has coincided with the 

establishment of the first Saudi State. However, it is possible to analyse the nature of the 

Saudi-Kuwaiti relations since the independence of Kuwait in 1961. Because the ultimate goal 

of their foreign policy is to fulfil national interests, both countries act in accordance with the 

axes or links that connect them. Those links intersect at many levels and can be traced back 

to hundreds of years. Besides, they are best understood in their historical context that has 

evolved since the establishment of both countries many centuries ago. Therefore, this article 

examines the unifying axes from ahistorical, political, and social perspective and argues that 

they create coherent, interconnected patterns of communication within a solid framework of 

national cooperation and agreement. Regarding the historical dimension of the Saudi-Kuwait 

relations, that is central to the argument, it focuses on the presence of seven links, namely 

land and origin, language, religion, common history and one destiny, neighbourhood, and 

brotherhood. They strengthen the fraternal bonds between Saudi and Kuwaiti peoples and 

contribute to the preservation of international peace and security. 

2- The Unity of Land and Origin: 

The unity of the land is represented in the Arabian Peninsula, particularly between Saudi 

Arabia and Kuwait. It refers not only to a contiguous land shared by both countries but also to 

a whole area that, along with the countries of the Arabian Peninsula, is not divided by natural 

or industrial obstacles.1 This makes it easy for Saudi and Kuwaiti peoples to move around and 

communicate (e.g., to exchange goods). Besides, it unifies both nations in ties of kinship that 

help to bridge differences and conflicts. 

Of importance is that the unity of land goes beyond the geographical dimension to include 

a cultural one that is integral to the structure of both societies. In other words, the geographical 

element has integrated nomadic and urban lifestyles due to climate and topographical 

similarities. This accelerates the process of cultural melting and shared political 

 
1-Taha Saiyyd Ibrahim Al-Dasuqi, Majlis Al-Ta'awn Al-Khaliji: Dirasa Qanuniyya Tahliliyyafi daw' Al-

Qawaʿid Al-'Amma li-l-Munazamat Al-Duwaliyya (Beirut: Dar Al-Nahda Al-ʿArabiyya, 2004), P.55. 
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consciousness.1Linked with the unity of land is that of origins. It is argued that the historical 

formation of nations goes back to the presence of a clan that shares one origin, merges into 

one cultural entity/single race, and settles in a certain land. Besides, similarities in physical 

characteristics, such as the shape of the skull, the nose, and skin colour, constitute a unifying 

factor between those who share them. This has always been the starting point for the formation 

of nations that stresses the presence of predominant race in every nation. Integral to the 

formation of nations is the interplay of variables that constitute shared physical features (e.g., 

facial contours), intangible characteristics (e.g., moral values) and other apparent/hidden 

ones2. These variables include shared life patterns on one land, climate, models of interaction 

with the natural environment, work, etc. 

In the Saudi-Kuwaiti context, the origins of both peoples are deeply rooted in history. They 

settled in the region 40,000 years ago and their origins could be traced back to the clans that 

lived in the Arabian Peninsula in Najd and Al-Ahsa, such as ʿAnazza, Shammar, Al-Maʿadid 

(Bani Tamim), Bani Hajar, the Muslim family and other tribes.3 Sharing the same origins 

resulted in the homogeneity the Saudi and Kuwaiti peoples in terms of bodily features. It also 

created a distinct bond of lineage, Islamic spiritual unity, and cultural belonging (Arabism) that 

largely affected their social homogeneity.4 This is manifested in the presence of shared 

principles, traditions, and ways of responding to external threats5. 

 

 

1-Nur Al-Din Hatum, NahwAl-Wahda al-ʿArabiyya (Cairo: Maʿhad al-Buhuthwa-l-Dirasat al-ʿArabiyya bi-

Jamiʿat al-Duwal al-ʿArabiyya, 1969), p. 18. 

2-Muhammad Al-Mubark, al-'Uma wa-l-ʿAwamil al-Mukawinna la-ha (Beirut: Dar Al-Fikr, 1975), 35.  

3-HashimʿAbda Hashim, Al-Dawr al-Saʿudiyy fi al-Khalij: Sijil Wathaʾiqi Tahlili li-Mustaqbal DuwalMajlis 

al-Taʿawun al-Khaliji (Riyadh: al-'Isra' li-l-Khadamat al-'Iʿlamiyya, 1993), p.13. 

4-Yusuf Abu Al-Hajaj,Duwal al-Imarat al-ʿArabiyya al-Mutahida: DirasaTahliliyya li-Malamihaha al-Hama 

(Cairo:Maʿhad al-Buhuth wa-l-Dirasat al-ʿArabiyya,1978), p.1-2. 

5-Yahya Hilmi Rajab, Majlis al-Taʿawn li-Duwal al-Khalij al-ʿArabiyya: Ruʾyya Mustaqbaliyya, Dirasa 

Iqtisadiyya (Kuwait: Maktabat Dar Al-ʿUruba, 1988), p.21. 
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3- The Unity of Language: 

Language has many definitions. Webster Dictionary, for example, defines language as “a 

systematised means of conveying thoughts and feelings by using idiomatic signs and gestures, 

especially voiced expressive sounds”.1 Likewise, Oxford dictionary describes language as “a 

system of sounds and writing that a person uses to express their thoughts”.2Both definitions 

underline the importance of the phonemic element in the process of communication and the 

presence of sounds in every language to distinguish one word from another.3However, the 

meaning of language in terms of the Saudi-Kuwaiti relations goes beyond the representation 

of sounds. 

     Along with the unity of land and origins, Saudi Arabia and Kuwait share a linguistic 

heritage that consolidates their relations and structures their societies.4 Both peoples speak 

Arabic and use it as a tool of understanding and communication. Sharing the same language 

has thus become an integral part for sharing cultural and historical tradition, thereby 

establishing a bridge between the present, the past, and the future of both countries.5 From 

another perspective, Arabic language has been associated with Islam and the Holy Qur’an that 

is revealed in Arabic. Furthermore, it expanded during the era of Islamic conquests and was 

used to write the science and literature of the Islamic world and understand the history of 

ancient civilizations.6 This made Arabic the language of the civilised world for many centuries. 

Of importance is that learning Arabic is a duty for every Muslim because it helps them learn 

about their religion, perform prayers, recite the Qur’an, read literature, etc.  

Nowadays, Arabic language is divided into three types: classical language (the Qur’an, 

hadiths, and ancient literature), fluent language (the language of press, television, and official 

 
1-Meriam Webster Dictionary (Massachusetts: Merriam-Webster Inc., 1991), p.673.   
2-Oxford Word Power (New York: Oxford University Press, 1999), p.425. 

3ʿ-Abd al-Razzaq Sulaiman AbuDawud, Usus al-ʿAlaqa al-Makaniyya al-Siyyasiyya: Muqadima fi al-
Jughrafia al-Siyyasiyya (Jeddah: Dar Hafez, 2000), p.318. 

4-Muhammad Al-Ghazali, Haqiqat al-Qawmiyya al-ʿArabiyya: Dirasa ʿIlmiyya fi al-Mujtamaʿ al-ʿArabi 

(Cairo: Maktabat Dar Al-ʿUruba, 2005), p.115. 
5-Abu Dawud, Usus, Pp.316-17. 

6Muhammad bin ʿAbd al-Rahman al-Rabiʿ, al-Lugha al-ʿArabiyya fi al-ʿAsr al-Hadith (Riyadh: Jamiʿat al-

'Imam Muhammad bin Saʿud al-'Islamiyya, 1995), p.11. 
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conversations), and colloquial language in all its different dialects and multiple accents.1Saudi 

and Kuwaiti societies share the first two types but differ in the third one due to differences in 

expressions and their connotations, sounds, pronunciation, and morphology. Nonetheless, the 

Saudi Eastern Province (e.g., Dammam, Dhahran, and Jubail) shares with the Kuwaiti society 

many aspects of the third type.2 This suggests that Arabic language is the cornerstone for 

communication and understanding between Saudi and Kuwaiti peoples. It is one of the 

strongest and long-lasting links and it creates an atmosphere of harmony and collaboration, 

thereby unifying the peoples of the two countries. 

4- The Unity of Religion: 

The principle of one religion, on many occasions, is essential for creating solidarity among 

the members of a particular group. This is manifested in the Saudi-Kuwaiti context, where both 

countries share not only one language and origin but also one religion: Islam. They have 

sought to preserve the unity of religion as it strengthens the cohesion of their societies and 

brings peace for their peoples in this world and in the afterlife.3 Since its advent, Islam has 

founded its laws on the ideal that religion isa social matter that deals with personal and social 

forms of behaviour.4 This is one reason why religion continues to have an increasing influence 

in Saudi Arabia and Kuwait. 

In its various patterns and orientations, Islam is one of the axes that guide the behaviour of 

both nations and unites the intellectual, political, social, and psychological aspects of their 

lives.5 This makes religion a key factor upon which both nations base their structures and 

create harmony in their thoughts, spirits, and visions. Furthermore, Islam has created a unique 

civilization that guided Saudi and Kuwaiti peoples to unite their goals and express loyalty to 

their leaders and homelands. Examples of the impacts of religion include the emergence of 

various forms of mental, psychological, and environmental interaction on one hand, and socio-

economic, legislative, and cultural similarities between both peoples on the other. Islam is also 

 

1- Ibrahim Jumʿa, al-Qawmiyya al-ʿArabiyya (Cairo: Dar al-Fikr al-ʿArabi, 1960), p.75. 
2- Hasan Ghazala, Translation as Problems and Solutions: A Textbook for University Students and Trainee 

Translators (Amman: Konoozal-Maʿrifa,2012), p.55.  
3- Hatum, Nahw al-Wahda, Pp.22-23. 
4- Al-Ghazali, Haqiqat, p.123. 
5- Abu Dawud, Usus, p.311. 
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the fundamental pillar for establishing connection and rapprochement between Saudi Arabia 

and Kuwait. Besides, an inclusive religion does not tolerate differentiation between its 

followers. Accordingly, it is possible to view Islam in the Saudi-Kuwaiti context from a broad 

perspective that goes beyond the narrow meaning of the word. Thus, Islam is not only a faith 

but also a way of life shaped by the interplay of social systems, cultures, histories, values, and 

all that gives a comprehensive view of the human existence.1 This makes Islam the cradle of 

their civilizations and the source of their knowledge. Any contempt or enmity against Islam is 

also an attack on both countries and a shattering of their unified existence.2 

5- The Unity of Shared History and Destiny: 

History is written by the intersectionality of various events and epochs, wars (whether they 

are victory or defeat), facts and myths, etc.3 because the history of the Arabian Peninsula is 

part of the Saudi and Kuwaiti history, the incidents that constitute their history are similar. 

Sharing one history and destiny is another important factor that unites Saudi and Kuwaiti 

nations.  For both peoples, their psychological formation originates from a shared history or 

memory that connects the past with the present while realising that the latter is largely 

influenced by the former.4 

Because their history is an expression of a shared past and present, the two nations realise 

their collective identities and take (national) pride in their history that is also a manifestation of 

self-pride. If one examines the events that took place in the Arabian Peninsula and were 

celebrated by history, it becomes clear that the two countries have lived according to a 

common history. Relations rooted in history and based on reciprocal feelings of goodwill, 

affection, loyalty, and cooperation link their leaderships and peoples. Moreover, the shared 

history goes beyond religious, linguistic, and socio-political dimensions due to the familial links 

between Al Sabah family in Kuwait and Al Saʿud family in Saudi Arabia.  

Those links facilitate a dialogue of understanding, concord and mutual respect that has 

spanned through decades and is translated into close connections, and shared history made 

 
1- Al-Mubark, al-'Uma, p.61. 
2- Ibid., p.62.   
3- Ibid., p.48. 
4-Hatum, Nahw al-Wahda, p.20.  
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by (grand) parents and preserved by children. With the passage of time, the links are becoming 

more stable due to the efforts of Saudi and Kuwaiti leaderships. Therefore, the Saudi-Kuwaiti 

history espouses a process of political, social, and economic congruence that originates from 

the similarity of their status quo. 

6- The Unity of Neighbourhood: 

The unity of neighbourhood also plays a crucial role in strengthening Saudi-Kuwaiti relations 

and nations. Geographically, Kuwait is located in the northeast corner of the Arab Gulf and 

bordered by Saudi Arabia from the south.1 As for Saudi Arabia, it is bordering Kuwait from the 

north. This geographical element facilitates interaction between Kuwaiti and Saudi peoples.2 

As mentioned earlier, the peoples of Saudi Arabia and Kuwait believe in Islam and 

implement its teachings in their daily lives. This makes them aware of the rights of the 

neighbour legislated by Islam and encourages them to act according to Prophet Muhammad’s 

words that “Whoever believes in Allah and the Last Day should not hurt his neighbour, and 

whoever believes in Allah and the Last Day should entertain his guest generously”.3 Clearly, 

this hadith underlines the rights of the “neighbour” that Islam honours and recognises; hence, 

it encourages Muslims to be good to their neighbours and fellow citizens. Examples of 

neighbourly rights include charity in deeds and words, sharing joys and sorrows, paying visits 

in case of illness, offering help and advice to resolve problems, and seeking reconciliation 

between fighting neighbours.  

The Prophet once said that neighbours are three types: “a neighbour who has one right, 

and he is really the lowest of neighbours, a neighbour who has two rights, and a neighbour 

who has three rights, and he is the best neighbour. As for the neighbour who has one right, he 

is a polytheist, bears no family kinship and has the right of neighbourliness. The neighbour 

who has two rights is a Muslim neighbour and has the right of Islam and neighbourliness. The 

one who has three rights is a Muslim neighbour who haste right of neighbourliness, Islam, and 

empathy”.4Situating the Prophet’s words in the Saudi-Kuwaiti context, it is evident that both 

 

1-Ibrahim bin Fawzanal-Fawzan, Duwal al-Khalij al-ʿArabiyya (al-Qassim: Matabiʿal-Qassim, 1998), p.341. 
2-Rajab, Majlis, p.25.  
3-Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (London: Darussalam, 1999), p.1611.  
4-Ibid., p.1612.  
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nations are entitled to three rights: the right of neighbourliness by virtue of geographical 

location, the right of Islam by virtue of shared beliefs and the right of kinship by virtue of the 

intermarriage between the two peoples.1 Therefore, neighbourhood between Saudi Arabia and 

Kuwait is an influential bond that unites both nations within a solid framework of harmony, 

empathy, and cooperation. 

7- The Unity of Brotherhood: 

The word “brother” or “brotherhood” refers to individuals who have the same father and/or 

mother. In Saudi and Kuwaiti cultures, many people use the phrase “my brother” to address 

someone they do not know or someone who has no familial connection with them. This usage 

implies that they treat other people as if they were brothers as an expression of 

respect.2However, ties of brotherhood between the two countries are more important and 

sublime than the narrow sense of the word.  

Brotherhood among their members is one of the pillars upon which Islamic nations build 

their societies. Similar to religion, the strong belief in brotherhood unites all Muslims and 

creates harmony and rapprochement among them. Besides, it has the potential to go beyond 

family kinships and blood relations to encompass a wider socio-cultural and political 

brotherhood. This applies to the Saudi-Kuwaiti brotherhood that establishes a dialogue of 

cordial respect and cooperation. It also governs their relations, determines their rights, and 

guides their decisions.3This explains why both nations have espoused the bond of brotherhood 

and acknowledged its role in instilling ideals of empathy and cooperation in their peoples. 

Accordingly, brotherhood is a requirement for reviving solidarity between the two states in the 

form of mutual support and concord.4 Their fraternal relations are supported by proximity and 

neighbourhood and reinforced by a shared interest in achieving prosperity and progress on 

 

1- TahaʿAbd Allah al-Afifi, Haq al-Jar (Cairo: Dar Al-I'tisam, 1979), Pp.20-21.  

2- Mahmud Babili, Mʿani al-ʾUkhwafi al-'Islam wa-Maqasidiha (Mecca: al-Sahafawa-l-Nashr bi-RabitatAl-

ʿAlamAl-'Islami,1985), p.12. 

3- Mustafa ʿAbd al-Wahid, al-Mujtamaʿ al-'Islami: Ahdafih wa daʿaimah, 'Awdaʿih wa khasaʾisih fi daw' al-
Kitab wa-l-Sunna (Beirut: Dar Al-Jil,1974), p.44. 
4- Mani` bin Hamad al-Juhani, al-Tadamun al-'Islami: al-Fikrawa-l-Tarikhwa-Dawr al-Mamlaka al-

ʿArabiyya al-Saʿudiyya (Riyadh: Markaz Faysal li-l-Buhuthwa-l-Dirasat al-'Islamiyya, 1999), p.12. 
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multiple levels. It is a brotherhood of belief not only lineage and of faith that is translated into 

different yet shared areas of life. This empowers the Saudi-Kuwaiti relations and surpasses 

the obstacles and threats they encounter.1 

8- Conclusion: 

Every nation has its characteristics and specificities; however, it is possible to integrate 

those features to connect neighbouring peoples. This is manifested in the case of Saudi and 

Kuwaiti peoples because they share the same religion, language, and history among other 

connections. The mutual socio-political and economic fundamentals of Saudi Arabia and 

Kuwait have also contributed to the preservation of international peace and security. This is 

evident in two scenarios: a) the Saudi leadership’s support of international rights and legitimacy 

to liberate Kuwait from the Iraqi regime during the reign of Saddam Hussein, and b) the 

subsequent cooperation to maintain the security and safety of the Gulf.  

Besides, the events in the Gulf, starting with the Iranian Revolution and ending with the Iraqi 

invasion of Kuwait, have created a shared worldview between Saudi Arabia and Kuwait. This 

added a new dimension of strategic coordination to their relations and resulted in 

unprecedented cooperation in all domains. Consequently, the establishment of the 

Cooperation Council for the Arab Gulf States took place in 1981 to fulfil the aspirations of the 

Gulf nations for over twenty-four years. In brief, one might stress the influential role of the Saudi 

and Kuwaiti leaderships who have espoused multiple empowering links to achieve 

interdependence and progress. Their connected relations are marked by a peculiarity or 

specificity originating from shared concepts, visions, beliefs, and philosophies derived from 

Islam. As for the fraternal atmosphere that governs Saudi-Kuwaiti relations, it creates a 

discourse of communication and understanding to address political issues in Arab and Islamic 

nations. Indeed, the Saudi-Kuwaiti unity is exceptional; no two countries in the world have 

strong links with each other as do Saudi Arabia and Kuwait. Therefore, it is important for both 

nations to preserve and strengthen those links to achieve mutual welfare and prosperity.  

 

 

1-ʿAbd Allah al-Sharafi, Huquq al-'Ukhwa fi Allah ʿala daw' al-Kitabwa-l-Sunna (Riyadh: Dar al-Hadith al-
Khayyria, 1997),26. 
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