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

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

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

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

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

 مجلة إلى التمیّز، في مجال الدراسات التربویة واالجتماعیة وضمن ھذه الرؤیة، تسعى ال
لتربویة باستحضار والثقافیة، وإلى تحقیق أعلى درجة ممكنة من التأثیر في الوعي والثقافة ا

 .  البعد النقدي في مقارباتھا لموضوعة التربیة والثقافة وقضایا المجتمع الفكریة والتربویة
 : حقيق األهداف اآلتيةو��دف مجلة (نقد وتنو�ر) إ�� ت

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

 والثقافیة. مجاالت العلوم التربویة واالجتماعیة 
 -  مدّ جسور التواصل بین المفكرین والباحثین واألكادیمیین العرب، مشرقاً ومغرباً؛ لتبادل

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

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

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

 اواألنثروبولوجییة الرصینة في التربیة والمجتمع والتاریخ واللغة وعلم النفس البحوث العلم 
الثقافیة، والدراسات المعنیّة بأعالم التربیة وعلم االجتماع، ومستقبل التربیة وفلسفتھا، 

لكتب الجدیدة ومراجعتھا واألعمال والمقاالت والتقاریر والترجمات العلمیّة، وعرض ا
 .ن تسھم في تطویر التربیة ورقّي المجتمع وتطّوره حضاریاالعلمیة التي یمكن أ

 واهتماماتها اِّـجلة  رسالة

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

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

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

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

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

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

 . )االنجلیزیة أو (الفرنسیة
 مكاٍن  أيّ  في للنشر قِدّم أو  )إلكترونی�ا أو ی�اورق (نشر قد یكون أال البحث في یشترط

 آخر.  
 نشره.   یسبق ولم أصیل البحث د فیھ أنیجب على الباحث أن یقدم تعھدا یؤك 
 ودقّتھا.  اللغة المةوبس والمعرفیة العلمیة وبالقیمة باألصالة البحث یجب أن یتسم 
 مرات ترحب المجلة بالتقاریر العلمیة ومراجعات الكتب وملخصات عن المؤت

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

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

 

 

 شروط النشر 

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

critique.lumieres@gmail.com 
watfa55@gmail.com 
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  البحث أو المقالة إلكترونیا باستخدام برنامج  نضدیMicrosoft Word  ویراعى أال
 والرسوم األشكال ذلك في ) صفحة، بما40( صفحات المادة العلمیة على عدد یدیز

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

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

 للتراسل من جھة وتضمین الضروري منھا في متن البحث.   الھاتف ورقم
  لدقیق.  ا الموضوع على مات مفتاحیة دالةكل یرجى من الباحث تضمین البحث 
  نقد ( مجلة في نشره إقرار بعد آخر مكان في منھ جزء أو البحث نشر للباحث یحقّ  ال

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

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

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

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

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

  ة واالطالع على المقاالت واألبحاث المنشورة فیھافعالیة المجل لمشاھدة
  البرید على التحریر ھیئة إلى والترجمات والدراسات والمقاالت البحوث ترسل 

    @gmail.comcritique.lumieres اإللكتروني

 ضوابط النشر 

http://www.tanwair/
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 کلمة مدیر التحریر
 الدكتور امبارك حامدي

 

العر�ي العقل  "ت�و�ن  كتابھ  ا�جابري  عابد  محمد  املرحوم  إن�ارّي    -اس��ّل  "�سؤال  العر�ي:  العقل  نقد 

ممّض: “هل يمكن بناء ��ضة �غ�� عقل ناهض، عقل لم يقم بمراجعة شاملة آللياتھ ومفاهيمھ وتصّوراتھ  

فكرّي جاّد. فقد أثبت استقراء  ورؤاه؟". وما زال هذا الّسؤال يقرع اآلذان، و�تصّدر جدول أعمال �ّل مشروع  

ھ ال ر�ّ�، وال تقّدم ممكٌن، دون مشروع ثقا�ّ�، ين�جم مع ظروف العصر وآفاقھ  
ّ
عوب وا�حضارات أن

ّ
تار�خ الش

اليوم   م�ان  ال  إذ  وامليادين.  ا�حقول  شّ�ى   �� وحاجاتھ  اإل�سا�ّي  ا�جتمع  تطلعات  مع  و�تجاوب  املعرفّية، 

عوب ما لم ينخرط �
ّ

 بأسباب التقّدم والّر�ّ�، سواء ما  لشعب من الش
ً
� عمل جذرّي وجّدي للّتحديث أخذا

ق م��ا باملؤّسسات والّنظم، أو القيم واألف�ار والتصّورات، أو العلوم والتقنيات ا�حديثة، وذلك �عقل  
ّ
�عل

 مرن منفتح قادر ع�� مالحقة االكتشافات �� جميع العلوم واملعارف واستيعا��ا.  

 

ساع الفجوة ب�ن ا�جنوب والشمال، قد بات أشهَر من أن تقام عليھ  إّن ترّدي الواق
ّ
ع العر�ّي اليوم، وا�

ة، وهو ما �ع�ي: أّن سؤال ا�جابري الّسالف قد صار أك�� إ�حاحا. بل إّن الّتقاعس أك�� عن العمل ع��  
ّ
األدل

ماتھ، واالنفتاح ع�� تجار 
ّ
عوب قد أصبح مهّمة  مراجعة العقل العر�ّي، وتنو�ره، وتمحيص ال��اث ومسل

ّ
ب الش

 جماعّيا مؤّسسّيا لعسر املهّمة و�عّقدها، و�شّعب  
ّ
حيوّ�ة. ومن نافلة القول أّن ا�جهد ال يمكن أن ي�ون إال

مستو�ا��ا و�ش�الّيا��ا. وال خالف �� أّن ع�� علوم اإل�سان أن تتصّدى لهذه املهّمة، ألّن بناء العقل وكشف  

ما تقع �� صلب اخت
ّ
صاصها. ولنا �� العلماء والفالسفة الغر�ّي�ن من أمثال غاستون باشالر و�ارل  عوائقھ، إن

العقل،   تمحيص   �� حسنة  أسوة  و�انط...  ومنتسكيو  وفولت��  وديدرو  �ون،  وتوماس  ف��ابند  و�ول  بو��� 

بھ  وتخليصھ من ال��اد�غمات البائدة، وأنموذج صا�ح من أجل تأهيلھ للكشف واملغامرة. واالستلهام منھ ما  

م كيف ي�ون الكفاح من أجل تأسيس عقل نقدّي منفتح وخالق ...
ّ
 نتعل

 

" ة 
ّ
مجل �عمل  الرسالة،  ��ذه  و�يمانا  املنطلق،  هذا  وتنو�ر من  و" نقد  للدراسات  "  وتنو�ر  نقد  مركز 

 اإل�سانّية
ّ
ة،  " ع�� إشاعة روح النّقد والتنو�ر �� شّ�ى ا�حقول املعرفّية. و�نخرط هذا العدد الّسا�ع من ا�جل

الباحث�ن   نخبة من  ��ا  ��ضت  لكتب  وترجمة ومراجعة  تأليفا  املس��  �� هذا  الّسابقة،  األعداد  كغ��ه من 

 األ�اديمي�ن �ّل �� اختصاصھ.

 

املفاهيم   ومراجعة  الّنصوص  استنطاق  ب�ن  العدد،  �� هذا  واملقاالت  والبحوث  الدراسات  توّزعت  وقد 

جديدة   تصّورات  بناء  جميًعا  وتتغّيا  والّتعليمّية.  �بوّ�ة 
ّ
ال� اإلصالحّية  الّرؤى  �عض  وطرح  الّنظرّ�ات  ونقد 

خصب العقل، وتدفعھ نحو كسر قيوده وخوض مغامرة
ُ
 املع�ى والوجود. وارتياد آفاق فكرّ�ة ت
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وتجدید طروحاته  في مراجعات الفکر العربي مقدمات

 اهنةاإلیدیولوجیة مع منعطف الحراکات العربّیة الّر 
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 مقدمات في مراجعات الفکر العربي 

 وتجدید طروحاته اإلیدیولوجیة مع منعطف الحراکات العربّیة الّراهنة

القرن   هذا  ا�ي من 
ّ
الث العقد  بدايات  منذ  العر�ية  بلداننا  �عيشھ  ما  أن  نختلف ع��  أن  يمكن  طبعا ال 

ال�ي بدأت    فا�حرا�ات  ا�حادي والعشر�ن هو منعطف من املنعطفات الك��ى �� تار�خها ا�حديث واملعاصر.

ت شطرا واسعا من وطننا العر�ي، ومخاضا��ا ) وعمّ 2011جانفي    14/ 2010د�سم��    17بالثورة التو�سية (

  �� بنيو�ة  متغّ��ات  حدوث  إ��  بالّضرورة  تدفع  ال�ي  األحداث  جنس  �� من  الناس هذا،  يوم  إ��  املتواصلة 

س��ورات  �� وتحّوالت  ��   منطقتنا  أو  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  الّصعد  ع��  سواء  تار�خي��ا 

س��ور  إ��  و�النسبة  إ�خ.  واألف�ار...  واآلداب  الفنون  قافة: 
ّ
الث واأليديولوجيةعوالم  الفكرّ�ة  الب�ى  تطّور  ة 

ي�اد  بالذات،  املعاصرة  الف��ة  و��  بالّتحديد،  والّصمي�ّي   العر�ية  البنيوي  اق��ا��ا  حول  خالف  يوجد  ال 

باملنعطفات التار�خية الك��ى. يكفي فقط أن نذكر أّن ما �سّميھ بفكر ال��ضة العر�ية (الفكر اإلصال�� ��  

والنصف التاسع عشر  األورو�ّية وا�حدث    القرن  با�حداثة  �ان وليد احت�اكنا  العشر�ن)  القرن  األول من 

1948االستعماري (بداية من غزوة بونبارت)، وأّن حدثا �� حجم نكبة االحتالل الصهيو�ي لفلسط�ن عام  

القرن  �ان خلف الّصعود الهائل الذي عرفتھ األف�ار اإليديولوجية التحّرر�ة القومية واالش��اكية �� أواسط 

،1967املا��ي، وأّن هز�مة جيوش األنظمة ال�ي رفعت عاليا راية هذه األف�ار (الّناصر�ة والبعثية) �� عام  

لت أيضا منعطفا
ّ
 ستشهده إيديولوجيا اإلسالم السيا��ّي بأش�الها ا�ختلفة ... إ�خ.  ملا كب��ا قد ش�

ال املراجعات  غمار  تخوض  أن  املعاصرة  العر�ية  ثقافتنا  الّ��وض  اعتادت  أسئلة  بناء  �عيد  وأن  ك��ى، 

�ّل   مع  جديدة  و�يديولوجية  فكر�ة  طروحات  ثّمة،  من  �سّود،  وأن  مغاير،  نحو  ع��  الكالسيكّية  العر�ي 

واالجتماعية   السياسية  الوقائع   �� حقائق  من  يفرز  ما  ضوء  و��  املعاصر،  تار�خها   �� مفص�ّ�  منعطف 

ع منعطف الثورات وا�حرا�ات الراهنة. ولعّل مخاضات املراجعة واالقتصادية. وال أظّن أّن األمر سيختلف م 

األحداث   مجر�ات  مع  واملباشرة  اآلنية  تفاعالتنا  ثنايا   �� ور 
ّ
والتبل ل 

ّ
التش�  �� بدأت  قد  الّتفك��  و�عادة 

 وتطّورا��ا الدراماتيكّية �� بلداننا ال�ي ثارت شعو��ا ع�� أنظمة االستبداد. 

املوجزة تأّمالت أو�� منخرطة �� هذا الباب. وأنا أقّدمها للقارئ باعتبارها   االفتتاحّية�� قادم سطور هذه 

اج��ادا �� وضع �عض املقدمات أو النواظم ال�ي أرى من ا�جدير باملثقف�ن العرب أن يأخذوا ��ا �� أّي حركة  

روحات واألف�ار السائدة �� فكر العر�ي الراهن، وخاّصة م��ا اإلي
ّ
ى م��ا  مراجعة للط

ّ
ديولوجية (ال�ي تتغذ
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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ساوي إ��   املمارسات السياسّية �ش�ل مباشر)، و�� محاولة
ّ
لتجديدها. و�� مقّدمات ثمان تتوّزع بنيوّ�ا، بالت

شطر�ن: شطر عبارة عن مقّدمات �� تأّمل ا�حدث التار��ّ� املفص�ّ� الذي �عيش غماره عر�ّيا اليوم، وملاذا  

عر�ية جديدة، وشطر آخر هو مقّدمات لبعض ا�حّددات والّنواظم ال�ي    هو موجب �حركة ثقافّية وفكرّ�ة

ر مدارات الّنظر والّتفك�� �� هذه ا�حركة.
ّ
 نرى أّ��ا يجب أن تؤط

مفص�ّ� توجب حقائقھ إطالق س��ورة ثقافّية جديدة    العر�ّية الّراهنة حدث   ا�حرا�ات   إذا آمّنا أّن   :أّوال

�� طروحا إ�� مراجعات جذرّ�ة  أّوال وقبل �ل تف��ي  �عت��،  أن  الّسائدة، فالبّد  الفكرّ�ة واإليديولوجّية  تنا 

��يء، بحقيقة تفّرد هذا ا�حدث التار��� عن بقية األحداث املفصلّية ال�ي عرفها تار�خنا املعاصر من حيث  

ھ صناعة �حراك جماه��ّي عر�ّي أصيل
ّ
نحو    وواسع باألساس. فال هو ترجمة لفعل و�رادة أجنبّيت�ن ع��  أن

ا�حدث الذي فّجر أسئلة ال��ضة العر�ية ا�حديثة �� القرن التاسع عشر، وال هو نتاج لفعل نخبة (أنظمة  

  �� ا�حز�رانية  الهز�مة  إ��  بالنسبة  الشأن  هو  كما  فردّي)  فكر�ة    1967حكم  تحّوالت  منطلَق  �انت  ال�ي 

ا ا�حرا�ات  هذه  وليست  املعاصرة.  العر�ّية  ثقافتنا   �� أصيال  و�يديولوجية  جماه��ّيا  حدثا  الّراهنة  لعر�ية 

ھ ليس با�حدث العارض. فاالنتفاضات ال�ي شهد��ا �ّل من العراق  
ّ
فحسب، بل ثمة مؤشرات تفيد كذلك أن

انية من ا�حرا�ات العر�ية، تفيد أّن  
ّ
ولبنان والّسودان وا�جزائر �� أواخر العشرّ�ة، أو ما ُعرف باملوجة الث

ھ ال مجال إلغالق القوس واستمرار األوضاع شعو�نا مصّممة ع�� تحقيق  
ّ
الّتغي�� اإليجا�ّي �� بلدا��ا، وأن

 ع�� ما �� عليھ. 

القائمة قد رفعت    ثانيا: بتنّ�� األنظمة  العر�ّية مطالبة  �� األقطار  ال�ي خرجت  إّن ا�جماه�� الواسعة 

�ونيّ  إ�سانّية  بدائل ذات مضام�ن  بدائل وا�حة عندها. و��  تدّل ع��  ف��ا، فمطالب  شعارات  ْبس 
َ
ل ال  ة 

عارات  
ّ

الديمقراطّية وا�حّرّ�ة والكرامة وحقوق اإل�سان والعدالة االجتماعّية ومحار�ة الفساد وغ��ها من الش

التعب��  حّد  (ع��  جمعاء"  للبشر�ة  "متاحة  باتت  �ونّية  قيم  بال شّك   �� العر�ية  ا�جماه��  ��ا  ل�جت  ال�ي 

ه�� لعبد هللا العروي). إّن ا
ّ

عوب العر�ية مأخوذة �� دالال��ا األصلية، أي مأخوذة باعتبارها  الش
ّ

نتفاضات الش

رفضا ألنظمة االستبداد والفساد القائمة عر�ّيا، �� �عب�� أصيل عن انخراط وا�ح ف��ذه القيم واملبادئ  

ّم من دول  املطّبقة اليوم، بنسب وأقدار متفاوتة، �� شطر مه السياسية واالجتماعية واالقتصادية ال�ونّية 

 عاملنا املعاصر ال�ي تجّسد �� الواقع املتعّ�ن ما �عرف بنموذج الّدولة األّمة املواطنّية الديمقراطية.   

هذه القيم واملبادئ السياسّية واالجتماعّية واالقتصادّية ال�ونّية ال�ي كّرس��ا شعارات ا�حرا�ات    ثالثا:

الوجھ العم�ّ� املتعّ�ن لص��ورة ا�حداثة ال�ي �شأت �� الغرب  العر�ّية الّراهنة ليست إال جزءا ال يتجّزأ من  

العر�ّية   عوب 
ّ

الش ثورات  إّن  آخر  بمع�ى  عاّم.  إ�سا�ّي  طا�ع  ذات  باتت  ح�ى  تدر�جّيا  و�عّممت  ا�حديث 

الّراهنة ت��جم،  وانتفاضا��ا  ومازالت  ترجمت،  السياسّية    قد  ا�حداثة  من  بدائل  إ��   
ً
وا�حة عاٍت 

ّ
تطل

العر�ّية    واالجتماعّية ا�جماه��  من  األوسع  طر 
ّ

الش �ون  د هو 
ّ

املؤك أّن  غ��  الثقافّية.  وحّ�ى  واالقتصادّية، 

لت عمدة هذه ا�حرا�ات، قد استوعبت هذه  
ّ
ال�ي مث الفئات الشبابّية  كر 

ّ
بالذ ائرة، ونخّص 

ّ
والث املنتفضة 

يا��ا الّتطبيقية وظواهرها العملّية كما تتكّرس ��
ّ
جزء مهّم من بلدان عاملنا الّراهن.    البدائل مباشرة �� تجل

الت للقّيم ال�ونية ا�حديثة �� وجها العم��  
ّ
نحن إذن تجاه أجيال عر�ّية جديدة مندفعة نحو الّتغي�� بتمث
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صالية الّراهنة ال�ي جعلت عاملنا قر�ة صغ��ة.
ّ
ورة االت

ّ
فال أحد �ستطيع أن يزعم    التطبيقّي وذلك بفضل الث

 با�جداالت الفكر�ة واملطارحات اإليديولوجّية ال�ي شغلت الّنخب العر�ّية  أن لو�� هذه األجيال صل
ً
 مباشرة

ً
ة

ف،  
ّ
منذ أك�� من قرن�ن وال�ي دارت حول ثنائيات متقاطبة ومتداخلة فيما بي��ا: األنا واآلخر، والتقّدم والتخل

وا�ح واإلسالم  والعلمانية،  والدين  والّتغر�ب،  والهّو�ة  والّتوفيق،  واملعاصرة،  واالقتباس  وال��اث  داثة، 

... إ�خ. ال أحد بمقدوره أن يّد�� بأّن الو�� الذي حّرك، و�حّرك،  والسلفية والعصرانّية، الّتمجيد والّنقد 

روحات أو األف�ار ال�ي خرجت من عباءات هذه ا�جداالت.
ّ
 ا�جماه�� العر�ية الّراهنة هو ثمرة من ثمار الط

العر�ّية  را�عا: ا�جماه��  ت�ون  الواقع    أن  من  مباشرة  مشتّق  حدا�ّي  �غي��ّي  بو��  حة 
ّ

املس� الواسعة 

ھ مع تطّور  
ّ
العيا�ّي ال�و�ّي �� الّصا�ع الرئيس ل�حرا�ات العر�ّية الّراهنة �� أصلها ومنطلقها، فهذا ال ينفي أن

حة بأنماط وع
ّ

��ا اإليديولوجّية  هذه ا�حرا�ات بات الّدور الرئي��ّي تضطلع بھ الّنخب املثّقفة واملسّيسة املتس�

دة من رحم تلك ا�جداالت ال�ي طبعت مسار الفكر    الكالسيكّية
ّ
واملتم��سة �� اصطفافا��ا التقليدّية املتول

ي��الّية  
ّ
العر�ّي املعاصر، أع�ي الّنخب اإلسالمّية (بمختلف تّيارا��ا) والقومية العر�ية واليسارّ�ة املاركسية والل

لت ف��ا هذه الّنخب (وخاّصة اإلسالمّية)  ا�حقوقّية. حدث هذا �� سياق ا
ّ

ورة السورّ�ة ا�جهضة ال�ي تدخ
ّ
لث

وأصبحت العبا رئيسّيا قبل الّنجاح �� إسقاط الّنظام. أما �� ثورات تو�س ومصر وليبيا واليمن، فلم تظهر  

دة خلف شعارا  �عد نجاح ا�جماه�� الواسعة املوحَّ
ّ
��ا الوا�حة  فاعلية هذه الّنخب املتأد�جة، عموما، إال

�� تنحية رؤوس األنظمة املستبّدة وفرض الّدخول �� مسارات انتقالّية إ�� الديمقراطية. ومثل هذا التطّور  

�ان، �� وجھ منھ، طبيعيا، ألّن ا�حراك ا�جماه��ّي غ�� املقود بطالئع تنظيمية وحز�ّية �ستطيع أن �سقط  

ات الّنظام الّديمقراطّي الذي يقوم باألساس    نظاما سياسّيا، لكّنھ ال يقدر أن يب�ي نظاما بديال
ّ

منھ، و�الذ

ع�� التعّددية والتنافسّية ا�حز�ّية. لسنا �� حاجة إ�� تفصيل القول �� املآالت املأسوّ�ة ال�ي تدّرجت إل��ا 

نا تجاه تجارب مجهضة أ 
ّ
و  املسارات االنتقالّية �� بلدان الثورة العر�ية، إذ يمكن القول ببساطة و�وثوق أن

  فاشلة �� االنتقال الديمقراطّي وتحقيق املطالب ال�ي خرجت، ومازالت تخرج، من أجلها ا�جماه�� العر�ّية، 

قدرة ع�� الّصمود مقارنة بالّتجارب األخرى، لكّ��ا �عيش اليوم أزمة    بما ف��ا الّتجر�ة التو�سية ال�ي أبدت

 خانقة قد �عصف بم�اس��ا املتحّققة. 

ات، شروط الّتغي��لقد هّيأت ا�جماه�� ا
ّ

��   لعر�ّية املنتفضة، والفئات الشبابّية (األجيال ا�جديدة) بالذ

نفسها   قّدمت  طاملا  ال�ي  الكالسيكّية  الّنخب  لكّن  االستبداد،  أنظمة  أسقطت  عندما  عر�ي  بلد  من  أك�� 

الئع ا�حاملة لبدائل من هذه األنظمة لم �ستطعأن
ّ
�ستكمل مسار هذا التغي�� حينما حّولت    باعتبارها الط

الّتجارب الّديمقراطّية إ�� حروب أهلّية وصراعات عصبوّ�ة طائفّية ومذهبّية وحز�ّية مدارها ع�� املصا�ح  

أن العام وتحقيق مصا�ح بلدا��ا.  ت�ون  الفئوّ�ة والفردّية بدل أن
ّ

 منافسات ع�� خدمة الش

املفصلّية �� هذه املقّدمات ال�ي نق��حها للتأّمل والّتفك��. إذ معها  هنا نصل إ�� املقّدمة ا�خامسة    خامسا:

سننتقل من شطر الّتأمالت �� وقائع هذا ا�حدث الّتار��ّ� املفص�ّ� الذي �عيش غماره عر�ّيا اليوم ونتائجھ،  

روحات واألف�ار اإليديول 
ّ
وجّية  إ�� منعطف الّسؤال: ملاذا نحن تجاه حدث يوجب ضرورة حركة مراجعة للط

قاعدة   عندنا  هو  السؤال  هذا  عن  فاإلجابة  جذر�ا؟  تجديدا  وتجديدها  الراهن  العر�ي  فكر   �� الّسائدة 
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ر مدارات الّنظر والّتفك��  
ّ
حقة ال�ي نق��حها باعتبارها محّددات ونواظم نرى أ��ا يجب أن تؤط

ّ
املقّدمات الال

ا� أّن مخت��  باختصار  القاعدة مؤّداها  ا�حركة. وهذه  إسقاط  �� هذه  �عد  ما  العر�ية، ومسارات  حرا�ات 

ال�ي راكمها وسّودها   اإليديولوجية  روحات 
ّ
الط أّن جّل  أبانت بوضوح عن  بالّتحديد، قد  رؤوس االستبداد 

الفكر العر�ي املعاصر ال تطابق وال تخدم مطالب الّتغي�� ال�ي من أجلها خرجت، ومازالت تخرج، ا�جماه��  

طليع�� و��  الواسعة،  شطرا العر�ية  إّن  ا�جديدة.  األجيال  من  بابّية 
ّ

الش القوى  االنحرافات    ا  من  مهّما 

نظام   إسقاط   �� نجحت  ال�ي  العر�ية  الثورات  بلدان   �� االنتقالية  املسارات  عرف��ا  ال�ي  الدراماتيكّية 

أّن  إ��  تقديرنا،   �� �عود،  جّر�ت،    االستبداد  قد  املسارات  هذه   �� الّرئيس  الفاعل  التي�انت  باسم  الّنخب 

املمارسة الّديمقراطّية و"حكم األغلبّية" و"املعارضة"، تطبيق مخارج طروحا��ا اإليديولوجية الكالسيكية  

العر�ّية وأهدافها   ورات 
ّ
الث الواقع، ملّبسة شعارات  واللي��الية) ع�� أرض  واملاركسية  (اإلسالمية والقومية 

ريعة والعلمانية ... إ�خ. باملقوالت الّنظرّ�ة ا�خالفّية املألوفة حول الهو�ة وا
ّ

لّتغر�ب واإلسالم وا�حداثة والش

ات أّن ممارسة التعّددية ا�حز�ّية واملدنّية والّتنافسّية االنتخابّية باسم  
ّ

أثبت املساران التو���ي واملصري بالذ

تجر  نجاح  وجھ   �� رئيس  عائق  هو  العر�ّي  الفكر   �� املتعّينة  و�مضامي��ا  اإليديولوجية  العناو�ن  �ة  هذه 

 االنتقال الديمقراطّي. 

من املقّدمات األساسية ال�ي نرى ضرورة األخذ ��ا �� أّي حراك فكرّي إيديولو�ّ� عر�ّي قادم ��    سادسا:

حقيقة �ون ا�حرا�ات العر�ّية الراهنة قد حسمت �ش�ل وا�ح، �� تقديرنا، مسألة نموذج البديل الّسيا��ّي  

 �� املستقبل املنظور. و�� املسألة ال�ي �انت مشغال مركزّ�ا، بل لنقل  املتشّوف لھ عر�ّيا ع�� األقّل  ا�جتم��ّ 

فالّرسائل املستقرأة    املشغل املركزّي، �� ا�جداالت الفكرّ�ة واإليديولوجّية ال�ي استقطبت الّنخب العر�ّية.

ح للبشرّ�ة جمعاء  من مجمل هذه ا�حرا�ات تصّب جميعها �� أّن أفق الّتغي�� املنشود عر�ّيا هو الّنموذج املتا

اليوم، أال وهو نموذج الّدولة الّديمقراطية الذي �ستبطن بالّضرورة مفهوم األّمة املواطنّية وا�جتمع املد�ّي  

ر عر�ي عزمي �شارة قبل عقود). ول�ي ندرك هذه ا�حقيقة، 
ّ

رح الّرائد الذي صاغھ املفك
ّ
(وهذا مضمون الط

  �� سياق هذه   وّ�ة السياسّية ال�ي انتفضت ضّدها ا�جماه�� العر�ّيةيجدر بنا أن نتأّمل أّوال الّنماذج السلط

بموجت��ا.   ا�حرا�ات ضّد   العر�ّية  انتفضت  �عة    فا�جماه�� 
ّ
الن ذي  االستبدادّي  السلطوّي  الّنظام  نموذج 

ف �غالف جمهورّي،  العلمانّية،  ا�حداثّية
ّ
ظام  ظام املل�ّي املطلق والنّ وضّد النّ   وضّد نظام حكم العسكر املغل

 
ّ

و�ّية والفوضوّ�ة و�� صيغ��ا  عالقائم ع�� األيديولوجيا القومّية العر�ّية االش��اكية �� صيغ��ا األقرب إ�� الش

حكم اإلسالم    نظام ضّد   برو�اغندا املقاومة واملما�عة. من جهة أخرى ثارت ا�جماه�� العر�ّية ع��  القائمة ع��

يعية الطائفية، وثارت كذلك ضّد و��    الّسيا��ّي �� صيغتھ الّسنّية اإلخوانية
ّ

نظام ا�حاصصة   صيغتھ الش

ائفية. ع�� هذا النحو نرى أّن 
ّ
الّنظم    ا�حرا�ات العر�ّية الّراهنة قد عّ��ت عن رفضها ألش�ال مختلفة من  الط

ا  السياسّية، م��ا الّنماذج ال�ي كرّسها الواقع العر�ّي خالل عقود طو�لة، ولكن م��ا أيضا نماذج قّدمها، وم 

ال�ي   الّسلطة  نماذج  بدائل، و�� مقّدم��ا  باعتبارها  العر�ّي  اإليديولو�ّ�  الفكر  مهّم من  يقّدمها، جزء  يزال 

 تحكم باسم الهوّ�ة اإلسالمية ونماذج السلطة ال�ي تحكم باسم االش��اكية واملشروع القومي.
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ع إ�� الّتغي��  لقد أبانت ا�جماه�� العر�ّية الواسعة، و�� طليع��ا األجيال الشبابّية  
ّ
الّصاعدة، عن أّ��ا تتطل

�ع�ي  الّدول،  لهذه  املفّتتة  السياسية  الكيانات  نظام  ترفض  وأّ��ا  القائمة  ا�حديثة  القطرّ�ة  دولها   ��

املا   الكيانات السياسية  إ��  أّ��ا ال �شرئّب، حاليا ع�� األقل،  ائفّية والقبلّية، كما 
ّ
الّدينية والط ا�جماعات 

ت الدولتّية القائمة، �ع�ي كيان الّدولة األّمة الّدينّية الذي ترتكز عليھ إيديولوجيا اإلسالم  فوق هذه الكيانا

الذي    الّسيا��يّ  التغي��ّي  الّنموذج  العرو�ّية.  اإليديولوجيا  إليھ  �ستند  الذي  القومّية  األّمة  الّدولة  وكيان 

بالدولة الديمقراطية املواطنّية    املعّ�� عنھ رسمت مالمُحھ ا�جماه�� املنتفضة �� حراكها العم�ّ� هو الّنموذج  

املدنّية وهو الّنموذج الغائب �� �ّل أنماط ا�حكم ال�ي خرجت، ومازالت تخرج، عل��ا. والّدولة �� هذا الّنموذج  

ر�ق الديمقراطية املتعارف عل��ا فقط، فاملالحظ أّن شطرا من  
ّ
ليست تلك ال�ي ت�ون سلطا��ا منتخبة بالط

ا�ج االنتخابات  انتفاضات  لشروط  عموما  �ستجيب  انتخابات  ��ا  جاءت  ضّد سلطات  �ان  العر�ّية  ماه�� 

ح واالق��اع وحّر�ة االعالم والّدعاية وعدم تزو�ر نتائج الصندوق  
ّ

��
ّ
الّديمقراطّية: حّرّ�ة العمل الّسيا��ّي وال�

م الفائز�ن للّسلطة ... (انتفاضة  
ّ
راقية واللبنانية �� �شر�ن  بمصر واالنتفاضتان الع  2013جوان    30و�سل

تو�س    2019األول   ال�ي عرف��ا  امل��امنة  الواسعة  االجتماعّية  التحر�ات  �عض  �عم  2013و  2012ورّ�ما   .(

طالبت ا�جماه�� العر�ّية بأن تحكمها سلطات سياسّية منتخبة بطر�قة شّفافة ونز��ة، لكّن االنتخاب ليس  

أن العاّم ومص�حة البلد ب�ّل   تفو�ضا ألن يفعل املنتخبون ما �شاؤون، بل
ّ

فئاتھ.    هو تفو�ض �خدمة الش

انحرفت   لكّ��ا  االق��اع،  صناديق  ��ا  أتت  سلطات  ضّد  االنتفاض  عن  العر�ية  ا�جماه��  تتوان  لم  لذلك 

 �خدمة املصا�ح الطائفّية والفئوّ�ة والفردّية.  

عالقة ا�جماه�� العر�ّية الواسعة بالّنخب املثّقفة واملسّيسة، وعالقة األجيال الشبابّية الّصاعدة    سا�عا:

  �� والنواظم،  ا�حّددات  إحدى  كذلك  ست�ون  الكالسيكّية،  العر�ّية  اإليديولوجّية  األف�ار  لواء  بحام�� 

ر حركة املراجعات والّتجديد اإليديولو�ّ� امل
ّ
نشودة عر�يا. �انت هذه املوضوعة،  تقديرنا، ال�ي يجب أن تؤط

عالقة ثقافة الّنخبة بثقافة ا�جماه��، موضوعة أساسّية، إذا لم نقل املوضوعة األساسية، �� تأط�� حراك  

هز�مة   �عد  وتحّوالتھ  العر�ّي  ل�حدث  1967الفكر  السيا��ّي  اإلسالم  ري 
ّ
منظ قراءة  خلفية  ع��  وذلك   .

اب الهز�مة �امنة �� �سليط "ّخيارات �غر�بّية" و"حلول مستوردة" ع��  ومقار���م القائمة ع�� القول بأن أسب 

لة �� األنظمة ذات التوّجهات
ّ
اليسارّ�ة القومّية االش��اكّية    "األّمة". ففي نظرهم، إّن الّنخب العلمانية ممث

ي��الية �� املس�� ذاتھ،  
ّ
�سبب �ون  فشلت �� تحقيق أهداف الّ��وض العر�ّي، كما فشلت قبلهم القوى الل

عوب العر�ّية ومغ��بة عن هوّ���ا وثقاف��ا اإلسالمّية. من هنا  
ّ

هذه اإليديولوجّيات الغر�ّية مسقطة ع�� الش

ذلك   منذ  حازوه  الذي  الّزخم  ذاك  �ّل  وحازوا  بديلة،  ��ضوّ�ة  قوى  باعتبارهم  أنفسهم  اإلسالمّيون  طرح 

�� دين جماه�� األّمة ونا�عة من هوّ���ا وذاتّي��ا ... ا�ح�ن، من جهة أّ��م حاملو بدائل إيديولوجّية مستندة إ

إ�خ. لم تحكم مقار�ة عالقة إيديولوجيا الّنخبة بثقافة ا�جماه�� ع�� هذا الّنحو تفك�� ا�جماعات اإلسالمّية  

ر فيھ، عند قطاع واسع  
ّ

بمختلف توّجها��ا فحسب، بل يمكن القول إّ��ا سّيجت، إ�� حّد �عيد، حدود املفك

رة واملثّقفة ذات الّتوّجهات ا�حداثّية. يكفي أن �ستحضر الّزخم الكب�� الذي عرفتھ نزوعات  من ال
ّ

ّنخبة املفك

البحث �� الّتار�خ اإلسالمّي و"إعادة قراءة ال��اث" و"نقد العقل" عند أبرز رّواد هذه النخبة. و�� نزوعات  
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ال��اث و"ّتأصيل" قيم ا�حداثة ف��ا، وذلك  هدفت إ�� البحث عن "ا�جوانب املشرقة" �� هذا الّتار�خ وهذا  

تقبل   ال  الواسعة  ا�جماه��  أّن  مفادها  ال�ي  م��م 
ّ
مسل أرضية  نفس  ع��  اإلسالمّي�ن  مواجهة  سبيل  ع�� 

أّن  غ��  عن هو���ا".  "غر�بة  بدائل   �� بل    ا�حرا�ات  االنخراط  مة، 
ّ
املسل ل��بك هذه  جاءت  الّراهنة  العر�ية 

رأينا   �� األصل  من  ات،  لتنسفها 
ّ

بالذ الّصاعدة  الشبابّية  والفئات  الواسعة،  العر�ية  ا�جماه��  أّن  ذلك   ،

عّ��ت، من خالل انتفاضها ع�� نظم االستبداد والفساد، عن انخراط وا�ح �� القيم ال�ونّية ا�حديثة، و�ن  

د عن معرفة عيانية مباشرة بما بات سائدا �� شطر واسع م  "حّس   فعلت ذلك بـ
ّ
ن عاملنا  عم�ّ�" مباشر متول

ال�ي ��    املعاصر، و�� املعرفة  إّن هذه ا�جماه�� الواسعة، و�� مسلمة  الراهنة.  صالية 
ّ
العوملة االت تتيحها 

غالبّي��ا األعّم وغ�� متفّصية من انتما��ا ا�حضاري العر�ّي اإلسالمّي بال شّك، تحّركت من أجل املطالب ال�ي  

أن ت�ون مس�ونة ��واجس تلك الثنائّيات املتقاطبة    أصبحت قواسم مش��كة ب�ن �ّل شعوب العالم، دون 

وهذا �ع�ي �� املطاف األخ�� أّن إحدى أهّم املقدمات ال�ي يجب أن نأخذ    ال�ي شغلت الّنخب العر�ية لعقود.

بالّنخب   ق 
ّ
تتعل ا�حداثة  استيعاب  إش�الية  أّن  مفاُدها  املنشودة  واإليديولوجية  الفكرّ�ة  مراجعتنا   �� ��ا 

قها با�جماه��، وأّن "ا�حّس العم��" ل�جماه�� يبدو أك�� "تقّدما" من "الو�� النظرّي"    أساسا أك�� 
ّ
من �عل

 للّنخب �� هذا الصدد.  

 القارئ مّما سلف من خطابنا نزعة "جماه��وّ�ة" أو "شعو�ّية" مؤّداها أن ا�جماه��    ثامنا:
ّ

قد �ستشف

ھ ال م�ان لدو 
ّ
رة واملثّقفة واملسّيسة �� هذه الّص��ورة.  العر�ية سّيدة صنع التار�خ القادم وأن

ّ
ر الّنخب املفك

ال�ي استقرأناها من وقائع ا�حرا�ات   الّدالالت   الشطر األّول من 
ّ
إال إ�� حّد اآلن، ليس  لكّن ما عّ��نا عنھ، 

نا �عتقد أّن ا�جماه�� العر�ّية الواسعة، و�� مقّدم��ا األجيال
ّ
الشبابّية    العر�ّية الّراهنة ومخاضا��ا. �حيح أن

و�� شعارات ا�حّر�ة والكرامة والعدالة    الّصاعدة، قد حسمت موضوعة البدائل، ألّ��ا ترجمت �� انتفاضا��ا

املواطنّية.   الديمقراطّية  الّدولة  عنوان  تحت  تكثيفھ  يمكن  الذي  املطلب   �� وا�حا  انخراطا  االجتماعية 

ا�جماه� لهذه  العم��"  "ا�حّس  أّن  نرى  نا 
ّ
أن كذلك  عالقة  و�حيح   �� الّنخب  و��  من  تطّورا  أك��  بدا   �

ا�حرا�ات العر�ية الراهنة أّن الفعل    بموضوعة ا�حداثة والقيم ال�ونّية. لكن �� مقابل هذا كشفت مآالت

ا�جماه��ّي الواسع، ومهما �ان زخمھ و�انت ت�حياتھ، ال �ستطيع أن يصنع لوحده تار�خا جديدا، ومن ثّمة  

ھ من الوهم تخّيل إم
ّ
ر حركة ا�جماه�� �� أّي  فإن

ّ
�انّية االستغناء عن دور الّنخب من جهة �و��ا طالئع تؤط

عوب. 
ّ

 حراك تار��ّ� يف��ي إ�� نقلة نوعّية �� حياة الش

ع�� أساس، نرى أّن مقّدمة أساسّية من مقّدمات حركة املراجعات والّتجديدات الفكرّ�ة واإليديولوجّية  

هذه ا�حركة تكمن باألساس �� خلق نخب جديدة مؤّهلة لالضطالع بالّدور  املنشودة عر�يا مؤّداها أّن مهّمة  

ال �� مسارات ا�حراك العر�ّي الّراهن. وخلق نخبة جديدة مر��ن، بطبيعة  
ّ
ا�حوري للّنخب الذي ما يزال معط

ذلك  ا�حال، بنشوء أف�ار جديدة ونماذج تفك�� جديدة، وأو�� شروط ذلك هو، ب�ّل تأكيد، تجديد األسئلة. ل

نّصصنا �� ما سلف ع�� أّن شطرا، إذا لم نقل الشطر األهّم، من األسئلة ال�ي شغلت الفكر العر�ّي املعاصر  

خالل عقود قد تجاوزتھ حقائق ا�حرا�ات العر�ّية الّراهنة، و�� طليعة ذلك األسئلة ال�ي مدارها ع�� نماذج  



 سهيل الحبّيب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في مراجعات الفكر العربي  مقدمات

 

(19) 

مدارها سبل االختيار ب�ن الهوّ�ة (اإلسالم، ال��اث،  البدائل الّسياسّية االجتماعّية املنشودة واألسئلة ال�ي  

 بالطر�قة الكالسيكية املتداولة. السلف ...) وا�حداثة أو التوفيق واملالءمة بي��ا

سليم أوال بأّن الّنموذج الّتغي��ي املنشود  
ّ
خلفية تجديد أسئلة الفكر العر�ّي تكمن، حسب تقديرنا، �� الت

ملنظور، هو تحو�ل الّدول العر�ّية القطرّ�ة القائمة إ�� دول ديمقراطّية مواطنّية،  عر�ّيا، ع�� األقل �� املدى ا

وهو الّنموذج املتاح اليوم للبشرّ�ة جمعاء. و�ناء عليھ فإّن مدار اإلش�ال ا�حقيقّي الذي يجب أن تفّجر من  

عالم ا�حديث من عدمها،  خاللھ الّنخب العر�ّية هذه األسئلة لم �عد فرضّية اختيار االنخراط �� ص��ورة ال

بل مداره كيف نحّقق هذا االنخراط ونجّسمھ ع�� أرض الواقع. تثبت تجارب ا�حرا�ات العر�ّية الراهنة أّن  

ا�حّس العم�ّ� واملعرفة املباشرة ألوسع ا�جماه�� ال يكفي الستيعاب �ّل كنھ ا�حداثة الّسياسّية ا�جّسمة �� 

الديمقراط  الّدولة املواطنية  العالم ا�حديث.  أنموذج  ّية. فهذه ا�حداثة وليدة ص��ورة طو�لة األمد قطعها 

ومن مهام الّنخب العر�ّية الفاعلة واملنخرطة �� مشروع الّتغي�� العر�ّي أن تزّود الثقافة العر�ّية �� مستقبل  

ا الفهم هو  األعوام والعقود بفهم تار��ّ� �جر�ات ص��ورة هذا العالم ا�حديث وفواعل تطّورا��ا. فمثل هذ

الذي �ساعد الّنخب العر�ّية املسّيسة والفاعلة �ش�ل مباشر ع�� التخّيل الّسيا��ّي، ومن ثّمة ع�� الفعل  

الّسيا��ّي، املطابق ألهداف الّتغي�� املطروحة �� الوطن العر�ّي اليوم. ع�� هذا النحو، يبدو لنا أّن التحّدي  

العر�ية و  الثقافة  �� تجديد أسئلة  اليوم  بناء حّ�ى األسئلة الكالسيكّية املتداولة ف��ا بخلفّية  يكمن  �عادة 

وتطّور   ا�حديث  العالم  بروز  إ��  أّدت  ال�ي  والثقافّية  واالجتماعّية  الّسياسّية  الّص��ورات  فهم  استكناه 

 دول أمم مواطنّية ديمقراطّية.   مجتمعاتھ إ��
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    الثقافات المعاصرة

 والسیولة  والتهجین میکانزمات الکریولیة

 
 

 

 "أن تكون بال دوـلة من الـناحـ�ة
الثقـــاف�ـــة �عني أن تمتلـــك أكثر 

ــیـَّدمن وطن، أن   وطـنًا في   تشـــــــ
أن   قـــــافـــــات،  ـث اـل طـرق  مــفـترق 

 تصیر هجینًا ثقاف�ًا" 
(Bauman, 2000: 206). 

 : ملخص

 
ّ
  ة، و�شبع �ّل �عد ا�حداثة، ع�� ا�حياة االجتماعيّ   –قافة، �� عالم ما �عد ا�حداثة أو ما �عد  ��يمن الث

ستبدل  حيث  قد صرنا �عيش عصر الثقافة،  و جانب من جوان��ا، وذلك نتيجة لتقدم تكنولوجيا االتصال.  
ُ
ا

 
ّ
 خطاب الثقافة بخطاب االقتصاد. وتصف ما �عد ا�حداثة ظهور مجتمع تمث

ّ
 ل فيھ امليديا والث

ّ
ة  عبيّ قافة الش

 املؤّس 
ّ

تتحك ال�ي  األقوى  االجتماعيّ سات  العالقات  أنماط   ��  م 
ّ
و�ش� الثقافيّ ل ة  العالمات  �سيطر  إذ  ة  ها. 

و الشعبيّ  لھ،  و�دراكنا  بالواقع  إحساسنا  ع��  امليديا  وصور  نحّد ع��  ة  ال�ي  أنفسنا  الطر�قة  ��ا  و�عرَّف  د 

 والعالم من حولنا. وثّم 
ّ
�عد ا�حداثة،  –قافة �� عالم ما �عد ة مفهومات ثالثة �� األبرز �� معرض وصف الث

ز   يولة"."الّس   و  �ج�ن"،"التّ   ة"، واملعاصر: "الكر�وليّ 
ّ

:  �ساؤل محورّي ��  راسة  هذه الّد إش�الّية    من هنا، ت��ك

 
ّ
 ما �� صورة الث

ّ
�عد ا�حداثة املعاصر، وال�ي �ستند    -رة لعالم ما �عد  جاهات املفّس قافة ال�ي تر�سمها االت

الثة؟ ع�� تلك املفهومات  
ّ
إ�� مقار�ة    ��دف، أّوال،  راسةالّد   يمكن القول إّن هذه ،  وتأسيسا ع�� ما سبق  الث

املفهومات ومشتمال��ا     ،هذه 
ّ
الث مستقبل  تتناول  مقار�ات  تارة،  وعرض  بأنھ كر�و��  يوصف  عالم   �� قافة 

 آالت الثقافة �� عاملنا املعاصر.  طرح تصورات لمو��دف ثانيا، إ��  و�ج�ن وسائل تارة أخرى 

 لة، ا�حداثة السائلة. : الثقافة، الكر�ولية، الت�ج�ن، السيو ال�لمات املفتاحية

 

 

 

 

  د. سید فارس 



 د. سيد فارس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صرةالثقافات المعا

 

(23) 

 
 
Abstract:  
 
In a postmodern or post-postmodern world, culture dominates social life 

and saturate all its aspects, as a result of the advances in communication 
technology. We are living in the age of culture, and the discourse of 
economy has been replaced by the discourse of culture. Postmodernism 
describes the emergence of a society in which media and popular culture 
represent the stronger institutions that control and shape the patterns of 
social relations. Popular cultural signs and media images control our sense 
of reality and our perception of it, and the way we define and know 
ourselves and the world around us. Three concepts are most prominent in 
the description of culture in a post-modern world: "Creolization", 
"hybridization" and "liquid modernity".  

The problem of this study is therefore centered on a central question: 
What is the image of culture drawn by the approaches explain the post-
postmodern world? Accordingly, this study aims to approach these 
concepts and their contents; and to review the current approaches to the 
future of culture in a world described as being sometimes creole, hybrid or 
liquid; and to review perceptions of the current status of culture 

Key words: Culture, Creolization, Hybridization, Liquidity, Liquid 
Modernity. 
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 : مقدمة -1

 
ّ
 ل  تمث

ّ
ال�ي �عتنقها جماعة من البشر ع�� نطاق  و قافة حزمة االف��اضات غ�� املدركة، بدرجة كب��ة،  الث

 . و 1واسع
ّ
قارب الث

ُ
 مادة يمكن أن تنتشر ع�� العالم.  ت

ً
، وحديثا

ً
 إرشاديا

ً
، بوصفها شفرة، نموذجا

ً
قافة، غالبا

 أك�� �ساطة   Friedman�تب�ى جوناثان فر�دمان  و 
ً
بمعناها العام األشمل،   ف�ي  لثقافة،ل،  �� �عر�فھ  موقفا

ا�جتمعات اإل�سانيّ  بھ  تنفرد  لفعل أشي��يء  بديلة  أو ح�ى ة، و�رتكز ع�� فكرة وجود طرائق  اء متشا��ة 

يستند مفهوم فر�دمان ع�� فكرة االختالف؛ طرائق مختلفة إلنجاز األشياء، طرائق مختلفة  و .  وأدا��ا  متماثلة 

 . 2اجرّ  لالرتباط بالعالم، طرائق مختلفة لتنظيم إعادة اإلنتاج االجتما��، وهلّم 

   و�عّد 
ّ
 الث

ّ
 مرك

ً
 للتفك�� والسلوكقافة �سقا

ً
 ومت�امال

ً
 يتيح لنا    �ش��ك  ،با

ً
فيھ أفراد جماعة معينة، �سقا

 
ّ

. والثقافة �� نتاج وعملية تنشأ �� 3� فهم املعا�ي ال�ي ُيلصقها األفراد بوقائع ومشاهدات معينةنمطھ الك�

 يطوّ حّ�ى  مع�ى،    ذاالفعل    إن يصبح وما    ،�شاط األفراد ذي املع�ى
ّ
عات عن مناشط  ر أفراد ثقافة معينة توق

ر وتطوّ   ويعكس نمّو   ،وافع واألساليبوقعات تلك املعاي�� واألدوار واألجندات والّد نماط التّ ن أاألفراد. وتتضمّ 

 
ّ
 الن

ّ
 ر التّ وتطوّ  قا�� نمّو شاط الث

ّ
تمثل الثقافة مجموعة من املعا�ي املش��كة  بناًء ع�� ذلك، . 4عات واملعا�يوق

 . 5داخل جماعة معينة

   ومن املقطوع بھ أّن 
ّ
 الث

ّ
 قافة �ش�

ّ
ة، أو جمعية، أو ة وجوان��ا؛ سواء فرديّ مظاهر ا�حياة اإل�سانيّ ة  ل �اف

 
ّ
بال �عّد خاصة  وال  االجتماعية.  تقليديّ   نظم  بصورة  اعت��ناها  ال�ي  بنائيّ العناصر  قوى  أش�ال  ة  (مثل  ة 

جزءً  مع�ن) وحدها  �جتمع  الطبقي  البناء  أو  الثقافة، فح�ى سلوكيّ   ا ا�ح�ومة،  البيولوجيّ من  ال�ي    -ة  اتنا 

 �ش�
ّ
الث مع  ف��ا   �ك 

ّ
وال� �األ�ل،  والنّ دييات؛  عّد   –وم  �اوج، 

ُ
� 

ّ
الث بتأث��  وتتحول  سلوكيّ ل  وتصبح  ات  قافات، 

 ثقافيّ 
ّ
 ة بدرجة كب��ة. و�ش�

ّ
و�تع�ن اعتبارها ممارسات    أيضا،ة، والبناء االجتما��  قافة ا�خ��ة االجتماعيّ ل الث

 
ّ
 ال تقتصر ع�� ما يقبع �� عقول األفراد منظ

ً
مجرد  االجتماعية بوصفها  األبنية  من هنا تتحّدد  .  مة اجتماعيا

 . 6صيغ ثقافية �ستثمر املوارد وتدعمها

   أصبحت 
ّ
حاضرة �� �افة مظاهر ا�حياة االجتماعية وجوان��ا، فمن املمكن شراء الثقافة،    اليوم  قافةالث

 �� أش�ال  وأداء دورا��ا وتحقيقھو�يعها، وتصميمها، واخ��اعها، و�سو�قها،  
ً
 أو جمعيا

ً
، ونقلها و�جر��ا فرديا
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مادية.   غ��  أو  أ�حت مادية   (  مثلما 
ّ
أيضا قافةالث ا�حياة    )  أساليب   ��  

ً
أساسيا  

ً
الفنية  م�ونا والعوالم 

   . و�مكن الدفع بأن الثقافة وا�جتمع قد سقط �ّل 1والتبادالت السلعية، ا�خ
ّ

ر  م��ما �� اآلخر، و�ات من املتعذ

 للمجتمع والنسق االقتصادي. فقد صارت الثقافة  
ً
 مالزما

ً
 وشيئا

ً
اعتبار الثقافة "طبيعة ثانية" أو ا�ع�اسا

أ  
ً
محددا املتأخرة  الرأسمالية  مرحلة  وح�ى  ��  والسيا��ي،  واالقتصادي،  االجتما��،  للواقع   

ً
ساسيا

 السي�ولو��.  

جيمسون   فر�در�ك  ع��    Jamesonو�قول  للثقافة  امتداد هائل وشاسع  "أصبح هناك  الصدد:  هذا   ��

أّن  لدرجة  االجتما��  االجتماعية    �ّل   ا�جال  حياتنا   �� إ��   -��يء  الدولة  وقوة  االقتصادية،  القيمة  من 

    -والبنية ا�جردة للنفس ذا��ا املمارسات،  
ً
. �ع�ي ذلك أن ا�جال االجتما�� لم �عد منفصال

ً
قد أصبح ثقافيا

عن ا�جال الثقا��". ع�� سبيل املثال لم �عد الطبقة الوسطى ا�جديدة تتحدد ع�� أساس القوة االقتصادية  

فصل الثقا�� عن االقتصادي    أو السياسية، بل ع�� أساس استعراض الرموز الثقافية. كما بات من املتعذر

، يت�ح ذلك بجالء �� الدور ا�حوري لإلعالن �� الثقافة املعاصرة
ً
 . 2حيث تتمازج الثقافة والتجارة معا

، �عت�� "قضية  postmodernism-post�عد ا�حداثة    -واليوم، �� عالم ما �عد ا�حداثة أو ح�ى ما �عد  

  
ً
 حساسا

ً
 إ��  الثقافة" وترا

ً
قضايا الهو�ة وا�خصوصية، لذلك باتت الثقافة العمود الفقري  ارتباطها بنظرا

، وغ��ها من القضايا  Multiculturalismالذي تراتبت حولھ دراسات الهو�ة، وال�ونية، والتعددية الثقافية  

األ�اديمية الدوائر   ��  
ً
حاليا الثقافة  و .  3املثارة  مفهوم  األقليات  كذلك  يستخدم  اندماج  أسباب  لتفس�� 

شة، �سهولة، �� ا�جتمع الك��وا�جماع  .4ات املهمَّ

طت    ملاذا أ�حتوهنا يثور �� األذهان سؤال،  
َّ
الثقافة، ع�� نحو مفا��، الش�ل ا�حوري ل�خطاب، و�سل

 مقار�ات املفكر�ن ع�� العوملة الثقافية وتأث��ا��ا ال�ي تنخر �� جسد الثقافات ا�حلية؟

القتصاد ع�� السياسة، فقد باتت املقوالت االجتماعية م��مة، "اليوم و�عد انقضاء قرن�ن ع�� انتصار ا 

 من تجر�تنا املعيشة، و�تنا معها بحاجة إ�� نموذج إرشادي جديد ألنھ لم �عد �� 
ً
 كب��ا

ً
ت��ك �� الظل قسما

 يفرض  
ً
وسعنا العودة إ�� النموذج اإلرشادي السيا��ي، السيما وأن القضايا الثقافية بلغت من األهمية حدا

. وقد تزامن بروز ا�خطاب الثقا�� مع ظهور السياسات الثقافية،  5"� الفكر االجتما�� االنتظام حولها ع�

عن   و�حث  ثقافية،  خصوصيات  إ��  ا�حدا�ي  العالم  و�شظي  بالهو�ة  ا�خاصة  ا�حداثية  األبنية  وانحسار 
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 أثار مجموعة من عمليات إعادة التحديد الث
ً
 عميقا

ً
:  reidentificationsقافية ا�جذور. وقد مثل ذلك تحوال

قضية   إ��  املواطنة  قضية  من  القومية  الهو�ة  وتحول  املهاجرة،  والعرقية  اإلقليمية،  والعرقية  الوطنية، 

 . 1ويش�� فر�دمان إ�� ذلك بمصط�ح "التشظي األفقي للنظام القومي" ،االنتماء الثقا��

نتيجة    ،و�زعم منظرو ما �عد ا�حداثة  ،عيةو��يمن الثقافة �� عالم ما �عد ا�حداثة ع�� ا�حياة االجتما

ع�� ا�حياة االجتماعية، و�ل جانب   األك�� هيمنة  الثقافة، أصبحت ا�جانب  أّن  ،لتقدم تكنولوجيا االتصال

 
ّ
  ،ننا �عيش عصر الثقافة، ومن ثم��، و من جوان��ا. إن زمن ال��ك�� ع�� ا�جوانب االقتصادية البحتة قد و�

رها طليعة  هيمنة إش�الية الثقافة ومفهومها، وتصّد   . و�عّد 2فإن خطاب الثقافة استبدل بخطاب االقتصاد

. واآلن صارت الثقافة سلعة فكر�ة  3ن املا��ي، ظاهرة ثقافية �� ذا��اا�جدل النقدي منذ �سعينيات القر 

ميادين    وتتنازعها  متعددة  تتجاذ��ا 
ً
منظما  

ً
موِجها  

ً
مبدأ الثقافة،    ،باعتبارها  دراسات  امليادين  هذه  ومن 

 .4والسياسة متعددة الثقافات، واالقتصاد ال�و�ي

  ، لعالم الذي �عيش فيھ بأنھ عالم ما �عد حدا�يدأب املفكرون والباحثون، ح�ى وقت قر�ب، ع�� وصف ا

 
ّ
 وتصف ما �عد ا�حداثة ظهور مجتمع تمث

ّ
 قافة الشعبيّ ل فيھ امليديا والث

ّ
م �� ة املؤسسات األقوى ال�ي تتحك

 
ّ
و�ش� األخرى  االجتماعية  العالقات  ع��  أنماط  امليديا  وصور  الشعبية  الثقافية  العالمات  �سيطر  إذ  لها. 

 . 5الطر�قة ال�ي نحدد و�عرَّف ��ا أنفسنا والعالم من حولناع�� دراكنا لھ، و إحساسنا بالواقع و�

و�ش��ك نظر�ات ما �عد ا�حداثة، والرأسمالية املتأخرة، وما �عد املاركسية �� مقار�ة التوسع ال�و�ي،  

عرف   ،ا�حداثيةوال��اكم املرن، وكسر ا�حدود اإلقليمية، والتفكك، وحلول املصاحبات الثقافية ما �عد  
ُ
و�

بأ��ا ظروف وأوضاع املعيشة وا�حياة السائدة منذ سنوات ��اية القرن    Postmodernityما �عد ا�حداثية  

املا��ي، وتتضمن دورة البشر (عن طر�ق وسائل النقل واملواصالت الهائلة)، ودورة املعلومات (عن طر�ق  

ار وانتشارها (عن طر�ق وسائل اإلعالم واالنفتاح  ا�حاسبات اإللك��ونية واالتصاالت)، ودورة الصور واألف�

اإلعالمي   واإلندياح  التليفز�ون  Mediascapesبل  أنتجها  ال�ي  والتدفقات  واملعلومات،  الصور  ذخ��ة  أي  ؛ 

،  6ال�و�ي والفضائيات). وهنا تركز ما �عد ا�حداثة ع�� صور االختالف والتماثل املتولدة عن هذه العملية

 
1- Friedman Jonathan, Culture and Global Systems, p. (405). 

حمد زايد،  -2
ٔ
 ).28، ص (2003)، 32)، المجد ( 1، عالم الفكر، العدد (عولمة الحداثة وتفكيك الثقافات الوطنيةا

3- Wright Susan, The Politicization of Culture, Anthropology Today, vol. 14, N. (1), February, 1998, p. (7). 
4- Weiner A. B., Culture and Our Discontents  – Forum, American Anthropologist, Vol. 97 (1), 1995, p. 
(15). 
5- Strinati, Dominic, An introduction to theories of popular culture, London, Routledge, 2004, p. (211). 
6- Tehranian Majid, Where is The New World Order? At The End of History or a Clash of Civilization, 
Quoted in, Vincent Richard, C. (eds.), Towards Equity in Global Communication: Mac Bride Update, New 
Jersey, Hampton Press, Inc., 1999, p. (30). 
- Bishop, R., Postmodernism, In, Levinson David, Ember Melvin (eds.), Encyclopedia of Cultural 
Anthropology, Henry Holt and Company, New York, 1996, Vol.  (3). P. (993). 
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(27) 

أه تضاؤل  �عد  حركة  خاصة  من  اإللك��ونية  التكنولوجيات  حققتھ  وما  وتآ�لها،  السياسية  ا�حدود  مية 

 . 1ا�سيابية سريعة للسلع واملعلومات واألموال والتمثيالت واملعا�ي الثقافية

ا�جديد ال�و�ي  بالعالم  تتعلق  محور�ة  دعاوى  ألر�ع  ا�حداثية  �عد  ما  أنصار  حِدث    ،و�روج 
ُ
ت  :

ً
أوال

  
ً
 �� ا�حياة ع�� ال�وكبالتكنولوجيا �غي��ا

ً
"ثمة    :Hans Jonasيقول هانز جوناس  �� هذا الّصدد  و  ،جذر�ا

ومعاي��   قوان�ن  قضية  أمام  النقاش  باب  يفتح  التكنولوجيا  تمثلها  ال�ي  املتأصلة  للمخاطر  متنامي  إدراك 

األخالق التقليدية". و�قول جاك در�دا "ألسباب فلسفية وسياسية تبدو مش�لة االتصال واالستقبال تلك،  

و�ذا أمكن للمرء أن يتعا�ش مع هذه  اقتصادية ا�جديدة، أك�� خطورة مما �عتقد،    -�� معطيا��ا التكنو  

املش��ك" والتفاهم  والتوفيق  والتناقض،  املرض،  مع  يتعا�ش  سوف  فإنھ  األفراد  2املش�لة  �ستمد   :
ً
ثانيا  .

اإلقلي�ي ن��ع من سياقھ 
ُ
وا امل�ان  ترتيب  عيد 

ُ
أ  :

ً
ثالثا �س��ل�و��ا.  ال�ي  السلع  اليوم من  يتم��   ،3هو�ا��م  إذ 

ب  ا�حدا�ي  �عد  ما  وتال��ي الوضع  والفردية،  االس��الكية،  والن�عة  وامل�ان،  الزمان  وانضغاط  الالإقليمية، 

. و�تسم عالم ما �عد ا�حداثة  4االختالفات ب�ن الواقع االف��ا��ي والواقع ا�حقيقي، و�ناء ال�جائن الثقافية

 . 5تتفاعل فيھ الثقافات بكثافة وعمق بين��يبأنھ عالم 

 �� عوملتھ ال�ي تتم بصورة ووت��ة غ��  أحد الطرق ال�ي ُيقال من خالل
ً
ها أن العالم قد صار ما �عد حداثيا

وال�ي  6مسبوقة واملتحركة،  املتنوعة  الثقافية  واألش�ال  ا�حداثية،  �عد  بما  العوملة  ترتبط  آخر،  بتعب��   .

د ا�حداثة  و�تسم ظرف العوملة وما �ع  ،�شمل أيضا ما �عد ا�حداثة املستندة ع�� إنتاج الرموز واس��الكها

ا�حا�اة   وصور  الرمز�ة،  والعالمات  واألذواق،  والقيم،  واملعلومات،  لألف�ار،  والدائم  املتواصل  بالتدفق 

 
1- Harris O., Temporalities of Tradition: Reflections on a Changing Anthropology, Quoted in, 
Hubinger Vaclav, Grasping the Changing World – Anthropological Concepts in the Postmodern Era, 
London, Routledge, 1996, p. (1). 
2- Fischer Michael M. J., Worlding Cyberspace: Toward a Critical Ethnography in Time, Space and 
Theory, Quoted In, Marcus George E., Critical Anthropology Now, Unexpected Contexts, Shifting 
Constituencies, Changing Agendas, School of American Research Press, 1991, p. (74). 
3- Lewellen Ted C., Groping Toward Globalization: In Search of An Anthropology without Boundaries, 
Reviews in Anthropology, Vol. (31), 2002b, p. (76). 
4- Lewellen Ted C., The Anthropology Of Globalization – Cultural Anthropology Enters The 21st Century, 
London, Bergins Garvey, 2002a, pp. (22 – 23). 

ن عالم ما بعد الحداثة هو عالم بينصي، وهنا يطرح جاك دريدا فكرة "بينصية الحياة الثقا -5
ٔ
فية". ويعني  يقرر ما بعد الحداثيون ا

ن البينصية هي عالقة داخلية متبادلة متمازجة 
ٔ
خر. على اعتبار ا

ٓ
ي شيء يرتبط بكل شيء ا

ٔ
ن ا

ٔ
نصار ما بعد الحداثة ا

ٔ
ذلك عند ا

يضا حوار ال نهائي بين النصوص دون توقع الوصول إلى نقطة اتفاق والتقاء. والعالم من منظور 
ٔ
ن البينصي هو ا

ٔ
ومعقدة. وا

نصار ما
ٔ
بعد الحداثة بالغ التعقيد والفوضوية ومتداخل بحيث بات من المستحيل فك الخيوط التي تربط كل هذه  المتشككين من ا

و مقدار القوى الموجودة حولنا: 
ٔ
ي محدد حول اتجاه ا

ٔ
و طرح را

ٔ
 التفاعالت ا

See: Rosenau, P.M., Postmodernism and the Social Sciences, Insights, Inroads and Intrusions, Princeton, 
Princeton University Press, 1992. 
6- Storey John, Cultural theory and popular culture: an introduction, London, Pearson, 2009, p. (203). 
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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. وتمثل العوملة أحد املسببات االجتماعية لتحول الثقافة إ�� ما �عد حداثية، إذ تحقق العوملة  1اإللك��ونية

 للثقافات، وذلك عن طر�ق
ً
 و�عقيدا

ً
 م��ايدا

ً
داخل مجتمع    هاإقحام ك��ة متنوعة من التقاليد وفرض  تنوعا

 سائح�ن أو مغ��ب�ن داخل مجتمعاتنا، إذ يخلق التنوع   ،مح�� مع�ن
ً
عت�� جميعا

ُ
ففي عالم ما �عد ا�حداثة �

كما يخلق "ما �عد    ،ال�و�ي بيئة غر�بة تبدو ف��ا �ل الثقافات غر�بة، و��يمن اغ��اب ثقا�� ما �عد حدا�ي

املركبة    stmodernizationpoالتحديث"   املصطنعة  بالطبيعة   
ً
عميقا  

ً
ل�افة    Constructedإحساسا

 . 2ال��تيبات االجتماعية واألش�ال الثقافية

�عد   ما  أو  ا�حداثة،  �عد  ما  عالم   �� الثقافة  وصف  معرض   �� األبرز   �� ثالثة  مفهومات  �عد    – ثمة 

ص  ة السائلة".  ا�حداثة، املعاصر: "الكر�ولية"، و"ال�جائن"، و"ا�حداث
ّ

  الدراسة �� مش�لة هذه  لذلك، تت�خ

�عد ا�حدا�ي املعاصر،    -�ساؤل محوري: ما �� صورة الثقافة ال�ي تر�سمها االتجاهات املفسرة لعالم ما �عد  

إ��   الثالثة؟ و�ناًء ع�� ذلك، ��دف هذه الدراسة  املفهومات    مقار�ة هذهوال�ي �ستند ع�� تلك املفهومات 

رض مقار�ات تتناول مستقبل الثقافة �� عالم يوصف بأنھ كر�و�� تارة، و�ج�ن وسائل تارة  ومشتمال��ا؛ وع

 آالت الثقافة �� عاملنا املعاصر.  أخرى؛ وطرح تصورات لم

األول، تحليل املضمون، و�مثل عملية فكر�ة تقوم ع��    ،وقد تو�� الباحث �� مقار�تھ أسلو��ن من�جي�ن

النصي للبيانات  الفئوي  أنماط وعالقات  التصنيف  الفئات التصور�ة، وذلك لتحديد  إ�� مجموعات من  ة 

: كتابات  ثال�ّي  متسقة ب�ن األف�ار الرئيسة. وقد استند تحليل املضمون �� هذه الدراسة ع�� تصنيف فئوي 

منظري الثقافة الكر�ولية ومقار�ا��ا؛ كتابات منظري الثقافة ال�ونية والت�ج�ن ال�و�ي؛ وكتابات ومقار�ات  

ونقادها.  م وا�خفيفة  السائلة  ا�حداثة  هذا  قد  ن��  اخ��االحقق  إ��  ل  التصنيف  البيانات  من  هائلة  ك��ة 

أقسام أو فئات منظمة، مع ال��ك�� ع�� فهم الرسائل واملعا�ي ال�امنة داخل النصوص. أما األسلوب الثا�ي،  

، والتحول  هاواستنطاق  ان األمور فهو األسلوب التحلي�� النقدي الذي يحقق قراءة ما ب�ن السطور، واستبط 

 من الواقع إ�� الفكر.  

 تأسيسا ع�� ما سبق، تروم هذه الّدراسة رصد ا�حاور اآلتية ومناقش��ا: 

: الثقافة الكر�ولية، وا�حياة �� املناطق الرمادية. 
ً
 أوال

: الت�ج�ن، والتنافذ الثقا�� املفرط. 
ً
 ثانيا

اقع السائل، وحياة  : الو
ً
 السرب. ثالثا

 

 
1- Beynon John & Dunkerley David (eds.) , Globalization - The Reader, London, the Athlone Press, 2000, 
p. (16). 
2- Turner B. S., Theories of Modernity and Postmodernity, Quoted in, Beynon J. & Dunkerley D. (eds.), 
Globalization Reader, London, Athlone Press, 2000, pp. (110 – 111). 
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 :الثقافة الکریولیة، والحیاة في المناطق الرمادیة -2

تتطلب أدوات جديدة للتفك��، ومصط�حات  ا�جديدة وأوضاعھ  ما �عد ا�حداثة الراهنة    ظروف عالم إن  

للتعب�� الكر�ولية    ،جديدة  مثل  مصط�حات  األخ��ة  السنوات   �� صيغت  والعوملة  creolizationلذلك   ،

م محل  لتحل  املعاي��  الثقافية،  فقدان  أو  واألنومي  الثقافية،  اإلم��يالية  مثل  كالسيكية  صط�حات 

 . 1والتغر�ب

ستعمل �لمتا "كر�و��"  
ُ
�Creole    "و"كر�وليةCreolization    سياقات مختلفة عديدة، و�طر�قة متنافرة ��

�شئ  crearaمشتقة من ال�لمة الالتينية    Creoleو�لمة كر�و��    ،وغ�� متساوقة
ُ
"  (و�ع�ي "أ

ً
  createdت أصال

originally  اإلسبانية ال�لمة  وتمثل   .(criollo    هذه وتصف  لل�لمة،   
ً
شيوعا التار�خية  االستعماالت  أك�� 

ستعمل هذا اللفظ عندما    املستعمر�ن اإلسبانال�لمة أبناء  
ُ
بدأ  الذين ولدوا �� منطقة البحر ال�ار��ي. فقد ا

ل الفر�سيون ال�لمة إ��    ،أمر��ا ا�جنو�ية  :�� استعمار العالم ا�جديداإلسبان   . ومع ذلك،  créoleوقد حوَّ

ا�جتمعات    �� البيض  ع��  املصط�ح  قصر  والذي  الساللية،  الناحية  من  ا�حصري  التعر�ف  واجھ 

 
ً
ا  االستعمار�ة (ساك�ي املستعمرات)، تحديا �� مطلع القرن الثامن عشر، وأشار إ�� ا�حلي�ن واملهاجر�ن    فعلي�

(ا�خاصة  اآلخر  املي��و�وليتانية  وا�حساسيات  والثقافات،  (األخالق)،  العادات  اكتسبوا  الذين  �ن 

 . 2باملستعمرة)

ثقافة   وصناعة  إنتاج   �� إذن،  املصط�حالكر�ولية،  أّن  إ��  �عضهم  و�ذهب    �ش��   "كر�و��"  الكر�و��، 

 إ�� الفرد الذي ولد �� أمر��ا ا�جنو�ية لكنھ من أصل إسبا�ي
ً
ثلھ مثل األنجلوساكسو�ي الذي ولد  م ،تار�خيا

�� الواليات املتحدة. و�التا�� فإن الكر�ولية �� �� ا�حقيقة أن �عيش الفرد �� املنطقة الرمادية، أي ما ب�ن  

 . 3ثقافيت�ن

(التثاقف  الثقا��  لالكتساب  الرئيس  الش�ل  تمثل  املستعِمرة  لقد  ا�جماعة  لغة  تب�ي   �� السيما    –) 

لغة   أو  اعتبار�ة  ل�جة  استعمال  أف��ى  وقد  وال���غالية.  والهولندية،  واإلنجل��ية،  واإلسبانية،  الفر�سية، 

، ول�جة أقل أهمية وأقل اعتبار�ة افر�قية أو وطنية، إ�� توليد العديد  European acrolectفرعية أور�ية  

الكر�ولية اللغات  املبسطة    ،من  اللغات  أو  الرطن  عن  اللغات  هذه  التواصل   pidginsوتختلف  (لغات 

، وأصبحت لغات أم. و�عرف اللغة الكر�ولية بأ��ا لغة منطوقة أو رطن    البسيطة) �� أّن 
ً
 مفصال

ً
لها م�جما

صة  ع�� املوسيقى (خا  Creoleوتطبق الصفة "كر�و��"    ،تصبح �عد ف��ة اللسان األص�� ل�خص�ن ع�� األقل

 
لدين عبد الغني، القاهرة، المركز القومي ، ترجمة محيــي امفترق طرق الثقافات: مقاالت عن الكريوليةتوماس هيالند اريكسون،  -1

 ).43، ص (2012للترجمة، 
2- Cohen Robin, Creolization, in, Ritzer George, Blackwell encyclopedia of sociology, Oxford, Blackwell 
Publishing, 2007, p. (817). 

 ). 47ولية، ص (: مقاالت عن الكريمفترق طرق الثقافاتتوماس هيالند اريكسون،  -3
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الكر�و��،   السمك  أيضا  هناك  والفن؛  واألدب،  والعمارة،  األز�اء،  أو  واملال�س  والط�ي،  والرقص،  ا�جاز)، 

 .1والزهور الكر�ولية، وا�خناز�ر الكر�ولية

استعمال   يمكن  أنھ  الثقافية  الدراسات  ومنظرو  االجتماع،  وعلماء  األن��و�ولوجيون،  ارتأى   
ً
وحديثا

أك� بمع�ى  الكر�ولية  الثقافات  مصط�ح  ب�ن  تحدث  ال�ي  املعاصرة  التالقح  أنواع  �افة  إ��  ليش��  ثراًء،   �

ينتقي األفراد عناصر معينة من    ،قوى الكر�ولية وتأث��ا��اإ��  ا�خضوع  تتفاعل، و�� حال  ا�ختلفة عندما  

ألصلية، ثم  الثقافة الوافدة أو املوروثة، و�خلعون عل��ا معا�ي مختلفة عن تلك ال�ي امتل�وها �� الثقافة ا

 .2بذلك تنويعات جديدة �لية تز�ح األش�ال القديمة وتحل محلهاليخلقوا يدمجو��ا بصورة إبداعية 

، حيث �عيد ال��ديدات ال�ونية املعوملة  indigenizationو�مكن، ببساطة، تمي�� الكر�ولية عن التأصيل  

التجا�س   وفرض  إضفاء  وعن  ا�حلية؛  الثقافية  األش�ال  أصالة  ��حق  homogenizationإثبات  حيث   ،

، حيث تبقى األقسام  multiculturalism��يء �� طر�قها؛ وعن التعددية الثقافية   قوى ثقافية مسيطرة �ّل 

  األمر  بي��ا. لكن    وجود حوار  حال  أو الشرائح الثقافية امل�ونة حية ح�ى ��
ً
محاولة فصل  هو  األك�� �عقيدا

ذا  مصط�حات  عن  للكر�ولية  املعاصر  ال�جائن  التصور  ت�و�ن  مثل  صلة  والتوفيقية  hybridityت   ،

syncretism  وال�وزمو�وليتانية ،cosmopolitanism  وع�� القومية ،transnationalism ��والتداخل الثقا ،

interculturality بصورة متم��ة ع�� اإلبداع الثقا��، واملشاركة، والتجاوز أو    . ومع ذلك ال تؤكد الكر�ولية

 .3السمو، واالخ��اع

املارتيني�ى الثقا��  واملنظر  ال�اتب  أعمال   �� للكر�ولية  املعاصرة  التصورات  جل��انت    4تتبدى  إيدوارد 

Edouard Glissantجذر فذ ووحيد� 
ً
، وطائفي، ولكن  ، الذي يتساءل عما إذا كنا نؤثر "هو�ة ال تمثل تجسيدا

؛ جذر لھ ك��ة من االمتدادات وامل�حقات �� �ل االتجاهات، ال يقتل  rhizomeتجسيد ملا نطلق عليھ جذمور  

بالغة   األعمال  ؟" ومن 
ً
جميعا بي��ما  وعالقة   

ً
اتصاال يقيم  ولكن  الفذ،  ا�جذر  يفعل  كما  بھ،  يحيط  ما  �ل 

��   قّر . و�ُ Ulf Hannerzاالجتما�� السو�دي الف هانرز  األهمية �� هذا اإلطار أعمال األن��و�ولو�� الثقا��  

  ب،  global ecumeneدراستھ عن تطور العالم أو الفضاء ال�و�ي  
ً
أن "العالم �� حالة كر�ولية". و�ردف قائال

ثقافات    أّن  ب�ن  أ��ا تخلق آصرة قو�ة  يتحدث. كما  أو  أن يجيب  للهام��ي  م��ايدة  تتيح بصورة  "الكر�ولية 

 .5راف ال�ي صارت �عض سلعها الثقافية ا�جديدة أك�� جاذبية بصورة م��ايدة �� سوق عاملي"املركز واألط 

أف��ى تزايد ال�جرة ووسائل االتصاالت ا�حديثة، �� العقود األخ��ة، إ�� تمز�ق النسيج الثقا�� �� كث��  

ثقافية شظايا  من  يتألف  عالم  وخلق  العاملية،  ا�جتمعات  وا  ،من  املعتقدات  واألف�ار  "وتنوعت  آلراء 

 
1- Cohen Robin, Creolization, p. (817). 
2- Ibid., pp. (817 – 818). 
3- Ibid., p. (818). 

فرانس، ويبلغ عدد سكانها   – دي  –جزيرة فرنسية تقع في البحر الكاريبي، عاصمتها فورت  وهي، Martiniqueنسبة إلى جزيرة  -4
 .2007حسب تعداد  399000

5- Ibid., p. (818). 
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ولم �عد من املمكن إ�شاء حدود    ،زد ع�� ذلك أ��ا ال تنت�ي إ�� امل�ان  ،وأصبحت أك�� من أي وقت م��ى

حول م�ان مع�ن أو  الثقافات  ب�ن  والالم�انية  تو   ،موضوعية  الالمركز�ة  املعلومات  اإلن��نت وشب�ات  مثل 

 ع�� المحدودية الثقافات
ً
 . 1ية وتحولها إ�� حدود نفيذة"أو اخ��اق حدودها اإلقليم مثاال

الكر�ولية   مصط�ح  ا�ح��"    Creolizationوُيستعمل  "�ا�جتمع  مصط�حات  محل  ليحل  اليوم 

community  .وقوي دائم  حراك   �� األفراد  صار  كذلك  هو�تھ،   �� ا�حلية  ثنائي  ي�ون  أن  يمكن  فالفرد   ،

وتفكك الثقافات الوطنية، و�عددية اللغات،  بأن التفاعالت الثقافية املكثفة،    Glissantيحاجج جل��انت  

 ،إذ فاقمت تكنولوجيا االتصاالت ا�حديثة وضاعفت من االحت�اك والتنوع  ،قدر محتوم ل�ل ا�جتمعات 

العناصر  تقوم  أن  تقت��ي  ال�ي  الكر�ولية،  إ��   
ً
حتما تقود  سوف  العارمة  الفو��ى  أن  ا�حقق  ومن 

بعض. بتعب�� آخر، ال يحدث هذا االحت�اك والتمازج واالتصال  الالمتجا�سة (�� عالق��ا) بتثبيت �عضها ال

. و 
ً
هل يفرز ذلك عالقات اجتماعية تتسم    ،ولكن ،عاألصول وا�جذور والتنوّ   تتضّمن الكر�ولية تنا��ياخ��اال

با�حراك والتنوع؟ وهل العالقات االجتماعية اآلن متنوعة ومرنة ومتحركة بصورة م��ايدة بصرف النظر عن  

  2عمليات الكر�ولية؟

 ل�حجج ال�ي �سوقها فرضية اإلم��يالية الثقافية.  
ً
 قو�ا

ً
���ي الكر�ولية بأن التجا�س الثقا�� ال يوفر أساسا

الرأسمالية  فاإلم  لراق من راقات ا�حداثة 
ً
نتاجا باعتبارها   من ذلك، 

ً
فهم، بدال

ُ
ت أن  الثقافية يمكن  ��يالية 

الغر�ية ال�ي تكسو، وال تطمس بالضرورة، األش�ال الثقافية القائمة. إن األف�ار ا�حداثية وما �عد ا�حداثية  

االس��ال والن�عة  والرأسمالية،  والعقالنية،  وامل�ان،  الزمان  وا�جنسانية  عن  واألسرة، sexualityكية،   ،

 إ�� جنب  
ً
 بي��او والنوع، ا�خ، تتموضع جنبا

ً
 أيديولوجيا

ً
وناتج ذلك    ،ا�خطابات القديمة، و�قيم ذلك تنافسا

والقومية واألصولية  التقليدية  الهو�ات  و�نتاج  للهو�ة  �جينة  أش�ال  من  مدى  ي�ون  أن  و�ستمر    ، يمكن 

ا�خالصة أن  و لتعا�ش مع ال�وزمو�وليتانية، وضعف ووهن الهو�ات القومية.  القومية والدولة القومية �� ا

املع�وس   التدفق  باتجاه  reverse  flowعمليات  االندفاع  مثل  مثلها   
ً
تماما قو�ة  والت�ج�ن  والتشظي،   ،

 . 3التجا�س

ق،  �ش�ل ثقافة كر�ولية سطحية تفتقر إ�� العم  وأوضاعھ   وا�ح إذن، أن ظروف عالم ما �عد ا�حداثة

�� منطقة رمادية، أي ما ب�ن ثقافيت�ن، إحداهما   وتجسد تجاور املتناقضات أو املتغايرات، ويعيش الفرد 

�ونية، واألخرى محلية. وهكذا يتع�ن االهتمام بمقار�ة العالم الكر�و�� باعتباره يمثل وسيلة ناجعة لوصف  

 
 ). 353، 341، ص (مفترق طرق الثقافات: مقاالت عن الكريوليةتوماس هيالند اريكسون،  -1

2- Mintz Sidney W., The Localization of Anthropological Practice, Critique of Anthropology, Vol. 18 (2), 
1998, p. (120). 
- Françoise Vèrges, Post colonial Challenges, Quoted in, Gane, N., The Future of Social Theory, London, 
Continuum, 2004, pp. (197 – 199). 
3- Barker Chris, Cultural studies: theory and practice, London , sage, 2008, p. (163). 
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 و�عيش  
ً
ال�ي تحتضننا جميعا نتاج  .1ف��اعاملنا املركب وا�جتمعات املتنوعة  والكر�ولية ال �ع�� فقط عن 

و�عد القاهرة    ،ذلك أ��ا ماثلة �� داخل ا�جتمع الواحد  ،التقاء وتالقح ما هو مح��، وما هو عاملي أو �و�ي

 إذ تحوي ثقافات متنوعة يحتاج نتاج تفاعلها إ�� بحٍث 
ً
 مستفيض�ن.  وتقّصٍ  نموذجا

 : التهجین، والتنافذ الثقافي المفرط -3

م ال�ج�ن  �شأ  الت�ج�ن   hybridityصط�ح  ويش��  البسات�ن.  وزراعة  والزراعة،  الر��،  مجال   ��

Hybridization  اإ�� تطو�ر مجموعات جديدة من طرق تطعيم نبات أو فاكهة بأخرى. و�عد الوراثة تطبيق 

 cyberneticانية  (ال�ائنات السي��   cyborgsلفكرة الت�ج�ن. أما اآلن فيش�� ال�ج�ن إ�� السيبورج    اآخر إضافيّ 

organisms  اتحادات تجمع ب�ن البشر أو ا�حيوانات، والتكنولوجيا ا�جديدة (ع�� سبيل املثال، ا�حيوانات :(

 وراثية). -األليفة ال�ي تحمل رقائق لتحديد هو���ا، والهندسة البيو

.  syncretismوقد و�ج مصط�ح �ج�ن إ�� العلم االجتما�� عن طر�ق أن��و�ولوجيا الدين وفكرة التوفيقية  

لتقليدين مختلف�ن ��   Bastideويعرف باستيد   التوفيقية بأ��ا "توحد وتجمع قطع من التار�خ األسطوري 

ولية �� علم اللغة ا�جال التا��  و�انت اللغات الكر�ولية والكر�   ،تقليد واحد �ستمر �� أن ينظمھ �سق واحد"

واألش�ال   الثقافات  ب�ن  التفاعل  الكر�ولية  وتصف  اهتمامھ.  واجتذب  االجتما��  العلم  انتباه  لفت  الذي 

 . 2الثقافية ا�ختلفة واملتمايزة

ن األن��و�ولوجيون الذين يدرسون ارتحال العادات واملواد الغذائية أن قواعدنا أو أصولنا مختلطة   يب�َّ

 �� تطور األنواع. إن    mixingالتمازج    ورة عميقة، وال يمكن أن ت�ون غ�� ذلك. ويعّد بص
ً
أو الت�ج�ن جوهر�ا

�والج   هو  االستعمار�ة،   ، collageالتار�خ  قبل  الراقات  �شمل  وال�ي  التار�خ،  راقات   �� �امن  وال�ج�ن 

ج�ن، بوصفها تؤدي مهمة ا�حدود  ل�ل م��ا مجموعات متم��ة من ال�و واالستعمار�ة، وما �عد االستعمار�ة،  

رض ع�� الراقات العميقة للت�ج�ن والتمازج �� الزمن التطوري حلقات تار�خية  
ُ
والتوق إ�� االختالف. وقد ف

العابرة   العبودية  مثل  وحلقات  اإلم��اطور�ة  وسلطة  احتالل،  أو  غزو  طو�لة،  ثقافية  ع��  تجارة  قوامها 

 ا�حلقات وع��ها يمكن تمي�� �شكيالت �جينة إضافية.  لألطل��ي والتجارة الثالثية. وداخل هذه

إن الت�ج�ن عملية قديمة قدم التار�خ، لكن سرعتھ ووت��تھ ومجالھ يتفاقم و�تسع ع�� إثر �غ��ات بنائية  

العوملة   وتمثل  الثقا��.  ب�ن  االتصال  من  جديدة   
ً
أش�اال تخلق  ال�ي  ا�جديدة  التكنولوجيات  مثل  ك��ى، 

فإن تحول الفكرة    قديمة،هذه املرحلة ا�جديدة. و�ذا �انت ممارسات الت�ج�ن والتمازج   املعاصرة املتسارعة

، �عود إ�� الثمانينيات.
ً
 �عد جديدا

ً
�شمل الت�ج�ن والتمازج   و�مع�ى أوسع إ�� موضوع للبحث بوصفھ منظورا

فة والفن. وقد جعلت  (ت�و�ن من مدى متنوع من األشياء املتاحة) �� الثقا   bricolageفكرة ا�خليط املتنوع  

 
1- Cohen Robin, Creolization, p. (817). 
2- Pieterse Jan Nederveen, Hybridity, in, Ritzer, George, Blackwell encyclopedia of sociology, Oxford, 
Blackwell Publishing, 2007, p. (2191). 
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الدادية من مزج األشياء واملنظورات سم��ا املم��ة، واستلهمت ال�والج. وتحركت السر�الية خطوات إضافية  

النف��ي ظواهر   التحليل  الفن املفاهي�ي وال��كي�ي. كما جمع  متجاوزة هذه ا�خطوط، و�ن�حب ذلك ع�� 

  
ً
تحت عناو�ن جديدة    -والزالت والرموز الفرو�دية    األحالم، الن�ات أو الدعابات،  –متنوعة ومختلفة معا

 . 1ترتبط بالت�خيص النف��ي وتمثل أهمية لھ

فائدتھمفهوم    يثبت  جديدة   الت�ج�ن  أش�ال  وظهور  الثقا��،  االم��اج  ع��  الضوء  إلقاء   �� وأهميتھ 

ذلك  ،للهو�ة بحاجة    ومع  أنماط نظل  ب�ن  التمي��  إ��ھإ��  باإلشارة  ذلك  تحقيق  و�تع�ن  املعينة    ،  الظروف 

اجتماعية   بي��س  محّددة،�جماعات  يطرح  والثقا��  pieterse  وهنا  البنائي  الت�ج�ن  ب�ن   
ً
يش��  ف  ،تمي��ا

الت�ج�ن البنائي إ�� مجموعة اجتماعية ومؤسسية من الت�ج�ن أو الت�و�نات ال�جينة، ع�� سبيل املثال،  

�د ف��ا مدى ا�خيارات التنظيمية املتاحة لألفراد.  مناطق ا�حدود، أو مدن مثل ميامي أو سنغافورة، وال�ي تز 

التمثيل   من  ت��اوح  ال�ي  الثقافية،  االستجابات  فيم��  الثقا��  الت�ج�ن  بأش�ال    assimilationأما   
ً
مرورا

االنفصال، إ�� �جائن تزعزع استقرار ا�حدود الثقافية وتطمسها. ويشمل ذلك انفتاح "ا�جتمعات املتخيلة"  

nitiesimagined commu  .  امل��ايد التجاوز  ع��  عالمتان  والثقا��  البنائي  الت�ج�ن  بأن  بي��س  و�حاجج 

 . 2ل�حدود. ومع ذلك ال يمثالن انمحاًء ل�حدود

ة �� ش�ل �ج�ن بالفعل منقسم من حيث قسمات الدين،  فئة ثقافيّ  �ّل  وهنا يتع�ن لفت االنتباه إ�� أّن 

والعمر،   والنوع،  هو �ج�ن والطبقة،  ملا   
ً
ام��اجا النحو،  الت�ج�ن، ع�� هذا  و�مثل  جرا.  وا�جنسية، وهلم 

الثقافات �� نطاقات ل�حدود املتحولة والت�ج�ن أو ت�و�ن ال�جائن. ومع ذلك حقق مفهوم  جميع    بالفعل. إّن 

 . 3الت�ج�ن القدرة ع�� إدراك إنتاج هو�ات وأش�ال ثقافية جديدة

بصمتھ األور�ي  االستعمار  األرضية  ترك  الكرة  ع��  التفرقة    ،الثقافية   ��  
ً
ووا�حا  

ً
قاهرا ذلك  و�ان 

العنصر�ة ا�جنوب أفر�قية أك�� من أي م�ان آخر. هناك اتحد اإللھ األبيض والسيف األور�ي لفرض وت��ير  

اللغة، والر�اضة، والعمارة، واملوسيقى   �� الثقافة األور�ية    السيطرة واإلخضاع. و�� جنوب أفر�قيا تتج�� 

تمثل  األور�ية  الثقافة  بأن  البيض  لدى  العام  والشعور  والتليفز�ون،  والسينما،  الرسم،  وفن  والطعام، 

 من فكرة  إّن  الثقافة العليا. ومع ذلك، ف
ً
تأث�� املؤثرات الثقافية ا�خارجية ع�� جنوب أفر�قيا أك�� �عقيدا

�خار��" والداخ��". وال�جائن ماثلة �� �ل �جائن ثقافية تتش�ل من "ا  إذ ثمة  ،االم��يالية الثقافية البسيطة

املثال ع�� ذلك، موسيقى الراب أو ش�لها األمر��ي الذي يدين ألفر�قيا أو غرب أفر�قيا ع��    ،م�ان �� العالم

 .4وجھ التحديد

 
1- Ibid., p. (2190). 
2- Barker Chris, Cultural studies: theory and practice, pp. (257 - 258). 
3- Ibid., p. (258). 
4- Ibid., p. (161). 
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والقهر الفرض  فكرة  ع��  جوهره   �� الثقافية  االم��يالية  مفهوم  �ان    ،�ستند  فإذا  ذلك  األفارقة  ومع 

�عض أش�ال املوسيقى الغر�ية، ويشاهدون �عض صور التليفز�ون الغر�ي، و�بتاعون السلع    ���ستمعون إ

عة �� الغرب، إذا �ان   كيف يمكن االتفاق ع�� أن ذلك يمثل سيطرة  األمر ع�� هذا الّنحو فاالس��الكية املصنَّ

ا إن  الزائف".  "الو��  فكرة  ع��  ل  �عوَّ ال�ي  ا�حجج  إ��  االلتجاء  دون  هيمنة  ال�ونية  أو  الثقافية  لتدفقات 

(امل��ابطة)   ضوء    rhizomorphicا�جذمور�ة  ع��  أقل  بدرجة  ووصفها  ��خيصها  يمكن  واملنفصلة 

 .
ً
 ثقافيا

ً
 مصط�حات السيطرة والهيمنة، و�درجة أك�� باعتبارها �جينا

ذلك تأث��    الشاهد ع��و   ،العوملة ال تتش�ل بتدفق أحادي �� اتجاه واحد من الغرب إ�� بقية العالم  إّن 

  ،األف�ار واملمارسات غ�� الغر�ية ع�� الغرب، ع�� سبيل املثال، التأث�� ال�و�ي أو العاملي "للموسيقى العاملية"

وت�و�ن جماعات شتات    ،وتصدير املسلسالت التليفز�ونية من أمر��ا الالتينية إ�� الواليات املتحدة وأور�ا

وتأث�� اإلسالم والهندوسية والبوذية والديانات العاملية    ل؛عرقية ع�� حركة الس�ان من ا�جنوب إ�� الشما

 و�يع األطعمة واملال�س العرقية.   commodificationوسلعنة أو �سليع   ،األخرى داخل الغرب

هذا التصور ال ُيق��ي املنظورات الغر�ية "للتقدم" عن املركز فحسب، ولكن يف��ي أيضا إ�� تفكيك  

اهنة من مراحل العوملة املتسارعة ليست  املرحلة الرّ   ذلك أّن   ،مية املتجا�سةالفكرة ا�جردة للثقافات القو 

تطوّ  عملية  باألحرى  ولك��ا  االتجاه.  إ��  أحادية  تف��ي  متفاوت  والتفككر  والتنظيم    التشظى  ناحية،  من 

 جديدة لالعتماد املتبادل العاملي،    – والتنسيق من ناحية أخرى  
ً
"آلخر�ن"  ف��ا  وجود    وال�ي الإ��ا تقدم أش�اال

 بازغة ناشئة لل��ابط العاملي والو�� ال�و�ي. ومن  
ً
مرة أخرى. و�تضمن ذلك، ع�� حد �عب�� جيدنز، أش�اال

 منظور جيدنز، ال يحقق ذلك فقط أن يجي 
ً
 متبادال

ً
 واستنطاقا

ً
 .1ب اآلخر، ولكن يحقق استجوابا

�� السلوك االس��ال�ي وأساليب ا�حياة والهو�ات، وتص��   Cut’n’mix�سود اليوم خ��ات "القطع واملزج"  

يومية، ع�� سبيل املثال الطعام وقوائمھ. ويش�� ت�و�ن ال�جائن إ�� مز�ج من الظواهر ال�ي اعت��ت مختلفة، 

لت�ج�ن هو الطرق ال�ي من خاللها �غدو األش�ال منفصلة عن املمارسات القائمة، وتتحدد مع  ومستقلة. وا

ممارسات    �� جديدة  الئمأش�ال 
ُ
ت املكثف،   جديدة،  الثقا��  ب�ن  االتصال  عالم  ت�ا��  أو  ال�ج�ن  فكرة 

�� �عض ا�جاالت.  والتعددية الثقافية اليومية، وتنامي ال�جرة، وحيوات الشتات، وتآ�ل ا�حدود، ع�� األقل  

و�عد األش�ال ال�جينة ا�جديدة مؤشرات ع��    ،لذلك صار ت�و�ن ال�جائن فكرة بارزة �� الدراسات الثقافية

 . 2�غ��ات عميقة تحدث نتيجة ل�حراك، وال�جرة، والتعددية الثقافية

تمثل أحد   أهمي��ا من �و��ا  ال�ج�ن  العومل  ثالثوتكتسب فكرة  �� مقار�ة  رئيسة   ، ة والثقافةاتجاهات 

أّن  فكرة  املاكدونالدية    األول   �� ا�حال  (مثلما  م��ايدة  بصورة  ومطردة  متحدة  أصبحت  ال�ونية  الثقافة 

McDonaldization أّن فكرة  والثا�ي  ل�حضارات"  )؛   
ً
"صداما تتضمن  تنتج    ،العوملة  العوملة  أن  والثالث 

الثقافية �� املا��ي وا�حاضر، ال تتحرك    ا�خ��ات  تركيبات وتمازجات جديدة. وتؤكد رؤ�ة ال�ج�ن ع�� أّن 

 
1- Ibid., pp. (161 - 162). 
2- Pieterse Jan Nederveen, hybridity, p. (2188). 
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. وال��امن الثقا�� يحدث، ع�� سبيل املثال، ��  cultural synchronizationببساطة صوب ال��امن الثقا��  

تمارسھ الثقافات غ�� الغر�ية ع�� الغرب،    اعالقتھ بالتغ�� التكنولو��، لكن تيارات مضادة تتضمن تأث�� 

 � الغر�ية ع�� �عضها البعض.  تمارسھ الثقافات غ� اوتأث�� 

الثقا��   التقارب  رؤ�ة  وأهمية    cultural convergenceأما  الغر�ية،  للثقافة  ا�ح��  التلقي  فتتجاهل 

كما تبالغ ��    ،مثل املوسيقى العاملية  third culturesوالثقافات الثالثة    crossover cultureالثقافة العابرة  

رها الغرب �� �� ذا��ا  تقدير تجا�س الثقافة الغر�ية، وتتغ افل عن أن العديد من السمات الثقافية ال�ي صدَّ

ذلك إذا تتبعنا أ�سا��ا أو �ج��ات �س��ا. لقد أفضت قرون من    ،ذات طبيعة مختلطة من الناحية الثقافية

الثقا��   الثقافة األو   cultural osmosisالتنا�ح والتنافذ  إ�� ثقافة عابرة، وتمثل  ر�ية  ب�ن الشرق والغرب 

 من ذلك املز�ج ال�و�ي  
ً
. ولردح من الزمن �انت أور�ا ع�� الطرف املتلقي للتأث��ات  me´langeوالغر�ية جزءا

 . 18001الثقافية الوافدة من الشرق، وقد بدأت سيطرة الغرب وتفوقھ من العام 

. و�ؤكد النقاد ع��  
ً
اها  سذاجة الرؤ�ة ال�ي مؤدّ ُينتقد منظور ال�ج�ن أو ت�و�ن ال�جائن باعتباره نخبو�ا

ال�ج�ن    و��الثقافات واللغات مختلطة أو �جينة،    �ّل   أّن  الثقافات نقاءها. وملنظور  تن�ع عن  ال�ي  الرؤ�ة 

و�ّن  ا�جوهر�ة. إن فكرة ا�حدود مسألة حياة أو موت،  للن�عة   
ً
باعتباره نقدا الت�ج�ن يمثل   أهمية  تجاهل 

 .2قضية سياسية

 : ة الِسربْ الواقع السائل وحیا -4

تحوّ  وقع  املاضية  القليلة  العقود  املفكر�ن  خالل  من  ثالثة  ره  صوَّ ا�حديثة،  ا�حياة  طبيعة   �� عميق  ل 

  Ulrich Beck، وأولرش بيك  Zygmunt Baumanاالجتماعي�ن البارز�ن املعاصر�ن، وهم ز�جمونت باومان  

جيدنز   م��ىAnthony Giddensوأنتو�ي  قرن  نصف  خالل  أنھ  ارتأوا  وقد  مركبة    .  جديدة  مرحلة  حلت 

ا�حداثية،   مراحل  من     و��وجامحة 
ً
معا آن   �� ومقلقة  تحر�ر�ة  ال�حظة 3مرحلة   �� التغ��  صار  حيث   .

 �� حياتنا الفردية وا�جماعية والعامل الذي �ش�ل، �� رأي باومان،  
ً
التار�خية الراهنة العادة األك�� استقرارا

 . 4�� مواجهة اإلخفاقات –أو نفشل   –دمات، وننجح  ثقافتنا اليومية واملعيشة، و�ھ نواجھ الص
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 : السائلة   الحداثیة   إلى من الحداثیة الصلبة    - 1- 4

تب�ي بيك وجيدنز التحول االجتما�� املعاصر، فإن�ي أفضل   برغم   من املصط�حات لوصف هذا 
ً
عددا

 ر هذا االنتقال  مس�ى صاغھ باومان الذي نمذج وصوّ 
ً
 ب�ن مرحل�ي ا�حداثية "الصلبة"    باعتباره مرورا

ً
وانتقاال

للرأسمال و"ا�خفيفة"  والكثيفة"  "الثقيلة  بالتشكيالت  التوا��  ع��  ترتبطان  واللت�ن  وقد  و"السائلة"،  ية. 

الصلبة   ا�حداثية  ح�ى  Solid modernityا�سمت  واستمرت  عشر  الثامن  القرن  ��اية   �� �شأت  ال�ي   ،

�افة جوانب   �لية ومستديمة ع��  إ�� سيطرة  املقارن ألدوارها االجتماعية وتطلعا��ا  بالثبات  الستينيات، 

الكتلة الهائلة والروتينيات غ�� املرنة  الوجود. ومن رموز هذه املرحلة عقلي��ا الصارمة وا�جامدة وال�ونية، و 

االجتماعية   النظم  ع��  السيطرة  ع��  بقدر��ا  مقتنعة  أداتية  عقالنية  تخدم  وال�ي  الثقيلة،  للصناعة 

وصف أوضاعنا الراهنة، من خالل    ئموالطبيعية. ومن ناحية أخرى �عّرف وتحدد ا�حداثية السائلة، ال�ي تال 

وتتسم ارتباطا��ا املالية بأ��ا أخف بدرجة كب��ة،    ،ة واملشروطة لتطلعا��اسيول��ا الكب��ة والطبيعة املؤقت

 .1و�نظام اقتصادي ما �عد صنا�� أخف

باومن بأنھ �� العالم املتقدم ع�� األقل، وقعت تحوالت جوهر�ة متداخلة، أو �� جار�ة �� الوقت    و�حاّج 

، بل وغ�� مسبوق، لطرق ا�حياة  
ً
 جديدا

ً
الفردية، بما يث�� سلسلة من التحديات غ��  الراهن، خلقت وضعا

خطورة  ،املعهودة وأك��ها  التحوالت  هذه  أبرز  ل    ،ومن 
ّ
األول،  تمث مرحلة  ��  التحول  من  ا�حداثة  انتقال 

"السيولة" مرحلة  إ��  الفردية،    ،"الصالبة"  االختيارات  تحدد  ال�ي  األبنية  بمع�ى  االجتماعية،  فاألش�ال 

  واملؤسسات ال�ي تضمن دوام ا
ً
لعادات وأنماط السلوك املقبول، لم �عد قادرة ع�� االحتفاظ �ش�لها زمنا

؛ إ��ا تتحلل وتنصهر �سرعة فائقة
ً
ن تتحول إ�� ا�حالة الصلبة أو  أكما أن األش�ال ا�حاضرة يصعب    ،طو�ال

 مرجعية ألفعال البشر �سبب عمرها القص��. أما التحول الثا�ي، فيتمثل �� االنفصال
ً
ب�ن   أن تص�� أطرا

الفضاء العوملي (خارج إطار    الدولة إ��السلطة والسياسة. ففي هذا الزمن، ينتقل جانب كب�� من سلطة  

 . 2الدولة). �� ح�ن تبقى السياسة محلية

التحوّ  الضمان  وأما  تقليص  أو  للدولة  االجتما��  للدور  الدائم  التدر���  اال��حاب  فهو  الثالث،  ل 

ض ذلك األسس االجتماعية للضمان    ،الدولة ضد �جز األفراد أو ضد املصائبا�جما�� املدعوم من   و�قوَّ

الت�حية  فكرة  الروابط االجتماعية  جوفاء، لقد استحّقت  ا�جتمع �لمة    يبدو مصط�حاالجتما��. وهكذا  

املباشرة الفردية  أجلها  باملصا�ح  أ�حت،  من  أّ��ا  تة  هشة   غ�� 
ّ
الفرد  ومؤق فاملعاناة  كب��،  حد  من  إ��  ية 

والسلع   العمل  أسواق  تقلبات  عن  الصادرة  تبعث  تبعث  ال  األخطار  ما  بقدر  الوحدة  االنقسام  ع��  ع�� 

�ع�� من قيمة املواقف التنافسية، وتحط من قيمة التعاون والعمل ا�جما��، لذلك صار  كما أّ��ا  و�عززه،  

 
1- Smythe Luke, Modernism post - postmodernism: art in the era of light modernity, p. (367 – 368). 
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"البنية" إ��  منھ  "الشبكة"  إ��  أقرب  و�غ��ات  و   ،ا�جتمع  مشتتة،  وانفصاالت  اتصاالت  من  مصفوفة   ���

 .1ال��ائية �� جوهرها

. ��ذه ال�لمات 2يد من امللل""لم �عد بوسعنا أن نطيق أي ��يء يدوم، لم �عد �علم كيف يمكننا أن نف

داللة �� سياق ما ير�د أن يقولھ  اس��الل ذو  لبول فال��ي �س��ل باومان كتابھ عن ا�حداثة السائلة، وهو  

� من   باومان �� هذا الكتاب، وهو أن العالم يتجھ نحو مز�د من السرعة وامليوعة والتبدل املستمر إ�� حد غ�َّ

 . 3�عد يحتمل أش�ال الثبات والديمومة طبيعة اإل�سان املعاصر الذي لم

ويعد ز�جمونت باومان أحد أبرز منظري ومفسري العصر الذي �عيش فيھ، العصر الذي يتحول إ�� كتلة  

عديمة الش�ل، ومشوهة، تميل إ�� التغ�� املتواصل املطرد والعنيف. وال يمثل ذلك "العصر ا�حديث" أو  

ه الف��ة بأ��ا حداثة سائلة. و�ركز مفهوم ا�حداثة السائلة ع��  هذ   ولكن �عّرف"العصر ما �عد ا�حديث"،  

التحوالت ال�ي تؤثر �� ا�حياة اإل�سانية فيما يتعلق با�حددات أو الثوابت ا�حياتية للسياسة العامة. وعالوة  

ھ، علييمكن أن يقهر مفهوم ما �عد ا�حداثة و�تغلب    مصط�ًحا  ع�� ذلك، تمثل ا�حداثة السائلة عند باومان

ال    ألنھ العابر  للزائل  قيمة  تمنح  أو  ا�حياة  فيھ  ر  تقدَّ الذي  الواقع  املعاصر:  العالم  باتجاه  يميل  مصط�ح 

املنفعة   أو  للفائدة  األولو�ة  املدى، وتص��  العاجل ال طو�ل  أي قيمة أخرى.    utilityالدائم، والفوري  ع�� 

ف�ح ا�حاجة ا�جال للرغبة، وتف�ح الضرورة  بتعب�� آخر، ُيف�ح الثابت والدائم الطر�ق للزائل العابر، و 
ُ
ت

 . وتوسم فو��ى العوالم ا�حياتية عالم اليوم.  4الطر�ق للمنفعة أو الفائدة

وا�ح إذن، أن باومان قد تحول �� أعمالھ األخ��ة من "ما �عد ا�حداثية" إ�� "ا�حداثية السائلة". و�ؤشر  

 ثمة نظا  مفهوم ا�حداثة السائلة الذي طرحھ ع�� أّن 
ً
سريع التغ�� ُينذر بتقو�ض �افة أف�ار وتصورات    ما

   االستمرار�ة واملتانة. و�ف��ض ذلك، 
ً
�عدم االنتماء ل�افة أش�ال البنية أو ال��كيب االجتما��. وتمثل    شعورا

   مصط�ًحا  ما �عد ا�حداثية، �� رأي باومان،
ً

وقد طرح    ،يطبق ع�� مدى واسع من التحوالت االجتماعية  شامال

ا�ح بوصفھ  مصط�ح  السائلة  �� األ  املصط�حداثة  االستمرار�ة،  أش�ال  وكذا  التغ��ات،  لفهم  مالئمة  ك�� 

 .5ا�حداثية وا�حداثة
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 إزاحة ما بعد الحداثة، واستبدال ما بعد الحداثیة:   - 2- 4

 مصط�ح "ا�حداثة السائلة"    �انإذا  
ً

ع�� مصط�ح "ما �عد ا�حداثية"، فماذا �ع�ي استعمالھ ملع�ى    مفضال

سياق ا�حداثة الراهن؟ بطر�قة معينة، يمكن النظر إ�� تفضيل باومان ملصط�ح ا�حداثة السائلة بوصفھ  

إ��   جزًءا ا�حداثة. و�رجع هذا االنحسار، ع�� األرجح،  �عد  لتيار ما  الراهن  من استجابة عامة لالنحسار 

وعن طر�ق اخ��ال    ،ا�حداثة �� التطرق إ�� ما هو أ�عد من نقد الفكر األسا��ي والقاعدي  إخفاق ما �عد

دت ما �عد   "االجتما��" إ�� �سق مجرد من االختالفات، والذات إ�� وهم عن الفردية وا�حضور الذا�ي، جرَّ

الف ملع�ى  مالئم  تفس��  تقديم  عن  �جزت  ثم  ومن  ا�جتمع،  من  وان��عت  الفاعل�ن  والتغ��  ا�حداثة  عل 

 االجتما��.  

 ع�� أبنية القوة ا�خاصة با�حداثية، بيد أ��ا لم تضع، أو ر�ما  
ً
 حماسيا

ً
وقد مثلت ما �عد ا�حداثة �جوما

.  foundational-antiأل��ا �انت معادية �عناد لألسس والقواعد    نظًرا   �جزت عن وضع، مبادئ لبناء بديل

ا�حداثو� �عد  ما  اتخذت  ا�حداثة،  من  ا  ة  ال�خر�ة  هزلي�  إطاًرا 
ّ

التغ��ات    تر �عذ عن  مقوالت  إ��  ترجمتھ 

ن ع�� املنظر�ن االجتماعي�ن صوغ   الزمنية �� ا�جتمع. ومع ذلك، تحول العالم و�غ�� بصورة درامية، و�ع�َّ

. وعن طر�ق  وتفس��ها  لوصف تلك التحوالت   modernism-neoمصط�حات جديدة مثل ا�حداثة ا�جديدة  

املصط�ح  هذا  انتصار    Alexanderلكسندر  أس��    استعمال  تضمنت  املعاصر  للمجتمع  رؤ�ة  تقديم  إ�� 

ا�جديدة، وتنشيط  الصناعية  ا�جتمعات  ال�ي خ����ا  املستوى  ا�جديد، والتحوالت رفيعة  اللي��ا��  اليم�ن 

ا�جديدة   الظروف االجتماعية  أن  إ�� استنتاج  التغ��ات  الرأسما��. وقد قادتھ مالحظة هذه  �انت  السوق 

 .1لعودة إ�� العديد من املوضوعات واألف�ار ا�حداثيةدافًعا ل

واألف�ار   املوضوعات  إ��  التحول  أو  العودة  هذه  إطار  داخل  األخ��ة  باومان  أعمال  موضعة  و�مكن 

ا�حيوي    ،ا�حداثية والدور  للديمقراطية،  العاملي  واالنتشار  السوق،  إحياء  حول  تتمركز  ال�ي  األف�ار  هذه 

عن هذه األف�ار ح�ى عندما كتب عن ما �عد ا�حداثية ��   يتخّل   باومان لم  واقع ا�حال أّن .  agencyللفعل  

مطلع التسعينيات، وأكد، �� استعراضھ لنظر�ة ما �عد ا�حداثة، ع�� استحالة تجاهل الفعل �� التعامل 

عت�� ما �عد  مع أي نموذج للتغ�� االجتما��. و�� رأيھ، أّن 
ُ
ا  ما ا �ة، فيما يتعلق بالعالم  ، بصورة متم�حداثي�

املعاصر يتمثل �� مع�ى االختيار للفاعل�ن األفراد �� ظل ظروف التعددية. ولكن �عد عقد من الزمان لم �عد 

السائل، وتحطيم   العوملة  �عالم  يتسم  ا�حدا�ي، ولكن مستقبل مجهول  �عد  �عنون ما  باالختيار  اهتمامھ 

 . 2القيود والقوان�ن والقواعد، والفردية

ل�حداثية. و�� نفس   aqueousمجاز "ا�حداثة السائلة" عند باومان موجھ صوب نقد األساس املائي    إن

ألن مع�ى املرونة، وعدم اليق�ن ال�امن �� ما �عد ا�حدا�ي    تماًماالوقت لم تنقطع الصلة بما �عد ا�حداثية  

كن تأو�لھ باعتباره استياًء  مستمر ومتواصل مع فكرة السيولة. هذا ا�خطاب ا�جديد عن األساس املائي يم

 
1- Ibid., p. (62). 
2- Ibid., p. (62). 
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 من �جز ما �عد ا�حداثة عن مواجهة الظروف الناشئة لعدم املساواة �� الغرب وحول العالم. إذ  
ً
محتمال

الغر�ية، ولكن �� ا�جتمعات  ، باملش�لة 
ً
باومان املبكرة عن عدم املساواة والتفاوت، كث��ا   ، اهتمت أعمال 

ل�حداثية،و  املعوملة  التأث��ات  العاملي.    ع�� ضوء  الصعيد  اهتمامھ ع��  باومان  ر  السيولة  وُعّدت  طوَّ فكرة 

ح�ى يتس�ى فهم هذا التحول إ�� السيولة، من  و   ،مالئمة لتصور تدفق ا�حداثة ونتائجها حول العالم. ولكن

 solidالضروري فحص السياق النظري الذي قارب فيھ باومان جوانب القصور املاثلة �� ا�حداثية الصلبة 

modernity1. 

بوصفها حداثية �� مرحل��ا أو حال��ا السائلة، و�أ��ا    ها لقد أعاد باومان �عر�ف ما �عد ا�حداثية وتحديد

التضم�ن   ع��،  التمرد  أو  عن،  االبتعاد  التضم�ن    disembeddingحقبة  إعادة  إ��ا  reembeddingدون   .

مه��ئة،   الروابط  حيث  واملتجدد،  املتداول  الثبات  عدم  فريسة  حقبة  ا�حميمة  العالقات  �سقط  وحيث 

ا جديًدااالغ��اب لكنھ سلك    للطبيعة العابرة الزائلة ل�ل العالقات االجتماعية. لم يختف
ً
، إذ �شهد  سلو�

شابك ا�خيارات الفردية �� املشاريع واألفعال ا�جمعية
ُ
إنھ �عيد تقديم ظروف وأوضاع    ،تحلل الروابط ال�ي �

 من توحيد األفراد للدفاع عن حقوقهما�خاطرة وعدم اليق�ن الذي  
ً
 .2ي��ز ضعف الفرد بدال
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ن، إذن، أّن  السيولة مجاز يالئم، �� رأي باومان، فهم ا�حاضر، أو املرحلة ا�جديدة �� تار�خ ا�حداثية.    الب�َّ

أّن   �� ر�ب  ال  ذلك،  البدا  ومع  منذ  تمثل  �سييلا�حداثة  أو  تمييع  عملية  الكيانات    ،ية  تذو�ب  يمثل  إذ 

   ،. لقد ذاب م��اث ا�حداثة الصلبة3واملوجودات الصلبة أبرز انجازا��ا
ّ
املرونة  "فيھ  �انت  ل نظام جديد  و�ش�

و�اختصار شديد: الاليق�ن    ،�� الثبات الوحيد، والزوال هو الدوام الوحيد، والسيولة �� الصالبة الوحيدة

 �� طبيع��ا    ،"ق�ن الوحيدصار هو الي
ً
ر�ما تختلف أنماط ا�حياة ا�حديثة �� بضع نواِح، ولك��ا تتشابھ تحديدا

 .4الهشة العابرة، وقابلي��ا للتغ�� الدائم، وميلها إليھ

الفلسفية   تأمالتھ  باومان  حولھ  ��ج  الذي  السيولة  مفهوم  ع��  الضوء  من  مز�د  إلقاء  يتع�ن  وهنا 

"اوسيول والس  تمثل  تم��ان  وجية.  سمت�ن  و"السيولة"  ال�ي   و " "ا�حداثة عصر لصالبة"  ا�حداثة"  �عد  "ما 

ف�ح فيھ "ا�حاجة" وتخ�� م�ا��ا "للرغبة" ال�ي تفعم 
ُ
تحولت إ�� حداثة سائلة عند ارتباطها بوجود معاصر ت

:  taskالبشر �� ظل تحوالت و�غ��ات مطردة ومتواصلة تؤثر �� حيوا��م، وتحول الهو�ة من حقيقة إ�� مهمة  

 . 5ل محل املشروع ذاتھحيث �ستغرق �ل منا �� بناء الذات، الذي يح

 
1- Ibid., pp. (62 - 63). 
2- Ibid., p. (66). 
3- Bauman Zygmunt, Liquid modernity, Cambridge, Polity Press, 2000, pp. (2 – 3). 

بو جبر،مقدمة الطبعة العربية لكـتابه الحداثة السائلةزيجمونت باومان،  -4
ٔ
بحاث  ، ترجمة حجاج ا

ٔ
بيروت، الشبكة العربية لال

 ).26، 23، ص (2016والنشر، 
5- Palese Emma, Zygmunt Bauman: individual and society in the liquid modernity, p. (1). 
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إ�� اوتبدو ا�حداثية صلبة   �انت تلك ع�� وجھ التحديد إش�الية    ،ل��كز السريع للقوة املؤسسيةنظًرا 

والب��وقراطية   التقليدية،  السلطة  ب�ن   � م�َّ عندما  في��  جوهر�ة،    -قار��ا  و�صفة  وال�ار�زمية.  القانونية، 

االنتقال من السلطة التقليدية إ�� السلطة الب��وقراطية   solidificationيماثل تحول ا�حداثية إ�� الصالبة 

التقليدية،  aucraticbure-legalالقانونية    – باألبنية  مقارنة  صالبة  أك��  الب��وقراطية  األبنية  تبدو  وقد   .

ولك��ا عرضة للتأث��ات امللطفة أو امللينة لل�ار�زما. و�صورة مشا��ة ن�حظ �� مقار�ة جيدنز ل�حداثية عزو  

واملراقبة   والتصنيعية،  الرأسمالية،  ب�ن  تر�ط  ال�ي  للوشائج  املؤسسية  إّن lancesurveilالقوة  وا�جيش.   ،  

القوة املتحدة واملتكتلة لهذه املؤسسات املتشابكة تقهر أي جهد فردى لالحتفاظ   ا�حداثية صلبة بمع�ى أّن 

العملية   صور 
ُ
ت ذلك،  ع��  وعالوة  الغر�ي.  التوسع  مقاومة  املستحيل  من  وتجعل  م�ان،   �� بالتقليد 

فة ع�� األبنية املؤسسية. وهكذا فإن  اال�ع�اسية املتأصلة �� ا�حداثية باعتبار أن لها تأث�
َّ
نة وملط �ات مليَّ

 .1املعرفة ا�جديدة ال�ي أفرز��ا ا�حداثية يمكن تطبيقها ع�� نحو ا�ع�ا��ي لتقو�ض صالب��ا الظاهرة

و�مكن الدفع، ع�� أساس املقارنة ب�ن في�� وجيدنز، بأن ا�حداثية �ش�لت لت�ون صلبة بقدر ما اتحدت  

ا  سسية عن طر�ق عملية التغ��ات العنيدةوتبلورت القوة املؤ  �� األبنية االجتماعية. ومع ذلك فهذه    ظاهر��

ال��تيبات   تذيب  أن  شأ��ا  من  ال�ي  املذيبات  �شكالن  واال�ع�اسية  ال�ار�زما  ألن  مطلقة  �عت��  ال  القوة 

التمييع   فكرة  إن  القائمة.  ا  liquefactionاملؤسسية  ا�حداثية  نموذج   �� ومدمجة  بالقوة  مطمورة  ملوجھ 

driven-power  انت� للممارسة االجتماعية سواء  واملائعة  السائلة  الطبيعة  يتجاهل  أن  يمكن  ، والذي ال 

�عد   ا�حاوالت ما  املمارسة االجتماعية تختفي وراء �عض  إن مسألة  اال�ع�اسية.  أو  ال�ار�زما  مشتقة من 

 . 2ثةالبنائية لتذو�ب الصالبة ال�امنة �� ت�و�ن املؤسسات ا�حدي

ُيمارس وال يمتلك، ء القوة ��يأّن رأى فقد  ،من أوائل من بذلوا هذا ا�جهد Foucault�ان ميشيل فو�و و 

املمارسات    و�� هذه  وتتعلق  املمارسات.  من  هائلة  ك��ة   �� مندمجة  ولك��ا  ومصا�ح،  بفاعل�ن  ترتبط  ال 

الس��اتيجيات لتنتج صورة مركبة  بممارسة القوة واستعمالها ع�� مستوى مايكرو تتوا�ج فيھ الشب�ات وا

الصلب   الت�و�ن  ليس  فإنھ  ثم  ومن  ا�حديثة.  املؤسسات  �عمل  خاللها  من  ال�ي  للكيفية  كب��ة  بصورة 

ا  للمؤسسات هو الذي يبدو   ا أو حقيقي� ن  واقعي� ل�َّ
ُ
ولكن املمارسات ال�ي تتم داخل هذه املؤسسات �� ال�ي ت

ف بنية الواقع. إّن 
َّ
لط

ُ
 قات القوة هو الذي يتحدى طا�ع الصالبة �� هذه املؤسسات.  التجا�س عال وت

أّن  تتسم    يؤشر ذلك ع��  التسليم بصالب��ا، ولك��ا  يمكن  إ�� حد كب��. وال  الصلبة أسطورة،  ا�حداثة 

امللطفة   التأث��ات  من  ذلك  وغ��  والتناقضات،  وجيدنز  softening effectsباملقاومة،  في��  شا�لة  وع��   .

�ت مظه ر الصالبة  وفو�و، يدرك باومان التناقضات ا�حديثة بوصفها مصدر املمارسات االجتماعية ال�ي غ�َّ

 .3املؤسسية أو النظمية

 
1- Lee Raymond L. M., Bauman, liquid modernity and dilemmas of development, p. (63). 
2- Ibid., pp. (63). 
3- Ibid., pp. ( 63 - 64 ). 
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 تجسیدات السیولة، واألخالق:   - 4- 4

عن املواد    �ستعمل باومان �لمة "سائل" باالستعارة من طبيعة املواد الف��يائية، فاملواد السائلة تتم��

الس�ون، حالة   �� ب�ن م�ونا��ا  التماسك  بقوى  االحتفاظ  �عدم قدر��ا ع��  أن    كما  الصلبة  يمكن  ال  أ��ا 

تحتفظ �ش�لها �سهولة. ومن هذه االستعارة، يصف باومان مسار ا�حداثة باعتباره عملية إذابة ل�ل ما هو  

صلب، وهو ما تج�� �� دعوات التحرر من املا��ي املستبد، والتنصل من الدين واملقدس، وتحطيم وتجاوز  

ا الصلبة  املواد  لكن  الفرد.  �اهل  تثقل  ال�ي  والوالءات  والتقاليد  �عرضت  العادات  قد  ا�حداثة  ��ا 
َّ
أحل ل�ي 

 � من معاملها األصلية ع�� نحو أفقدها قيم الثبات والثقل ال�ي �انت تتسم   تبدورها إ�� موجة من السيولة غ�َّ

 . 1��ا

ما �عرف برأس املال السائل،   Globalization: The Human Consequencesتناول باومان �� كتابھ  

حيث يتدفق رأس املال السائل �� �افة االتجاهات وصارت    ،ملال والنقودوالذي �ع�ي ا�حركة ا�حرة لرأس ا

أك�� مرونة ��  مظهًرا  وقد اتخذ العمل    ،مسألة العمل أك�� أهمية �� عالق��ا بالبحث عن اإلنتاج والفوائد

ر�ف ��ا. و�� عالم رأس املال والعمل متحول األش�ال، يفضل �عالّتنّبؤ  عالقتھ بقوى السوق ال�ي ال يمكن  

حداثية سائلة. و�مكن تأو�ل ا�حداثة السائلة بأ��ا جهد    -  amorphousا�حداثية بأ��ا غ�� متبلورة و�ال ش�ل  

"إن الطر�ق    Abrahamsonتراك�ي يبذلھ باومان لتوثيق وفهم اغ��اب التقدم، أو ع�� �عب�� أبراهامسون  

عملية   ّن إ�سا�ي ال ُيحتمل". و�� رأي باومان الذي تنحدر إليھ ا�حداثة السائلة اآلن يف��ي إ�� معاناة وظلم إ

رَّست للقضاء الوح��ي ع�� أي عنصر ي��دد، ع�� نحو مزعوم، حديقة 
ُ

التمييع ال�ي بدأت بحداثة صلبة ك

البداية �عطى  و�حّددها  صار االغ��اب �ع�ن الطبيعة ا�حضة للوجود ا�حديث  ،التقدم املشذبة  �� ، وهو 

 .2والسيطرة، ولكن �� ال��اية يتج�� كتناقض غ�� مفارق االنطباع بالتغلب  

تحتل مسألة عدم الثبات مركز خطاب باومان عن األخالق، إذ يتساءل كيف لنا أن نفهم مع�ى أي ��يء  

ا  إذا �انت العرضية وسرعة الزوال �� ذا��ا الثابتة". و�مثل التغ�� االجتما��   من أي مجتمع،  جزًءا جوهر��

ت الوقتية، �� رأي باومان، محل  زوًعا  نوهو أيضا ينتج  
َّ
إ�� قبول قيم جديدة يتضم��ا تصورنا للعالم. وحل

قاس القوة    ،االستمرار�ة �� قمة جدول القيم
ُ
وما ُيمنح قيمة اليوم هو القدرة ع�� ا�حركة �سرعة خاطفة. وت

الهروب من   ��ا  ال�ي يمكن  �� م�انة    ئيبطمن �سرع يفوز، ومن    املسؤولّيات،ع�� أساس السرعة  أو يبقى 

 يخسر. 

فرز بصورة  و  
ُ
ت ال�ي  الوقتية ��  با�جدة. والبيئة  الهوس  للوقتية قيمة مندمجة حيال  نتيجة لذلك بات 

ًقا  مستمرة أشياًء جديدة ��جب ��ا، ونمتلكها، و�س��لكها ل�حظات. وتنتج هذه البيئة  
ّ
بالدوران والتغ��  �عل

أخالق أو مبدأ الن�عة االس��الكية املفككة وغ�� املن�جية، أو  ط  من هذا االرتبا وقد نتجت    ،السريع ألي ��يء

��يء بصورة صارمة من جانب مس��لك   اغتنام  أو  اعتناق  املثالية  الناحية  باومان "ال يجب من  يقرر  كما 

 
1- http://altagreer. 
2- Lee Raymond L. M., Bauman, liquid modernity and dilemmas of development, p. (65). 
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شبع بصورة تامة، وليس  ال��اًما    مع�ن، ال يجب ل��يء أن يخلق
ُ
بھ ح�ى يفرقنا املوت، ال ينب�� �حاجات أن �

ح ُي��جم  ثمة  أن  يمكن  للوقتية  الدائمة  ا�حالة   �� نخ��ه  الذي  با�حر�ة  الشعور  وأن  مطلقة.  �عت��  اجات 

 .1باعتباره "ك��ة هائلة من خيارات املس��لك"

من الصعب تصور ثقافة ال تبا�� با�خلود، وتجتنب البقاء. و�صورة مشا��ة يصعب تصور أخالق ال تبا��  

تأث��ات هذه األفعال ع��    املسؤولّية  بنتائج األفعال اإل�سانية، وتنبذ الفور�ة  اآل عن  خر�ن. لقد قاد حلول 

instantaneity   الثقافة واألخالق اإل�سانية إ�� إقليم مجهول حيث تفقد معظم العادات املكتسبة ا�خاصة

ذلك بقولھ: "�شبھ    Guy Debordبالتكيف والتوافق مع عمل ا�حياة فائد��ا ومعناها. و�صف جاى ديبورد  

و�ختلف الرجال والنساء املعاصرون عن آبا��م وأمها��م، إذ   ،األفراد أزمن��م أك�� من �و��م �ش��ون آبا��م"

باملستقبل"حاضًرا  �عيشون   يؤمن  أنھ  يبدو  وال  املا��ي،  �سيان  إ��  ��   ،يتوق  والثقة  املا��ي،  ذاكرة  لكن 

الثقافية ا�جسور  ترتكز عل��ما  رك��ت�ن  �عيدة عن  تبقى  الوقتية واالستمرار�ة؛    املستقبل،  ب�ن  واألخالقية 

 . 2ل�حظةوفًقا ، وا�حياة املسؤولّيةاألخالق اإل�سانية، وال أخالقية االنجازات اإل�سانية؛ وكذا تحمل 

اليوم ما يطلق عليھ   العالم  ينكر  ال�ي من خاللها  للكيفية  باومان  إذن، تصور  السائلة،  ا�حداثة  تمثل 

وتب لُتخلق  بدأب  ناضلت  ستد�� صالبة 
ُ
� وال�ي  ا�حداثة،   �� ال�امنة  اإلسالة  قوة  باومان  قارب  وقد  قى. 

  
ً
لتستبدل مجموعة موروثة من الكيانات الصلبة املعيبة واملنقوصة، ومن شأن ذلك أن يجعل العالم قابال

  . melting powersما يحدث �� ا�حاضر، هو إعادة توزيع وتقسيم "لقوى ا�حداثة املذيبة"    . إّن 3للتنبؤ بھ

إ�� السياسات ا�حياتية   إ�� ا�جتمع، من السياسة  التسييل من األ�ساق  أو انحدرت من    – وتتحول قوى 

 .social cohabitation 4مستوى املاكرو إ�� مستوى امليكرو ا�خاص بالتعا�ش االجتما�� 

   �ع�ي ا�حداثة أشياءً 
ً
� ا�حداثة تتمثل �� العالقة املتغ��ة ب�ن    ،مختلفة لكن ثمة اختالف وسمة بارزة تم�َّ

�عضهما   وعن  املعيشة،  املمارسة  عن  والزمان  امل�ان  انفصل  حينما  ا�حداثة  بدأت  لقد  والزمان.  امل�ان 

ن  هما فئت�ن متمايزت�ن ومستقلت�ن لإلس��اتيجية والفعل، وذلك �عد أبوصفالبعض، ومن ثم التنظ�� لهما  

ا�حداثة   و��  معيشة.  حياتية  �خ��ة  طو�لة، مظهر�ن متشابك�ن متوا�ج�ن  حديثة  قبل  ما  لقرون  عت��ا، 
ُ
ا

ا،  يمتلك الزمان 
ً

ا  و�كتسب الزمن    تار�خ
ً

تصبح سرعة ا�حركة ع�� امل�ان مسألة براعة إ�سانية،  و حاملا  تار�خ

وسائل النقل  و عتمد ع�� التكنولوجيا،  أو خيال ودهاء إ�سا�ي. وما إن صار تجاوز املسافة بوحدة من الزمن �

تّم الصناعية،   اآلن.    حّ�ى  ا�حركة  لسرعة  املوروثة  ا�حدود  وتمثل و تجاوز  ا�حد،   �� اآلن  السماء  صارت 

 .5ا�حداثة ا�جسد املستمر واملندفع واملتسارع للوصول إل��ا

 
1- Ibid, p. (66). 
2- Bauman Zygmunt, Liquid modernity, pp. (128 – 129). 
3- Lee Raymond L. M., Bauman, liquid modernity and dilemmas of development, p. (66). 
4- Bauman Zygmunt, Liquid modernity, pp. (6 – 7). 
5- Ibid., pp. (8 -9). 
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 : ، وطغیان الفردیة االجتماعي خ  تفسُّ   السیولة،   - 5- 4

امل من  العديد  يدفع  ما  وا�حداثة إن  ا�حداثية،  �عد  وما  التار�خ،  ��اية  عن  ا�حديث  إ��  والنقاد  ق�ن 
َّ
عل

الفائقة   أو  املفرطة  وا�حداثة  ��  surmodernityالثانية،  التغ��  تبيان ورصد  محاول��م  هو  ذلك،  غ��  أو   ،

. لقد بلغت  ترتيب التعا�ش اإل�سا�ي، و�� األوضاع االجتماعية ال�ي تتم �� ظلها السياسات ا�حياتية اليوم

تنتقل وتتحرك مع سرعة اإلشارة   للقوة أن  جهود �سريع سرعة ا�حركة ذرو��ا أو حدها الطبي��. و�مكن 

اإللك��ونية. ل�ل هذه األسباب العملية صارت القوة متجاوزة لإلقليمية، ولم �عد مقيدة أو يمكن إبطا��ا  

 .1من خالل مقاومة امل�ان

حالة  إ��  مستقرة،  ومفاهيم  وتصورات  وأبنية  هيا�ل  من  الصلبة،  ا�حالة  من  إذن،  ا�حداثة،  انتقلت 

السيولة �� ظل العوملة وثورة االتصاالت وتنامي تدفقات البشر، واألموال، والسلع ع�� القارات. وا�حقق أن  

ا  السيولة ال تمثل، �� رأي بومان،  
ً
ا، ودية تحتاج إ�� مقار���ا  للتأمل والتفكر، ولك��ا معضلة وجظرف   علمي�

وهو عندما يؤكد ع�� أنھ من الصعب تصور ثقافة ال تبا�� با�خلود وت�جر البقاء، فإنھ يؤكد القدرة ع��  

أّن  االندفاع. من    ا�حفاظ ع�� األمن، وع��  السيولة سريعة  �� مواجهة  ن��ى 
ُ
وت فقد 

ُ
ت أن  ينب��  األخالق ال 

  بط االجتماعية الالزمة لتحقيق األمن واألخالق، أو إعادة اخ��اعھ. إّن الضروري، إذن، استعادة نمط الروا

ذاتھ   الوقت   �� وتفكك  ل�حر�ة،  جديدة  مستو�ات  لتطرح  االستمرار�ة  أو  بالبقاء  شعورنا  تقلل  السيولة 

 . 2ء شعورنا باألمنالروابط واألواصر ال�ي ���يّ 

، ليصف second modernityبيك (الذي سك، منذ سنوات، مصط�ح ا�حداثة الثانية    يتحدث أولرش

مرحلة تنقلب ف��ا ا�حداثة ع�� ذا��ا) عن "الفئات الزومبية "، أو ا�حية امليتة �� آن، والنظم الزومبية. وقد  

ع�� سبيل املثال:  فيما يتعلق باألسرة ف اعت�� األسرة، والطبقة، وا�ج��ة شواهد ع�� هذه الظاهرة ا�جديدة. 

اليوم؟ ماذا �ع�ي؟ بالطبع هناك أطفال أو أبناء، أطفا��، أطفالنا. ولكن ح�ى  "اسأل نفسك ما �� األسرة 

تضم�ن  و�تم  الطالق.  ظروف  ظل   �� والتحلل  التف�خ   �� بدأت  األسرة،  ا�حياة  نواة  الوالدية،  أو  األبوة 

ن تحديد ا�جدات واألجداد دون وسائل للمشاركة �� قرارات أبنا� �م و�نا��م. ومن وجهة نظر األحفاد، يتع�َّ

 .3مع�ى األجداد من خالل قرارات وخيارات فردية"

ج  ُيلمح ذلك إ�� أن تف�خ الشب�ات االجتماعية، وسيادة الن�عة الفردية، من مصاحبات السيولة ال�ي روَّ

ااه  أو ع�� حد �عب�� آالن تور�ن: "لقد ا��ار العالم الذي سمين   ،لها باومان ، وذلك حكم ال يفاجئنا،  اجتماعي�

 . 4طاملا أن مالي�ن الناس �عر�ون عن أسفهم النقطاع الروابط االجتماعية، وانتصار الن�عة الفردية املفككة"

 
1- Ibid., pp. (10 -11). 
2- Lee Raymond L. M., Bauman, liquid modernity and dilemmas of development, p. (67). 
3- Bauman Zygmunt, Liquid modernity, p. (6). 
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تفكك الروابط، وانفصال السلطة ا�حاكمة عن السيطرة الفعلية ع�� مقاليد السياسة ال�ي تحددها  "  إّن 

الدولة،   الروابط االجتماعية، واملسارات األفقية  توازنات خارج حدود  الفردية �عد �شرذم  ومحنة املعاناة 

سريع   الوضع  هذا  نتيجة  رأ��ي  تراكم  إحداث  دون  من  مرحلة  إ��  مرحلة  من  واملهنية  االجتماعية  ل�حياة 

ار�خية.  تلك �� املالمح األر�عة ال�ي يرى باومان أ��ا تحكم هذا الزمن السائل، وتلك ال�حظة الت  –  "1التغ��

ومنظومة   والعادة  العرف  وتآ�ل  التوقع  غياب  نتيجة  ا�خاوف  رصيد  ارتفاع   �� ببساطة  لذلك  النتيجة 

املمتدة األسرة  التعو�ل ع�� دعم  يمكنھ  فالفرد ال  االجتماعية،  وتباعد    نظًرا  األخالق  الروابط،  تفكك  إ�� 

وكذلك ال يمكنھ    ،ل��ام تجاه ا�جموعاملسافات، والتمحور حول األسرة النوو�ة الصغ��ة، وذو�ان مع�ى اال

االعتماد ع�� األصدقاء، الذين يتغ��ون باستمرار و�تحر�ون من م�ان إ�� آخر، فال يمل�ون ح�ى املشاركة  

و  النوايا،  حسنت  و�ن  ح�ى  األزمات،  �حم��اتفقد  ��  االجتماعية  النظم    ،ا�جماعة  تلتقط  ما  وسرعان 

ن هذا النمط من "التجمع امل�ون من أفراد �عانون من الوحدة"،  السياسية واالقتصادية ا�خوف الناتج م

 . 2وتحولھ إ�� رأسمال لبقا��ا، وتوظفھ ملصا�حها

مؤسسات الفعل ا�جم�� الفعالة، بقدر كب�� من القلق  ي  وُ�الحظ تف�خ الشب�ات االجتماعية، و��او 

عت��ا من اآلثار ا�جانبية للسيولة ا�جديدة ال�ي تم�غالًبا
ُ
� القوة املتحركة والزلقة واملتحولة واملراوغة  ، وقد ا

والهائمة بصورة م��ايدة. وتمثل الروابط والشب�ات االجتماعية عقبة �� طر�ق السيولة ال�ي تفرضها وتؤثرها  

نتج؛ إ��ا خاضعة لنفس معاي��  
ُ
س��لك، ال ت

ُ
قارب الروابط واألواصر واملشار�ات �أشياء �

ُ
القوى ال�ونية. وت

 .3ما كموضوعات االس��الك األخرى التقييم، تما

باومان بأن العالقات "وصف عميق �عكس خيارات اجتماعية مركبة ومعقدة ولها ثمن �� مجتمع    و�حاّج 

متالحم، �� ح�ن أن إ�سان ا�حداثة السائلة يقرر أنھ ال يرغب �� دفع أثمان، وال استثمار وقت، وال الت�حية  

التواصل اال  جتما�� أو االتصال ا�جن��ي. ببساطة تحول هذا اإل�سان من  من أجل أن يحصل ع�� مزايا 

وضوح العالقات االجتماعية إ�� غموض الصالت العابرة �� ظل تنامي السيولة �� �ل ��يء من حولھ، و��  

. ح�ى شب�ات القرابة صار �ع����ا الضعف والوهن،  4ظل تحول ما �ان �س�ى ا�جتمع إ�� مجرد تجمع �شري"

 بابية وخالفية. كما أن حدودها ض

أك��   �انت  عبارات  من   
ً
بدال "الشبكة"  �جاز  امل��ايد  االستعمال  التفاعالت  شيوًعا  إن  عن  ا�حديث   ��

أن ال�ليات  باالجتماعية �� املا��ي (عبارات مثل نظم، أبنية، مجتمعات، جماعات) �عكس اإلدراك امل��ايد  

، إ��ا تتش�ل باستمرار وال �ستمر لف��ة طو�لة.  االجتماعية ضبابية عند األطراف، تظل �� حالة من التدفق

إ��ا، بتعب�� آخر، تو�� بأن ال�ليات ال�ي ت�افح اليوم ل�ي �ع��ف ��ا �� أك�� سيولة مما �انت عليھ. وتفقد  
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حماي��ا   ا�حالية،  التفاعالت  بمسار  مرتبطة  أم  موروثة  أ�انت  سواء  م�ان،  �ل   �� اإل�سانية  الروابط 

ا السابقة،  قيودً املؤسسية  بوصفها  إل��ا  ينظر  ال�ي  ��  ا  لضمانات  الفرد  حر�ة  ع��  محتملة  وغ��  مز�جة 

. نخلص مما  1االختيار وتأكيد الذات. و�تحررها من اإلطار النظ�ي أصبحت الروابط اإل�سانية ضئيلة وهشة

الفردية، تتسم ��شاشة   الن�عة  إ�� أن ا�حداثة السائلة، وعالم ��يمن عليھ س��ورة  الروابط  سبق  �عان��ا 

 .2اإل�سانية، و�حساس �عدم األمان تبثھ هذه الهشاشة

أّن  �عت��  فهو  السائلة،  ا�حداثة  عن  باومان  تصور   �� مركز�ة  فكرة  تأ�ي  أعضاء    وهنا  �شكيل  عملية 

تأكيده يتم  مسار  وهو  ا�حديث،  ا�جتمع  سمة  هو  أفراد  صورة   �� فمسار    وتجديده  ا�جتمع  يوم،  �ل 

 جديدة ع�� الدوام، وهذا املسار يجعل من الهو�ة البشر�ة مهمة مستمرة تضطلع    "التفر�د" يتخذ
ً
أش�اال

بحر�ة    مسؤولّية��ا   االجتماعية  للم�انة  ا�حددة  التبعية  قيم  �ستبدل  "فا�حداثة  تبعا��ا،  وتحمل  الفرد 

  �� ذلك  يحمل  صاحبھ".  ُيلزم  الذي  الواجب  املص��  وتقر�ر  تا  تأكيًد طّياتھ  اإلرادة  األفراد،  ع��  حر�ر 

ا�خاصة، بصورة أث��ة ع�� املص�حة العامة. و�� �عب�� دقيق آلالن تور�ن    وشؤو��موانصرافهم إ�� أمورهم  

يقول   املعاصرة،  ا�جتمعات  إليھ  آلت  ما    إّن  حول 
ً
�ائنا بوصفھ  اإل�سان  �عر�ف  "ب��اية  تنذر  ا�حالة  هذه 

، �ستمد �عر�فھ من م�انھ �� ا�جتمع الذي ي
ً
 . 3حدد سلوكھ أو فعلھ"اجتماعيا

ا�جتمع يمر �عملية تحول نحو الن�عة الفردية،  الفكرة األساسية �� "ا�حداثية السائلة" تتمثل �� أّن  ّن إ

الفعل قد أصبح منبت الصلة أو منفصل بل ومتحرر من النسق االجتما��، كذلك صارت   وال�ي �ع�ي ��ا أّن 

. و�قرر بيك أن الن�عة الفردية �� البناء  4يع واألفعال ا�جمعيةا�خيارات وا�حيوات الفردية منعزلة عن املشار 

وتنتج مصاحبات ونتائج ال خطية، مفتوحة ال��اية وتتم��   Second Modernityاالجتما�� ل�حداثية الثانية  

والتناقض العالقات  5باالزدواجية  ع��  الفردي  الطا�ع  و�ضفاء  الفردية،  الن�عة  نمو  إ��  �ش��  كما   .

"حقبة التشكيل    Kirchhöferية. و�تج�� عدم استقرار العالقات �� عصر أطلق عليھ ك��شوف��  االجتماع

�غي��ات   حدوث  خاصة مع  �غ��ات عميقة  األسرة  أبنية  إذ شهدت  للفرد".  الفردية  الصبغة  ذو  االجتما�� 

السن.   وكبار  النساء  دور   �� استثنائية  والتو درامية  بخاصة،  املعلومات،  تكنولوجيا  العل�ي، أحدثت  قدم 

 �� قدرة البشر ع�� التحكم �� مص��ها وتوليد و�� شامل با�خاطرة وعدم اليق�ن. كما  ا  �عامة، نموً 
ً
هائال

 
ً
قد صاروا يمتل�ون  فا �� قدرة األفراد و�م�انا��م، ا جديًد   اأفرز �غلغل املعرفة �� �ل ميادين ا�حياة انفتاحا

تأو�ل الذات) و�عادة ال��كيب والتشكيل الثابت لهو�ا��م. وقد  إم�انيات وقدرات تمك��م من التأمل الذا�ي (
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3- http://altagreer. 
4- Bauman Zygmunt, Liquid Sociality, p. (35). 
5- Beck Ulrich, The cosmopolitan turn, Quoted in, Gane N., The future of social theory, London, 
Continuum, 2004, p. (153).   
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"املشروع اال�ع�ا��ي للذات قدر ال مفر منھ، و�تضمن ذلك إعادة صياغة مستمرة    ف��ض أنتو�ي جيدنز أّن ا

ا ومرونة وفقدت الشب�ات  ا  لقد فقدت الروابط والعالقات أهمي��ا �� عالم أك�� انفتاًح   ،ل�حياة االجتماعية"

التفاعل  غ��   ع��  االعتماد  من  اإلن��نت  يقلل  املثال  سبيل  ع��  املعاصرة.  ا�جتمعات   �� أهم��ا  الرسمية 

 ا وفضاًء اف��اضيً ا املباشر و�خلق م�انً 
ً
 .1ا

�عد   وما  ا�حداثة،  �عد  ما  عوالم   �� تتنامى  الفردية    -إذن،  الن�عة  السائلة  وا�حداثة  ا�حداثة،  �عد  ما 

و�ان من نتائج ذلك أن اتجھ األفراد إ�� �شكيل هو�ا��م  .2العالقات االجتماعية  ع��و�ضفاء الطا�ع الفردي  

�� نوع من التحديد اإلجباري للذات،  وعند هذه النقطة تصبح الهو�ة "خاصة"، وتتحول إ  ،�� عزلة م��ايدة

�ل   تقع  مسؤولّية  و�نفصل �شكيلها عن  إ�� عبء فردي بحيث  الهو�ة  ليتحول �شكيل  مسؤولّية  جمعية. 

الفرد  أا�خط باعتباره عبئً   ،أو اإلخفاق ع��  الهو�ة  إ�� رؤ�ة �شكيل  أننا لسنا بحاجة  باعتباره    ا،بيد  ولكن 

ما �عد ا�حداثة   –ثقافية جديدة. إن أدبيات ما �عد ا�حداثة وما �عد    للتعب�� عن سياسياتا  إيجابيً   اجانبً 

مثل �افة ا�حر�ات لها جوانب إيجابية وسلبية. وتحتفي هذه األدبيات    و��تتناول قضية حر�ة اختيار الهو�ة،  

ونية ال�ي با�جانب اإليجا�ي املتمثل �� حر�ة اختيار الهو�ة و�ناء االختالف، و�� حر�ة تتمتع ��ا النخبة ال�

فنتاز�� تحظى    
ً
أسلو�ا ا�حداثة  �عد  ما  وتطرح  الذات.  �شكيل  اال�ع�ا��ي  ا  جديًد   ابحر�ة  امل�ان  فيھ  ي�ون 

Reflective   ��جديدة    امحور فضاءات  و�خلق  والسياسية،  للهو�ة  والغموض، الحتواء  بالنسبة  التعددية، 

 .3واالزدواجية، والتناقض، واالحتمالية، وعدم اليق�ن

 : السیولة، االستھالك، والھویة   - 6- 4

مفهومات الهو�ة، والفرد، والفردية صارت  أن    نظًرا إ��تتغ�� العالقة ب�ن الفرد وا�جتمع �� عصرنا الراهن  

فارغة بال مع�ى. و�طالب العالم الفرد ببحث متواصل ومث�� ل�جدل بصورة م��ايدة عن هو�ة، وتتبع معاي��  

 ألن الهو�ة مهمة standardizingللمعايرة والتوحيد  
ً
 . 4بقصد �عي�ن "دور" لألفراد، وذلك نظرا

، ولكن أن ي�ونوا،  فحسب   السائل ببساطة أن ي�ونوا مس��لك�ن جيدين وال �ع�ي وجود األفراد �� ا�جتمع  

تنافسية �� السلوك العاملي. وال يتطلب هذا الظرف شراء "عناصر املوضة" فحسب، ولكن أيضا  ا  سلعً   أيضا

شراء جسد يواكب املوضة، ويساعد ع�� االنتقال ال�امل من التالعب الذا�ي بأبداننا، إ�� االختيار املباشر  

، وحّ�ى ن�ون  حقيقي واملستقل ل�جسد الذي نر�ده ألبنائنا. و�ناًء ع�� ذلك، تؤكد رؤ�ة باومان املستقبلية أنھا�

إعادة  ال عن طر�ق  يتحقق عن طر�ق ا�جراحات التجميلية، و هذا األمر ال    فإّن   ، أ�خاصا مالئم�ن للعصر

  ،ورة مستمرة سياسات السوق ال�ونيةال�ي خلق��ا بص  topoiالنمذجة أو إعادة التنظيم ع�� أساس األماكن  

 
1- Jones J. Social capital, London, Routledge, 2003, pp. (88 – 93). 
2- Ibid., pp. (102, 105 – 106). 
3- Bauman Zygmunt, Liquid sociality, pp. (31, 34). 
4- Palese Emma, Zygmunt Bauman: individual and society in the liquid modernity, p. (1). 



 د. سيد فارس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صرةالثقافات المعا

 

(47) 

أن �غ�� ذواتنا،    علينا   ليس فقط أن �ش��ى ما يجعلنا "مالئم�ن" للمعاصر، ولكن قبل أي ��يء املهم  األمر    إّن 

 . 1ا�جزء األقرب إلم�انية إخضاعھ للمعا�جة والتدخل، وهو ا�جسدو 

ن �جزنا عن كسوة أبداننا كما ينب��  �ش�ل عليھ الذات املنظورة، ومن ثم فإا  لقد صار ا�جسد فضاًء حر� 

وأن    ،ال�خصية، من مفهوم االمتالكواملسؤولّية  �ع�ي أننا نفتقر إ�� ��يء ما. تنبع اإلدارة املستقلة ألبداننا،  

 من أش�ال السيطرة يمكن أن يولد األمن �� عالم يفتقر    تمتلك �ع�ي أن تملك و�سيطر ع��، وذلك ألّن 
ً
شكال

ولهذا السبب فإن ظروف االمتالك تقع ع�� جسد اإل�سان املعاصر الذي يجد فيھ  إ�� مرجعياتھ الصلبة.  

 من أش�ال اليق�ن: أن �عا�ج و�سيطر ع�� الوسائل املادية أو البدنية (ال�ي تؤثر ع�� ما أنت متأكد  
ً
شكال

ط  الراهن عن  �� عصرنا  ُينجز  الذي  التجسيد والتملك جزء من االمتالك،  إن  امتالكھ).  ر�ق  ومتيقن من 

 من أش�ال االمتالك هو ع�� األرجح األك�� أهمية 
ً
الن�عة االس��الكية، ذلك أن فعل االس��الك يمثل شكال

 �جتمع الوفرة الصنا�� املعاصر. 

، ألن ما امتلكھ الفرد ال يمكن ان��اعھ أو  القلقدأ  ��االس��الك  وثمة مظهران متناقضان لالس��الك: إن  

�عمد املس��ل�ون إ�� االس��الك بصورة م��ايدة، ألن االس��الك السابق يفقد ع��  اس��داده، لكنھ يتطلب أن  

الفور خصوصيتھ ال�ي حققت م�افأة. هذه الدوامة املفرغة، ال�ي تمتد ب�ن التملك واالس��الك، تمثل أك��  

والتأث��ات وضوًح  باومان ا�حداثة السائلة، وال�ي    االنتائج  �  –ملا يطلق عليھ    – عد ا�حداثة  ع�� خالف ما 

ولك��ا تمتد و�شتد وتتكثف    –تر�طها عالقة مستمرة �عملية التحديث، وال�ي لها جذورها �� األزمنة ا�حديثة  

 .2ح�ى تصل إ�� السيولة املم��ة لعصرنا، الذي يتم�� بن�عة اس��الكية وف��ة وشرهة

ن يؤثر السلوك االس��ال�ي �� �ل وا�حقيقة أننا �عيش اليوم �� عالم معولم من املس��لك�ن، ومن ا�حتم أ

تحت ضغط أن �س��لك أك��، وع��   واقٌع   العمل وا�حياة األسر�ة. �لنا اليومع�� غرار  وجوه حياتنا األخرى  

سلعً  أنفسنا  نص��  والعمل  ا الطر�ق  االس��الك  أسواق  أ�عاد    ،��  �شكيل  ويعيد  السل��  الش�ل  و�تغلغل 

ش��ى  ا�حياة االجتماعية املستثناة ح�ى ذلك ا
ُ
�ح�ن من منطقھ إ�� حد تصبح معھ الذاتية نفسها سلعة �

 ونظافة  
ً
باع �� السوق بوصفها جماال

ُ
اوت  ذاتيَّ

ً
. و�حتاج االس��الك إ�� مز�د من املال الذي يؤدي إ��  واستقالال

س��لك، ومال ُينفق ح�ى ُيكتسب ويستمر. هذا العالم االس��ال�ي عالم
ُ
  تمدية ح�ى ا�حب يحتاج إ�� سلع �

سائل متغ�� بالساعة أو ر�ما بالدقيقة. ونحن مطالبون دائما أن نجاري و�ستمر. فإن توقفت تركك الزمن،  

  و�تحول الس�� ال��م نحو التسوق   .3وسارت القافلة وأنت واقف. اللهاث، إذن، من مظاهر العصر ا�حديث

ا اإلدمان  أي� من  نوع  إ��  ش�لھ  فع  ُيضمرإدمان    ھولكن  ،�ان  خفية،  السوق  دوافع  وراء  الناس  يجري  ندما 

"أن يفروا من الهم والكرب الذي    -كما يقول باومان  -ومختلف تجليات ا�جتمع االس��ال�ي، فإ��م يحاولون  

 
1- Ibid., (1 - 2). 
2- Ibid., p. (1 - 2). 

خالق في عصر الحداثة السائلةزيجمونت باومان،  -3
ٔ
 ).87 – 86، ص (اال
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بأنفسهم   واثق�ن  ي�ونوا  وأن  واإلهمال،  ال��اون  أو  ا�خطأ  مخاوف  من  يتحرروا  وأن  األمان،  عدم  �س�ى 

 .1ومطمئن�ن"

باومان، رأي   �� االس��الك،  حر�ة    إن  وترتبط  السائلة.  ا�حداثة  وجزر  مد  مع  تتدفق  ا�حياة   �� طر�قة 

. "و�قوم  2االختيار من ب�ن السلع ا�ختلفة ببحث منبت الصالت وا�جذور عن سلعة دون االل��ام بقيم معينة

ل �ل ��يء قديم   ��يء مست�جن �ستحق  لا�جتمع االس��ال�ي ا�حديث بتوليد ا�حاجات �ش�ل مستمر، و�حوَّ

يتسم ا�جتمع االس��ال�ي الذي  ". و3وضع �� سلة النفايات، بما �� ذلك املشاعر واألجساد والصالت"أن ي

�عزز وت�خم مع الرأسمالية ومسار التفر�د مع ا�حداثة بك��ة الفرص، فهناك فرص وخيارات كب��ة أمام  

نوا��، فهو ُيدخلھ �� حالة من ع�� الفرد من عدة  سلًبا  الفرد �� هذا ا�جتمع. وتؤثر ك��ة الفرص وا�خيارات 

  .4عدم االن��اء، وعدم االكتمال، والاليق�ن، والقلق جراء عدم تحققھ باللذة ا�خالصة ال�ي يرجوها"

"ا�جتمع   ألن  من سمات عصرنا، وذلك  رئيسة  الهو�ة واالس��الك، سمة  ب�ن  االلتقاء  نقطة   �� وتكمن 

بأفراده   .  ب�و��م  ولية، ويشملهم  مس��لك�ن بصفة أبوصفهم  املعاصر يرتبط 
ً
ثانو�ة وجزئيا منتج�ن بصفة 

 و�كفاءة  
ً
وح�ى نحقق معاي�� السواء، ونحظى باالع��اف �أفراد مح��م�ن �� ا�جتمع يجب أن �ستجيب سريعا

 إلغراءات سوق السلع االس��الكية. 

يخر  معيار  وهو  وامل�انة،  السواء  معيار  االس��الك  ع��  القدرة  أو  االس��الك  صار  الفقراء  لقد  قھ 

كفاءة   فإن  و�التا��  أسو�اء،  غ��  بأ��م  ووسمهم  والعاطل�ن  الفقراء  تمي��  إ��  ذلك  و�ف��ي  والعاطلون. 

االس��الك، ال العمل أو الوظيفة، صارت �� املعيار. إن الفقراء اليوم (أي من يمثلون مش�لة لآلخر�ن) هم،  

 وقبل �ل ��يء، مس��لك�ن، ال عاطل�ن
ً
فون   ،أوال وُ�حددون بصفة أساسية بناًء ع�� حقيقة �و��م   وهم ُ�عرَّ

ص�ا،  �لإاالل��امات االجتماعية األساسية، ال�ي ال يمتثلون    مس��لك�ن سيئ�ن: الواقع أّن 
ّ

�� أن ي�ونوا    تت�خ

للسلع وا�خدمات ال�ي �عرضها السوق. ويع�ى ذلك أنھ إذا �ان االس��الك �� األزمنة  وفاعل�ن  �شطاء  مش��ين  

حدد قدرة ال�خص ع�� االس��الك  يوظيفة ثانو�ة تقارن باإلنتاج، فإنھ �� العالم املعاصر    ا�حديثة يؤدي 

 ع�� السياق ا�ح��، أو ا�جال الك�� للوجود اليومي، ولكن ��  
ً
ت�املھ االجتما�� �� مجتمع لم �عد مقصورا

الذي يفضل، �� سبيل  الفرد  مسؤولّية  و�مثل القبول    ،مجتمع ماكرو يتطلب شروط قبول معينة ومحددة

بناء فرديتھ، أن �ستثمر موارده املادية املتاحة لشراء الوسائل املالئمة للتصنيف، والتحديث، والولوج إ��  

 قائمة البارز�ن املهم�ن.

وهكذا يتن�� اس��الك الضرورات األساسية أمام ابتياع منتجات التكنولوجيا املتقدمة، واملال�س، ومواد  

املنتجات إ�� تحديث ا�جسد بما يتفق مع ا�حد األد�ى املطلوب ألن ت�ون "بالداخل أو    التجميل. و��دف هذه 

 
1- http://altagreer. 
2- Lee Raymond L. M., Bauman, liquid modernity and dilemmas of development, p. (71 - 72). 

 ). 15زيجمونت باومان، الحب السائل: عن هشاشة الروابط اإلنسانية، ص ( -3
4- http://altagreer. 
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األفراد الذين بدوا قادر�ن ع�� تحديث    ضمن"، أي ألن تكتسب م�انة اجتماعية ال تم��، و�ن �انت تدمج، �ّل 

وال �خص.  �ل  يؤديھ  الذي  والدور  االجتماعية،  اإلنتاجية  القدرة  عن  النظر  �غض  يبدو  ذوا��م،  يوم 

 يج�� و�قر، أو هو ع�� حد �عب�� باومان طر�قة لقياس قدرة ال�خص  
ً
�� ا�جتمع السائل    – االس��الك �شاطا

–  
ً
 . 1ع�� أن ي�ون فردا

 ع�� هذا املفهوم، إنبنت أف�ار باومان عن الفرد وا�جتمع، وال�ي  
ً
خذتوتأسيسا

ّ
األول يتجسد    ،مسار�ن  ات

 إ�� جنب مع الوالء واالمتثال لقواعد مجتمع   �� فكرة مؤداها أنھ �� ا�جتمع
ً
السائل �س�� ان��اع الهو�ة جنبا

ي�ا�� أن ن�ون مس��لك�ن. أما املسار الثا�ي  ا  املس��لك�ن الذي توجهھ سياسات السوق العاملي: فأن ن�ون أفرادً 

و��ن الفرد واآلخر�ن،    إذ تكتسب العالقة ب�ن الفرد والذات،  ،فيتعدى هذا التفك��، و�دمج الفرد �� املنتجات

جديًد  حقيقي  امع�ى  أن��و�ولو��  تحول  ع��  يرتكز   ،anthropological metamorphosis،    ن�ون أن 

صبح �� ا�حقيقة ا�حددات العامة للفرد الذي يخضع لتأث�� عملية إبطال التنشئة  تمس��لك�ن أو ُمس��لك�ن  

 االجتماعية، ال�ي بدأت بالعوملة، و�لغت اآلن أحد أك��  
ً
 وتطرفا

ً
 . 2مراحلها حرجا

�عود فلم  التقليدية:  مهامھ  من  االجتما��  والتنظيم  ا�جماعة،  جّرد 
ُ
ت أ�عاد و واليوم  و اهو�ة  ل  اا  ال  لذات 

عن أش�ال جديدة  ا  و�ص�� الفرد وحدة منعزلة تبحث دومً   ،قادر�ن ع�� توف�� مجموعة من املعاي�� والقواعد

أن   من   
ً
بدال وال�ي  االجتماعية،  اإل�سان  للتنشئة  ب�ن  الفجوة  من  تز�د  والسعادة،  والرفاهية  األمن  توفر 

برغم خضوعھ لوسائل مبتكرة ومتجددة بصورة م��ايدة    –إنھ �سق اجتما��    ،والذات، و��ن اإل�سان واآلخر

يولد عدم االرتياح والوحدة، وذلك بصفة أساسية ألنھ ابن الفردية    –لالتصال باآلخر�ن، والتفاعل معهم  

، وليس مجموعة من األفراد املنعزل�ن"املتصلة ب
ً
 اجتماعيا

ً
 .3الشبكة، وال�ي "تمثل نموذجا

ا�حر   اللعب  وكبح  تقييد   �� استمرت  ال�ي  الهو�ة  لتشكيل  وا�جمعية  التقليدية  األطر  �عنف  وتتآ�ل 

ومع هذا التآ�ل حدث انحسار متم�� �� السلطة    ،لتشكيل الهو�ة ال�خصية خالل حقبة ا�حداثة الثقيلة 

الدور املرتكزة ع�� الطبقة، والنوع، والعرقية، والدين، وال�ي مازالت فاعلة بدرجة  ا لتنظيمية �جموعات 

تاركة األفراد أحرارً  الثقيلة،  بصورة غ�� مسبوقة �� صياغة مسارات حيا��م    ا كب��ة خالل حقبة ا�حداثة 

املقي املوارد  من  وتخلصوا  ا�خفيفة،  ا�حداثية  أفراد  تحرر  لقد  ألش�ال  ا�خاصة.  لالستقرار  وا�حققة  دة، 

العقود األخ��ة، ولكن    �� ا�جمعية امللزمة. وال �ع�ي ذلك اختفاء ا�جمعية وتالش��ا من ا�حياة االجتماعية 

�ع�ي أن وظيف��ا قد �غ��ت بصورة وا�حة. إذن، �شتد وتقوى الديناميات الفردية ل�حياة ا�حديثة ا�خفيفة، 

 . 4وتتقلص األش�ال ا�جمعية ل�خ��ة

 
1- Palese Emma, Zygmunt Bauman: individual and society in the liquid modernity, p. (2). 
2- Ibid, p. (3). 
3- Ibid, p. (3). 
4- Smythe Luke, Modernism post-postmodernism: art in the era of light modernity, p. (370). 
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الذي   األهمية،  بالغ  الدور،  بناء  تو�تمثل   �� إسهامھ   �� االجتماعية  العالقات  �شكيل   �� اإلن��نت  ؤديھ 

للمجتمعية   جديد  وتدر�جيً   sociabilityنموذج  الفردية.  ع��  �� ايرتكز  البشر  من  هائلة  أعداد  تنتظم   ،

 للفردية  شب�ات اجتماعية تتواصل عن طر�ق الكمبيوتر. وهكذا فإنھ ليس  
ً
اإلن��نت هو ما يخلق نموذجا

باعتبارها   الشبكة   �� الفردية  لنشر  ال�اف  املادي  الدعم  يقدم  الذي  هو  اإلن��نت  تطور  ولكن  الشبكية، 

وهذا الش�ل ا�جديد ينشأ كقالب لتحديث الهو�ة يتطلبھ العالم ال�و�ي    ،الش�ل السائد للتنشئة ع�� ا�خط

، ذلك أن  
ً
 من �جران الشعور األصيل ح�ى ي�ون الفرد ُمتضمنا

ً
ا�حاجة إ�� التضم�ن ال �عدو أن ت�ون إرثا

 �� اليوم. و�تج�� هذا الشعور  بأنھ شعور إ�سا�ي طبي��، ومكبوت  باالنتماء. وا�حقيقة أن االنتماء يتسم 

االجتما��   للتجمع  بديلة  اإل�سانية    social aggregationأش�ال  ا�حاجة  إلشباع  محاولة  تمثل  وال�ي 

 . 1ية للمخالطة االجتماعيةالطبيع

ما �عد ا�حداثة وا�حداثة السائلة، تجسد    –أن ما �عد ا�حداثة، ثم ما �عد    Castellsو�رى مانو�ل �استلز  

عليھ   أطلق  ما  ع��  واملستندة  للتنظيم،  املفتوحة  األ�ساق  فيھ  ستبدل 
ُ
� الذي  الشبكة"،  "مجتمع  ظهور 

والثاب املباشرة  بالعالقات  الشب�ات"،  بيك  "شبكة  و�قرر  اإلنجاز    Beckتة.  فيھ  صار  �� عصر  �عيش  "أننا 

جهضت مصادر الهو�ة ا�جمعية واملع�ى ال�امن �� ا�جتمعات 
ُ
 �� ا�جتمع ا�حديث، كما أ

ً
 قو�ا

ً
  - الفردي تيارا

 . 2وما عادت تحقق األمن ال�خ��ي أو الت�امل االجتما��" -األسرة، الدولة القومية، العرقية، الطبقة 

ا�ح يفّرق واقع  لكنھ  حال،  أي  ُيجّمع، ع��  ال  االس��ال�ي  ا�جتمع  أن  وحدات    ، ال  إ��  ا�جماعات  إذ يحول 

منعزلة، تر�طها صالت ضعيفة واهية وممزقة مفتتة، حيث يتبلور األفراد ب�ن البحث عن ذات وفو��ى تخلقها  

ة �� فكرة االتجاهات الشائعة ال�ي يتع�ن إتب،  الالذات  اعها، حيث توجھ ا�جماعات إ��  وتبقى فكرة ا�جتمع حيَّ

و�مثل ذلك �� رأى باومان إعادة    ، البحث عن هذه "السعادة"، وهو البحث الذي يخط آثاره فاعلون خارجيون 

 .3نظر ومراجعة لفكرة "التضامن اآل��" عند دور�ايم، الذي تم��ه سماتھ عن التضامن العضوي 

ن  swarmوال�ي تبدو اآلن كسرب    -معينة  إن فردية الفرد وتفرده حل محلها تدفق حاجات جماعة   . ويع�َّ

باومان، �� التمي�� ب�ن "السرب" و"ا�جماعة"، التغ��ات ا�جذر�ة ال�ي تؤثر �� الفرد وا�جتمع �� الواقع السائل  

إن    – الَقِلق.  ونظامها  وه��اركي��ا،  وقاد��ا،  ا�جماعة،  واستبدال  إزاحة  إ��  السرب  يميل  حيث  االس��ال�ي، 

بال سبب،    ا أخرى، يحدث ذلك �ل مرة حتًم إ��  جمع و�نتشر و�تفرق، و�تجمع مرة أخرى، من مناسبة  السرب يت

. وتمثل القوة املغر�ة لألهداف املتحركة قاعدة �افية لتنظيم ا�حر�ات، و�كفي ذلك  متغ��ةوتجتذبھ أهداف  

العتبار أية أوامر وفروض من أع�� غ�� ضرور�ة وغ�� مجدية. و�� الواقع ال تبدو األسراب أثناء ا�حركة أع��  

أو األ القائد  �� مركز  السرب  ال�حظي هو الذي يضع وحدات  التحليق  اتجاه  تباع. إذن، ح�ى  أو أد�ى: وحده 

 
1- Ibid., pp. (2-3). 
2- Jones J. Social Capital, p. (91). 
3- Ibid., p. (3). 
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اله��اركيات التقليدية ال�ي تولد النظام تتحلل وتذوب وتص�� نواة مصونة يمكن أن يجد الفرد ذاتھ بداخلها،  

 يوجھ رغباتھ ا�خاصة. �ع�ي ذلك أن �ل فرصة لتجميع البشر تخفق.  

عابر  بتيار  وموجهة  عابر،  سرب  من  تتألف  خاطفة  سريعة  وحدة  الفرد  �عت��  ذل و   ، إذن،  �عًد �مثل    ا ك 

وُمعبأ بأمن موهوم يحققھ اختيار حر وأمثل، بما أنھ اختيار عدد كب�� من األفراد. واالختيار هو ما  ا  مخّصبً 

يتجمع أو ُيجمع �� عالم سائل، وذلك بما أن هذه الفضاءات �عاد التفك�� ف��ا وتصميمها وفقا لقوان�ن معينة  

وتبدو مراكز    ، ا الفرد املس��لك، ويشبع اإلحساس باالنتماء قادرة ع�� �شكيل ا�جتمعات ا�حلية ال�ي يوجد ف��

يتجمع   حيث  م�ان  املثالية:  الناحية  من  املتخيل  ا�جتمع  �عرض  باعتبارها  باومان،  ألسراب  خاليا  التسوق 

 الغرض من الشراء.  

الط   اوهكذا يتحقق الشعور باالنتماء، و�ون الفرد جزءً  رق ال�ي  من ا�جتمع ا�ح��. وتمثل املشاركة أحد 

 
ً
�شاط االس��الك  يصبح  خاللها  أو  ا  أساسي�   ا من  الذات  تضم�ن  مبدأ  و�خاصة  املعاصر،  اإل�سان  بھ  يقوم 

إقصا��ا أو استبعادها. و�مثل االس��الك طر�قة بديلة للتجمع االجتما�� �ستبدل الشعور باالنتماء با�حاجة  

ملناسبة ألداء هذا النشاط، لذلك �عيشون ��  إ�� التضم�ن. و�ستبعد هذه العملية من ال يمتل�ون الوسائل ا 

 للسرب الذي يفقد، �� هذه الدوامة  
ً
عزلة. و�� لعبة املظاهر وأش�ال إعادة اإلنتاج تلك، ُتف�ح ا�جماعة مجاال

�� ا�جتمع، الذي فيھ  ا  يجعل من �ل إ�سان عضوً   الذي   باالنتماءشعوره األصيل  أو �� غمرة االندفاع ا�جم��،  

الثنائية  الغر�زة    تؤدى  من  وحدة  االجتماعية،  التنشئة  بتأث��  �ش�لت  �خصية  لھ  حيوان  للذات:  الطبيعية 

 .1والعقل، من الذات والعالم
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إ��  وتحولها  الثقافية  ا�حدود  انفتاح  نتيجة  املعاصرة  الثقافة  إ��  والت�ج�ن  الكر�ولية  سمات  تتسرب 

أن أبنية املا��ي  إ��  ليش��    Liquidم مفهوم السيولة  �ستخد  Baumanحدود نفيذة. رأينا كذلك أن باومان  

 ا  االجتماعية املتينة والثقيلة قد أصبحت أخف، وأك�� انتشار 
ً
. ويع�� هذا املفهوم عن الوضع الراهن  اوحرا�

وتلك �� السمة املم��ة للعالم االجتما�� املعاصر، الذي صار من اليس��    ،ل�حداثية حيث تتدفق أشياء عدة

 . 2فيھ اخ��اق الروابط والعالقات بل والتخ�� ع��ا

. وتجعل 3وتتم�� ا�حداثية السائلة �سرعة الزوال وعدم اليق�ن وعدم ثبات �افة األش�ال "االجتماعية"

ا�حياة   صورة  التكنولو��  التوسط  أو  فيتجنشت�ن    -التكنولوجيا  طرحها  فكرة  و��  الثقافة،  أي 

Wittgenstein  الرابطة وليوتار،  موس  أمثال  من  الفر�سيون،  املنظرون  عليھ  يطلق  ما  ع��  وترتكز   ،

ثقافة عن �عد، و�جعل العالقات مشتتة، وكثيفة وممتدة: "مضغوطة ومتباعدة �� آن ". وقد    -االجتماعية  

 
1- Ibid., p. (3). 
2- Bauman Zygmunt, Liquid sociality, Quoted in, Gane, N., The future of social theory, London, 
Continuum, 2004, pp. (19 - 23). 
3- Ibid., p. (29 – 31). 
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الرابطة االتصالية    اممكنً صار هذا االنضغاط واالمتداد امل�ا�ي   ستبدلت 
ُ
التكنولو��، وا التوسط  بفضل 

 .1بالرابطة االجتماعية، املتأسسة �� النظم والتنظيمات

املقارنة   معا�ي  �ل  يحمل  فهو  املعاصر،  عاملنا  واقع  عن  واملرتحلة  املسافرة  الثقافات  مصط�ح  ويع�� 

وال  واألنواع  والفاعل�ن  الثقافات  ب�ن  والتقارب  أو  2سالالتوالتجاور  الثقافة  أن  �ليفورد  جيمس  و�قرر   .

بلغة  بلغة مصط�حات "امل�ان"، و�فضل أن يتم ذلك  الثقافية املعاصرة يصعب تصورها وفهمها  الهو�ات 

البشر والثقافات �سافر وترتحل. وقد فاقمت العوملة املم��ة ل��اية    مصط�ح السفر واالرتحال، بما �ع�ى أّن 

املتأ ا�حداثة  أو  واملوجودات  ا�حداثة  السياقات  أن  اعتبار  ع��  واالرتحال،  السفر  مجاز  أهمية  من  خرة 

اليوم   عرضة  للتدفقات  إ��  ا�حلية  نتيجة  �و�ي  وتماثل  تجا�س  إنتاج  إ��  تؤدي  قد  �عيدة  أخرى  تأث��ات 

 .3الثقافية ال�ونية ال�ي يحبذ فهمها �� إطار فكرة الفو��ى والتشظي فيما �عرف "بثقافة الفو��ى"
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 : ملّخصال

مّر �عليم أبناء ا�جاليات املسلمة، ومن �� حكمهم من األقليات واملهاجر�ن والوافدين �� البالد األجنبية  

حيث �عيش أبناء    .املصاعب ومازالودول امل�جر، و�� البالد اإلسالمية والعر�ية ذا��ا، بمراحل عديدة من  

�جر توفر قدرا جيدا من الوفادة أو  فبعض دول امل  ،هذه ا�جاليات واألقليات �� ظروف متفاوتة ومتناقضة

وتضع �� مقابل ذلك شروطا ومعاي�� من أهمها أال    ، أو التقدير ألبناء هؤالء �� ا�خدمات التعليمية  ،الرعاية

ھ من أف�ار دينية ونحوها.    ي��تب
ّ
عن التسهيالت التعليمية التأث�� السل�ي ع�� ا�جتمع من خالل ما قد يتم بث

اإلسالمية   الدول  نوعو��  هناك  م��ا    والعر�ية  �عا�ي  ال�ي  واملادية  الثقافية  واملصاعب  الضغوط  من  آخر 

تتخذ إجراءات تحمل بر�قا من األمل �شأن تحس�ن    وآخرو��ن ح�ن    .املؤسسات التعليمية اإلسالمية تحديدا

يظّل �عليم  ومع �ل ذلك    ،مستوى ا�خدمات التعليمية ألبناء الوافدين واملهاجر�ن وا�جاليات ومن �� حكمهم

املستوى  عن  كث��ا  متأخرا  الفئات  البالد    املنشود.   هذه  و��  امل�جر،  دول   �� السياسية  األنظمة  وتلعب 

  . الذي يقدم ألبناء هذه الشرائح  اإلسالمية والعر�ية الدور األك�� �� التحكم �� نوع ومستوى التعليم اإلسالمي 

لكن    ،مثل ألبناء املهاجر�ن واألقليات ومن �� حكمهموتوجد تنظيمات دولية تؤكد ع�� حماية حق التعليم األ 

وأك�� الذين �عانون �� الساحة الدولية من    .�عض املمارسات الفعلية �� عالم الواقع �عمل ضد هذا ا�حق

وتتوقف فعالية ا�خدمات التعليمية ألبناء األقليات    ،ب�ن جميع األقليات ومن �� حكمهم هم أبناء املسلم�ن

هذه   لدعم  اإلسالمية  واملنظمات  ل�جمعيات  املتاحة  اإلم�انات  مدى  ع��  ا�ختلفة  البالد   �� اإلسالمية 

تع ��ا �عض القيادات ا�جتمعية املسلمة �� هذه البلدان من املقدرة القيادية،  وع�� مدى ما تتم  ،ا�خدمات

عاّمة. وح�ى اآلن، ال يوجد تنظيم دو�� إسالمي    واملهارات االجتماعية، واالل��ام الدي�ي والوالء للهوّ�ة وا�جذور 

  ، ا�ح�� واإلقلي�ي والدو��محدد ير�� مصا�ح �عليم أبناء املهاجر�ن والوافدين واألقليات ونحوهم �� النطاق  

 . لكْن هناك دول عر�ية وغ�� عر�ية تدعم التعليم اإلسالمي لهذه الشرائح �ش�ل واعد
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Abstract: 
 
Educating children of Muslim communities and those of similar minorities, 

immigrants, and immigrants in foreign countries, and in Islamic and Arab 
countries themselves, have gone through many stages of difficulties and still are. 
Where the members of these communities and minorities live in varying and 
contradictory conditions. Some countries of the Diaspora provide a good level of 
delegation, care, or appreciation to their children in educational services, and set 
conditions and standards in return for that, the most important of which is that 
educational facilities do not have a negative impact on society through what 
religious ideas may be broadcast and the like. 

 In Islamic and Arab countries, there is another type of cultural and material 
pressures and difficulties experienced by Islamic educational institutions in 
particular. From time to time, measures are taken that carry a glimmer of hope 
regarding improving the level of educational services for the children of 
immigrants, expatriates and the like, and despite all this, the education of these 
groups remains far behind the published level. The political systems in the 
Diaspora, and in the Islamic and Arab countries, play the biggest role in 
controlling the type and level of Islamic education provided to the children of 
these classes.  

There are international regulations that affirm the protection of the right to an 
optimal education for children of immigrants, minorities, and the like, but some 
actual applications and practices in the real world work against this right. And 
those who suffer most in the international arena among all minorities and those 
in their rule are the children of Muslims. The effectiveness of educational services 
for members of Muslim minorities in different countries depends on the extent 
of the capabilities available to Islamic societies and organizations to support these 
services, and on the leadership ability, social skills, religious commitment and 
loyalty enjoyed by some Muslim community leaders in these countries. 

 Even until now, there is no official organizational structure to those students 
in reality, for the children of immigrants, minorities, and the like in the local, 
regional and international arenas, but there are Arab and non-Arab countries that 
support Islamic education for these segments promisingly. 
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 المقدمة:  -1

 عن معاقلهم ألسباب عديدة
ً
أبرزها الهروب    ،�عيش العديد من شرائح املهاجر�ن �� أوطان أخرى �عيدا

ألسباب تخرج عن إراد��م �� مختلف ا�حاالت. وهم    من االضطهاد أو الظلم الذي يتعرضون لھ �� بلدا��م

عندما ينتقلون للعيش �� بلدان أخرى يتعرضون ملصاعب ش�ى، وخاصة املهاجر�ن غ�� الشرعي�ن. و��ّون  

فيمارسون أ�شطة متنوعة قد    ،خاصة ��م  كيانات اجتماعية واقتصادية  هؤالء ألنفسهم، �� أوطان امل�جر،

إال أّ��م، �� الغالب األعم، �عيشون �� عزلة يحافظون من خاللها ع��  ،يمتد �عضها إ�� ا�جوانب السياسية

ثقاف��م، وع�� أش�ال مختلفة من ا�خصوصية. وفيما �عيش البعض م��م �أقليات �� مجتمعات امل�جر،  

بوتق  �� و�نصهر  اآلخر،  البعض  ا�جديدةيندمج  ا�جتمعات  هذه   �� والسياسية  االجتماعية  ا�حياة   ، ة 

الوقت مرور  مع  ف��ا  أساسي�ن  أعضاء  ان��اء   ،و�صبحون  عند  ح�ى  األصلية  بلدا��م  إ��  عود��م  وتصعب 

أزمات بلدا��م تلك. وقد نظر �عض املثقف�ن إ�� جماعات املهاجر�ن باعتبارهم أقليات، حيث يرون أن هؤالء  

جماع  عن  أك��، عبارة  جماعات  ب�ن  �عيش  فرعية  مالمح   ت�ّون   ات  األك��    تمّ��ها  لنفسها  ا�جماعات  من 

حولهم، وعادة ما تنظر إ�� نفسها باعتبارها مجتمعات معاناة مقارنة �غ��هم، وهذه املعاناة قد ت�ون �سبب  

عن املعاناة  شدة  وتزداد  امل�جر،  بلدان   �� عديدة  واقتصادية  اجتماعية  مزايا  من  �شاهدون  حرما��م  دما 

أقليات أخرى تتمتع بمزايا ووتحظى بمن�لة أفضل م��م، وعادة ما ينظر إل��م ا�جتمع الكب�� ع�� أ��م من  

�املدارس   ��م  ا�خاصة  الثقافية  املؤسسات  من  العديد  بت�و�ن  املهاجر�ن  هؤالء  يقوم  ولذلك  األغراب، 

لة عرقية، أو لغو�ة، أو ثقافية، أو لونية، واملستوصفات الطبية، واملتاجر ونحوها. وقد ت�ون أسباب العز 

 من هذا وذاك. و�� اآلونة األخ��ة أ�حت مشكالت ال�جرة من أعقد املشكالت  
ً
أو دينية، وقد ت�ون مز�جا

من دون قصد إ��    السياسية، ذلك أن العديد من بلدان امل�جر اكتظت باملهاجر�ن الذين شرعوا بقصد أو

، هذا إ�� جانب االم��اج االجتما��،  التأث�� ع�� �افة مجر�ات األحد
ً
 واقتصاديا

ً
 وثقافيا

ً
اث داخلها سياسيا

وت�ّون صور نمطية أو غ�� نمطية حول احتماالت تحولهم إ�� مجتمعات أغلبية، مع ترهل ا�جتمع األص�� 

امل�جر،   دول  ح�ومات  ع��  اقتصادية  ضغوط  من  املهاجرون  هؤالء  �سببھ  عما   
ً
فضال هذا  و�خصياتھ، 

اج إ�� ا�خدمات ال�حية وال��بو�ة بأنواعها. وتجد �عض ا�ح�ومات نفسها، بفعل موقعها الدي�ي أو واحتي

السيا�ىي، ملزمة بتأم�ن هذه ا�خدمات �غض النظر عما �سّببھ ذلك من ضغوط عل��ا وع�� مواطن��ا. كما  

للدخول   �التأش��ات  تقليدية  غ��  أخرى  خدمات  إ��  يحتاجون  املهاجر�ن  هؤالء  والسفر،    �خروجواأّن 

وتخطي   األغلبية  مدارس  إ��  أبنا��م  و�دخال  االمتالك،  وص�وك  العمل،  وتصار�ح  التعر�فية،  والهو�ات 

ا�ع�اسات ذلك ع�� أبنا��م، وع�� األبناء اآلخر�ن، وخدمات البلدية، وتوسيع نطاق ا�خدمات خارج املواقع  

رافق املتنوعة. وقد ات�ح من خالل أحد العروض  ا�حددة، وحاجة هؤالء إ�� العديد من املنشآت املدنية وامل 

تنطبق عل��م مواصفات األقلية والذين �عيشون وفق هذه ا�خاصية قد وصل    اإلحصائية أّن املسلم�ن الذين

  ، م2015كما �ش�� إ�� ذلك إحصائية صادرة عام    ). assakina.com(  عددهم إ�� ما يقارب ثلث املليار �سمة 

مليون    232ناك أك�� من عشر دول يقصدها املهاجرون، وأن هناك ما يز�د عن  حيث أظهرت بيانا��ا أّن ه 
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  ali,() ،2004  2012(  ،) م2015  ، األمم املتحدة(  م2015مهاجر حول العالم ح�ى تار�خ الثا�ي من يناير عام  

,Clary .( 

   المشكلة:   -1- 1

وا�جهود   ا�ختلفة  البلدان   �� ا�جاليات  مدارس  إ�شاء  تم  أن  مستمر  منذ  عمل   �� واألهلية  الرسمية 

لتقديم ا�خدمة التعليمية الالئقة ألبناء هذه ا�جاليات. وقد ات�ح من خالل العديد من املشاهد والوقائع  

والتقار�ر أن عدم توفر األوضاع النظامية لإلقامة وقلة الفرص �� املدارس ا�ح�ومية أو ندر��ا، �انت مدعاة  

سيما أن مص�� أبناء هؤالء املهاجر�ن الوافدين هو مص�� �� عالم ا�جهول،  للعديد من ا�خاوف واملصاعب ال 

َرّدٍ وتراجع، خاصة �� ظل الصمت والس�وت أو التجاهل    إ�� م�ى ستظل، أوضاع هؤالء ��  وال أحد �عرف
َ
ت

ن  الدو�� ملا يجري من أعمال عنف وقمع وتردي األوضاع عاّمة، واإلخالل التام بحقوق اإل�سان. ولذلك فإ

فهناك أعداد هائلة من    ،املدارس املنشأة �خدمة األبناء ظلت �عا�ي من أجل البقاء لف��ة ليست بالقص��ة

  ع�� غرار املشردين أو   األفراد �عيشون �� مواقع اإلقامة دون �عليم، ودون فهم لإلسالم وال��بية اإلسالمية

 لألمن االجتما�� والوط�ي. أبناء الشوارع، هذا إ�� جانب املشكالت املادية وغ��ها مما أض
ً
ل ��ديدا

ّ
�� �ش�

،
ً
ھ ي�ّح �ع��ا بالبدائية جدا

ّ
ف�ان    وقد �انت أوضاع املدارس املنشأة م��دية للغاية �� بداية �شأ��ا، حّ�ى أن

 ع��   يجلسون ع�� األرض داخل فصول هذه املدارس   الكث�� من الطلبة 
ً
ال�ي �انت معتمدة �ش�ل ك�� تقر�با

 عن سوء مواقعها  إعانات ا�حسن�ن،
ً
وعدم تلق��ا أي    ،وتفتقر إ�� أ�سط التجه��ات واإلم�انات، هذا فضال

هـ تم إ�شاء هيئة  1423دعم من ا�جهات ا�ختلفة، و�انت تخضع إلشراف م�اتب الدعوة والتوعية. و�� عام  

ض اإلعانات من  اإلشراف ع�� مدارس ا�جاليات �� اململكة العر�ية السعودية، و�دأت هذه املدارس تتلقى �ع

من   واملعلمات  املعلم�ن  من  العديد  تأهيل   
ً
الحقا تم  كما  ا�خ��ية،  ا�حرم�ن  مؤسسة  مثل  ك��ى  مؤسسات 

 ومعلمة  450األقليات نفسها للعمل ��ذه املدارس، زاد عددهم عن  
ً
وقد بينت الدراسة ال�ي أجراها    .معلما

ف وانت�اسات عديدة خالل �شأ��ا، و�� و�ن  هـ أّن مدارس ا�جاليات ا�خ��ية مرت بظرو 1432الشيعا�ي عام  

.  )هـ1432  ،الشيعا�ي(  شهدت أوضاعها �عض التحّسن، فإّ��ا ال تزال بحاجة إ�� مز�د من الدراسة والعناية 

هـ فقد تم توحيد مكت�ي التعليم لإلشراف  1437/ 10/ 15و�موجب قرار إدارة �عليم منطقة مكة املكرمة ��  

مكتب التعليم لإلشراف  (  بن�ن و�نات) �� مكتب واحد بمس�ى(  ة املكرمةع�� مدارس ا�جاليات بمنطقة مك

 . هـ)1437 ،اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة(  ع�� مدارس ا�جاليات)

  �ان لها تأث��ها   ظروفا سلبية  م) أّن أبناء ا�جاليات �عانون 2008(  وأيدت الدراسة ال�ي أجراها عو�ل عام

الدرا�ىي ال��بوي وا  ،ع�� نجاحهم  �� ا�جتمع  ��    . ندماجهم  أبناء ا�جاليات  اندماج  وقد لوحظ أن معّدالت 

أّن املعلم�ن الوافدين أنفسهم    كما  .م)2008  ،عو�ل(  مختلفة  مازالت منخفضة ألسباب  العديد من الدول 

كهم مشاعر دونية أو سلبية �� بلدان الوفادة أ  �عملون �� مدارس ا�جاليات أو �� غ��ها  الذين
ّ
  ،و امل�جرتتمل

إليھ دراسة   ور�ما ال يحصل �عضهم ع�� نفس مزايا أقرا��م من جنسيات أخرى. و�دعم ذلك ما توصلت 

  ، الكندي (  من أن معدالت الرضا الوظيفي تنخفض �شدة لدى املعلم�ن الوافدين  ،م)2014(  الكندي عام
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العر�ية    .م)2014 ا�جاليات  أّن  قطر   �� واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز  أجراها  ال�ي  الدارسة  و�ينت 

 مصاعب جمة �� التكيف أو االندماج
ً
وا�حصول ع��    ،الوافدة �� دول مجلس التعاون ا�خلي�� تجد أحيانا

مركز  (  ون لها �� بلدا��مهذا عدا الضغوط اإلدار�ة والتنظيمية ال�ي يتعرض  ،فرص التعليم املناسب ألبنا��م

واإلقليمية   الدولية  عام    ).م2016الدراسات  الصغ��  أجراها  ال�ي  امليدانية  الدراسة  نتائج  إ��  و�الرجوع 

منخفض �سبب ظروفهم ا�خاصة،    هـ ات�ح أّن مستوى التكيف االجتما�� والنف�ىي للطلبة الوافدين 1422

 �سبب �عض املمارسات اإلدار�ة والتنظيمية
ً
 . )Haddad, 2000)، (هـ1422 ،الصغ��( ا�خاطئة وأحيانا

 ع�� حالة الطلبة الوافدين من أبناء ا�جاليات ا�ختلفة،   
ً
ومن املشاهد الثقافية واالجتماعية املؤثرة سلبا

وخاصة الطلبة املسلم�ن �� دول الوفادة أو امل�جر، مشكالت ال�جرة والزواج من األجنبيات، وتأث�� ذلك ع�� 

ي واالجتما�� لألبناء، و�غ�� العديد من املفاهيم ا�جوهر�ة عندهم، وتذبذ��ا ما ب�ن الواقع  الت�و�ن النف�ى

م ال�ي أو�حت أّن إش�االت  2010م)، و�دعم ذلك ما توصلت إليھ دراسة مر�ىي عام  2000  ،نظيف(  واملثال 

ي أبناء املهاجر�ن  إذ �عا�  .املهاجر�ن العرب �� أورو�ا وحدها �ش�ل معضلة ثقافية اجتماعية سياسية عظ�ى

�� مدارس الوفادة �� بالد امل�جر من مصاعب جمة عرقية، ودينية، وتنتشر حاالت ال��ميش والتمي�� ضدهم  

م). وات�ح من نتائج الدراسة التحليلية عن الطالب الوافدين �� مصر  2010  ،مر�ىي(   �ش�ل كب�� ووا�ح

،  سلبية ألسباب تتعلق ��ممباشرة  ومواقف  مشاعر  أن الطلبة الوافدين لد��م  ،م2010ال�ي أجر�ت عام  

ا�ختلفة   و�التقلبات  مصر،   �� والسياسية  واالجتماعية  الثقافية  ا�حياة  و�طبيعة  بالنظم،  ق 
ّ
تتعل وأخرى 

  ، ومن خالل العديد من املشاهد األخرى   .م)2010  ،اإلدارة العامة للبحوث الثقافية(  لألوضاع االقتصادية

إ��    ل ع�� إقام��م �� بلدان الوفادة وامل�جر، يصلون �� �عض ا�حاالت فإن الوافدين �عد مرور وقت طو�

فيت�ون لد��م نوع من الرغبة ��    ،�عده �� الرجوع إ�� أوطا��م األصلية  ال يفكرون  عال من التكيف  مستوى 

من  العديد  �شمل  بل  �عي��ا،  جاليات  تخص  ال  الظاهرة  وهذه  أقل،  درجة  من  ولو  مواطن�ن  إ��  التحول 

إ�� دول  الوافد الواقع فإن ال�جرة والوفادة  البالد اإلسالمية. و��  أو األجنبية أو من  العر�ية  البالد  ين من 

ا�خليج العر�ية أصبحت ظاهرة حديثة غ�� اعتيادية، وشملت ح�ى الوافدين من بالد أورو�ا وأمر��ا وغ��هما.  

، وأض�� املهاجرون ا�جدد مهددين  ولكن هذه الظاهرة �� ال�جرة تزامنت مع ز�ادة الس�ان �� هذه الدول 

ان ا�حلي�ن ع�� الفرص 
ّ
السيما أن العديد م��م يتفوق ع�� املواطن�ن ��    ،للعمالة ا�حلية، ومزاحم�ن للس�

 �� ا�حصول ع�� موافقات ا�جهات الرسمية،    جوانب ش�ى. كما
ً
ا
ّ
أّن هناك اليوم وافدين جددا هم األك�� حظ

. ومعظم الوافدين ال يأتون وارتياح املواطن�ن، وهم الوافدو 
ً
بنّية ا�حصول    ن للعمل من دول آسيا تحديدا

أيضا ل�حصول ع�� فرص االستقرار النس�ي الذي �شهده بلدان ا�خليج العر�ي.    بل  ، ع�� فرص العمل وحدها

 ملشكالت  
ً
 بدأت �عض الدول ا�خليجية �� اتخاذ إجراءات كث��ة من شأ��ا أن توجد حال

ً
العاطل�ن  ومؤخرا

عن العمل من مواطن��ا الذين زحم��م العمالة األجنبية، ومع ذلك فهذه الدول ال �ستطيع أن �ستغ�ي عن  

 �� أورو�ا وأمر��ا 
ً
بحاجة إ�� املهاجر�ن    العمالة األجنبية �� املرحلة ا�حالية. وستظّل ح�ى الدول األك�� حظا

قد فشلت النظر�ات ال�ي �انت ترى أن عهد ال�جرات  الوافدين للعمل �� أراض��ا ألسباب كث��ة ومتنوعة، و 

الك��ى قد م�ىى، وأن العاطل�ن ا�حلي�ن سيحلون محل العمال املهاجر�ن، وأن التقسيم الدو�� للعمل قد 
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غ��   �ش�ل  ا�ختلفة،  ا�جاليات  واقع  إ��  النظر  بم�ان  األهمية  من  فإن  ولهذا  جدوى.  دون  ال�جرة  يجعل 

نظر إ�� أن عدد املهاجر�ن للعمل �� �عض البلدان ا�خليجية يق��ب، إن لم يزد،  تقليدي، والبد أيضا من ال

 محلية وخارجية ليس لها حدود
ً
 لذلك فإن البعد   .عن عدد الس�ان املواطن�ن، وهذا قد يصنع ضغوطا

ً
ووفقا

 من  ،ال��بوي قد يحتل أهمية خاصة �� صناعة فكر تر�وي �علي�ي �عزز الهو�ة الوطنية
ً
الت�افل    ويغرس صورا

والتواد والت�افل وا�حوار واالح��ام مع اآلخر�ن أك�� من أي وقت م�ىى. ومن جانب آخر فقد أصبحت اليوم  

 ع�� ذلك
ً
أّن عدد    حيث  .ال�جرة جماعية وعائلية ولم �عد فردية، وتؤثر األحداث السياسية املعاصرة كث��ا

خالل املرحلت�ن ا�حالية واملستقبلية، وقد    املهاجر�ن من النساء واألطفال والشباب سي��ايد �ش�ل م�حوظ

تصبح �عض أنواع ال�جرة غ�� الشرعية مكملة لل�جرة القانونية لتغطية �عض أنماط الطلب االجتما��  

 تم ��جيع ال�جرة إ�� أرض��ا  
ً
  كما �ش�� أحد ا�خ��اء   –ع�� أ�حاب ا�حرف. و�� �عض البلدان األورو�ية مثال

لهذه القارة ال�ي تتم�� بالشيخوخة وانخفاض ا�خصو�ة، ذلك أن شيخوخة    إ�� ا�خصوصيات الديموغرافية

نظام  ع��  كب��  ضغط  إ��  نفسھ  الوقت   �� تؤدي  كما  االقتصادي،  النشاط  انخفاض  إ��  تؤدي  الس�ان 

ھ ع��  
ّ
الضمان االجتما�� وا�خدمات التعليمية، وأنظمة التقاعد، وأشارت �عض تقار�ر األمم املتحدة إ�� أن

م. ولذلك فقد ارتفعت �سبة الزواج  2025مليون مهاجر مع عام    160أن �ستقبل وحدها ما ال يقل عن  أورو�ا  

س وعدد األطفال األجانب، وهذا الوضع نفسھ يتكّرر  
ّ
  �� العديد من الدول �� العالم   –ولو بدرجات    –والتجن

)2003 ,Jacob() ،1979 ,Lomax ( 

الس��  بم�ان  األهمية  �شر    ولعّل من   عن  إ�� 
ً
دولة عوضا �ل  أنحاء   �� �ش�ل مناسب  ا�جاليات  هذه 

�� ا�حافظة ع�� املقدرة ع�� تقديم خدمات    فقد �ساعد هذا االنتشار   ،تجّمعهم الكب�� �� مواقع محددة

أّن هذا االنتشار قد �ساعد ع�� إحياء �عض املواقع املهمشة    كما   ، متنوعة �عليمية وغ��ها �ش�ل مناسب

ما �ان    و�ظل ا�جانب التعلي�ي بمثابة نقطة   .للبالد  �� ا�جانب ا�جغرا��
ّ
تحول �� وضع هذه ا�جاليات، ف�ل

 ل�جميع مع 
ً
ر نفس الظروف  التعليم متاحا

ّ
ما    ،و�زالة العوائق والعقبات  ،واالرتقاء بفرص التوظيف  ،توف

ّ
�ل

ملهاجر�ن ال�ي قد  �ان ذلك مدعاة ل�حفاظ ع�� الوحدة رغم التنوع، ومدعاة ملعا�جة مشكالت البطالة عند ا

تتسبب �� زعزعة األمن االجتما�� أو ح�ى تقو�ضھ. ور�ما ي�ون من املناسب أن يتّم النظر إ�� املهاجر الوافد  

ول�خدمة لإلنتاج  وسيلة  أو  أداة  مجرد  أنھ  ع��  و�عض    بل  ،ال  اإلسالمي  الشرع  حث  �شري  �ائن  ھ 
ّ
أن ع�� 

 ع��،  قوقھ و��سانيتھ �� شّ�ى ا�جاالتاح��امھ وتقديره ومراعاة ح  الدسات�� الدولية ع��
ّ

  ضرورة   مثلما حث

واللغوي  تجّنب والعر��  واللو�ي  القب��  التمي��  أش�ال  ال��ميش    ،جميع  أو  االستعباد  أش�ال  �سقط  وأن 

 . )Clegg( )1996 ,Brooks, 1998( واإللغاء و�حل محلها التسامح وحسن التعا�ش والتقبل لآلخر

 ع�� ما   
ً
إ�� مراجعة تحليلية نقدية لتعليم أبناء ا�جاليات    تقدم، فإن املش�لة تنحصر �� الس��وتأسيسا

وحل مشكالت �عليم الالجئ�ن املسلم�ن، والوصول إ�� صيغ متطورة لالرتقاء بتجر�ة �عليم أبناء ا�جاليات،  

 .وتقو�مها، و�ناء نموذج عاملي لتعليم الوافدين ومن �� حكمهم
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 البحث: أسئلة    -2- 1

 التالية: وم البحث اإلجابة عن األسئلة ير  

ا�جاليات  -  أبناء  �عليم  واقع  واإلسالمية    )الوافدين  ،املهاجر�ن(  ما  العر�ية  الدول  �عض   �� املسلم�ن 

 واألجنبية؟ 

واألجنبية  -  واإلسالمية  العر�ية  الدول  �عض  ��ا  قامت  ال�ي  ا�جهود  أبناء    ما  �عليم  مشكالت  ملتا�عة 

  ؟)والوافدين ،املهاجر�ن( ا�جاليات

والوافدين) �� الدول العر�ية    ،املهاجر�ن(  ما الصيغة العلمية املق��حة لالرتقاء بتعليم أبناء ا�جاليات  -

   واألجنبية؟واإلسالمية  

 الموضوع: أھمیة    -3- 1

 اآل�ي:تنبثق أهمية هذه املراجعة من 

املهاجر�ن،  (  بالوضعّية الّتعليمّية ألبناء ا�جاليات  من املتوقع أن �سهم نتائج املراجعة �� الّتحسيس(  .1

 الوافدين) �� الّدول ا�ختلفة) أمال �� تحسي��ا. 

ا�جاليات .2 أبناء  رعاية   �� املبذولة  ا�جهود  مستوى  ع��  الضوء  املراجعة  �سلط   ،املهاجر�ن(  قد 

 . الوافدين) �عليميا، من قبل الدول ا�ختلفة

عناية مّتخذي القرار �� الدول ا�ختلفة بأهمية االرتقاء بمستوى    قد �ساعد نتائج املراجعة �� توجيھ .3

 ).الوافدين ،املهاجر�ن(  ا�خدمات التعليمية ألبناء ا�جاليات

4. �� املراجعة  نتائج  �ساعد  ا�جاليات  قد  أبناء  �عليم  لدعم  جديدة  أف�ار  املهاجر�ن  (  طرح/تقديم 

 والوافدين) من ا�جوانب ا�ختلفة.

اجعة واملناقشات الواردة القيادات ال��بو�ة ا�ختلفة ع�� حسن اتخاذ تداب��  قد �ساعد نتائج املر  .5

ا�جاليات أبناء  �عليم  مع  للتعامل  مناسبة  و�جراءات  وحسن    ،املهاجر�ن(  واحتياطات  الوافدين) 

 .وسن القوان�ن الالزمة ،إدارتھ وفق معاي�� ومؤشرات �عليمية مرموقة

لباحثات والباحث�ن ع�� البحث العل�ي �� شؤون �عليم أبناء  قد ��جع نتائج املراجعة ومداوال��ا ا .6

 . الوافدين) �� الدول ا�ختلفة ،املهاجر�ن( ا�جاليات

 أھداف العرض التحلیلي النقدي:   -4- 1

  ي��:�س��دف الباحث من وراء هذه املراجعة التحليلية النقدية ما 

املهاجر�ن، الوافدين) املسلمة �� �عض الدول (  توف�� مستند عل�ي عن واقع �عليم أبناء ا�جاليات .1

 .العر�ية واإلسالمية واألجنبية 
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رصد �عض ا�جهود األساسية املبذولة من قبل �عض الدول العر�ية واإلسالمية واألجنبية �� متا�عة   .2

 ). الوافدين ،املهاجر�ن( مشكالت �عليم أبناء ا�جاليات

 .الوافدين) �� الدول ا�ختلفة ،املهاجر�ن( لياتاق��اح صيغة علمية لالرتقاء بتعليم أبناء ا�جا .3

 المصطلحات:   -5- 1

بحسب �عض الوثائق فإن مفهوم الك��ة والقلة يؤخذ �ش�ل �س�ّي، فما   :وا�جاليةمفهوم األقلية   .1

القاموس   فبحسب  ا�جالية  أما  القلة.  فهو  النصف  عن  نقص  وما  الك��ة،  فهو  النصف  ع��  زاد 

   ،منازلهم يجلون جلوالجلوا عن  (  ا�حيط
ً
قل خرج من بلده (  ، أما �� املنجد)وهم ا�جالھ  ،جلوا  ،وجال

 .)ا�جالھ: �� ا�جامعة جلت من منازلها وأوطا��ا واستوطنت البالد ال�ي حلت ف��ا  ،فهو جال  ،إ�� آخر

افدين)  .2 الو (املهاجر�ن،  ا�جاليات  أبناء  التعليمية    �عليم  ا�خدمات  ونوع  مستوى  بھ  و�قصد 

املقدمة �� الدول العر�ية واإلسالمية واألجنبية ألبناء ا�جاليات واملهاجر�ن والوافدين املسلم�ن �� 

 . هذه الدول 

ا�جاليات .3 أبناء  �عليم  بإ�شا��ا    :مؤسسات  تقوم  ال�ي  املعاهد  أو  املراكز  أو  املدارس  ��ا  و�قصد 

لدان ا�ختلفة ال�ي �ستقبل أبناء ا�جاليات أو املهاجر�ن أو الوافدين �� بلد  األقليات املسلمة �� الب

اإلقامة للمحافظة ع�� جذورهم الثقافية ا�ختلفة، وقد تحصل هذه املؤسسات ع�� �عض أش�ال  

هذه   تقدمها  ال�ي  التعليم  مستو�ات  وتختلف  وغ��ها،  التعليمية  ا�ح�ومية  السلطات  من  الدعم 

 اجة. املؤسسات بحسب ا�ح

اإلقامة .4 بلد  �� مؤسسات  افدين)  الو (املهاجر�ن،  ا�جاليات  أبناء  بھ س�� دول    :�عليم  و�قصد 

اإلقامة إ�� توف�� ا�حد األد�ى من التعليم ا�جا�ي ألبناء ا�جاليات أو املهاجر�ن أو الوافدين ضمن  

 .املؤسسات الرسمية التا�عة لها، كنوع من االل��ام األخال�� واألد�ي والدو��

 المنھجیة:   -6- 1

و�� الظاهرة  معالم  استنباط   �� وذلك  الكيفّي  املن�ج  ع��  الباحث  ا�جاليات،  (  اعتمد  أبناء  �عليم 

ع��    املهاجر�ن  املؤثرة  القوى  أو  العوامل  ورصد  ��ا،  املرتبطة  الشواهد  �عض  عن  والبحث  والوافدين) 

الثق  وا�جوانب  الرسمية،  واملستندات  الوثائق  تجليات  وفهم  استجالء  الظاهرة،  �غية  العالقة  ذات  افية 

). والهدف من تطبيق  1982  ،عبد الكر�م(  )،1986  ،اسماعيل(  جوان��ا ا�ختلفة، وا�خروج بتعميمات محددة

املن�ج الكيفي هو توف�� وصف مت�امل عن موضوع ظاهرة �عليم أبناء ا�جاليات ومن �� حكمهم، وذلك ع�� 

 )  Babu, 2008)، (هـ1433 ،الولي��(  تحقيق غايات استطالعية

افدين: مفهوم األقليات واملهاجر�ن وا�جاليات    والو

 يدّل اللفظ ع�� شر�حة من الس�ان �ستوطنون بلدا ما لظروف قسر�ة تحّتم عل��م االنتقال أو ال�جرة

أو الوفادة إ�� بلد ذي أغلبية، بقصد العثور ع�� ما يمك��م العثور عليھ من فرص اإليواء، والسالمة. و�ّتجھ  
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ووافدين �ح�ن انتفاء الظروف ال�ي دع��م    مقيم�ن إقامة مؤقتة  �عض هؤالء إ�� بلدان األغلبية كمهاجر�ن، أو

بوصفهم جاليات تبحث عن فرص العيش �سالم ولو إ�� ح�ن. وغالبا ما ت�ون هنالك   إ�� مغادرة بالدهم، أو 

جاليات أو الوافدين من أهمها البحث عن  قواسم مش��كة ب�ن هؤالء املنتم�ن إ�� األقليات أو املهاجر�ن أو ا�

فرص للعمل، والهروب من قسوة األنظمة القائمة �� بلدا��م، أو النجاة من قسوة ظروف الطبيعة. والعديد  

أغلب    القرابة أو الدين، أو اللغة أو املوطن. وقد تصبح األقلية أغلبية، ولكن ��  روابط  من هؤالء تر�طهم

د ذات أغلبية س�انية مختلفة ع��ا �� �ل �ىيء تقر�با. واألقليات املسلمة �ش�ل  األمم �عيش األقليات �� بال 

أّن   الوفادة وال�جرة ألسباب سياسية ودينية ونحوها، ع��  �� دول  أنماط األقليات معاناة  خاص �� أك�� 

النفو  إ��  فيھ  والوصول  بل  ا�جديد،  ا�جتمع   �� واالندماج  السريع،  التكيف  من  يتمكنون  هؤالء  ذ  �عض 

). و�رى النجار أن األقلية �ع�ي الفئة أو الطائفة أو ا�جماعة من  1975  ،الكتا�ي(  هـ)،1432  ،بكر(  والسلطة 

الّدين يجمعهم  الذين  وال    الناس  عددا  م��م  أك��  وشعوب  ومجتمعات  وطوائف  أنظمة  وسط  ويعيشون 

� هو���م الدينية ل�ي ال تذوب  يؤمنون بالدين نفسھ أو �عتقدون فيھ، و�حاولون ب�ل اإلم�انيات ا�حافظة ع�

هـ) ورغم أنھ توجد اختالفات �� التوصل 1438  ،النجار(  �� خاصيات األغلبية ال�ي ليست ع�� الدين نفسھ

أّن الوا�ح    إ�� مفهوم جوهري �شأن �عر�ف األقلية وخاصة األقلية املسلمة من وجهھ النظر الفقهية، إال 

ستوطنة تجمع بي��ا روابط محددة أو متنوعة، و�س�� للعيش  أن هذه األقلية �� عادة ما ت�ون طائفة م 

 ). Marie-Gibsondawn; 2016( الكر�م �� املوطن ا�جديد

إ�� ا�حفاظ ع�� الهو�ة والتمّسك با�جذور،    و�ش�� معظم األدبيات العلمية إ�� أن جماعات األقلية �س��

�سبب اال�غماس �� ا�جتمع ا�جديد. كما اآلخر عناصر الهو�ة  و�عضها ينجح �� ذلك، وت��اجع لدى البعض

حقوقا   هؤالء  منح  أجل  من  متنامية  بجهود  تقوم  املتحضرة  العالم  دول  من  العديد  أّن  الوا�ح  من  أنھ 

األرض وامل�ان، �� معاناة دائمة �سبب    األقليات، ح�ى و�� تبدي انتماء إ��متنوعة. ومع ذلك تظل �عض  

وقد أو�حت �عض األدبيات أن    .ت عل��ا، وخاصة املسلم�ن م��ماالضطهاد السيا�ىي الذي تمارسھ السلطا 

الدول  �عض  داخل  برملا�ي  أو  تمثيل سيا�ىي  لها  ليس  املسلمة  مرجعيات    ،األقليات  بت�و�ن  لها  �سمح  وال 

سياسية، وغالبا ما تجد صعو�ة �� املنافسة ع�� األصوات االنتخابية، ومن الصعو�ة بم�ان أيضا أن ت�ون  

كيانا��م عن  تدافع  حقوقية  منظمات  األقليات    .)2008  ،املي�ي(  لهم  من  العديد  أن  ا�خ��اء  �عض  ورأى 

�غالق وعدم املقدرة ع�� التغلغل داخل �سيج الدولة ال�ي  وخاصة األقليات املسلمة �عا�ي من مش�لة اال

�ستوط��ا �سبب اإلبقاء ع�� التواصل الزوا�� ضمن حدود أفرادها، ولذلك ال يجد أبناؤهم فرص التعليم  

 . )2017Demographic Poatrate ,)، (هـ1441 ،تو�ولياك( ال�ي لغ��هم املناسبة، وال فرص العمل
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 :في الدول األجنبیة: منظور تحلیلي نقدي ) الوافدین ،المهاجرین(  ت تعلیم أبناء الجالیا -2

ا�جاليات أبناء  أن  إ��  واألدبيات  الوثائق  العديد من  الوافدين(  �ش��  أورو�ا وأمر��ا    )املهاجر�ن  �� دول 

التعليمية   ا�خدمات  مستوى  مع  تماما  مت�افئة  ت�ون  وت�اد  مناسبة،  �عليمية  بخدمات  يحظون  وكندا، 

تنت�جاملقدمة   ال�ي  السياسية  األنظمة  طبيعة  ت�ون  البالد األصلي�ن. وقد  إ��    الّديمقراطّية، و�س��  ألبناء 

ترسيخ مبادئ حقوق اإل�سان، وطبيعة القوان�ن املنظمة ل�حياة املدنية �� املسؤولة عن ذلك. فهذه الدول  

التعليمي املراحل   �� اإلسالمي  الدين  علوم  بدراسة  املسلمة  لألقليات  ل�خ��اء  �سمح  و�سمح  ا�ختلفة،  ة 

الطلبة    والعلماء بتدريس  أيضا  و�سمح  و�عاليمھ،  اإلسالم  عن  وا�حاضرات  وا�خ��ات  الدروس  بتقديم 

املقررات الدراسية املع��ة عن روح اإلسالم، و�س�� �� الوقت نفسھ إ�� ت�حيح الصورة الذهنية النمطية  

حوها. كما أّن هذه  ال�ي ت�ونت عن اإلسالم وأهلھ وعلومھ بفعل املتغ��ات السياسية واملواقف التار�خية ون

الدول تر�� العديد من مبادئ ثقافة السالم، والتسامح، وحقوق اإل�سان، وتجعل من ذلك مجاال مهما ��  

،  )1975  ،الكتا�ي. (ا�خدمات التعليمية وال��بو�ة ألبنا��ا ولغ��هم من األقليات وا�جاليات ومن �� حكمهم

 ) ,Beshir And Diamant 2019( هـ)،1439املسعودي،(

ا�جاليات  ،عموماو  أبناء  �عليم  أقسام   ،املهاجر�ن(  فإن  عدة  تحت  يندرج  حكمهم   �� ومن    الوافدين) 

 و��: خاصة �� أورو�ا وأمر��ا) (

 �عليم أبناء القادم�ن من الدول اإلسالمية طلبا للرزق وتحسينا للوضع املعي�ىي. .أ

 . �عليم أبناء الوافدين طلبا للعلم .ب

لذين هاجروا �سبب احتالل أراض��م وديارهم، أو �سبب  �عليم أبناء الالجئ�ن السياسي�ن ا .ج

 . العنف السيا�ىي أو الدي�ي �� بالدهم

هذه   .د  �� تقيم  فئة  عادة  وهم  وظروفهم،  أنماطهم  باختالف  األعمال  أ�حاب  أبناء  �عليم 

 . مّدة طو�لة جدا أشبھ ما ت�ون بال�جرة البلدان

حكم .ه  �� هو  وما  الدبلوماسية  البعثات  أ�حاب  أبناء  السيد  (  )،1997�شاري،  (  ها�عليم 

 .)1979وآخرون، 

و�حكم أن اإلسالم هو األك�� نموا �� الساحة العاملية، و�� أورو�ا تحديدا، وكذلك �� الواليات املتحدة  

أّن املسلم�ن يأتون من خلفيات وجنسيات متعددة، فإن التعدد العر�� للمسلم�ن هو األك��   األمر�كية حيث

ال�ي وات�ح م��ا أن    ،�� أمر��ا  2017أجر�ت من معهد السياسة االجتماعية عام    وفقا لبعض الدراسات 

% من  24% من مسل�ي أمر��ا، وحوا��  25األغلبية العرقية تأ�ي من املنتم�ن إ�� قارة أفر�قيا السوداء حوا��  

حوا��  % من العرب، عالوة ع�� أعراق مختلطة  18% من اآلسيو��ن، وحوا��    18السالالت البيضاء، وحوا�� 

% من مسل�ي أمر��ا هم من الوافدين إما مع آبا��م وعائال��م، و�ما أ��م ولدوا خارج  50%، وأن حوا��  17

أمر��ا. وهناك ما �ش�� إ�� أن أك�� من مليو�ي فرد من املسلم�ن املهاجر�ن إ�� أمر��ا أصبحوا س�انا قانوني�ن  

% من مجموع س�ان الواليات    1.1مسلم بنسبة    مليون   3.45��ا. ووفقا لبعض التقديرات فإن هناك حوا��  
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�سبة أع��    املتحدة األمر�كية هم من املسلم�ن، و�لغت معدالت ا�حفاظ ع�� الدين اإلسالمي من قبل هؤالء

�عد   دينية  مجموعة  أك��  سي�ونون  املسلم�ن  أن  إ��  �ش��  توقعات  وهناك  األخرى،  الديانات  �افة  من 

إ�� ارتفاع معدالت    األمر�كية خالل العشر�ن سنة املقبلة، واألمر عائٌد إما املسيحي�ن �� الواليات املتحدة  

مع ذلك فهناك �سبة من املسلم�ن ت��ك    ،إ�� ارتفاع معدالت ال�جرة إ�� أمر��ا  ا�خصو�ة عند املسلم�ن، أو 

 ). ,Sacirbey 2001(  اإلسالم ألسباب مختلفة، وتحتاج هذه الشر�حة إ�� عناية فائقة

% ممن  80و�ش�� �عض التقار�ر إ�� أن كث��ا من األفراد املودع�ن �� ال�جون �عتنقون اإلسالم وأن حوا��  

األمر�كية   املتحدة  الواليات   �� املساجد  و�ش�ل  اإلسالم.  �عتنقون  ال�جن  ف��ات  خالل  ما  دينا  �عتنقون 

ا، هذا عدا املراكز اإلسالمية  م�جد �� أمر��  2000مصدرا أساسيا للتعليم اإلسالمي. فهناك ما يز�د عن  

مدرسة لتدريس أبناء املسلم�ن خالل العطالت األسبوعية، عالوة ع�� ما    400الك��ى. وهناك ما يز�د عن  

مركز لتدر�ب األطفال ع�� السلوك اإلسالمي وممارسة الشعائر اإلسالمية عمليا. وتقوم �عض    200يز�د عن  

سلم�ن إ�� جانب املن�ج العام �� أمر��ا املنا�ج الدراسية اإلسالمية،  األ�اديميات اإلسالمية بتعليم أبناء امل 

الدينية اإلسالمية   املدارس  كب��ة من  أعدادا  �� واشنطن وهناك  السعودية  األ�اديمية اإلسالمية  وخاصة 

مع  جنب  إ��  جنبا  اإلسالمية  الدراسية  املنا�ج  بتدريس  تقوم  األمر�كية  املتحدة  الواليات  أنحاء   ��   تنتشر 

املن�ج الدرا�ىي األمر��ي العام. و��� جانب هذه املؤسسات هناك مدارس أخرى من نوع خاص تقوم بتدريس  

الدراسات اإلسالمية واللغة العر�ية مثل مدارس األخت كالرا، ومعهد الدراسات اإلسالمية �� لوس أنجلوس،  

اإلسالم  (  لعر�ية �� املدارس ا�ح�وميةواملدراس العامة ال�ي تقام �� مواقع تجمعات املسلم�ن لتدريس اللغة ا

األمر�كية:   املتحدة  الواليات   ��t.ly/4XIa(  .  خضعوا الذين  أو  املهاجر�ن  اإلسالم  معتنقي  لبعض  أّن  كما 

لالضطهاد الدي�ي من أمثال درو ع��، وما ل�ولم إكس ووار�ث دين محمد دور بارز �� �شر اإلسالم وخاصة  

ا  اإلسالمية  املعابد  جانب  إ��  هذا  األمر�كية،  املتحدة  الواليات   �� الس�ي  أمة  اإلسالم  ومنظمة  �ختلفة، 

رشاد،   وأحمد  عليوان،  وحكيم  ا�جبار،  عبد  كر�م  مثل  ور�اضية  سياسية  أخرى  و�خصيات  اإلسالم، 

وشر�ف عبد الرحيم، ورو�ن �ارت، ومايك تا�سون، ومحمد ع�� كالي، ورشيد واالس، جنبا إ�� جنب مع  

لز بالل، وأ�و عبد الصمد، وأندر�ھ  سياسي�ن بارز�ن من أمثال كيث إليسون، والري شو، و�لهان عمر، و�شار 

 .)t.ly/WkAx(املسلمون االمر�كيون من أصل افر�قي:  �ارسون، وجميلة �شيد وغ��هم

ذلك ا�جاليات   ،ومع  نحو  العام  السيا�ىي  املنظور   �� ازدواجية  هناك    ، الوافدين  ،املهاجر�ن(  فإن 

إذ �ش�� �عض الوثائق إ�� أن املهاجر�ن الياباني�ن وال�ور��ن والصين�ن    .اإلسالمية مقارنة �غ��هم  )األقليات

حيث ينظر إ�� هذه األقليات ع��    ،تم النظر إل��م �أقليات نموذجية، و�تم إ�حاق الطوائف ال��ودية ��مي

أ��ا تحقق درجة أع�� من النجاح االجتما�� واالقتصادي مقارنة مع املتوسط الس�ا�ي فيتم الّنظر إ�� �ل  

ا�جر�مة معدالت  وانخفاض  والتعليم  الّدخل  مؤشرات  األس   ،من  مستوى  واالستقرار  ع��  ل�حكم  ري 

حكمهم  �� ومن  األقليات  لهؤالء  املتحدة    كما  .الّنموذجية  الواليات  ع��  وقفا  ليس  التصنيف  هذا  أّن 

األمر�كية، بل و�� أور�ا كذلك، حيث يحتل اإلندو املقام األول �� جملة األقليات �� هولندا. و�� أملانيا يتم  

عتبارهم أقليات نموذجية. أما �� فر�سا، فيعت�� الفر�سيون  النظر إ�� األملان من أصل �وري أو فيتنامي با
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ا�حياة    �� ونجاحا  اندماجا  أك��  هؤالء  باعتبار  نموذجية،  �أقليات  والفيتنامية  الالوسية  أصول  من 

  ),Uzra 1990( األ�اديمية، و�� دخل األسرة من غ��هم

شرائح تحظى بفرص �عليم أفضل من  و�� الكيان اإلسرائي�� �عطى املقام األول للمسيحي�ن العرب، وهم  

والعمل �� املهن الراقية،    إ�� ا�جوانب األ�اديمية،  واملؤشر األقوى �� تفضيل هذه الشر�حة �عود  ،غ��هم

بينما �سيطر الصور الذهنية النمطية السلبية ع�� املنظور العام لآلخر�ن رغم تفوق العديد م��م. ومع ذلك  

ھ، فإن هناك �غ��ات �� نوع وح
ّ
جم الصور الذهنية النمطية السلبية امل�ونة حول العديد من األقليات  �ل

بوصفهم أفرادا مج��دين وعامل�ن جّيدين منضبط�ن، وخاصة    فهناك من ينظر إل��م  العر�ية واآلسيو�ة،

و�� �عض الدول األخرى �املكسيك    .األمر�كي�ن الهنود الذين بدأت النظرة تتجھ نحوهم �أقليات نموذجية

(أقلية    ),Terry,،(  )2005  Samuel And Others  1993(  لبنانيون تصنيفا نموذجيا �� دائرة األقلياتيحتل ال

 . ) t.ly/aWwjذجبة: نمو 

ا�حافظة ع�� ر�اطة    ، ورغم �ل ذلك تمكنت من  األمر�كية  املتحدة  الواليات   �� املسلمة  األقليات  فإن 

ا�جمعيات   من  مجموعة  تأسيس  ع��  ذلك  وساعد  شأ��ا،  من  اإلقالل  محاوالت  جميع  تجاه  ا�جأش 

  بتحس�ن ا�خدمات التعليمية لألقليات اإلسالمية �� أمر��ا، ومن   واملؤسسات اإلسالمية لها عالقة مباشرة

الشمالية ألمر��ا  اإلسالمي  االتحاد  املنظمات  اتحاد  )Isna(  هذه  والطبية    وهو  العلمية  با�جوانب  مع�ّي 

، ورابطة  )Fia(   فرعا، واتحاد ا�جمعيات اإلسالمية  215ونحوها، واتحاد الطالب املسلم�ن ولھ ما يز�د عن  

املسلم�ن العر�ي)Msa(  الطالب  املسلم  الشباب  ورابطة   ،  )Maya(وجمعي اإلسالمي،  ا�جتمع    . )Mas(  ة 

ا�جمعيات هذه  باإلسالم    تتعامل  العالقة  ذات  والسياسية  واملذهبية  الفكر�ة  املصاعب  من  العديد  مع 

ومبادئھ وتطبيقاتھ واملنظور الوط�ي لھ وللمسلم�ن، السيما �� ظل ا�ساع القارة األمر�كية، ووجود مصاعب  

ات العلمية القادرة ع�� قيادة الفك، واإلشراف ع�� الشأن  اال��جام، ومشكالت الهو�ة بي��م، وقلة الكفاء

والقدرة االس��اتي��،  التخطيط  ع��  واملقدرة  عبد    .هـ)1426الشر�ف�ن،  (ا�حوار    ع��  اإلسالمي،  وأشار 

ماتزال موضوعا �عيدا عن االس��داف �� �شاط املؤسسات الثقافية اإلسالمية   ا�حميد إ�� أّن اللغة العر�ية 

توجد مش�لة أخرى ��دد األقليات اإلسالمية هناك، و�� تراجع الهو�ة    املتحدة األمر�كية، كما   �� الواليات

اإلسالمية �� خضم التيارات الفكر�ة والن�عات ا�ختلفة داخل القارة األمر�كية، واالحت�ا�ات ب�ن األقليات  

  املسلمة، وتراجع دور األسرة املسلمة وضعف املقدرة ع�� إدارة أفرادها بطرق تناسب الظروف املعاصرة، 

أصال،   اإلسالم  بالد   �� تحدث  أمور  و��  االل��ام.  وعدم  االختالط  ومشكالت  ا�ختلط،  الزواج  ومشكالت 

فكيف ��ا �� بالد غ�� املسلم�ن. و��� وقت قر�ب �انت املنا�ج الّدراسية �� الواليات املتحدة األمر�كية تكتظ  

هذا فضال عن أّن أبناء املسلم�ن ��    �عرض صور نمطية عن اإلسالم وعن العرب وعن املمارسات اإلسالمية. 

النجاح   أجل  من  والبد  التنوع،  من  هائل  قدر  ف��ا  دراسية  ب��امج  يلتحقون  األمر�كية  املتحدة  الواليات 

والتفوق من امتالك مهارات لغو�ة وعلمية متعددة. ومعظم املدارس ا�خاصة أو مدارس األقليات ال تتلّقى  

��ة أعداد الطلبة املسلم�ن �� الواليات املتحدة األمر�كية ودول أورو�ا  دعما من ح�ومات الواليات. و�سبب ك

فإن هؤالء الطلبة يدرسون بأعداد كب��ة داخل املدارس ا�ح�ومية لهذه البلدان، و�� مدارس ذات ثقافات  



بناء الجاليات المسلمة
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  .)هـ1407محمود،  (  هـ)،1426،الشر�ف�ن(  )،2002القزار،  (  )،2003قناوي،  (  والن�عة اإلسالمية  تتما�ىى  ال

وعموما فإّن هناك حمالت إعالمية، وغ�� إعالمية يتم القيام ��ا ضد املؤسسات التعليمية اإلسالمية داخل  

بأ��ا   واالّدعاء  املؤسسات  هذه  صورة  لتشو�ھ  محاوالت   �� وذلك  األمر�كية،  املتحدة  والواليات  أورو�ا 

قلة   من  املؤسسات  هذه  و�عا�ي  ونحوهما.  واإلرهاب  التطّرف  تصدر  عدد  مؤسسات  قلة  ومن  بل  املوارد، 

هذا إ�� جانب قلة ال�وادر القيادية والتعليمية املؤهلة    الطلبة امللتحق�ن ��ا �� �عض م��ا ألسباب عديدة،

كما ��ا.  أيام    للعمل  جميع  دراسة  إ��  يضطرون  الذين  الطالب  ع��  عبئا  تمثل  األسبوع  ��اية  مدارس  أّن 

 ),Lomax,،( )2008 Muha( )2003 Turner 1963(  األسبوع وفقا لهذا التوجھ

التعليمية،   احتياجات املهاجر�ن �� ا�خدمات  بالغة من جملة  بأهمية  ال�ي تحظى  أبرز ا�خدمات  ومن 

إ�� أّن هؤالء املهاجر�ن يتعرضون إ�� الكث�� من أوجھ التعسف    حيث �ش�� العديد من املمارسات �� العالم

أبناؤهم ع بلدان امل�جر، وذلك عندما يج��   ��  
ً
ت�ون مختلفة جذر�ا ال�ي قد  �� دراسة منا�ج دول امل�جر 

 مع مواقعهم األصلية، السيما �� غياب التعليم الذي �ع�� عن كيانا��م الثقافية والعقدية، هذا إ��  
ً
وعقائديا

ينش��ا املهاجرون ألبنا��م، وذلك من    جانب مش�لة االع��اف بالشهادات املمنوحة للطلبة �� املدارس ال�ي

أو املتخصص. وقد قام  قبل   العا��  التعليم  إ��  لبلدان امل�جر، واعتبارها جواز مرور  التعليمية  السلطات 

 م��م باملعاناة ال�ي ي�ابدها هؤالء �� بلدان  
ً
�عض األفراد بإ�شاء العديد من املدارس ألبناء املهاجر�ن شعورا

لفنية أو اللوجستية كنوع من العون  امل�جر، وتقوم �عض ا�ح�ومات بتقديم �عض أنواع الدعم وا�خدمات ا

اليو�س�و لسنوات عديدة أبناء    واملساعدة ألبناء املهاجر�ن. وقد أكدت تقار�ر  بتعليم  العناية  ع�� أهمية 

االقتصادية   املشكالت  أو  ا�حرب  ظروف  عن  النظر  �غض  العالم  مواقع  جميع   �� واألقليات  املهاجر�ن 

ولذلك فإّن األمم املتحدة ومنظما��ا أطلقت العديد من    .م)1970  ،اليو�س�و(  والثقافية والسياسية ونحوها

التشريعات ال�ي تج�� ل�جاليات �� مختلف املواقع �� العالم إ�شاء مدارس ألبنا��ا تحت قانون حق ممارسة  

ذلك ومع  العام،  ا�حق  وقوان�ن  التعليمية،  املؤسسات  إ�شاء  وحق  والعقيدة،  من    الدين  العديد  مازالت 

القوان�ن، خاصة    املمارسات التعامل مع هذه  �� �عض دول امل�جر تكيل بم�اييل مختلفة عند  ا�ح�ومية 

ألف طالب وطالبة    570عند التعامل مع املهاجر�ن املسلم�ن، إذ �ش�� إحدى الدراسات إ�� أن ما يز�د عن  

�� مدارس أملانية ال يتّم ف��ا تدريسهم اإلسالم أو السماح   ، أبا�ورا(  لهم بذلك   من املسلم�ن مثال يدرسون 

 ).William, ،( )Turner, 2003  1994( هـ)1435

وتتعّدد مدارس ا�جاليات وتتنّوع، فهناك مدارس ا�جتمع و�� نوع من املدارس تمّولها ا�ح�ومة �� �عض  

ل�حياة    الدول  ومركزا  �عليمية  مؤسسة  باعتبارها  خدما��ا  وتقّدم  األمر�كية،  املتحدة  الواليات  غرار  ع�� 

معية، و�ع�� عن شراكة ب�ن املدرسة وا�جتمع، و��تم بتقديم املواد األ�اديمية، وتنمية الشباب، ودعم  ا�جت

األسرة، وتحس�ن ال�حة العامة، وتوف�� خدمات متنوعة خالل ف��ات الدراسة الرسمية وقبلها و�عدها و��  

أو التكتالت أو االئتالف ولذلك    إ�� نوع من التحالفات   عطالت ��اية األسبوع، وعادة ما تخضع هذه املدارس

 . ف�ي مدارس عامة ح�ومية تمول من الضرائب
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(املهاجر�ن)   الوافدين  أبناء  خاللها  من  تر��  متعددة  مدرسية  أنظمة  أوجدت  كب�جي�ا  دول  وهناك 

الفر�سية   باللغت�ن  عادة  الدراسة  وتقدم  الثانوي،  التعليم  األو��، ومدارس  التعليم  والهولندية،  كمدارس 

وتقوم مؤسسات ا�جتمع بتقديم �عض ا�خدمات التعليمية إ�� جانب ا�جهود ا�ح�ومية. و�ختلف مفهوم  

�عض   تتوفر  أن  يتع�ن  الهولندية  املدارس  ففي  الهولندية،  املدارس   �� عنھ  الفر�سية  املدارس   �� الوافد 

 يز�د عن  املعاي�� �� الطالب ل�ي يلتحق ��ا، من أهمها أال يقل سّنھ عن خم
ّ
، وأال    18س سنوات وأال

ً
عاما

 ع�� التفاعل، وأن  
ً
 بمقومات تجعلھ قادرا

ً
ت�ون لغتھ األم أو اللغة الوطنية �� الهولندية، وأن ي�ون ملّما

ي�ون حديث عهد باإلقامة �� ب�جي�ا، وتتشّدد املدارس الهولندية �� معيار اللغة، ومع ذلك توفر ا�ح�ومة  

الوافدين   ألبناء  مواد  برامج  ع��  االبتدائية  املدراس  تحصل  ول�ي  املذ�ورة.  املعاي��  توفر  عدم  عند  ح�ى 

إضافية يتع�ن عل��ا ��جيل ا�حّد األد�ى من عدد الوافدين الذين يتم تخصيص أوقات دراسية أطول لهم  

، فال يتم إعداد دروس منفصلة لهم. و��� جا
ً
نب ذلك  من غ��هم، أّما إذا �ان عدد الطلبة الوافدين محدودا

فإّن املساجد �� ب�جي�ا تقدم خدمات �عليمية ألبناء الوافدين كذلك. و�� ب�جي�ا يتم ال��ك�� ع�� املفاهيم  

برامج   لتعدد  وذلك  يرغبون،  ما  بحسب  املدارس  اختيار  األها��  و�إم�ان  املدارس،   �� األخالقية  والقيم 

 .)Uzra ، 9901(  �جالياتاملدارس ا�ح�ومية وا�خاصة، وا�جتمعية، وا�حلية، ومدارس ا

 ن): الوافدی ،المهاجرین(مؤسسات التعلیم ألبناء الجالیات -3

من املالحظ أن مدارس ا�جاليات �� اململكة  :  �� �عض الدول العر�ية واإلسالمية: عرض تحلي�� نقدي

مدارس    العر�ية السعودية وغ��ها من الدول تتنوع �ش�ل ملفت للنظر، فهناك مدارس ا�جاليات املصر�ة،

ا�جاليات  ا�جا مدارس  العر�ية،  ا�جاليات  مدارس  وهناك  اليمنية،  ا�جاليات  ومدارس  ال��ماو�ة،  ليات 

وهكذا، نفسھ، السودانية،  الوقت  العر�ية    و��  ا�جاليات  مدارس  ع��  �شرف  الهيئات  من  عدد  يوجد 

الدولية واإلسالمية  العر�ية  للمدارس  العاملي  االتحاد  مثل  تتو�(  واإلسالمية  عاملية  الثقافة  منظمة  �شر   �

العر�ية، و�عز�ز الدراسات اإلسالمية باللغة  العالم  وجمعية املدارس اإلسالمية    )العر�ية اإلسالمية داخل 

الطالب   رعاية  ومنظمة  أورو�ا   �� اإلسالمية  ا�جاليات  ومدارس  ب��يطانيا،  العر�ية  واملدارس  بأس��اليا، 

مال��يا،  �� اإلسالمية  العاملية  واملدرسة  السعودية،    الوافدين،  العر�ية  باململكة  العاملية  واملدارس 

واأل�اديميات السعودية �� ا�خارج، هذا إ�� جانب �عض املدارس األهلية متعددة الفروع ال�ي تنتشر �� عدد  

الثقافة   تركز ع��  ال�ي  املدارس  من  كب��ة   
ً
أعدادا أن هناك  إ��  اإلشارة  العر�ية وغ��ها. وتجدر  الدول  من 

غة العر�ية والدعوة اإلسالمية أ�شأها �عض املشايخ والدعاة من حسا��م ا�خاّص �� �عض  اإلسالمية والل

 دول أفر�قيا وآسيا وغ��ها تطّوعا. 

العالم، و�حتم عل��ا   أنحاء   �� املسلم�ن  الداعمة لقضايا  الدول  �� إحدى  السعودية  العر�ية  واململكة 

القيام اإلسالمي  العالم   �� الر�ادي  م  موقعها  املسلم�ن  بأدوار  ووحدة  اإلسالم،  قيم  ع��  ل�حفاظ  تعددة 

أّن اململكة العر�ية السعودية تحتضن أك�� قدر من ا�جاليات    وتضام��م، و�عاو��م �� ش�ى ا�جاالت. كما

اإلسالمية �� مختلف املواقع وخاصة �� مكة املكرمة واملدينة املنورة، ومن أبرز هذه ا�جاليات النازحة إ��  



بناء الجاليات المسلمة
ٔ
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ر�ف�ن ا�جالية ال��ماو�ة. وقد أشار تقر�ر أعده املغام�ىي و�شرتھ ع�اظ إ�� العديد من  أرض ا�حرم�ن الش 

القمع   أعمال  بفعل  السعودية  العر�ية  اململكة  إ��  املهاجرة  ال��ماو�ة  بالطائفة  تتعلق  ال�ي  ا�جوانب 

مة، وقد  ع�� نصف مليون �س   واالضطهاد الذي يتعرضون لھ �� بالدهم ع�� أيدي البوذي�ن، و�ز�د عددهم

قامت ح�ومة اململكة العر�ية السعودية بت�حيح العديد من األوضاع ال�ي اق��نت بقدومهم الواسع سواء  

واالجتماعية.   ال�حية  ا�جوانب  أو  التعليمية،  ا�جوانب  أو  األمنية  ا�جوانب  أو  النظامية  ا�جوانب   ��

لر  مجالس  �شكيل  من  ال��ماو�ة  ا�جاليات  تمكنت  اإلصالحات  هذه  مناطق  و�موجب   �� مصا�حهم  عاية 

 بال��ماو��ن ��   ) 14كيلو  (   سكناهم وخاصة �� �ل من مكة املكرمة، واملدينة املنورة، وجدة، وأصبح
ً
معروفا

املثال، كما  ال��ماو��ن  جدة ع�� سبيل  �عض  الطائف،   أّن  باملدن، عالوة ع�� سك�ى  أخرى  سكنوا مواقع 

 . واملنطقة الشرقية. ويغلب ع�� هذه الفئة التدين، والعمل �� تجارة املواد الغذائية، ويعيشون �� عشوائيات

ولم يكن نزوح ال��ماو��ن للمملكة العر�ية السعودية وحدها، بل هناك فئات نزحت إ�� سر�الن�ا ومال��يا،  

 إلقام��م    60نغالد�ش �� البداية ثم هاجروا إ�� اململكة العر�ية السعودية منذ أك�� من  والهند، و�
ً
. ونظرا

ً
عاما

الطو�لة �� البالد، فقد أصبحت لهم امتدادات عديدة تمثلت �� والدة آالف األطفال ال��ماو��ن �� اململكة، 

ولعل من أفضل ما برعت    .ة النظاميةالسيما �عد أن منح��م ح�ومة اململكة العر�ية السعودية حق اإلقام 

، وتالوة. و�� منطقة مكة املكرمة وحدها  
ً
 وتجو�دا

ً
فيھ ا�جالية ال��ماو�ة �عليم األبناء القرآن الكر�م حفظا

ألف طالب وطالبة م��م ��    70تم القيام بت�حيح أوضاع �عليمية ل�جالية ال��ماو�ة استفاد م��ا أك�� من  

التعليمية،   املراحل  تم استحداث  مختلف  م��ا    121حيث  وللبنات،    109مدرسة  للبن�ن  ابتدائية  مدرسة 

 وطالبة، هذا إ�� جانب استحداث أرقام    41312مدرسة متوسطة للبن�ن وللبنات، �خدمة    12وعدد  
ً
طالبا

املدارس،   هذه  مواقع  وتحس�ن  الوطنية،  التعليمية  ال�وادر  من  احتياجا��ا  و�سديد  املدارس  لهذه  وزار�ة 

البيئة التعليمية ��ا، و�سهيل عملية الوصول إل��ا، وتوف�� خر�طة تحديد مواقع �جميع املدارس    وتحس�ن

لهذه   قادة  بتعي�ن  املكرمة  مكة  بمنطقة  للتعليم  العامة  اإلدارة  قامت  ذلك  باملنطقة. عالوة ع��  ال��ماو�ة 

ع�� اختالفها، هذا إ�� جانب  املدارس، وصرفت م��انيات �شغيلية لها، وتم تزو�دها بالتجه��ات املدرسية  

قبل   أية رسوم من  دفع  و�يقاف  الطلبة،  �جميع  التعليم  وتطبيق مجانية  والصيانة  النظافة  أعمال  توف�� 

م). واتجهت ا�جهات التعليمية الرسمية إ�� دمج الطالب ال��ماو��ن ��  2016وطن،  ( هؤالء الطلبة أو أهال��م

وا�جدير بالذكر أن ح�ومة    .األهلية بافتتاح دروس ليلية لهممدارس التعليم العام مع السماح للمدارس  

عن   يز�د  ما  بمنح  قامت  السعودية  العر�ية  بتسو�ة    190اململكة  وقامت  لل��ماو��ن،  مجانية  إقامة  ألف 

أوضاع أك�� من سبعة آالف أسرة برماو�ة خالل اآلونة األخ��ة. ورغم �ل ذلك فإن مدارس ا�جالية ال��ماو�ة  

اجة إ�� دراسة عملية متعمقة تتناول العديد من ا�حاور الثقافية وال��بو�ة واالجتماعية وغ��ها،  ال تزال بح 

وت�ون  العاملية،  اإلشادة  مستوى  إ��  وتصل  السعودية،  ا�ح�ومة  من  املبذولة  ا�جهود  تكتمل      ح�ى 
ً
مثاال

إ��   كث�� من املسلم�نو�� �عض البلدان �� شرق أسيا والباسفيك يتعرض   يحتذى بھ �� الساحة الدولية.

مشكالت وتحديات عديدة �سبب الطوائف والديانات املنافسة، و�سبب الن�عة العدائّية ال�ي يتبناها أولئك  

القوم تجاه أي دين أو فكر. ومن أك�� املصاعب هناك عدم اإلملام باللغة العر�ية، وانقطاع التواصل مع  
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املدارس اإلسالمية ال�ي تحرص ع�� بناء التماسك وا�حفاظ    الدعاة من األقطار العر�ية. و��� جانب ذلك فإن

ع�� الهو�ة اإلسالمية، �عا�ي أشد املعاناة من ضعف اإلم�انات بأنواعها، و�� مدارس �� مجملها بدائية ��  

ف��ا ا�حديث  التعليم  تقديم  فرص  قلة  عن  فضال  األساسية،  بني��ا  و��  البيئة    إم�انا��ا،  منافسة  �سبب 

�حيطة ��ا، عالوة ع�� أن �عض الدول ال �ع��ف باملدارس اإلسالمية مما �عوق دخول الطلبة إ��  العلمانية ا

ومن التوظيف �� املؤسسات    امتحانات الثانو�ة العامة، و�حرمهم �سبب ذلك من فرص التعليم ا�جام��،

دارس ا�ح�ومية �سبب  إ�� امل  ا�ح�ومية واألهلية. ورغم ذلك، فإن األها�� املسلم�ن يرفضون إدخال أبنا��م

ا�خوف عل��م من الذو�ان �� الثقافات غ�� اإلسالمية، ولذلك �غلب ع�� هذه املدارس أساليب الكتاتيب  

هائلة   أعدادا  وا�حلقات الدراسية �� املساجد، وخاصة �� كمبوديا، والفلب�ن، وتايالند، مع العلم بأن هناك

حيث أّن عدًدا ليس بالقليل من   تد�ي مستوى املعلم�ن،من املسلم�ن �سكن هذه البلدان. و�ضاف إ�� ذلك 

هؤالء املعلم�ن ليس لديھ مؤهالت تناسب التدريس، ور�ما �عرف أغل��م قراءة القرآن الكر�م، وشيئا �سيطا  

تأثرهم �غ��هم    �غلب الن�عة غ�� الّدينّية �� مناشط التدريس ع�� �عضهم �سبب  من اللغة العر�ية، ور�ما 

م�ن.
ّ
ھ يتّم �� �عض األحيان تجاوز هذه    . وألّن هذه الدول تقوم بحظر القيام بمناشط دينية إالمن املعل

ّ
أن

األنظمة. و�� رأي �عض س�ان تلك الدول من املسلم�ن، فإن التعليم امل�ي ألبناء املسلم�ن �� هذه املناطق  

�� ا�حصول ع�� فرص  لھ أولو�ة، فقد �ساعدهم ذلك  بلدا��  قد ي�ون  أو ر�ما استكمال  للعمل خارج  م، 

أبناء تلك البلدان املسلم�ن ال تتوفر لهم فرص املنح الدراسية    أّن   دراس��م ا�جامعية خارجها إن أمكن. كما 

و�النسبة للهند، فقد �ان لدخول    .)2008العمري،  (   ال�افية واملناسبة للدراسة �� البالد العر�ية واإلسالمية 

التعلي �شر   �� كب��  دور  إل��ا  ومن  اإلسالم  واملستعمر�ن،  الغزاة  من  املعاناة  من  الرغم  ع��  اإلسالمي  م 

الصرعات الطائفية والدينية ال�ي أشعل فتيلها االستعمار قبل مغادرتھ لتلك البالد. وقد �ان �عض الهنود  

�ستخدمون الكتابة العر�ية ألوقات طو�لة إ�� أن تدخل االستعمار اإلنجل��ي وق�ىى ع�� هذا التوجھ، ولم  

بذلك، بل أسهم االستعمار �� إدخال أنماط من التعليم والقيم غ�� السو�ة وعمل ع�� �شرها ب�ن   يكتف

 ).2020 ،فر�س بريس(املسلم�نالشباب 

  فع�� الرغم من اندماج املسلم�ن �� ا�جتمع الصي�ي قبل العهد املنشوري، فإ��م عانوا   ، أما �� الص�ن

�� عهد املنشور��ن ومن تالهم، إال  زالوا �عانون  املذهب الشيو�� ط�� ع�� معظم س�ان الص�ن،   أّن   وما 

االبتدائية   املدارس  استمرت  ذلك  ومھ  اإلسالمية،  التعليمية  املؤسسات  رقعة  تقليص   �� سببا  ف�ان 

اإلسالمية والثانو�ة  اللغة    واملتوسطة  تدريس  ذلك   �� بما  بارزة  إسالمية  �عليمية  برامج  تقديم   �� بالص�ن 

�� مؤسسات التعليم اإلسالمي العليا. و�ان لبعض الدول �شاط ملموس ��  العر�ية، وكذلك األمر بالنسبة إ

اإلسالمية املنظمات  و�عض  السعودية،  العر�ية  �اململكة  متم��ا  إسالميا  �عليما  املسلم�ن  الصين�ن    دعم 

العديد ا�جمعية االتحادية لعموم الص�ن). لكن ا�ح�ومة الصينية تتدخل �� ( ، و )جمعية التقدم اإلسالمي

غرار منع الصيام �� �عض ا�حاالت خالل شهر رمضان. وتقوم    ع��  من مناشط املسلم�ن �ش�ل غ�� الئق،

ا�جمعية اإلسالمية الصينية باإلشراف ع�� كث�� من مؤسسات التعليم اإلسالمي بالص�ن، إال أّن مستوى  

بعض ا�جمعيات اإلسالمية األخرى  أّن ل  التعليم ضئيل ومحدود خاصة �� تايوان، وتايبيھ، وهونج �ونج. كما
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 �� ال��ار�ة �شاط ملموس  الهندية، وا�جمعية  وا�جمعية اإلسالمية  الباكستانية اإلسالمية،  ا�جمعية  مثل 

 .خدمة التعليم اإلسالمي �� الص�ن

نيبال �عيش املسلمون داخل مجتمع األغلبية فيھ هندوسية مع أقلية بوذية، لك��م �ستطيعون    ،و�� 

رهم الدينية اإلسالمية بحر�ة رغم الضغوط والتحديات القائمة. وتمكنت األقلية املسلمة من  ممارسة شعائ

إ�شاء العديد من املدارس واملراكز اإلسالمية مما أدى إ�� ا�حفاظ ع�� الهو�ة اإلسالمية للطلبة املسلم�ن  

عيات بفتح املدارس  وساعد��م �� ذلك ا�جمعيات ا�خ��ية اإلسالمية، حيث قامت هذه ا�جم  داخل نيبال،

ا�جمعيات   هذه  وتقوم  والدعوة،  بالتدريس  ليقوموا  واألئمة  الدعاة  و�عي�ن  الدعو�ة،  واملراكز  اإلسالمية 

 .كذلك بإرسال �عثات طالبية إ�� الهند واململكة العر�ية السعودية للدراسة من أجل استكمال �عليمهم

% إال أن الدستور املال��ي ينص ع��  61�ن حوا��  ، ع�� الرغم من أن األغلبية هم من املسلمو�� مال��يا

أن اإلسالم هو دين االتحاد املال��ي، لكن القوان�ن واألنظمة �عتمد ع�� القانون اإلنجل��ي العام، لذلك ال  

تطبق الشريعة اإلسالمية إال ع�� املسلم�ن، و���كز التطبيق ع�� جوانب الشعائر الدينية واألحوال األسر�ة.  

ن املؤسسات التعليمية اإلسالمية �� مؤسسات متطورة قياسا إ�� ما يماثلها �� البلدان األخرى،  ومع ذلك فإ

و�� الغالب األعم، فإن هذه املؤسسات تأخذ بنظم التعليم ا�حديث، ولذلك فإن النظام التعلي�ي املال��ي  

 �عّد من أفضل األنظمة التعليمية عامليا. 

سنغافورة  �� التأما  املؤسسات  فإن  سنغافورة  ،  تتصدر  ولذلك  فائقة،  عناية  تلقى  اإلسالمية  عليمية 

املؤسسات   تأث�� ع��  لها  إسالمية متعددة  جمعيات  األحيان. وهناك  �� معظم  التعلي�ي  نظامها   �� العالم 

وجمعية   األرقم،  دار  وجمعية  املالو��ن،  وجمعية  املسلم�ن،  الشبان  جمعية  مثل  اإلسالمية  التعليمية 

املسلما  ا�جدد، الشابات  املسلم�ن  وجمعية  املسلمة،  التأميل  وجمعية  اإلسالمية  الدعوة  وجمعية  ت، 

 .)2008العمري، ( ،)هـ1432 ،بكر( وجمعية تثقيف النشء وغ��ها

، تحظى باهتمام كب�� من ا�ح�ومة الس��يالنكية،  �� س��يالن�اكذلك فإن مؤسسات التعليم اإلسالمي  

ا املدارس  مئات  ع��  ا�ح�ومة  �شرف  �س��يالن�ا  حيث  توجد  كما  االبتدائي،  التعليم   �� وخاصة  إلسالمية 

البلدان   ذلك   �� بما  البلدان  املسلم�ن من مختلف  الطالب  �ستقبل عددا من  ال�ي  العر�ية  املعاهد  مئات 

العر�ية. كما توجد مدارس ��اية األسبوع ال�ي تقدم �عليما دينيا ألبناء املسلم�ن، و�� الواقع فإن هناك �شاطا  

حوظا جدا للتعليم اإلسالمي �� س��يالن�ا يفوق التوقعات، وهو أمر معاكس تماما ملا يحدث �� الص�ن م�

ال�ي �عمل عنوة ع�� طمس معالم الهو�ة اإلسالمية ع للعديد من الشرائح الس�انية املسلمة ع�� ان��اع األبناء  

  �خراجهم من الهو�ة اإلسالمية، من عائال��م و�دخالهم �� مدارس ذات صبغة داخلية �س��دف تنميطهم و 

اإل�غور وال�ازاخي�ن. و�ش�� الدالئل    وأعداد هؤالء األبناء والبنات الذين يتعرضون لذلك باملالي�ن خاصة فئة

إ�� أن ا�حزب الشيو�� الصي�ي ا�حاكم �عمل ع�� �شغيل عدد من املدارس الداخلية �� معظم املواقع ال�ي  

ت طمس للهو�ة اإلسالمية ع�� الرغم من اع��اض ا�جتمع الدو�� ع�� يوجد ��ا املسلمون من أجل عمليا 

ذلك، وغالبا ما يتّم اعتقال الوالدين أو أحدهما كنوع من الضغط ع�� األبناء للذهاب إ�� هذه املدارس،  

عرقيات   من  بمعلم�ن  واستبدالهم  الّ�جن،  بي��ا  من  ش�ى  بطرق  املسلم�ن  املعلم�ن  استبعاد  كذلك  و�تم 
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واملسلم�ن، هذا إ�� جانب القواعد واألنظمة الصارمة ال�ي تمارسها ا�ح�ومة الصينية   ادي اإلسالم أخرى �ع 

 ).2020س، فر�س بريس (ع�� األطفال �� هذه املدار 

ومؤخرا، قامت �عض البلدان العر�ية بمبادرات لتعليم أبناء ا�جاليات �� �عض التخصصات ا�جامعية  

حيث فتحت الباب لقبول الطلبة �� تخصصات الدراسات  ��ا، كما فعلت دولة اإلمارات العر�ية املتحدة  

 ). 2017، عبد ا�حميد( اإلسالمية واللغة العر�ية وآدا��ا

أّن ا�جامعة اإلسالمية باملدينة املنورة باململكة العر�ية السعودية �عد جامعة متخصصة �� �عليم   كما

% من الطلبة  80يز�د عن  أبناء املسلم�ن �� التخصصات ا�ختلفة ��ا، ع�� حساب الدولة بنسبة تصل إ�� ما  

الذين يقبلون ��ا كنوع من االل��ام اإلسالمي تجاه أبناء املسلم�ن. وهناك جامعات أخرى �� اململكة العر�ية  

السعودية وغ��ها من البالد العر�ية واإلسالمية تقدم منحا دراسية ألبناء املسلم�ن للدراسة ��ا منذ ف��ات  

كما ��    طو�لة.  ا�جاليات  أبناء  املدارس  أّن   �� ا�جانية  الدراسة  بفرص  يحظون  العام  التعليم  مستوى 

 ا�ح�ومية، و�� �عض ا�حاالت يتم قبول هؤالء �� املدارس األهلية وتقوم الدول بتسديد نفقات دراس��م. 

ومع تزايد ا�جاليات واملهاجر�ن املسلم�ن إ�� دول العالم ا�ختلفة، فقد أض�� �عليم اللغة العر�ية شائعا  

عض الدول ال�ي يطلق عل��ا دول امل�جر. إذ تدل �عض الوثائق ع�� أن اللغة العر�ية �� اللغة الثانية �� �� �

من   أك��  يوجد  حيث  إ��    5فر�سا  حاجة  هنالك  أ�حت  ولذلك  ��ا،  العر�ية  اللغة  يتحدثون  فرد  مالي�ن 

ل كب��. لكن السلطات الفر�سية ال  املعلم�ن الذين لد��م القدرة ع�� �عليم اللغة العر�ية �� بالد امل�جر �ش�

حيث ال يز�د عدد الطلبة الذين    ،تقدم الّدعم املادي املناسب لتعليم اللغة العر�ية �� املدارس الفر�سية

 . )2017،  عبد ا�حميد(  % فقط مقارنة باللغات األجنبية األخرى 1يدرسون اللغة العر�ية �� تلك املدارس عن  

 :في الدول المختلفة ات اإلسالمیةاالعتبارات المؤثرة علی تعلیم أبناء الجالی -4

�ش�ل   والدينية  واالقتصادية  السياسية  والتحديات  الضغوطات  من  العالم  أنحاء   �� املسلمون  �عا�ي 

ف��ة إ�� أخرى نوعا من اال��امات الباطلة ضد اإلسالم وأهلھ،    يفوق �ل التوقعات.. فاإلعالم الدو�� �شن من

يرتكبون أخطاء وحماقات تز�د من قوة ال�جمات اإلعالمية    –وه �سبب ا�جهل ونح  – و�عض أبناء املسلم�ن  

والضغوطات السياسية شراسة، وأمام تراجع العديد من املواقف اإلسالمية عن متا�عة الشأن اإلسالمي  

الدو�� بالش�ل املطلوب، فإن معاناة أبناء املسلم�ن �� املواقع ا�ختلفة تزداد حدة وضراوة. فهناك ألوان من  

إّن ا�خاسر األك�� هو اإلسالم وأهلھ  االضطه لها هؤالء األبناء. و�� ا�حقيقة  اد السيا�ىي والعنف يتعرض 

التغر�ب   املسلم�ن  أبناء  �عليم  ع��  سل�ي  �ش�ل  تؤثر  ال�ي  املعاناة  هذه  أمثلة  ومن  املعاناة.  لهذه  نتيجة 

وصورتھ،   اإلسالم  م�انة  و�شو�ھ  والتضييق،  وال��ميش،  واالستبعاد  الذهنية  والتجهيل  الصور  وت�و�ن 

النمطية السلبية عن اإلسالم وتنامي ما بات �عرف بـ "اإلسالموفو�يا" �� �ل م�ان، والضغط ع�� ا�جتمعات  

وتحقيق    اإلسالمية �شعارات متنوعة تحت شعار ا�حداثة، وما �عد ا�حداثة والتنو�ر، والعوملة، واالنفتاح 

اإل  الهو�ة  ونبذ  الثقا��  باالستالب  �س�ى  عدا  ما  هذا  وأقطا��ا،  ورموزها  نماذجها   �� التشكيك  أو  سالمية 

الضغوط االقتصادية، و�ثارة الف�ن والقالقل وا�حروب داخل البلدان اإلسالمية، والس�� ا�حثيث إلجبار  
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لهذا، ومن منطلق الشرع اإلسالمي    .املسلم�ن ع�� الدخول �� موجات متعاقبة من االنصهار الثقا�� الدو��

قليات املسلمة �� بالد امل�جر أو �� بالد الوفادة، باختالف أنماطهم، مطلبا حضار�ا دينيا ملزما.  �عد دعم األ

شومما   والضغوط    ك ال  التحديات  ضّد  الوقوف  ع��  جاهدة  �عمل  والعر�ية  اإلسالمية  البلدان  أن  فيھ 

ن األنظمة السياسية ��  أّن العديد م  الدولية وغ�� الدولية، لدعم العمل اإلسالمي �� مختلف املواقع، كما

دول امل�جر طورت مواقفها إيجابا نحو األقليات املسلمة ��ا، هذا فضال عن تب�ي العديد من الدول العر�ية  

قيمة   رفع  أجل  من  األجنبية  الدول  مع  والدي�ي  ا�حضاري  وا�حوار  اإل�سا�ي  التواصل  مبادئ  واإلسالمية 

 . من أجل السالم اإل�سان، واالرتقاء با�جهود الدولية ال�ي �عمل

وأو�حت �عض الدراسات أن إهمال األقليات املسلمة �عد سببا �� حاالت الن�وص وال��اجع ال�ي تحدث 

لدى أبناء هذه األقليات. وجّل ما تحتاجھ هذه األقليات هو ا�حر�ة �� ممارسة العقيدة والعبادة وا�حصول  

التعليم وغ��ه. و�عض دول امل�جر تتخذ إجراءات غ  �� �� عادلة، وغ�� متسقة مع  ع�� ا�خدمات املناظرة 

  �� تمتد  إجراءات  با�حجاب، و��  املدارس  دخول  املسلمات من  الفتيات  والثقافية كمنع  الدولية  أنظم��ا 

مقدرة   يضعف من  مما  نفسها  العر�ية واإلسالمية  الدول  داخل  النفوذ  �سط  نوع من  إ��  الظروف  �عض 

�عض الوثائق ع�� أن األنظمة التعليمية الوطنية  األقليات املسلمة ع�� نيل حقوقها �� دول امل�جر. وتدل  

لدول امل�جر وخاصة �� مستوى التعليم العام، إنما �� أنظمة تركز ع�� جوانب وطنية وقومية وتار�خية قد  

ال تتناسب مع التوجھ اإلسالمي مما يز�د من إم�انية فقدان الهو�ة اإلسالمية ألبناء املسلم�ن الذين يتعلمون  

ظمة، وهو موضوع �ستحيل عالجھ ع�� الصعيد الرس�ي، لكن عدم توفر إم�انات التعليم  داخل هذه األن

 .)t.ly/ue7u(   اإلسالمي املكثف �� دول امل�جر تضطر األها�� املسلم�ن إ�� إ�حاق أبنا��م و�نا��م ��ذه األنظمة

 اآل�ي: وتأسيسا ع�� ما تقدم، فإن �عليم أبناء ا�جاليات اإلسالمية يتطلب 

ج وا�خدمات واملناشط التعليمية الفرص ال�افية لضمان ا�حفاظ ع�� الهو�ة الثقافية  أن ت�ئ ال��ام .1

 . اإلسالمية

ت�ون معتمدة ع�� وسطية   .2 للطلبة بحيث  تقدم  ال�ي  الدراسية اإلسالمية  املنا�ج  تتم مراجعة  أن 

خر، اإلسالم، وع�� االعتدال، واستبعاد �افة النصوص أو املوضوعات ال�ي ��يج املشاعر نحو اآل 

ح�ى و�ن �انت هنالك تجاوزات من اآلخر. و�التا��، فإن العمل وفقا للمنظومة الدولية �� التعليم  

والتسامح، ومراعاة حقوق اإل�سان ونحوها،    ، ال�ي ��ّجع ع�� غرس ثقافة السالم، واح��ام اآلخر

  وما   سيوفر مساحات جيدة لنيل ا�حقوق، وا�حصول ع�� منافع جمة عوضا عن ثقافة الكراهية 

د م��ا من آثار سلبّية
ّ
 . يتول

من املهم أن تتناول املقررات الدراسية جوانب اللغة والتار�خ والثقافة اإلسالمية بموضوعية ودونما   .3

 .تح��ات طائفية أو مذهبية، أو خالفات من أي نوع
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نجرار  التنّبھ الوا�� �ختلف أش�ال التأث�� ع�� �عليم النشء والشباب مما قد يطال الفكر، أو اال  .4

العلمية   ا�حصانة   من 
ً
نوعا الطلبة  إكساب  �ستلزم  مما  أو علم،  دون قصد  منحرفة  تيارات  وراء 

   .والفكر�ة ملقاومة األف�ار املتطرفة أو املنحرفة أو الضالة، أو العلمانية، أو اإل�حادية ونحوها

يتم .5 اإلسالمية    أن  باملواقع  املتعلم  الشباب  لر�ط  املناسبة  اإلجراءات  خاذ 
ّ
املقدسة،  ات �الديار 

واآلثار القائمة ف��ا من خالل الز�ارات امليدانية أو الروابط اإللك��ونية    والبلدان العر�ية واإلسالمية 

 . وما يقع �� عدادها

أو   .6 التقارب  وصناعة  الثقافية،  التعددية  وتطبيقات  مفاهيم  الدراسية  وال��امج  املنا�ج  �عزز  أن 

 . النتماءات غ�� املستندة إ�� ا�جذور اإلسالميةالت�امل الثقا�� اإلسالمي عوضا عن ا

هذه   .7 أهمية  و�دراك  اإلسالمية،  الثقافية  املفاهيم  ترسيخ   �� اإلسالمية  الدينية  املناسبات  اغتنام 

املناسبات ومغزاها، وسبل �عظيم شعائر هللا ال�حيحة، واكتساب املعارف واملهارات واالتجاهات  

   .اإليجابية املرتبطة ��ذه املناسبات

أبناء   .8 �خدمة  املدارس  من  املز�د  فتح  إ��  الرامية  واألهلية  ا�ح�ومية  ا�جهود  توحيد   �� االستمرار 

املسلم�ن �� دول امل�جر، و�� غ��ها، ووضع املنا�ج الدراسية املناسبة لها، وتوف�� ال�وادر الفنية  

و  والتقو�م  والتخطيط  واإلشراف  �اإلدارة  األخرى  ال��بو�ة  والعناصر  أفضل  املؤهلة،  وفق  غ��ها 

 .التطبيقات املعاصرة املمكنة 

أن تت�امل أجهزة اإلعالم العر�ية واإلسالمية مع األجهزة ال��بو�ة �� ترسيخ جذور الهو�ة اإلسالمية،   .9

مع تفعيل أنظمة التعليم والتوعية عن �عد لتوصيل ا�خدمة التعليمية إ�� ا�حتاج�ن لها من أبناء  

ن أو الوافدين وا�جاليات، واعتماد ال��امج والشهادات عند استكمال  األقليات املسلمة أو املهاجر� 

 .حلقات التعليم املس��دفة لهم

أن يتم تفعيل ز�ارات العلماء املسلم�ن وكبار األساتذة، ومن �� حكمهم، إ�� مواقع أبناء األقليات    -10

ر  
ّ
نوعا من التعليم والتثقيف  املسلمة التعليمية والسكنية لتقديم ا�حاضرات والدروس ال�ي توف

 .املتطور للناشئة وللشباب املسلم�ن �� دول امل�جر وغ��ها 

إكساب الطلبة �� جميع مستو�ات التعليم نوعا من الثقافة األمنية للوقاية من ممارسات املتطرف�ن    -11

املواقع، جميع   �� املسلم�ن  غ��  ا  من  وجود  ف��ا  يزداد  ال�ي  املواقع  أو  الدول   �� �حمالت وخاّصة 

 .اإلعالمية املضادة لإلسالم وللمسلم�ن

االنتماء األسري والوط�ي بحيث ال    -12 ا�حافظة ع��  للطلبة تدعم  توعية  التعليمية  ال��امج  توفر  أن 

 ي��تب ع�� اإلقامة �� بالد امل�جر أو غ��ها انقطاع عن األهل و�لد املنشأ والوالدة. 

أ   -13 التعليمية الرسمية  ال��امج  �� دول امل�جر وغ��ها  أن �عزز  أبناء املسلم�ن  و غ�� الرسمية متا�عة 

للطلبة   املعنو�ة  ا�جوانب  �عزز  أن  اإلسالمية  الدول  �جميع  بّد  ال  كما  اإلسالمية.  األمة  لقضايا 
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املسلم�ن �� دول امل�جر والدول األخرى إما من خالل التواصل املباشر، أو من خالل التواصل عن  

 . �عد

مج التعليمية الطلبة املسلم�ن �� دول امل�جر أو غ��ها من التحدث باللغة أو اللغات  أن تمكن ال��ا  -14

 . األجنبية، حيث يوفر ذلك منافع جمة للطلبة و�جتمعا��م ولألمة اإلسالمية جمعاء

أن �عزز ال��امج الدراسية لدى الطلبة املسلم�ن أهمية بناء العالقات االجتماعية السو�ة مع الغ��،   -15

 وأال يتم ال�جوء إ�� العزلة عن الغ��. 

اآلباء  -16 يحرص  فائقة    أن  عناية  و�نا��م  أبناءهم  يولوا  أن  ع��  املواقع  جميع   �� املسلمون  واألّمهات 

الدراسية   ال��امج  الوقت الستكمال  و��  العا��.  التعليم  برامج  خاصة  اإللزامية  �عد  وما  اإللزامية 

إ�� ت�حيح    نفسھ يجب أن ي�ون لهم دور �� �عز�ز مفاهيم ال��بية اإلسالمية لد��م، والس�� ا�جاد

املفاهيم املرتبطة بالتطور والتحضر واالنفتاح والعوملة وا�حداثة ونحوها، مما �ساهم �� خلق نوع  

التضامن   األسر�ة  من  املعامالت  من  العديد   �� اإلسالمية  غ��  والثقافة  اإلسالمية  الثقافة  ب�ن 

وخارجها، �االختالط واملمارسات اإلباحية، والسفور والت��ج، وعادات الطعام والشراب، واللباس  

التفكك   من  نوع   �� تتسبب  أو  األسرة،  تقوض  قد  ال�ي  السلوكيات  من  نمط  �ل  وردع  ونحوها، 

 .�ون عامال �� تمرد األبناء والبنات ع�� القيم واملعامالتاألسري، أو ت

أن �س�� ح�ومات الدول اإلسالمية مجتمعة إ�� اتخاذ تداب�� و�جراءات من شأ��ا أن تحسن الصور    -17

الذهنية النمطية السلبية عن اإلسالم واملسلم�ن �� �عض البلدان ال�ي يتعرض ف��ا اإلسالم وأهلھ  

أو من قبل ا�جاهل�ن باإلسالم،   ،املتطّرفة  من قبل اللو�يات املعادية، واألقليات   إ�� التشو�ھ املتعمد

أوالكتب الدراسية والثقافية غ�� املستندة إ�� املصادر اإلسالمية ال�حيحة، فضال عن محاوالت  

  كث�� من املستشرق�ن وأمثالهم للنيل من اإلسالم وأهلھ، أو ع�� تلك ا�حمالت املغرضة ال�ي تقوم ��ا

منظمات سر�ة أو علنية �ستخدم ف��ا أحيانا أفرادا من أبناء املسلم�ن أنفسهم ضد اإلسالم وأهلھ،  

مختلف   �� ولإلسالم  للمسلم�ن  تحاك  ال�ي  املست��ة  أو  الظاهرة  الدولية  والدسائس  املؤامرات  أو 

�� حد  ا�جوانب، ع�� أنھ يجب أن ي�ون �� ا�حسبان أن ت�حيح الصور الذهنية السلبية �عتمد إ

كب�� ع�� إصالح ا�خلل �� العالم اإلسالمي نفسھ الذي ��ّج بممارسات ال تتفق مع اإلسالم أصال  

 سواء �� البعد السيا�ىي، أو البعد االقتصادي، أو البعد اإلعالمي.

من املهم أن ي�ئ التعليم اإلسالمي ألبناء ا�جاليات واألقليات املسلمة ومن �� حكمهم الفرص للنبوغ  -18

ع��  وا والشباب  النشء  تحف��  �ستلزم  الذي  األمر  ا�ختلفة،  الدراسية  ال��امج   �� العل�ي  لتم�� 

ا�جدية، وع�� املثابرة، وع�� التفوق، و�فهامهم أّن فرص املسلم�ن �� املنافسة ضئيلة إال إذا تب�ى 

ذا اق��ن ذلك  هؤالء الطلبة العلم و�س�حوا بھ �� مواجهة التحديات ا�حالية واملستقبلية، السيما إ 

 . بالتمكن من منا�ج البحث العل�ي وأدواتھ
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عديدة.إن    -19 عقبات  لتخطي  العلمية  املداخل  أحد  هو  اإلسالمية  والثقافة  الدي�ي  ا�خطاب  تجديد 

العلمية والفقهية املناسبة يصنع تحوال فكر�ا ذاتيا، وتحوال أك��   امتالك املسلم لألدلة ولل��اه�ن 

 عند اآلخر لصا�ح اإلسالم. 

إن تجديد ا�خطاب اإلسالمي يتطلب فهم النصوص الشرعية فهما دقيقا معتدال وسطيا، �عتمد ع�� 

ھ ا�خروج من النمطية 
ّ
ي وع�� ا�جمع ب�ن النظر�ة والتطبيق. ويستد�� ذلك �ل الدليل العق�� والدليل ا ا�ح�ىّ

�غالق الفكري، كما يتطلب  وال�خصنة أو الذاتية الفردية إ�� االنفتاح العق�� عوضا عن الدوغمائية واال

  ذلك ا�حوار ومهارات ا�حوار البناء، و�عادة النظر �� فهم اآلخر، وتفعيل علم االستغراب.
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 الفلسفة وسؤال التحویل الدیداکتیکي 
 الکانطي أنموذجا من المنظورمساهمة في دیداکتیك الفلسفة: الواجب 

 

 

 

 : الملخص

باالشتغال ع�� نموذج تطبيقي   ،تقديم مساهمة �� ديداكتيك الفلسفة  الورقة إ��ه  ذ�س�� من خالل ه

الديداكتي�ي املدرسية  ،للتحو�ل  املعرفة  إ��  العاملة  املعرفة  التصور    ، من   �� نموذجا"  الواجب  "مفهوم 

�� كتاب" تأسيس ميتاف��يقا األخالق" ومناقشة رهان تحديد الشروط النظر�ة    باالعتماد ع�� قراءة  ،ال�انطي

ملا �ساهم �� تجاوز الدرس النمطي �� املدارس الثانو�ة باالستفادة من    ،ملقار�ة ديداكتيكية للدرس الفلسفي

التعلمات  والس�� وراء تطو�ر املمارسة الفصلية لبناء    التصورات الديداكتيكية لبا�� املواد والتخصصات،

 األساس.

املفاتيح  النّص ال�لمات  الواجب،  الفلسفي،  الدرس  الفلسفة،  ديداكتيك  الديداكتي�ي،  التحو�ل   :  

 الفلسفي، إيمانو�ل �انط، املفهوم الفلسفي.

 

 

Abstract: 
The present paper aims to contribute to the philosophical didactics by working on a 

practical model of didactic transposition from scholarly knowledge to school knowledge: 
“the concept of duty as a mode” from the Kantian perspective. This has been done based 
on a reading from the book:” the metaphysics of morals duty”, and discussing the 
theoretical conditions of the didactic approach of the philosophy lesson. This will 
contribute overcoming the high school’s traditional lesson, benefiting from the didactic 
insights of the other school subjects and disciplines, and developing the classroom 
practice to build the basic learning. 

Key words: didactic transposition; philosophy didactic; philosophy lesson; morals 
duty; philosophical text; Emanuel Kant; philosophical concept. 
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 : المقدمة -1

املمارس ف��ا  �شارك  أسئلة  الفلسفة  تدريس  خاصة الباحث    ،يطرح  عن    والديداكتي�ي،  ا�حديث  وأن 

آليات ذهنية  �ع�ي بلوغ هدف �عليم التفلسف والدفع باملتعلم إ�� اكتشاف    ،مادة دراسيةبوصفها الفلسفة  

..)، باعتبارها آليات اشتغال ا�خطاب الفلسفي و�� نفس الوقت ا�حصول ع��  .(التحليل، ال��كيب  واكتسا��ا

 ن�جھ �ل فيلسوف. معارف �ساعده ع�� فهم املسار الذي 

الفلسفة الهدف من تأسيس ديداكتيك خاص بمادة  ال�ي تجعل   ،إن  العملية  �ع�ي استحضار األسس 

الذا�ي التفك��  ع��  ينفتح  املتداولة.  املتعلم  واألف�ار  اآلراء  �عض  الناس  ،و�تجاوز  عامة  إخراج  ،  لدى  أي 

هادف، ولعل م��ة الديداكتيك �� االنفتاح ع��  ا�حر ال 1املتعلم من دائرة ا�حس املش��ك إ�� التفك�� الذا�ي

الفلسفةاآل  تدريس  بداية  �ان سائدا منذ  الذي  اإللقائي  الدرس  املن�جية وتجاوز  الذي جعل .  فاق  ال��يء 

عن با��    اومتعالي  ،وليس فقط علما قائما بذاتھ  ،سةمدرس الفلسفة مطالبا باالهتمام بالفلسفة كمادة مدرّ 

� ذلك ال يمكن للفلسفة أن تبقى �عيدة عن �ل التطورات ال�ي عرف��ا املواد األخرى  املواد األخرى، إضافة إ�

، بحيث أ�حت مطالبة ببناء طر�قة �عليمية جديدة يتم ف��ا ال��ك�� ع�� املتعلم  ) (ع�� املستوى الديداكتي�ي

  املفهمة،   املتعلم (األش�لة،خاصة تنمية مهارات لدى    ،أك�� من ال��ك�� ع�� خطاب املدرس (التعليم)  (التعلم)

 .ا�حجاج)

إ�� املستوى الذي حققتھ �عض املواد �� تطبيق الديداكتيك    إذا �ان ديداكتيك الفلسفة لم يصل �عد

ع��    انفتحواقد    �� مجال ديداكتيك الفلسفة  (الفر�سية، الر�اضيات)، فإن مختلف الباحث�ن وا�ختص�ن

االنفتاح ع�� ديداكتيك الفر�سية)، من أجل بناء  :    (michel tozzi  مثال ميشيل طوزي ( ديداكتيك با�� املواد  

، ولعل انفتاح الدرس الفلسفي  2مثال التقو�م،.....)( تصورها    درس �شروطھ املعرفية والديداكتيكية كما تّم 

دفعنا  ع�� الديداكتيك العامة وديداكتيك با�� املواد هو إضافة نوعية إ�� أداء املمارس�ن �� ا�جال، هذا ما 

لالشتغال ع�� التحو�ل الديداكتي�ي �� الدرس الفلسفي من امل�ن إ�� الدرس، ألن الفلسفة كمادة مدرسية  

النصوص من سياق مع�ن   نزع  يقتصر ع��  بحيث  لھ،  التنظ��  تم  كما  الديداكتي�ي  التحو�ل  أزمة  تخفي 

فعال السلوكية املع��ة عن املرحلة  امل���� و�حضور األ   إ�� ال��تيب  و�رفاقها بأسئلة تفتقر �� �عض األحيان

 . يةاملدرس

 
1- Monique castillo «lecon philosophie ; dans le livre la leçon philosophie «C R O P LiLLe.Decembre 
1992.p74. 
2- Michel tozzi «penser par sois même» initiation a la philosophie ; 3e édition: ;chronique sociale1996 p144-
147  
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ع�� شروط عملية ووفق    االنفتاح ع�� تحو�ل ديداكتي�ي مب�يّ هذه املقار�ة هو    و��ذا سي�ون موضوع

ال��يء الذي سيفتح اآل  الديداكتي�ي،  فاق أمام  مرجعية معرفية، ومن�جية، با�خضوع لس��ورة "التحو�ل 

 . التحو�لو�براز حدود العالقة مع املعرفة ودور �ل واحد �� مسار "  1رصد عالقة �ل فاعل مع املعرفة

 : الدرس الفلسفي والدیداکتیکا -2

باملغربيُ   الفلسفي  الدرس  الديداكتيكية  ب�ى  الناحية  النص    من  �ان  فإذا  النصوص،  ع��  باالعتماد 

املدرس فإن  وديداكتيكية،  بيداغوجية  دعامة  �عل  الفلسفي  رك��ة  أحياناييتخذه  للتأو�ل  يخضعها    ،مية 

وكذا    ،ليستخلص من خاللها املوقف الفلسفي، دون ر�ط ذلك بالسياق العام الذي �شتغل فيھ الفيلسوف

خ�� ما هو إال وسيلة يمكن من خاللها العودة إ�� النسق الفلسفي  ��ا النص، ألن هذا األ   الطر�قة ال�ي ان��ع

 ا�خاص بالفيلسوف وقولھ �� القضية املطروحة. 

ال   النص كدعامة  امل�ن واعتماد  إ��  الرجوع  يقت��ي  السياق،  �� هذا  املق��ح  الديداكتي�ي  التحو�ل  إن 

  شتغال الفيلسوف، مع استحضار الشّق عنھ (امل�ن)، وذلك بتقديم املعرفة الفلسفية وكذا من�جية ازأ تتج

  ،الديداكتي�ي �� �عامل �ل من املدرس واملتعلم (تحول املعرفة إ�� دراية) مع املعرفة وفق رؤ�ة ديداكتيكية

الذي تخضع لھ �ل    ،يمكن من خاللها ا�حفاظ ع�� ا�جانب املعر�� �� بناء الدرس وكذا الشق الديداكتي�ي

تم التفك�� �� التحو�ل الديداكتي�ي وفق شروط بيداغوجية ترا�� السياق    ارداخل هذا اإلط   املواد الدراسية

  �� الفيلسوف  قدمھ  كما  ال�انطي  املنظور  من  الواجب  مفهوم  ع��  باالشتغال  املنقولة،  للمعرفة  النظري 

املقار�ة    كتاب  باستحضار  والديداكتي�ي،  املعر��  ا�جانب  ع��  ال��ك��  مع  األخالق"  ميتاف��يقا  "تأسيس 

تظهر    مستدمجةلنواتية، للوصول إ�� الهدف وهو تحو�ل املعرفة الفلسفية لدى املتعلم إ�� دراية مكتسبة و ا

 خر�ن.�� سلوكھ و�� عالقتھ مع اآل 

 : الفلسفة والدیداكتیك   -1- 2

 :مقاربة لدیداكتیك الفلسفة -1- 1- 2

بلغة طوزي)  (ة"  ك"دكد   تطرح عالقة الفلسفة بالديداكتيك جملة من األسئلة املتعلقة بمدى إم�انية 

.. مفيدة �� هذا  .(jacqueline russs)  وجا�ل�ن روس   (michel tozzi)الفلسفة، و�عت�� تجر�ة ميشيل طوزي 

الذي خضعت لھ مختلف املواد التعليمية،    ، وذلك برهان وضع الفلسفة �� السياق الديداكتي�ي2ا�جال

القيم وأك��ها تجر�دا وأر��   يواجھ صعو�ة �و��ا مادة تتجھ "إ�� ترسيخ أع��  الفلسفة  خاصة أن تدريس 

 
 . 33صالشرق. ، إفريقيا 2007عبد الحق منصف "رهانات البيداغوجيا المعاصرة" دراسة في قضايا التعلم والثقافة المدرسية" ط   -1

2- See :jacqueline Russ «nouvel abrégé de philosophie» 4e édition mise a jour et complétée par France farrago, 
Armand colin2006            
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ما الذي   هو: إذن  السؤال املطروح،. 1�و��ا مادة �س�� إ�� تر�ية االختالف وا�حر�ةلو  ، املهارات وأك��ها عمقا

 يك للفلسفة؟ يمكن أن يقدمھ الديداكت

مختلف�ن اتجاه�ن  استحضار  تقت��ي  السؤال  هذا  ع��  اإلجابة  تمتلك    :إن  الفلسفة  �عت��  األول 

تدريسها   يخضع  أن  الضروري  من  وليس  ديداكتيك،  إ��  بحاجة  ليست  ف�ي  ا�خاصة،  بيداغوجي��ا 

أن تحافظ ع�� بل يجب  نقدية تجاهها  للديداكتيك،  ثان.  2مسافة  التدخل    " واتجاه  أن  البيداغو��  يرى 

أهداف محددة مثلها مثل    والديداكتي�ي ضروري من أجل تنظيم نقل املعارف، وتوجيھ تفك�� املتعلم نحو

�ستحضر ميشيل طوزي    "، وهنا3با�� املواد عل��ا أن تخضع للتطورات ال�ي عرف��ا نظر�ات ال��بية والتعليم

حق سيا��ي،   حقو�� ومن ضرورة واقعية أو  نبع من مطلب "تضرورة قيام ديداكتيك الفلسفة،    أنالذي يرى  

"ا�حق �� الفلسفة ل�جميع، باإلضافة إ�� الطرح ال�انطي القائل بوجوب شعبية الفيلسوف    .خر أخال��آو 

وضرورة عرض نتائجھ، ال�ي ينب�� أن ت�ون �� متناول الشعب، وهذا شرط يجعل من الفلسفة تواصلية،  

  و�� إم�انية �علم الفلسفة  .نخبو���ا بدل ماء إ�� الفلسفة وشعبو���اا�حق �� االنت واألمر هنا يتعلق بمسألة

 ". 4وممارسة التأمل ا�حر بصيغة أخرى �علم التفلسف عن طر�ق نقد األح�ام السابقة وا�جاهزة  أو

ا�حق �� الفلسفة والضرورة الواقعية    :ارتباطا بما سبق وجدت الفلسفة نفسها أمام املطلب ا�حقو��

هل هدفنا �عليم املتعلم التفلسف    :وهنا نتساءل  ،واملؤسساتية ال�ي جعل��ا تنخرط �� بناء ديداكتي�ي خاص 

(الفهم، محددة  وكفايات  قدرات  امتالك  خالل  هو  ،ال��كيب)،  التحليل  من  الهدف  أن  ع��    أم  ا�حصول 

الفلسفة  بتار�خ  خاصة  فلسفية  الفالسفة،و�ا  معارف  تار�خ   �� الك��ى  الدرس    لنظر�ات  من  الهدف  وهل 

 ؟ حر�يحس  معر��هو   مأقي�ي وجدا�ي  الفلسفي

 : دیداكتیك خاص بمادة الفلسفة نحو -2- 1- 2

�عليم و�علم الفلسفة قصد تطو�رها وتحسي��ا،    �ع�ي ديداكتيك الفلسفة "دراسة وضعيات وس��ورات 

منطلقها    الفلسفة كحقلف�عليم هذه املادة و�علمها بداية،    والتفك�� �� املشكالت الديداكتيكية ال�ي يث��ها

أهدافها وطبيعة فعل التفلسف وآلياتھ، و�س��اتيجيتھ وطبيعة املفاهيم    كمادة دراسية تار�خها، منا�جها

، ألن الفلسفة كبا�� املواد املدرسية وجدت �� األخرى مشا�ل  5ع با�� املفاهيم األخرى الفلسفية، مقارنة م

  philosophique, cahiers philosophique L’enseignement «  �� تدريسها ال��يء الذي تمت "معا�جتھ ��:

  1981فر  ندوة سي  باإلضافة إ�� مجموعة من الندوات،  GREPHوكذا تأسيس مجموعة البحث �� الفلسفة    “

 
 . 28 ص 2002 1ط التربية عالم منشورات والبيداغوجيا الفلسفة حوار" بالمغرب الفلسفي الدرس مسارات" الخطابي الدين عز -1
ية عالقة" مقال في " تدريس الفلسفة بالثانوي وتجديد العمل التربوي، منشورات وليل الديداكـتيكالمنوزي “حسن  -2

ٔ
 يوالفلسفة ا

 . 12ص 2001المستمر الكـتاب الثاني  التكوينسلسلة 
ية عالقة،" مرجع سابق ص  -3

ٔ
 .13حسن المنوزي "الديداكـتيك والفلسفة ا

 .30 عز الدين الخطابي" مسارات الدرس الفسفي بالمغرب" مرجع سابق ص -4
خرون " معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكـتيك، منشورات عالم التربية سلسلة علوم   -5

ٓ
عبد الكريم غريب وا

 . 71مطبعة النجاح الجديدة ص 1998 2ط 10-9التربية 
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Sevres    ال�ي اشتغلت ع�� محاوالت �� ا�جال البيداغو��، ��"    1984وندوة املدرسة والفلسفةGFEN    ��و

الص ا�جامعات  البيداغو��    فيةيإطار  البحث  ا�حقل INRP  1ومؤسسات   �� الديداكتي�ي  إش�ال  بطرح   "

واعتبار اال   " الفلسفي  مع  خاصة  الفلسفة  درس   �� أساسيا  مدخال  النصوص  الديداكتيك  ع��  شتغال 

حقيقة    " دون إغفال2كدعامة أساسية باإلضافة إ�� اإل�شاء الفلسفي الذي �ستوجب من�جية مضبوطة

أن ممارسة التفلسف �ع�ي "إقامة عالقة مع النصوص ومحاولة فهمها و�دماجها �� التفك�� ا�خاص مفادها  

ة أعمال الفالسفة، وهذا ما ع��ت عنھ  ومواجه��ا مع نصوص أخرى، ألن املتعلم�ن يجدون صعو�ة �� قراء

 
ّ

�خ ال�ي  األبحاث  املتعلم�نمختلف  عند  القراءة  صعو�ات  والرغبة3صت  الدرس    "  تجاوز   �� األ�اديمية 

الديداكتيكية، الوضعيات  ع��  املب�ي  الذا�ي  التعلم  مستوى  إ��  اإللقائي  �ستخدم    الفلسفي  فاملدرس 

املتأمل من صرحھ   الفكر  �� النصوص إلخراج  املتعلم  املعا�جة، و�دخال  املش�لة  بناء  إ�� مستوى  العا�� 

ومن وجهة    ،إش�ال مع�ن  مفهوم أوأي    شتغال ع��مع تقديم من�جية اال   ،عالقة اتصال مع أف�ار الفالسفة

االستدالل) (ا�حجاج،  الفكر  عرض  وأش�ال  املفهمة  س��ورة  تحديد  ديداكتيكية،  "الو��    ،نظر  وكذا 

معر�� يتم فيھ توظيف ا�حجاج  -سوسيو  بمفهوم ما �ساعد ع�� وضع املتعلم أمام صراع   بالتمثالت املرتبطة 

 ."4للدفاع ع�� الطرح الذي تبناه 

وهنا وضع طوزي    ، ط لبلوغ التفلسفهو توّس   ،"يرى طوزي أن إخضاع الدرس الفلسفي للديداكتيك

والهدف هو    .م، و�عليمھ التفلسففرضية ديداكتيك للتفلسف قائمة ع�� التمي�� ب�ن التفلسف أمام املتعل

الذا�ي" التفلسف  إ��  و�التا��    5الوصول  املواد  كبا��  مدرسة  مادة  الفلسفة  الديداكتيكية  فألن  املمارسة 

أساسية مهارات  �علم  ع��  بال��ك��  ذا��ا،  األش�لة،    تفرض   �� وا�حجاج،و تت�خص  خطاب    املفهمة  ليبقى 

 (وسيط ديداكتي�ي).  طات املمكنةمن أش�ال التوّس  املدرس شكال

إن االنفتاح ع�� تأسيس ديداكتيك خاص بمادة الفلسفة �ع�ي "إم�انية ل�حوار ب�ن الفلسفة وا�حقول  

إ�� التداخل والت�امل ب�ن    وصوال األخرى، (علوم ال��بية...)، لتصبح مجاال لتبادل األف�ار ب�ن علوم مختلفة،  

الدراسية، مو   املواد  االستفـــــــــــادة  الفر�سيةخاصة  ديداكتيك  و6" ـــــــــــن  ا�حالة.  هذه  مدرس  �ستعمل    �� 

املتعلم أما  وتأو�لها،  عل��ا  بالتعليق  و�قوم  النصوص  النصوص  ن و الفلسفة  لقراءة  مدعوون  وفهم    ،فهم 

 الطر�قة ال�ي يكتب ��ا الفيلسوف، مع استحضار ا�خصوصية الديداكتيكية للنص الفلسفي. 

 
الن فرنيو"الخطالورنس   -1

ٔ
سئلته ورهاناته" ترجمة عز كورنو، ا

ٔ
الدين الخطابي، عبد الطيف المودني، منشورات عالم ب الديداكـتيكي ا

 . 116، مطبعة النجاح الجديدة، ص 2003 1التربية ط 
حجيج منشورات عالم التربية ص -2

ٔ
خرون" بناء القدرات والكـفايات في الفلسفة "ترجمة محمد سبيال حسن ا

ٔ
 . 91ميشيل طوزي وا

يت -3
ٔ
 .27ص  1992، يناير 2موحى "مقال ديداكـتيك الفلسفة" مجلة ديداكـتيكيا العدد حمد ا

خرونميشيل طوزي  -4
ٓ
 . 21سابق ص: "بناء القدرات والكـفايات في الفلسفة "مرجع وا

 .32عز الدين الخطابي "مسارات الدرس الفلسفي بالمغرب" مرجع سابق ص -5
خرونميشيل طوزي  -6

ٓ
 . 21الفلسفة "مرجع سابق ص  ت في"بناء القدرات والكـفايا وا
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 : النموذج التطبیقي للتحویل الدیداکتیکي -3

 : تمھید   -1- 3

التعليمية  املؤسسة  لنظام  تخضع  دراسة  مادة  الفلسفة  أن  شك  بالضرورة  وهو    ،ال  عل��ا  يفرض  ما 

است ع��  قائم  ديداكتيك   �� التعليمالتفك��  وس��ورات  وضعيات  وكذا    ،والتعلم  ثمار  املادة  تطو�ر  قصد 

محاولة تجاوز املشكالت التعلمية ال�ي تواجھ املهتم�ن، لذلك فإن �عليم الفلسفة و�علمها يتطلب االنطالق  

التفلسف �علم  هدف  إ��  للوصول  ومعرفية  نظر�ة  مرجعيات  أهمّ   من  متنوعة  النصوص  بدعامات  ها 

أن م�ن الفيلسوف يدل ع�� تماسك وترابط مفاهي�ي و�ش�ا�� ال يمكن  و   ةا ا�جرد، خاصّ واملفاهيم بطا�عه 

معھ تجاوز هذا التشبيك، ونزع املفهوم من النسق العام، �� هذا السياق تحضر فكرة تقديم نموذج تطبيقي 

لعاملة إ��  للتحو�ل الديداكتي�ي من خالل النص، و�إدماج عناصر ديداكتيكية مناسبة، لتحو�ل املعرفة ا

 معرفة مدرسية صا�حة للتعلم، ودراية مستدمجة يمكن توظيفها �� سياقات مختلفة. 

 : التحویل الدیداكتیكي في مادة الفلسفة   -2- 3

�� مادة الفلسفة، سنحاول االنفتاح ع�� نماذج ��   التحو�ل الديداكتي�ي  غياب نماذج سابقة تخّص  مع 

 بإتباع ا�خطوات التالية:   ،�عض املواد مع مراعاة خصوصية املادة

ة (من كتابات الفالسفة إ�� نصوص  يالتحو�ل الديداكتي�ي من املعرفة العلمية إ�� املعرفة املدرس •

 مدرسة).

 (املفهوم الفلسفي).   مجال التحو�ل الديداكتي�ي  •

 وظيفة املدرس �� التحو�ل الديداكتي�ي (تحو�ل امل�ن الفلسفي إ�� معرفة فلسفية قابلة للتدريس).  •

"تأسيس   ياق العام للفيلسوف (امل�ن الفلسفي)، وذلك من خالل كتاب إمانو�ل �انطنزع النص من الّس 

خالق بالنسبة لتالميذ الب�الور�ا،  ق مع مجزوءة األ ترجمة عبد الغفار امل�اوي، بما يتواف،  ميتاف��يقا األخالق"

 ، إذن، ومفهوم الواجب مع ضرورة اح��ام القدرات املس��دفة ح�ى ت�ون املعرفة مناسبة للتعلم.... الهدف

هو تحو�ل الكتاب إ�� مادة قابلة للتعلم باختيار نص كدعامة ديداكتيكية مناسبة للفعل التعلي�ي، ولكن 

 .  من الكتاب ءاالعام للكتاب واعتبار النص جز  بالرجوع إ�� السياق

ا�خاص   امل�ن  ع��  ا�حفاظ  مستوى  إ��  التأو�ل  يتجاوز  تحو�ل  هو  تقديمھ  سيتم  الذي  النموذج  إن 

معرفة   إ��  العاملة  للمعرفة  ديداكتيكيا  ناقال  املرحلة  هذه   �� الفلسفة  مدرس  ي�ون  بحيث  بالفيلسوف، 

 يداكتيكيا ب�ن الفيلسوف واملتعلم. مدرسة (فلسفة قابلة للتعلم)، وسيطا د

 



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا
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 ، األخالق مبحثا فلسفّیا:"مجزوءة األخالق" التحویل الدیداکتیکي لمفهوم الواجب -4

القديمة،اهتمّ  العصور  منذ  األساسية  املباحث  من  كمبحث  األخالق،  بموضوع  الفلسفة  من  بدءا    ت 

بحيث انصب اهتمامهم ع�� السلوك   ،املعاصر�ن الفالسفة قديما، إ�� وغ��هم   أفالطون وأرسطو  سقراط،

لتجعل وجوده وجودا    باإل�سان من مستوى الوجود الطبي��،ترتقي  اإل�سا�ي وع�� ما يرتكز عليھ من أسس  

�غدو السلو�ات    أخالقيا  تنظيم  ع��  �عمل  األخالق  فإن  و��ذا  بامتياز،  أخالقيا  �ائنا  ليصبح  خاللھ  من 

باألحرى تصر�ف رغبات اإل�سان وفق قالب أخال��   الغر�ز�ة و�ساعد اإل�سان ع�� التخلص من الشهوات أو

 . يتأسس ع�� العقل وع�� القيم االجتماعية

ال  ع��  ا�حفاظ  هو  األخالق  من  األسا��ي  الهدف  والقواعد  إن  القيم  ير�خ  �ش�ل  اإل�سا�ي  وجود 

األخالقية �أرضية لتحديد الواجبات ال�ي" �ستد�� التصرف وفقها �ش�ل يضمن بالضرورة تملك اإل�سان  

اإل�سان" مقومات  من  أساسيا  مقوما  باعتبارها  واإلرادة  الفعل  يحدد    1�حر�ة  ا�جتمع  جعل  ما  وهذا 

و�� واجبات قد يخضع لها    مجتمعھ  نحو  ذاتھ أو  سواء نحوو�ر�خها    ،الواجبات ال�ي ع�� �ل فرد القيام ��ا

تجا  �شعر  ما  غالبا  ال�ي  والتقاليد  العادات  مثل  واإلكراه  ا ههتلقائيا  نحو   ،بالضغط  واجبات    ليتجھ  بناء 

 يطبعها بطا�عھ الذا�ي والعق�� فيل��م ��ا ال��اما واعيا و�راديا حرا. 

االت ترتبط بمفهومي الواجب وا�حر�ة وال�ي يمكن أن نجملها فيما  إن التفك�� �� األخالق يطرح عدة إش�

 ي��:

ة أم هو اإلكراه ا�خار�� املتعلق باملعاي�� واالل��امات  هل الذات ا�حرّ   ؟ما الذي يؤسس الفعل األخال��

س  يؤّس   و��� أي حد يمكن القول أن االل��ام باملعاي�� األخالقية الذاتية واالجتماعية  ؟ال�ي يفرضها ا�جتمع

 لتحرر الفرد؟ وهل االل��ام بالواجب األخال�� ضمان �حر�ة اإل�سان؟ 

 : النص بین الضرورة المعرفیة وسؤال التدریس -5

 والنزع من السیاق:   النص   -1- 5

إن اإلرادة ا�خ��ة ال�ي بلغت من ذلك أو�� درجة ستظل خاضعة لقوان�ن (ا�خ��) املوضوعية، ولكننا لن    "

�انت ملزمة باإلقدام ع�� أفعال مطابقة للقانون، ذلك أل��ا من    ذلك أن نصورها كما لو �ستطيع من أجل  

واألمر املطلق هو  )  ...(تلقاء نفسها، و�مقت��ى ت�و���ا الذا�ي، ال يمكن تحديدها إال عن طر�ق تصور ا�خ��

ملا �ان �ل    موضوعية.  تر�طھ صلة ��دف أخر، وضروري ضرورة   الذي �ع�� عن فعل مطلوب ألجل ذاتھ، ال

قانون عم�� يصور فعال ممكنا بوصفھ خ��ا و�التا�� ضرور�ا بالنسبة للذات يمكن أن تحدد بالعقل تحديدا 

ي�ون فعال ضرور�ا    عمليا، فإن الذي  الفعل  ��ا تحديد  يتم  املطلقة صيغ ش�لية  األوامر األخالقية  جميع 

 
خالقية "ترجمة جورج زيناتي الطبعة -مونيك كانتو -1

ٔ
دجيان، "الفلسفة اال

ٔ
سلسلة النصوص دار الكـتاب  2008، 1سبيربير، روفين ا

 .6الجديد المتحدة ص  
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  فإن   آخر،  ��يءخ��ا �جرد أنھ وسيلة لتحقيق    �ان الفعل  من أنحاء، فإذا  بمقت��ى مبدأ إرادة خ��ة ع�� نحو

األمر املطلق ي�ون عندئذ أمرا شرطيا، أما إذا تصورناه بوصفھ خ��ا �� ذاتھ، و�التا�� ضرور�ا �� إرادة ت�ون  

..."عندما أتصور أمرا شرطيا  .كمبدأ لتلك اإلرادة، فإنھ ي�ون عندئذ أمرا مطلقا."  ،�� ذا��ا مطابقة للعقل

ال فإن�ي ال أعرف مقدما ما سوف ينطوي عليھ، ح�ى أعطي الشرط الذي يقوم عليھ. أما إذا  ع�� وجھ اإلجم

باإلضافة إ��    ،ذلك ألنھ ملا �ان األمر ال يحتوي .  تصورت أمرا مطلقا، فإن�ي أعرف ع�� الفور ما ينطوي عليھ

ن القانون ال يتضمن أي  إال ع�� الضرورة ال�ي تق��ي بأن ت�ون املسلمة مطابقة لهذا القانون، و�ا  القانون 

شرط يحده، فلن يبقى ��يء ع�� اإلطالق سوى ا�جانب الك�� العام من القانون بوجھ عام، الذي ينب�� ع��  

وهذه املطابقة �� وحدها ال�ي تصور لنا وجھ الضرورة �� هذا األمر.    ،مسلمة الفعل أن ت�ون مطابقة لھ

التا��: ال تفعل الفعل إال بما يتفق مع    التعب�� عنھ ع�� النحوو�ذن فليس ثمة غ�� أمر مطلق واحد، يمكن  

املسلمة ال�ي تمكنك �� نفس الوقت من أن تر�د لها أن تصبح قانونا عاما فإذا أمكن إذن أن �شتق جميع  

�غ�� حل   تركنا  فإننا سنستطيع عندئذ، و�ن  الواحد كما �شتق من مبد��ا،  األمر  الواجب من هذا  أوامر 

ة ما �سميھ بالواجب"......" وملا �ان شمول القانون الذي تحدث بمقتضاه اآلثار والنتائج امل��تبة  مش�لة معرف

عليھ هو الذي يؤلف ما �سميھ بوجھ خاص بالطبيعة باملفهوم األعم لهذه ال�لمة (من الناحية الصور�ة)،  

يمكن أيضا أن    ك�� للواجببتعب�� أخر وجود األشياء من حيث تحده قوان�ن عامة شاملة، فإن األمر ال  أو

�ع�� عنھ �� هذه الصيغة: 'افعل كما لو�ان ع�� مسلمة فعلك أن ترتفع عن طر�ق إرادتك إ�� قانون طبي��  

 .1عام"

 : اختیار النص   -2- 5

�� حد ذاتھ   �ع�� النص عن سياق مع�ن تم �عو�ضھ �سياق �علي�ي، مدر��ي و��ذا فإن اختيار النص

، تم انتقاؤه  انزعھ من السياق لم يتم بطر�قة عشوائية و�نم   اقتطاع النص أو  تحو�ل ديداكتي�ي، خاصة وأن

ت ع��  القدرة  املفهوم   �� املس��دفة  والقدرات  يتما��ى  االل��ام  حبما  بمبدأ  عالقتھ   �� الواجب  مفهوم  ديد 

الفلسفة    ألن مدرس   ا،أوليّ   با�حر�ة، إدراك البعد القي�ي ملفهوم الواجب، و��ذا ي�ون اختيار النص تحو�ال

�� هذه ا�حالة انتقى هذا النص لتوفره ع�� املواصفات املناسبة لالشتغال عليھ �� مفهوم الواجب، أي أن  

من السياق مع ا�حافظة ع�� السياق بما يخدم  اج��اؤه    النص أوالنص عنوان لسياق مع�ن، ولكن تم ان��اع  

 املوضوع. 

النص �انط،  صاحب  كما  emmanuel kant  ايمانو�ل  األخالق  األخالق(  أوفيلسوف  فالسفة    ، ) سماه 

سنة   ولد  أملا�ي  سنة  1724فيلسوف  وتو��  جامع��ا...   �� سيدرس  ال�ي  �وتيغسرغ   �� (أملانيا)  بروسيا   �� م 

وثر�ة،  لسيحية ذات نزعة الامل  أمھ، عن سن يناهز الثمان�ن، تلقى تر�ية دينية وأخالقية صارمة من  1804

عاصر األنوار، و�ان أحد أبرز الفالسفة الذين    .صارم�ن  متم�� باستقامة وانتظاال��يء الذي جعل حياتھ ت
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�� الفكر الغر�ي و�نوا األسس ال�ي قامت عل��ا ا�حداثة، وال�ي من بي��ا العقل وا�حر�ة، مع بداية سنة    أثروا

و   1770 العقل  حدود  خاللها عن  �ساءل من  ال�ي  النقدية،  بالفلسفة  املعروفة  فلسفتھ  قدراتھ  سيؤسس 

نقد  و   ،)1781ترك �انط أعماال متعددة من بي��ا نقد العقل ا�خالص (.  وشروط صالحية املعرفة اإل�سانية

)  1785�يقا األخالق (�وكذا كتاب تأسيس ميتاف   ،نقد ملكة ا�حكم، �� الفن وا�جمالو )،  1788العقل العم�� (

 ".1)1795ومشروع السالم الدائم (

 (من النص إلى األصل): عودة إلى السیاق    -3- 5

 : " تأسیس میتافیزیقیا األخالق"  كتابالواجب من المنظور الكانطي من خالل  -1- 3- 5

�انط  األخال��  emmanuel kantيذهب  الذا�ي  للقانون  اح��اما  بالفعل  القيام  هو  الواجب  اعتبار  إ�� 

العقل املرجع الذي ينطلق منھ ا�جميع ألنھ  باعتبار    ،القائم ع�� ا�خ�� األس�ى، واملؤسس ع�� العقل واإلرادة

ل�جميع بالنسبة  ال�ي يبقى مصدرها كذلك    ،�و�ي  ا�حرة  ا�خ��ة  اإلرادة  ا�حكم األخال�� يصدر عن  أن  كما 

واإلرادة لطا�عهما ال�و�ي    .فكرة ال�ونية، �� بناء فلستھ النقدية، مركزا ع�� العقل  اتجھ �انط نحو  .العقل

م بناء  فحاول  ا�خ�ّ واملش��ك،  اإلرادة  تصور   �� البحث  من  انطالقا  األخال��  تصوّ ذهبھ  ع��  ذا��ا   �� ر  �ة 

أثر تلمع بذا��ا ملعان    ميل، بل �� مستقلة عن أية فائدة أو  الواجب، واإلرادة ا�خ��ة هنا ال ترتبط بمنفعة أو

جب دون أي ميل  ا�جوهرة (وصف �انط) كما أرجع �انط اتفاق الفعل مع الواجب إ�� الشعور ا�حقيقي بالوا

 .هدف لتحقيق السعادة �� �عدها التجر��ي أو

النص املقتطف يحيل ع�� سياق فلسفي أخال�� بناه �انط ملفهوم الواجب واإلرادة، ا�حر�ة والقانون    إّن 

�� هذا السياق إ�� مفهوم اإل�سان ك�ائن حر وخاضع بما هو كذلك    املشرع من الذات نفسها، بحيث نظر

 . خر متعال ع�� اإل�سان ل�ي �عرف واجباتھآقوان�ن ال مشروطة، ال تحتاج إ�� فكرة �ائن    و�واسطة عقلھ إ��

إن القوان�ن األخالقية كما يراها �انط �� قوان�ن ملزمة ال ترتبط �غاية محددة بحيث يجب ع�� األفعال  

�ع�ي أن الفعل األخال��    أال تتأسس ع�� غاية من وراء الفعل، و�نما قيمة الفعل تتمثل �� غاية الفعل �� ذاتھ،

خر، وهذا  آالنية ال�ي تدفع إ�� اختيار فعل دون  يقاس حسب �انط بنتائجھ ا�خارجية بل "بالقصدية" أو ال

 
ّ

وليس باس��داف  ،  " بحيث يرتبط الفعل بالنية �� إحداثھ  تأسيس ميتاف��يقيا األخالق  �� كتابھ "  هدما أك

غاية، و��ذا فإن العمل ا�خ�� هو الذي نقوم بھ اح��اما للقانون، الذي يأمرنا أن نفعل من أجل الواجب، 

�� مقابل    ،وأن �ستند �ل فعل ع�� بواعث الواجب، دون أي ميل و�التا�� السيطرة ع�� النوازع وامليوالت

ملطلقة �� �عدها الغائي القائم ع�� أداء الفعل دون لتحقيق األوامر األخالقية ا  القانون املوضو��،  اح��ام

 . صدوره عن دوافع ذاتية
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 : االشتغال الدیداكتیكي على النص -2- 3- 5

  اختيار النص خطوة أو�� للتحو�ل الديداكتي�ي، وذلك ��دف الوصول إ�� أهداف معرفية ومن�جية إن  

النص من  انطالقا  الواجب  مفهوم  أل   ،تخص  امل�ن،  إ��  بالرجوع  وتناول  ولكن  الفلسفي  النص  تحليل  ن 

يقت��ي فهم   �انط  الواجب عند  النسق، ألن فهم عمق  إ��  الرجوع  يقت��ي  املفاهيم، اإلش�االت وا�حجج 

 "تأسيس ميتاف��يقا األخالق".  ھالتشبيك املفاهي�ي الذي �شتغل عليھ �� كتاب  العالقات املفاهيمية أو

 : االشتغال الدیداكتیكي على المفھوم -3- 3- 5

�ل فيلسوف تم�� بنحتھ لبعض املفاهيم ��    و��ذا فإّن   . املفهوم الفلسفي أساس الكتابة الفلسفية  �عّد 

 ) مختلفة  فلسفية  األخالق)  �انط:مجاالت   �� بتقديم  ، مفاهيم  التم��  �عر�فات    وكذا  طا�ع  عل��ا  تضفي 

الفلسفة دون تجاوز  أل��ا تحيل ع�� �سق فلسفي مع�ن وع�� �حظة تار�خية مهمة �� درس    ،وا�خصوصية

penser- �� كتاب    michel tooziيمكن �� هذا السياق استحضار ما قدمھ ميشيل طوزي  .امل�ن املفاهيم)

même-par soi  بتحديد وذلك  باملفهوم  يتعلق  بالطبيعة،    للمفهوم:�عر�فات    فيما  التعر�ف  و التعر�ف 

 التعر�ف بامل�ونات... و بالغاية، 

 کدعامة إلی المتن کآلیة للفهم:  المفهوم الفلسفي من النص -6

فلسفية  مفاهيم  التحو�ل  لس��ورة  ا�خاضع  النص  وتحيل   تندرج  تضمن  األخال��،  السياق  إطار   ��

ا�خ��ة،   اإلرادة  ال�انطي، بحيث نجد: مفهوم  النسق  إ��  املطلقة،  و بالضرورة    املسلمة، و الواجب،  و األوامر 

والعقل    اإلرادة واإلرادة ا�خ��ة  ك املفاهي�ي، بداية بمفهومبالوقوف ع�� التشبي  ،العقلو ا�خ��،  و القانون،  و 

   .بداية الفصل األول من الكتاب �عر�فات �� مع استحضار العالقة ب�ن هذه املفاهيم، ال�ي قدم لها

 مفھوم الواجب:    -1- 6

بناها لبا��  ال يمكن فهم عمق التحديد الذي قدمھ �انط ملفهوم الواجب دون الرجوع إ�� العالقة ال�ي  

والتحديدات ال�ي التعر�فات    سنحاول رصد مختلف   �ناء ع�� ما تقدماملفاهيم �� ارتباط بمفهوم الواجب، و 

 
ً
القيام بفعل عن اح��ام للقانون، وهو كذلك اح��ام خالص   قدمها ملفهوم الواجب: بحيث اعت��ه ضرورة

العم��، إن الواجب حسب �انط مبدأ �جميع األح�ام األ  ب�ن معطيات  للقانون  خالقية، وليس معطى من 

ر التجر��ي لألفعال الظاهرة عند اإل�سان ح�ى و�ن من خالل التصوّ   تناول الواجب ال يتّم   وجدانية، أي أّن 

الواجب بفكرة  الشعور  من  انبثاقھ  ومدى  الفعل  هو  األساس  ولكن  الواجب،  بھ  يأمر  ما  مع   ، تطابقت 

أنفسنا وواجبات تجاه غ��نا، واألمر   الواجبات إ�� واجبات نحوو�مكن تقسيم  .واحتوائھ ع�� قيمة أخالقية 

اآل الش�ل  يتخذ  بالواجب  إ��  :  �يا�خاص  إرادتك  ترتفع عن طر�ق  أن  لو�ان ع�� مسلمة فعلك  افعل كما 

 .1قانون طبي�� عام

 
خالق" -1
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  �شريع واق�� لألفعال من خالل �عب��ه عن صورة أوامر   إ��يرى �انط أن الواجب يتخذ مع�ى ويستند   

ھ : "  كتاب   م�� �انط ��وقد    �ع�� (الواجب) عن قوتھ �� وقوفھ ضد العوامل الذاتية،  كما  ،أخالقية مطلقة

الواجب العر��ي وهو الذي ي�ون تجاه الذات، بحيث    :ب�ن نوع�ن من الواجبات  "   تأسيس ميتاف��يقا األخالق

فق الفعل الذا�ي مع غاية اإل�سانية، أي تطبيق �ل فعل يحافظ ع�� تحقيق غاية اإل�سانية  ينب�� أن يتّ 

إذا �انت الغاية    ومفاده أ نھ  اآلخر�ن: (االهتمام باملواهب واالستعدادات الفطر�ة)، وواجب االستحقاق نحو

� الناس إ�� تحقيقها �� السعادة، فإن اإل�سانية ستظل باقية ح�ى و�ن لم �سهم أحد الطبيعية ال�ي �س�

�� إسعاد غ��ه ولم يتعمد أن �سلب منھ شيئا سي�ون بذلك اتفاقا سلبيا مع اإل�سانية بوصفها غاية �� ذا��ا،  

بالواجب  ،  ماه �انطأوما س  �،إن الفعل حسب �انط ينب�� أن يتفق اتفاقا ضرور�ا طبقا ملبدأ اإللزام العم�

 الذي ينت�ي إ�� عالم املعقوالت �� �عب��ه عن قضية قبلية تركيبية. 

 اإلرادة:    -2- 6

  اعت�� �انط اإلرادة ا�خ�� األس�ى والشرط الذي يتوقف عليھ �ل خ�� بما �� ذلك الن�وع إ�� السعادة، و�� 

ال�ي تم�� الواحدة عن األخرى، بحيث    واإلرادة الطيبة بذكر ا�خصائص  ا�خ��ة  رادة م�� ب�ن اإل نفسھ    السياق

ة ال�ي تحيل ع�� العواطف واالنفعاالت  يبتحتوي اإلرادة ا�خ��ة �� ذا��ا ع�� قيمة مطلقة �� مقابل اإلرادة الط

و��    .النظر عن األهداف والغايات  �ة �غّض والقدرة ع�� السيطرة ع�� النفس، كما أن اإلرادة ا�خ��ة �� خ�ّ 

التشريع،اإل�سان    مستقلة ألّن  للقانون و�� نفس الوقت تفرض    نفسھ مصدر  لكن اإلرادة ا�خ��ة تخضع 

أوامر أخالقية، إ��ا ملكة تحدد للذات   نصائح للفطنة أو  ش�ل قواعد لل��اعة، أو   اإلرادة إلزاما يظهر إما ع��

للقانون لك��ا ال  ة  خاضعاعت��نا اإلرادة  أن  و�� ال�ي تم�� ال�ائن العاقل عن با�� ال�ائنات، وقد سبق    ،الفعل

أي أ��ا    .و�� صاحبتھ  ،عة للقانون تخضع للقانون وحده، بل إن خضوعها لھ يحيل ع�� أ��ا �� نفسها املشرّ 

 تضع �شريعا عاما عن طر�ق مسلما��ا و�ل ما يص�ح أن ي�ون أمرا أخالقيا مطلقا. 

  �ة عرف اإلرادة األخالقية ال�ي تحدد باإلضافة إ�� ا�حديث املطول ل�انط ع�� مفهوم اإلرادة واإلرادة ا�خ�ّ  

�ّل �� رأيھ    ، عالقة 
ّ

القانو�ي الذي يمك بالتشريع  الغايات هذا فيما يخص مفهوم  فعل  ن من وجود مملكة 

دة �� التعر�ف، بحيث يرى القارئ املتمعن ل�خطاب  �ش�� إ�� خصائص محّد   التعر�فاتاإلرادة، ولعل هذه  

ا اإلرادة، استحضار  �عر�ف   �� يتعلق  ال�انطي  و�امل�ونات، وأما فيما  بالطبيعة  والتعر�ف  بالغاية  لتعر�ف 

لھ    العقلبمفهوم   قدم  �انط  إجمالها  فإن  يمكن  متعددة،  مجموعة  �عر�فات  يتضمن  العقل  ي��:  فيما 

ال يمكن  و اإلصرار، ولكن يحتاج دائما إ�� اإلرادة كما أنھ (العقل) أداة للتأمل، و   مواهب تتمثل �� ال�جاعة،

التجر�ة  ،بواسطتھالوصول    �� تظهر  ال�ي  السعادة،  بالسهولة  غايتھ  ،إ��  �انط،  فهو  من  ،  حسب  أس�ى 

يبدوأن �انط . �ة غاي��ا �� ذا��اهدفھ هو �عثھ إلرادة خ�ّ  كما أّن  ،ألنھ ملكة عملية تؤثر ع�� اإلرادة ،السعادة

  التعر�فات �ن إرادة خ��ة و�ذلك فإن غاية العقل هو �عي ألّن  ،ملفهوم العقل �� ارتباط باإلرادة  �عر�فاتد حّد 

�انط قدمها  �ستشّف  أو  ،ال�ي  أن  يمكن  كتابھال�ي   �� القارئ  عالقات  ،  ها  ع��  تحيل  م��ابطة  �عار�ف   ��

 و�شاب�ات ب�ن املفاهيم. 
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يمكن  �عر�فات  ال�ي قدم لها  و  اشتغل �انط ع�� األوامر املطلقة بحيث شغلت ح��ا مهما �� الفصل الثا�ي

استحضارها ع�� الش�ل اآل�ي: �ش�� األوامر املطلقة إ�� عالقة قانون موضو�� للعقل بإرادة ما، و�� غالبا  

عام   بوجھ  لإلرادة  املوضوعية  القوان�ن  عالقة  عن  للتعب��  ش�لية  صيغ  أو��  "يجب"  بفعل  ع��ا  �ع��  ما 

ضر �انط التمي�� ا�حاصل �� األوامر األخالقية ال�ي قد تصدر بالنقص �� إرادة ال�ائن العاقل، وهنا �ستح

مطلق، بحيث ي�ون األمر �� ا�حالة األو�� أداة ووسيلة لتحقيق غاية ير�دها   أوامرها إما �ش�ل شرطي أو 

اإل�سان لتع�� عن أداء ال��يء باعتباره غاية دون التقيد �شروط معينة، أي أن األمر املطلق �ع�� غالبا عن  

ارتباطھ ��دففعل م إذا �ان  وهو (األمر) ضروري ضرورة موضوعية، خاصّ   آخر  طلوب ألجل ذاتھ دون  ة 

�� مقابل (األمر الشرطي الذي يمثل الضرورة العملية للفعل بوصفھ    آخر   هدف �ل مقصد أومن  مجردا  

  ا تجر�بيّ   ا�عدوالسعادة هنا تتخذ    ،)وسيلة لبلوغ السعادة (ال��اعة الفطنة للوصول إ�� السعادة واملنفعة

ال��كيب   �� مقابل  �� هذه ا�حالة قضية تحليلية عملية  بالهناء والراحة، أي �و��ا  أل��ا ترتبط باإلحساس 

الذي يم�� األوامر املطلقة، ألن مصدر األوامر الشرطية هو التجر�ة وضرورة وجود علة للفعل، والسؤال  

 هنا كيف يمكن �عي�ن أمر أخال�� مطلق؟

كما يحيل ع��   ،قوم عليھ جميع الواجباتتإن األمر األخال�� املطلق هو الذي ينب�� أن �شتمل ع�� مبدأ  

ال�ي يمكن أن تجعل من نفسها قانونا عام �عار�ف   ا، غالبا ما يقدم �انط  الفعل الذي يتطابق واملسلمة 

يد الذي قدمناه يؤسس لفصل  للمفاهيم ت��ابط فيما بي��ا و�صعب فهم الواحدة دون األخرى، ولعل التحد

 �ستتبعھ التشبيك املفاهي�ي الذي اشتغل عليھ �انط �� الكتاب.   ،مؤقت

 : مفھوم القانون   -4- 6

ذاتيا، خاصة   �عدا  �انط  القانون عند  الذي �شرعھأيتخذ مفهوم  الفرد هو  البعد    ،ن  كما يحيل ع�� 

للقانون    ألنھ  األخال�� ا�خالص  لالح��ام  املوضو��  االستحضار  إنھ  لالح��ام،  موضوعا  ي�ون  أخال��  أمر 

واتباع   النفسية،  وامليول  الن�وعات  عن  والتخ��  االش��اء  ملكة  ع��  السيطرة  ع��  القدرة  و�التا��  العم�� 

تقاللية، خاصة  نما مصدره االح��ام ا�خالص الصادر عن �ل اس�نا�عا من ا�خوف، و   اتباعا  القانون ليس

و�التا�� التشريع األخال��  اإلرادة واالختيار دون  يتم    وأن اإل�سان نفسھ مصدر  للقانون بمحض  ا�خضوع 

يش�� القانون  و الشعور بالتبعية، هذا القانون الذي تتفق معھ اإلرادة بحيث ي�ون القانون أول مبدأ لإلرادة...

 .إ�� الذات بالنسبةوضرورة �� آن  املمكن بوصفھ خ��ا  من هذا املنطلق إ�� اإللزام، كما أنھ يصور الفعل
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بحيث تصبح املسلمة ذات �عد �و�ي يص�ح ل�ل   ،اعت�� �انط مفهوم املسلمة ضرور�ا لبناء قانون لإلرادة 

��    ةعديدة يمكن ت�خيصها فيما ي��: املسلم  �عر�فات  فرد و�� �ل زمان وم�ان، و��ذا قدم �انط للمسلمة

كما تحيل ع��   املبدأ الذا�ي للسلوك تتم�� عن املبدأ املوضو�� أي القانون، ولكن يجب أن تتطابق معھ،

الفعل الذي يرتقي عن طر�ق اإلرادة إ�� مستوى قانون طبي�� عام، تؤسس املسلمة للقانون الطبي�� ل�ل  

 �حكم األخال��. فرد من خالل تطابق مسلمة األفعال مع القانون، و�ذلك يتحقق معيار ا

هذه األخ��ة تضع �شريعا عاما عن طر�ق مسلما��ا أي �ل ما يص�ح    ير�ط �انط ب�ن املسلمة واإلرادة ألّن 

أي   الغايات  بمملكة  �س�ى  ما  �انط  �ستحضر  وهنا  عاما،  �شريعا  ويشرع  مطلقا  أخالقيا  أمرا  ي�ون  أن 

البشر تجمع  ال�ي  املش��كة  �عضهم    ،القوان�ن  املشرع  �عضاوتر�طهم مع  العاقل هو  ال�ائن  ي�ون  بحيث   ،

أي أن ال�ائن يحضر بمسلمات إرادتھ ��   ،�ختلف القوان�ن من خالل جعل مسلماتھ تتطابق مع القانون 

مع   بطبيع��ا  املسلمات  اتفاق  ضرورة  ع��  يؤكد  كما  كمشرع،  الغايات  لل�ائنات    املبدإمملكة  املوضو�� 

مسلمة من مسلمات اإلرادة بوصفها مصدر �شريع ك�� دون اس��داف  فالعقل هو الذي ير�ط �ل    ،العاقلة

أي  ،  أي منفعة، بل �ع�ي أن اإلرادة �� املشروع من خالل مسلما��ا ال�ي تص�ح أن ت�ون أمرا أخالقيا مطلقا

ال �س��دف منفعة معينة، ألن اإل�سان هو غاية �� ذاتھ    �ل أفعالھ عن مسلمة إرادة��    اإل�سان يصدر  أّن 

مشرع للقوان�ن كما أن مسلماتھ ت�ون جزءا من �شريع ك�� وعام، هذه املسلمات ال�ي لها صورة    ثم  ومن 

تتصف بال�لية والشمول، كما أن جميع املسلمات �ستمد �� كذلك �شريعها ا�خاص من مملكة الغايات،  

انونا عاما (املسلمة  �ع�ي أن املسلمات �ع�� عن األمر األخال�� املطلق �� الوقت الذي يمكن أن تصبح فيھ ق

 قانونا عاما).  لت�ون يجب أن تص�ح 

 : مفھوم الخیر   -6- 6

يؤسس �انط نظر�تھ �� األخالق ع�� ما هو خ��، و�التا�� فإن تصوره ل�خ�� مرتبط بقضايا أخالقية معينة  

ها  ، بحيث افتتح القسم األول من الكتاب بفكرة مفاد "تأسيس ميتاف��يقا األخالق: "  استحضرها �� كتاب

دون أي قيد سوى اإلرادة ا�خ��ة، كما اعت�� الفهم والذ�اء وملكة    اأنھ ال يمكن اعتبار ��يء �� العالم خ�� 

ا�حكم و�ل مواهب العقل، ال�جاعة اإلصرار (من خصائص املزاج) �� خ��، أي أن هذه ا�خصائص �ش��  

لة والسعادة �� ا�خ�� األس�ى باإلضافة إ�� اعتبار الفضي  ،حسب �انط إ�� ا�خ�� الذي يطمح لھ اإل�سان

 كما أن الن�وع إ�� السعادة خ��، واإلرادة �� ا�خ�� األس�ى والشرط الذي يتوقف عليھ �ل خ��.
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معھ نزع املفهوم واعتباره وحدة    بناء مفاهيما رصينا، ال يمكن  ص ل�خطاب ال�انطييجد القارئ املتفّح 

محددة لھ �� غياب العالقات ال�ي يقيمها �انط ب�ن املفاهيم، وال�ي تقت��ي �عر�فات    لة يمكن تقديممستق

فهم مختلف ال��ابطات القائمة ب�ن املفاهيم، و�ذلك سوف نحاول إعادة املفاهيم املتضمنة �� النص إ��  

(كتاب العام  العام    :  السياق  البناء  رصد  أجل  من  األخالق)  ميتاف��يقا  ببا�� تأسيس  عالقاتھ   �� للمفهوم 

العقل، بداية بإعطاء صفة  و السعادة،  و ا�خ��،  و   ، اإلرادة  مفاهيم  ��ابط ب�نالبحيث يمكن رصد    ،املفاهيم

ا�خ��ة اإلرادة  أي  لإلرادة  الفضيلة    اشرطبوصفها    ا�خ��  ب�ن  ر�ط  كما  اإل�سان،  عند  السعادة  لتحقيق 

واعتبار اإل�سان الفاضل هو الذي �ستحق السعادة، وح�ى �� نفس املفهوم نجده يقدم تقابالت  ،  والسعادة

قابل �انط ب�ن مفهوم   فقد م�� أو  ،أما فيما يتعلق بمفهوم اإلرادة  عمق املفهوم،لمفاهيمية تفتح أفق فهم  

باعتبار اإلرادة ا�خ��ة    اإلرادة ا�خ��ة ب�ن اإلرادة املطلقة وا�حس املش��ك، وذلك  واإلرادة الطيبة كما قابل 

�ا ا�خ�� األس�ى �� مقابل اإلرادة الطيبة ال�ي �ع�� و�� شرط لتحقيق السعادة، كما أ�ّ  املطلقة غاية �� ذا��ا،

 اإلرادة ا�خ��ة املطلقة ال ��تم �غاية أو  ّن أل   ،عن امليوالت واالنفعاالت املوسومة بالغاية، وهنا يكمن االختالف

ق هدف مع�ن، أما فيما يخص اإلرادة املطلقة  يأثر ومنفعة من ورا��ا، �� ح�ن �س��دف اإلرادة الطيبة تحق

وذلك بتحديد غاية الطبيعة ال�ي    خر وهو السعادة آ   ااملش��ك، فإن �انط �ستحضر مفهوم   �� مقابل ا�حّس 

و�التا�� جعل العقل    ،وليس العقل  ،هناء والسعادة، وهذا ما يمكن أن تحققھ الغر�زةلواتكمن �� توف�� البقاء  

حاكما ع�� اإلرادة، األمر الذي يف��ي بنا إ�� التقابل ب�ن العقل والتجر�ة، وذلك �� نفس السياق ا�خاص  

دة، و�نما هدفھ  ق لإل�سان السعاالعقل ال يمكن أن يحّق  من مارسوا التجر�ة يرون أّن  ألّن  ،با�حس املش��ك

وأّن  اإلرادة  لقيادة  يص�ح  ال  العقل  وأن  السعادة،  من  وأعمق  أعظم  وغاياتھ  الكفيلة    التأمل   �� التجر�ة 

 بتحقيق السعادة. 

�� الكتاب تجمعھ  مثال    مفهوم الواجب، فلقد اتبع �انط من�ج الر�ط املفاهي�ي الذي تحدثنا عنھ سابقا

القانون، وذلك باعتبار الواجب ينطوي دائما ع�� تصور إرادة  و السعادة، و  ،: اإلرادة ا�خ��ة صالت بمفاهيم 

يخّص  فيما  أما  ذا�ي،  هو  ما  مع  �عارض  حدث  و�ن  ح�ى  أن    خ��ة،  �انط  يرى  بالواجب،  السعادة  عالقة 

مما يجعل اإل�سان ين��ى واجباتھ، ألن   ،وتحقيق الرغبات وا�حاجات و�شباعها  اإل�سان �س�� إ�� السعادة 

ال عن ميل إ�� السعادة    ،�� غاية ا�جميع، لكن القانون األخال�� يأمر بالعمل ع�� تحصيل السعادةالسعادة  

ال�ي  �� مواجهتھ ألوامر الواجب  القيمة األخالقية، كما أن اإل�سان  بالواجب لتحقيق  و�نما عن إحساس 

  عادة، �� هذا اإلطار م�� ص إشباعها �� �لمة س�خيصورها العقل فإنھ يتخبط �� امليوالت وا�حاجات ال�ي يت 

�انط ب�ن الواجب املب�ي ع�� إرادة خ��ة والسعادة ال�ي ال تتجاوز امليوالت والرغبات، باإلضافة إ�� ما سبق  

منھ القر�بة  املفاهيم  ببا��  القانون  ب�ّ و   اإلرادة،و   املسلمة،و   الواجب،  :ر�ط  بحيث  املطلقة،  أن  األوامر  ن 

ح��ام للقانون، وأن �ل فعل تم بباعث من الواجب فهو من الناحية  ضرورة القيام بفعل عن اهو    الواجب

لعالئقي للمسلمة وعالق��ا بالقانون، فإن املسلمة �� فعل ذا�ي  ااملوضوعية قانون، أما فيما يخص التحديد  
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إ�� الوجهة األخالقية، إذا مال  القوان�ن    يمكن أن يتخذ قانونا عاما  ال�ي تر�ط  لت�ون العالقة املوضوعية 

 (املبادئ العقلية).   املوضوعية باإلرادة تتعلق ب�ائن عاقل توجھ أفعالھ،

�ط ب�ن ا�حر�ة واألمر األخال�� ر و�� األخ�� يمكننا رصد العالقة ال�ي ختم ��ا �انط الكتاب وال�ي تتمثل �� ال

واإلقرار    ،للعقلوذلك باالستعمال العم��    املطلق بحيث أكد إم�انية قيام األمر األخال�� ع�� فكرة ا�حر�ة،

 بصالحية األمر املطلق وصالحية القانون األخال��. 
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�� كتاب �انط  �ان هدف  "  لقد  التجر�بية لألخالق  "،  تأسيس ميتاف��يقا األخالق:  الرؤ�ة  و�ناء    ،تجاوز 

ف��يقا لألخالق  ميتاف��يقا خاصة باألخالق، أي �شييد مذهب عق�� ع�� أساس نقدي، و�ذلك تأسيس ميتا

مكن  يكيف    كما تم تأسيس ميتاف��يقا للطبيعة ��ذا فإن اإلش�ال العام الذي انطلق منھ �انط �� الكتاب هو 

كيف يمكن التعا�� باألخالق من املستوى التجر��ي إ�� املستوى العق��   بناء وتأسيس ميتاف��يقا لألخالق؟ أو

أصول عالم الطبيعة الذي �سيطر عليھ الضرورة، و��ن عالم  والتوفيق ب�ن    ا�خالص؟ وكيف يمكن ا�جمع

معا�ج��ا �� القسم    هذه اإلش�االت ال�ي ستتفرع ع��ا إش�االت جزئية ستتّم   ؟األخالق الذي �سوده ا�حر�ة 

إطار عالقات  ،  الثا�يو   األول   �� الكتاب   �� تناولها  ال�ي سيتم  القضايا  (اإلش�االت) عن  �عب��  والثالث و�� 

 مفارقات مفهومية.   أو مفاهيمية

وكيف يمكن لإل�سان أن يتجاوز ما قدمتھ لھ الطبيعة إ�� مستوى الشعور    ؟ما املقصود باإلرادة ا�خ��ة؟ف

  ؟وكيف يؤسس اإل�سان لالح��ام ا�خالص للقانون   ؟ما املقصود بالواجب  ؟بالواجب وتجاوز امليل الوجدا�ي

واالختيار أم   خال�� يحيل ع�� ا�حر�ة وحضور اإلرادةهل ا�خضوع للقانون األ   ؟ كيف ي�ون الفعل أخالقيا

 ؟نا�ع من الشعور بالتبعية هو 

وكيف يمكن تأسيس مذهب لألخالق ع��    ؟القوان�ن ال�ي تحدد إرادتنا قوان�ن عامة وكيف يمكن أن �عّد 

�� كيف يمكن تصور الواجب، والقانون األخال  لألخالق؟،  مبادئ العقل ا�خالص، وتجاوز التناول الشع�ي

بما هو تجر��ي إ��    ؟تصورا خالصا غ�� مختلط  الدافع  تاما ما  اتفاقا  العقل  و�ذا �انت اإلرادة ال تتفق مع 

القب��   األخال��  األمر  هل  هنا  املطروح  اإلش�ال  ولكن  مطلق؟  أخال��  أمر  وجود  إم�ان  عن  القب��  البحث 

  ؟سان ويعت��ه مسلمات قانونا ضرور�اوهل يمكن اعتبار �ل ما يفعلھ اإل�   املطلق موجود �� الواقع حقا؟

وا�خاضع �� نفس الوقت؟ ما عالقة    ع هو املشرّ   وهل �ستطيع اإل�سان تأسيس مملكة للغايات ي�ون ف��ا

 ا�حر�ة باألخالق؟ وكيف يصبح العقل ا�خالص عقال عمليا؟  

تأسيس ميتاف��يقا األخالق    �� كتابھ  �انط  ال�ي عا�جها  بداية اإلش�ال  �عد تحديد مختلف اإلش�االت 

الكتاب �� تحليلھ للقضايا املتضمنة �� الكتاب    صاحبعل��ا  ومرورا باإلش�االت ا�خاصة ال�ي أجاب    العام،

 البد من طرح اإلش�ال ا�خاص بالنص املقتطف من الكتاب. 
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بالواجب املقصود  اإلرادة    ؟ما  تخضع  وكيف  الشرطي؟  واألمر  املطلق  األخال��  األمر  ب�ن  الفرق  وما 

إ�� مستوى قانون موضو�� عام  ؟ون للقان وهذا اإلش�ال الذي يجيب عنھ صاحب    ؟وكيف تر�� املسلمة 

 النص وهو امتداد لإلش�االت املطروحة سابقا.

 الحجاج:  ،ةالمحاجّ  -8

للكتاب تحليلھ   �� �انط  اتبعها  ال�ي  املن�جية  ا�حجاج وفق  االشتغال ع��  حجة    ،سيتم  باعتماد  وذلك 

شرحها وتقديم ا�حجة عل��ا، باتباع املن�ج ال�انطي    املقتطف و�تقسيمھ إ�� أف�ار مع  النص،املثال �� تحليل  

 و�دخال ا�جانب الديداكتي�ي �� تقديم ا�حجج. 

   "  تأسيس ميتاف��يقا األخالق: "  يقدم كتاب 
ّ

ز فيھ �انط ع�� املثال واملقارنة  صرحا حجاجيا وا�حا رك

و�� إطار اختيارنا للنص كنموذج أو��    ،إال أننا �� هذا الصدد  اقعيةوا�حجة التار�خية، والو   ،وحجة السلطة

 . ة املثال وفق تحليل ديداكتي�ي ومعر��سنتعامل مع حّج  ،للتحو�ل الديداكتي�ي

 قضايا:  تقسيم النص إ�� أف�ار أو

 : عالقة اإلرادة ا�خ��ة بالقانون. 1القضية  -

 واألوامر الشرطية. : األوامر األخالقية املطلقة 2القضية  -

 : من املسلمة إ�� القانون. 3القضية -

 .: الواجب األخال��4القضية  -
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اجتنابھ إال إذا تصورت أن هذا   يرى �انط أن اإلرادة ا�خ��ة �� ال�ي ال يمك��ا اإلقدام ع�� فعل ��يء أو

تتبع منطق املنفعة، كما أن هدفها هو إتباع  الفعل من ا�خ�� اإلقدام عليھ، �ع�ي أن هذه اإلرادة ا�خ��ة ال  

مبادئ العقل �� ذاتھ، بحيث ت�ون �ل أفعال اإلرادة ا�خ��ة نا�عة من الفعل ذاتھ دون اس��داف موضوع 

نفسھو   مع�ن، بالفعل  املرتبطة  املنفعة  إ��  النظر  وضرورة    ، دون  اإللزام  شرط  حضور   اأو 
ّ
القانون،  ت باع 

توى ت�و���ا ال تتصور الفعل إال �� جانبھ ا�خ��، و�التا�� فإن �ل أفعال اإلرادة  فاإلرادة من تلقاء نفسها و�مس 

أل��ا  ،وا�خ�� هنا �� ذاتھ، �ع�ي أن اإلرادة ا�خ��ة تتطابق مع القانون دون أن ت�ون ملزمة بھ �س��دف ا�خ��،

خ��ة �� ذا��ا و��دف إ�� ا�خ�� �� ذاتھ والفعل �� ذاتھ، وهنا قد �ستحضر املثال الذي قدمھ �انط للتأكيد  

أال يرفع التاجر من السعر ع�� عميلة غ�� ا�جرب، و�ن    "مما يتفق مع الواجب  ع�� هذه القضية وهو مثال، 

لشراء، بل إنھ ليحافظ ع�� سعر ثابت عام  التاجر الفطن ليتحا��ى ذلك بالفعل حيثما راج سوق البيع وا

��ا أي إ�سان   ال�ي �ش��ي  كتاب    :انظر(خر  ال�جميع ح�ى �ستطيع الطفل أن �ش��ي لديھ بنفس األسعار 

تأسيس ميتاف��يقا األخالق)، إذن فاإل�سان هنا �عامل بأمانة، غ�� أن هذه املعاملة ال تكفي ع�� اإلطالق ل�ي  

ألن  بل  بأن التاجر قد صدر مسلكھ هذا عن اإليمان بالواجب و�مبادئ األمانة،  تجعلنا نذهب إ�� االعتقاد  

 .. �ع�ي أن الفعل ا�خ�� �� ذاتھ..مص�حتھ قد اقتضت ذلك
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بحيث �عت�� أن األمر األخال�� املطلق هو    ،يم�� �انط ب�ن األوامر األخالقية املطلقة واألوامر الشرطية

كما أنھ ضروري ضرورة موضوعية بحيث    ،وال تر�� من ورائھ منفعة معينة  ،الفعل لذاتھالذي يتمثل ��  

و�ونية، �لية  لتصبح  الذا�ي  الشرط  دون    تتعدى  ا�خ��ة  لألفعال  تؤسس  خ��ة  إرادة  وجود  و�مقت��ى 

القيام بفعل خ�� هدفھ الوصول   �� مقابل األمر الشرطي الذي يرى أن الفعل ا�خ�� أو  ،اس��داف مص�حة

الإ �شروط  مقيدا  العقل  ي�ون  و��ذا  نتيجة،  أجل  ترجو    ��  من  الصدقة  أداء  مثال  محددة،  أهداف  بلوغ 

تحقيقها إ��  �س��  غاية  يحمل  لكنھ  خ��  الفعل هو  فإن  و�التا��  ا�حسنات  يفقده  وهو    ا�حصول ع��  ما 

امر الشرطية واملطلقة  قيمتھ ا�خ��ة، وهنا يمكن استحضار املثال الذي قدمھ �انط �� إطار تمي��ه ب�ن األو 

كحجة إلثبات هذه القضية " إذا قيل ينب�� عليك أال تبذل وعدا �اذبا إذا اف��ض أن ضرورة االمتناع عن  

بحيث ينب�� أن يقال: ال ينب�� أن   خر،اشر    بذل الوعد ال�اذب ليست مجرد نصيحة يبت�� من ورا��ا تجنب

من هذا    كشف األمر، بل إذا �ان من الواجب عد فعل�عد وعدا �اذبا، ح�ى ال يحسب ذلك عليك إذا ما ان

 ل�خوف من ا�خجل أو  من املمكن دائما أن ي�ون   إذن النوع شرا �� ذاتھ و�ان أمر الن�ي عنھ أمرا مطلقا..

  القلق أخطار أخرى.... �� مثل هذه ا�حالة لن ي�ون األمر األخال�� املزعوم.... �� الواقع أك�� من وصية عملية 

ح�ى و�ن ظهر كذلك، خاصة إذا    ،ال �ع�ي أنھ مطلق  اوهذا �ع�ي أن الفعل �ونھ خ��   إ�� منفعتنا...."  تن��نا

 كما أن األمر املطلق هو الذي يتعا�� ع�� املنفعة و�ؤسس ل�خ�� �� ذاتھ.   اس��دف غاية من ورائھ
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، أوما سماه باملبدأ الذا�ي للسلوك بحيث تدخل  �ل �ائن �شري فيھ    تحيل املسلمة إ�� فعل ذا�ي يرغب 

ف��ا امليول والرغبات، بينما القانون هو املبدأ املوضو�� الذي يص�ح ل�ل �ائن عاقل، والذي ينب�� أن يجعل  

و�� هذا اإلطار، �س�� �انط ألن تصبح املسلمة قانونا عاما، أي أن يصبح املبدأ الذا�ي    . �ل أفعالھ موافقة لھ

�، وذلك �� اتفاق املسلمة مع ذا��ا وعدم تناقضها مع نفسها، وأن ترى �� ذا��ا قانونا طبيعيا  مبدأ موضو� 

قها و�م�انية  عاما، بما يتفق مع اإل�سا�ي، أي أن تفك�� اإل�سان �� مسلمة ذاتية ينب�� أن يخضع لشرط تحّق 

�� املوضو��، هنا يقدم �انط حجة  لها إ�� قانون عام يمكن تطبيقھ ع�� اإل�سانية باالنتقال من الذا�ي إتحوّ 

"هناك حال امرئ    :باملثال ع�� مسلمة ال يمكن أن تصبح قانونا موضوعيا عاما �حضور عنصر التناقض

تدفعھ ا�حاجة إ�� اق��اض مبلغ من املال، إنھ �علم تمام العلم أنھ لن �ستطيع سداده، ولكنھ يرى كذلك  

يرده �� موعد محدد، إن لديھ من الرغبة ما يحفزه ع�� أن    أنھ لن يحصل ع�� ��يء ح�ى �عد وعدا ثابتا أن

ولكن لديھ أيضا من وازع الضم�� ما يجعلھ �سأل نفسھ: أليس محرما ع�� اإل�سان    يبذل مثل هذا الوعد،

لنف��ض أنھ قرر بالفعل أن ي�جأ    ؟ال�ي �عان��ا ��ذه الطر�قة  ومنافيا للواجب أن يتخلص املرء من الضائقة 

أعا�ي ضائقةفإ  ،إ�� ذلك أن�ي  أعتقد  املال   ن مسلمة فعلھ ست�ون: ح�ن  اق��اض  أعد ع��  و�ذل    فسوف 

ذلك لن يحدث أبدا... عندئذ سأجد ع�� الفور أ��ا ال يمكن أن تصبح    الوعد بتسديده و�ن كنت أعلم أّن 

م�انية تحولها  قانونا طبيعيا وال تتفق مع نفسها " وهذا �ع�ي أن املسلمة إذا تناقضت مع نفسها واستحالت إ 
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صعب تحولها من املبدأ الذا�ي إ�� املوضو��، و�التا�� لن تر�� هذه املسلمة  يإ�� قانون عام يخص اإل�سانية  

 إ�� مستوى التطبيق اإل�سا�ي. 
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الشعور   وفق  ألفعالھ  يؤسس  الفرد  من  تجعل  ال�ي  القانونية  الضرورة  �عد  األخال��  الواجب  يتخذ 

املص�حة، فهو ممارسة �ل فعل بباعث �ستبعد أثر امليل مع   جب واإليمان بھ، وليس ��دف امليل أوبالوا

وليس   ذاتھ   �� غاية  األخال��  الواجب  من  تجعل  ال�ي  للقوان�ن  الذا�ي  والتشريع  اإلرادة  استقاللية  حضور 

أي وجود املضمون األخال��، وقد أكد �انط ع�� هذا القول من خالل مجموعة من األمثلة ال�ي يمكن    ،وسيلة

تق��ي    تھ �حب الهموم الذاتية ال�يحلف  فإذا فرضنا أن وجدان صديق ب�ي اإل�سان هذا  : "  أن �ستحضرها

لغ��ه من املعذب�ن، وأنھ قد   �ل مشاركة وجدانية �� أقدار اآلخر�ن، وأنھ ال يزال قادرا ع�� تقديم ا�خ�� ع��

 
ُ

غل �شقائھ ال�خ��ي فلم �عد شقاء اآلخر�ن يحرك فيھ جارحة، وأنھ ع�� هذه ا�حال ال�ي ال يؤثر عليھ  ش

بالواجب فحسب،  الفعل عن شعور  يؤدي  املميت وأن  ا�جمود  ين�ع نفسھ من هذا  أن  ف��ا ميل �ستطيع 

بل إن�ي أز�د ع�� هذا فأقول    األخالقية األصلية،  �ل ميل، عندئذ فقط ت�ون لهذا الفعل قيمتھمن  مجردا  

ذاك قليال من املشاركة الوجدانية، ولو�ان (وهو اإل�سان   أن الطبيعة وضعت �� قلب هذا اإل�سان أو لو

الم غ��ه من الناس، ر�ما ألنھ هو نفسھ قد رزق من الص�� والعزم والثبات  األم�ن) بارد املزاج عديم االك��اث آل

ع�� مطالبتھ بأن ي�ون لد��م مثلها،   أو  ،المھ وما يجعلھ يف��ض وجودها عند غ��ه من الناسآ   ما يواجھ بھ

فهل    أقول إذا شاءت الطبيعة أال تجعل مثل هذا اإل�سان (الذي لن ي�ون أسوأ إنتاجها) صديقا محبا للبشر

بكث�� من القيمة ال�ي  �عدم مثل هذا اإل�سان أن يجد �� نفسھ املصدر الذي يجعلھ �عطي نفسھ قيمة أع��  

ضارعها �� سموها قيمة أخرى، تظهر  تيمكن أن ت�ون ملزاج خ�� بطبيعتھ؟ ب��! إن القيمة األخالقية ال�ي ال  

اإل�سان يحسن  أن  أع�ي  ا�جال،  �� هذا  ا�خصوص  أي    ،ع�� وجھ  بالواجب"،  شعور  بل عن  عن ميل  ال 

هذا السلوك ال عن واجب وال عن ميل مباشر،  وليس لغاية أخر، إذن فلم يصدر    اس��داف ا�خ�� �� ذاتھ

لكن الواجب من املنظور ال�انطي يتعا�� عن �ل مص�حة ذاتية    ،بل �ان الباعث عليھ هو املص�حة الذاتية

 . وميل عاطفي إ�� مستوى تطبيق القواعد العقلية �� �عدها األخال��
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 :خاتمة -9

إليھ املواد األخرى    الفلسفة مقارنة مع ما وصلت  �� مادة  الديداكتيي  للتحو�ل  إن غياب تصور خاص 

املمارس �س�� إ�� تأسيس نموذج   (اللغة العر�ية، الفر�سية، الر�اضيات....)، يجعل الباحث �� ا�جال أو 

(ديداكتيكيا)،  ،للتحو�ل النظر�ة  ال�ي   من خالل استحضار األسس  الفلسفية  املتون  وكذا االستفادة من 

بواسط��ا    م���� وديداكتي�ي، باإلضافة إ�� املقار�ات ال�ي يتّم و يمكن للباحث أن �ستخرج م��ا ما هو معر��،  

املقار�ة النواتية (ميشيل طوزي،...)، بحيث يبقى بناء تحو�ل ديداكتي�ي  و   االشتغال ع�� الدرس الفلسفي،

 كية للممارسة الفلسفية.إضافة نوعية وديداكتي

سبق يحق لنا القول بأن الدرس الفلسفي باملغرب و�� غياب الرؤ�ة الديداكتيكية ال يمكنھ    من خالل ما

الفلسفي املدرج �� الكتب املدرسية ت�خيص ملوقف فلسفي    من�جيا، باعتبار النّص   تجاوز الطا�ع النمطّي 

�عض النصوص    لفلسفي من الناحية املعرفية رغم أّن بتعب�� آخر االقتصار ع�� النص ا  أو  ،خاص بالقضية

املقار�ة النواتية    الكفايات املعرفية املس��دفة �� ا�جزوءة، املفهوم وا�حور، و��ذا فإنو ال تتما��ى والقدرات  

ال�ي جاء ��ا طوزي وغ��ه يمكن استخالصها بالرجوع إ�� املتون الفلسفية، وجعل النص نافذة لالنفتاح ع��  

وا�حديث �� ا�جزء الذي غالبا ما يفقد املوقف الفلسفي قيمتھ الفلسفية واملن�جية، إن   ،لفلسفيالصرح ا

التفك�� آليات  و�علم  التفلسف  لتعلم  �انط  ��ا  جاء  ال�ي  الفلسفي    الدعوة  امل�ن  ع��  باالنفتاح  ممكنة 

�� بناء الدرس الفلسفي    يفتح من آفاق لتحف�� املتعلم�ن ح�ى ينخرطوا   ، ملا وآلياتھ  التفك��   الكتشاف طرق 

 با�حفاظ ع�� املعرفة و�دخالها �� بنية التحو�ل الديداكتي�ي. 
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   الحیوان في المتخّیل المسیحيّ 

 قراءة في قصص القدّیسین والفن الکنسي  

 
 

   تلخیص:

الدراسات املهّمة ال�ي �ساعد ع�� س�� أغوار هذا الفكر  �عد دراسة املتخّيل �� الفكر الدي�ّي املسي�ّ� من  

ذي يبدو فيھ املتخّيل عنصرا  
ّ
شبھ قار. كما  وفهم آليات اشتغالھ، وطبيعة عالقتھ بالفكر الدي�ّي العام ال

�عت�� هذا النوع من الدراسات محاولة �� تفكيك البنّية الثقافّية �جموعة �شرّ�ة تنت�ي إ�� ال�جّل الثقا�ّ�  

األن��بولوجيا، علم النفس، وعلم    – الدي�ّي نفسھ. و�تن�ل ذلك �� سياق ما تتيحھ الدراسات واملنا�ج ا�حديثة  

األديان وعلم  دائرة    من   -االجتماع  إ��  اإليمانّية  القراءة  دوائر  من  املقار�ة  تخرج  وفكرّ�ة  معرفّية  إم�انات 

بمظاهر   واإلحاطة  التفك��  خبايا  وكشف  الدينّية،  املمارسات  كنھ  كشف  �غية  العلمّية،  الفكرّ�ة  املقار�ة 

املسي�ّ� سعيا إ��    ا�خطاب الدي�ّي �� الثقافة املسيحّية. وقد اخ��نا التوقف عند صورة ا�حيوان �� املتخّيل

 النظر �� الالمعقول الدي�ّي ودراسة التحّوالت ال�ي شهدها �� رحاب فكر يمزج ب�ن الواق�ّ� واألسطوري. 

 : (متخّيل، حيوان، املسيحّية، القد�س)ال�لمات املفاتيح 

 

Abstract: 
The study of the imaginary in Christian religious thought is one of the important 

studies that helps to explore the depths of this thought and understand the mechanisms 
of its operation, and the nature of its relationship to general religious thought in which 
the imagined is a semi-permanent element. This type of studies is also considered an 
attempt to deconstruct the cultural structure of a human group belonging to the same 
cultural-religious record. This is revealed in the context of the cognitive and intellectual 
potentials offered by modern studies and curricula - anthropology, psychology, 
sociology, and religion science - that extends the approach from the circles of faith 
reading to the circle of the scientific intellectual approach, in order to uncover the 
essence of religious practices, uncover the mysteries of thinking and surrounding the 
manifestations of religious discourse in Christian culture. We chose to stop at the image 
of the animal in the Christian imaginary, seeking to examine the religious absurdity and 
the studies of the transformations that it witnessed in the context of a thought mixing 
between the real and the myth. 

Key Words: (Imaginary, Animal, Christianity, Saint) 

 نجم الدین النفاتي. د



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(106) 

 مقدمة:   -1

ذي ي�اد ي�ون    يقف املتأّمل �� ال��اث الدي�ّي باختالف توجهاتھ وميادينھ، عند كّم 
ّ
هائل من املتخّيل ال

يحضر الالمعقول باعتباره حقيقة ال ر�ب ف��ا، �ستمّد مشروعي��ا من  لبنة من لبنات البناء العقائدي، ف

ؤمن يصّدق ا�خطاب مهما �انت درجة حياده عن املنطق،  فإّن امل ،، لذلكخالل مقولة تدخل هللا �� التار�خ

ھ
ّ
دي�ّي �عد دراسة املتخّيل �� الفكر الو خطاب من�جم �� تفاصيلھ مع املنظومة الدينّية �� ش�لها الك�ّ�.    ألن

الدراسات املهّمة ال�ي �ساعد ع�� س�� أغوار هذا الفكر وفهم آليات اشتغالھ، وطبيعة عالقتھ  املسي�ّ� من 

بالفكر الدي�ّي العام. كما �عت�� هذا النوع من الدراسات محاولة �� تفكيك البنية الثقافّية �جموعة �شرّ�ة  

ذلك و�تن�ل  نفسھ.  الدي�ّي  الثقا�ّ�  ال�جّل  إ��  ا�حديثة    تنت�ي  واملنا�ج  الدراسات  تتيحھ  ما  سياق   �� –  

األديان النفس، وعلم االجتماع وعلم  املقار�ة من    من  -األن��بولوجيا، علم  إم�انات معرفّية وفكرّ�ة تخرج 

دوائر القراءة اإليمانّية إ�� دائرة املقار�ة الفكرّ�ة العلمّية، �غية كشف كنھ املمارسات الدينّية، وكشف خبايا  

�� واإلحاطة بمظاهر ا�خطاب الدي�ّي �� الثقافة املسيحّية. وقد اخ��نا التوقف عند صورة ا�حيوان �� التفك

املتخّيل املسي�ّ� سعيا إ�� النظر �� الالمعقول الدي�ّي ودراسات التحّوالت ال�ي شهدها �� رحاب فكر يمزج  

 ب�ن الواق�ّ� واألسطوري. 

   ":قراءة في مفهوم " المتخّیل -2

ورد  حظي املتخّيل بالدراسة والتفكيك باعتباره من الظواهر املرتبطة بثقافة اإل�سان منذ القديم، وقد  

ة  ب�ونھ "  ھ�عر�ف  ��
َ
 وخيل

ً
اسم مفعول من تخّيل، وهو مشتق من مادة (خ، ي، ل)، خال ال��يَء يخاُل خْيال

ْل، أي يظ
َ

..: ظّنھ، و�� املثل من �سمْع َيخ
ً
 وِخيال

ً
ة وخاال

َ
ْيل

َ
اَل   ّن.. وخّيَل وخ

َ
خ

َ
َھ. وأ  ال��يء اشتبھ..  عليھ: شبَّ

ماطرة حسب��ا  رأي��ا  إذا  ال�ي   
ُ
ة

ُ
وا�خّيل  

ُ
وملتخّيلة املتخّيل  ا�حسوسة.1وال�حابة  ا�جزئّية    الصور  واملعا�ي 

 
ّ
ترجمة    �� املستوى االصطال��  و�لمة متخّيل  2والتفصيل أخرى"  �كيب تارةاملن��عة م��ا وتصّرفها ف��ا بال�

��ا ال��يء الذي ال وجود   و�قصد ) (Imaginarius�عود �� األصل إ�� ال�لمة الالتينّية  ال�ي  )(Imaginaireلمة  ل�

 �� ذهن اإل�سان، فهو عبارة عن صورة ذهنّية.  
ّ
استعمال    وقد عرف لھ �� الواقع، أو ذاك الذي ال وجود لھ إال

مفهوم   إ��  تدر�جّيا  و�تحّول  ا�خيال  مجال  ع��  ليدّل  عشر  التاسع  القرن  من  انطالقا  تحّوال  ال�لمة  هذه 

واألساط�� واألديان.. مع �ّل من    ،واألعمال األدبّية  ،والطبيعّية  ،عّيةإجرائي معتمد �� دراسة الظواهر االجتما

 ) Gilbert.ديران  وجيلبار ) Castoriadis) Corneliusو�استور�اد�س  (Gaston Bachelard)باشالر

Durand).. فـ التخييلّية.  القّوة  أو  التخّيل  تفرزه عملّية  ما  حصيلة  أض��  هو موضوع    فاملتخّيل  "املتخّيل 

عالقتنا  ال �انت  إذا  ما  حالة   �� ا�خيال  موضوع  كذلك  وهو  نتاجهما،  وهو  أيضا،  ا�خيال  وموضوع  تخّيل 

 
 ، ل). يخ، ابن منظور، لسان العرب، مادة (  -1
 .167، ص محّمد صّديق المنشاوي). القاهرة: دار الفضيلة تحقيق:). معجم التعريفات. (2004الجرجاني، علي بن محّمد. ( -2
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ًقا بحالة    وتحديًدا  صرامةباملتخّيل أك��  
ّ
ا، وقد ي�ون متعل ا وقد ي�ون جماعي� وتبلوًرا، واملتخّيل قد ي�ون فردي�

 . 1سوّ�ة أو مرضّية"

�� مفهوم   املتأّمل  إّن  القول  الدي�ي""  يمكننا  نتيجة  وذلك  تداخلة  امل قضايا  ال  يقف عند عديد  املتخّيل 

إ�� ثراء ا�جاالت ال�ي يحضر    �عود  انفتاح هذه الشبكة  �ّن شبكة العالقات املفتوحة ال�ي يتحّرك داخلها. و 

الدي�ي بوجھ خاّص  ق  ب�ّل  ملتخّيل  ا�عت�ي دارس  .  ف��ا املتخّيل عموما واملتخّيل 
ّ
يتعل بالذاكرة وا�خياالت  ما 

الصور  بالتعب�� ع��  ق 
ّ
يتعل �عب��    ،والرموز   ،واألحالم، وما  أو  �عب��ا فردّيا  ي�ون  واألش�ال واأليقونات، وما 

، وا�جما��، وما �عّ��  أو املر�ض أو السيا��ي...جماعة أو �عب�� ثقافة، وما ي�ون جامعا ب�ن الفردي، الفّنان  

عادة ما تحضر  و   2أو ما قد ي�ّ�ر منطقّيا ولكّنھ ينحو نحو "الالمعقول"...  ،عن العقائد غ�� امل�ّ�رة منطقّيا

  مثل وّجهت الدراسات األن��و�ولوجّية ا�حديثة  و�� مفاهيم املفاهيم �� الدراسات ا�خاّصة باملتخّيل،  عديد

الت االجتماعّية mentalité(3  )مفهوم العقلّية (
ّ
 ، و املع�ى ا�خفّي représentations sociales(4ومفهوم التمث

 
. الكويت: 360، فبراير). الخيال من الكهف إلى الواقع االفتراضي. ضمن سلسلة عالم المعرفة، العدد  2009عبد الحميد، شاكر. ( -1

داب
ٓ
 . 47-46، ص ص المجلس الوطني للثقافة والفنون واال

2- Wunenburger, Jean Jacques, L'imaginaire, col. Que sais-je? PUF, 2013, p 5; Natanson J., «L'imaginaire 
dans la culture occidentale», dans Imaginaire & Inconscient, 2001/ 1, n° 1, p. 27, 30; Abraham G., «Réalité et 
imaginaire en psychothérapie», dans Psychothérapies 2002/ 1, Vol. 22, p. 55; Avis, Paul, God and the creative 
imagination: metaphor, symbol and myth in religion and theology, Routledge, N.Y., London, 2005, p 7. 

غلب الدارسين غير الفرنسيين قد نقلوا  -3
ٔ
ن ا

ٔ
إلى لغاتهم نقال دون   alitémentمفهوم مفهوم العقلّية مفهوم غير واضح المعالم حتى ا
ندري بورغيار (

ٔ
ن لهذا المفهوم خصوصّية في التّيار التاريخي الذي André BURGUIÈREترجمته إلى ما يقابله فيها.  ويذكر ا

ٔ
) ا

حدثه مارك بلوخ (
ٔ
) جعلت علم النفس والعلوم االجتماعّية تخّير توظيف مفهوم  Lucien Febvre) ولوسيان لوفيفر (Marc Blochا
 ;Burguière, André, « Mentalités», in Encyclopaedia Universalis, (Edition Numérique 2012)[ .بدال عنه تمّثالتال

Jedrej, M.C., «primitive mentality», in Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, edited by Alan 
Bruhl, -681; Rivière, Claude, «Lévy-ndon, N.Y., 2002, p 680Barnard and Jonathan Spencer, Routledge, Lo

Lucien», in Encyclopedia of Religion, 2nd edition, Thomson Gale, 2005, p 5429[   ن ما
ٔ
ويرى الباحثون في العقلّية ا

مكنة 
ٔ
زمنة واال

ٔ
ت المكـتسبة فحسب بل إلى بنى الفكر  عود ال إلى المعارف والخبرايالحظوه من اختالفات ثقافّية بين الشعوب عبر اال

دبّيات التاريخّية واالجتماعّية الفرنسّية 
ٔ
ّن ارتباط مبحث العقلّية خصوصا في اال

ٔ
يضا. غير ا

ٔ
"، المجتمعات البدائّية“بـ المنطقّية ا

]nature dans Bruhl, Lucien, Le surnaturel et la -Bruhl, Lucien, La mentalité primitive, P.U.F., 1922; Lévy-Lévy
la mentalité primitive, Paris, 1931[  ن يفّضل المؤّرخون اليوم االعتناء بالخطاب الذي

ٔ
وغموض حقل البحث فيه ساعد على ا

ساس نفسي للنظام االجتماعي 
ٔ
جل توفير ا

ٔ
تعّبر به الحياة العقلّية عن ذاتها، مّما دفعهم إلى مفهوم التمّثالت االجتماعّية من ا

guière, André, « Mentalités»; Burke, Peter, «History», in The Social Science Encylopedia, 2nd Bur (.المدروس
edition, Routledge, N.Y., London, 1996, p 631)   

Pierre, les Mannoni ,(  اعتنى مفهوم التمّثالت االجتماعّية بما يشتمل عليه الحقل المنفتح الذي يتحّرك داخله المتخّيلولئن  -4
représentations sociales, P.U.F., 2016, p 131 et suite.( فإن بعض تعريفاتها ال تربطها بشكل مباشر بهذه المكّونات يقول .

ُه نحو التواصل، والفهم، ونحو Denis Jodeletدنيس جودلي ( فكار العملّية ُتَوج�
ٔ
شكال من اال

ٔ
) مثال: "التمّثالت االجتماعّية هي ا

 
ّ
 phénomènes, concept et  sociale:Jodelet, Denise, Représentation( ك المحيط االجتماعي الماّدي والذهني".تمل

Moscovici, Paris, PUF, 1997, p. 365. théorie, in Psychologie sociale, sous la direction de S..(  شمل
ٔ
وهو ما يجعلها ا

 
ّ
عّم غايات من المتخّيل. ولعل

ٔ
مجّرد تمّثل اجتماعّي   ُر بَ تَ عْ ه بسبب هذا العموم وذلك الشمول تفقد دراسة المتخّيل حينما يُ مجاالٍت، وا

ّيات المتخّيل دراسة تقوم على مهراهن القدرة على تدقيق بعض المجاالت ال
ّ
ّمة في التعبير االجتماعي الفردي والجماعي كدراسة تجل



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا
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)sens caché(1 مفهوم  ، و) املع�ى النمطّيstéréotype, préjugé(2) ومفهوم النموذج ،modèle  أو قاعدة (

 . système(4، ومفهوم النظام والنسق norme(3 )السلوك (

هو  صوصا  ويعود االهتمام ��ذه الدالالت وتمي��ها عن املعا�ي إ�� أّن املتخّيل عموما واملتخّيل الدي�ي خ

لعالم املتخّيل قوانينھ    ذلك ألّن نظام من الظواهر املتعالقة ال�ي ال ينب�� النظر إل��ا منفردة أو نظرة جزئّية. 

الذاتّية و�ناه ا�خصوصة، فالّصورة مثال تحمل أك�� من مجّرد املع�ى الذي نراه ف��ا �ش�ل مباشر آ�ّي، إّ��ا  

 
و على تبئير ت

ٔ
ّيات في الزمن المقارنة بين المجتمعات والثقافات، ا

ّ
بعاده الثالثة... إن المتخّيل عموما والمتخّيل الديني لك التجل

ٔ
با

 Legros, Patrick, (et(خصوصا يجمع، من حيث اهتماماته، بين النظر في "استعارات التاريخ" (كارل ماركس، فريديريك إنجلز)،
the  is, 2016, p 18ff; Avis, Paul, God andautres), Sociologie de l'imaginaire, col. Cursus, Arman Colin, Par

nd theology, Routledge, N.Y., London, 2005, p creative imagination: metaphor, symbol and myth in religion a
ل االجتماعي"  و"المثا )Legros, Patrick, (et autres), Sociologie de l'imaginaire, p 38(والتمّثالت الجماعّية (دوركهايم)، )7

شكال تعبير شديدة التنّوع بدءا 
ٔ
كـثر  بالمكـتوبـ(ماكس فيبر)، إلى جانب االنتباه بحساسّية كبيرة إلى ا

ٔ
بكل حقوله إلى الشفوي في ا

شكال حضوره.
ٔ
وسع ا

ٔ
 مقاماته تنّوعا إلى السمعي البصري في ا

سطورة + صورة + نّص سردّي): -1
ٔ
و المتخّيل والحقل الداللي: رمز + ا

ٔ
 المعنى الخفّي (ا

و الصورة  
ٔ
سطورة ا

ٔ
و اال

ٔ
و غير مدرك بشكل مباشر من خالل النظر في الرمز ا

ٔ
ل المتخّيل يعمل على اكـتشاف معنى خفّي ا

ّ
غلب من يحل

ٔ
ا

و النص
ٔ
و الصور ا

ٔ
ساطير ا

ٔ
و اال

ٔ
و نص سردّي ما... وتتحّدد الرموز ا

ٔ
و ا

ٔ
و اجتماعي، ا

ٔ
وص السردّية بحسب المتخّيل المعنّي (متخّيل ديني، ا

و  
ٔ
و للصورة ا

ٔ
سطورة ا

ٔ
و لال

ٔ
هّمها: كيف يحّدد هذا المعنى الخفّي للرمز ا

ٔ
سياسي...). ويفتح البحث عن المعنى الخفّي صعوبات جّمة ا

خرى  فيه؟للنّص السردّي؟ وما هي قيمة ذلك المعنى في السياق الذي يتحّرك 
ٔ
ّنه "ممّثل ما    بلغة ا

ٔ
إذا كان جيلبار دوران يحّدد الرمز با

ن يتالءم مع ما يشير 
ٔ
َل بما ال يمكنه ا و� ن ُيَتا�

ٔ
بدا من مدلوله، وهو المدعّو دائما إلى ا

ٔ
ال يمكن تمثيله، وهو الدليل المحروم ا

Paris, PUFe, on symboliqunatiagiIm'L dans symbolisme», du vocabulaire le «Gilbert, , Durand ,(إليه"
15-.3 p, 1968 ،ترجمة علي المصري، المؤّسسة الجامعّية  الخيال الرمزي، ؛ انظر ترجمة كـتاب دوران ٕالى العربّية دوران، جيلبير

و  )وما بعدها. 11م، ص 1991هـ/1411للدراسات والنشر والتوزيع، 
ٔ
ن يكون تحديد المعنى الخفّي مالئما فعال للرمز ا

ٔ
ي ضامن ا

ٔ
فا

ن تصاغ الداللة التي يفيدها هذا الحامل للمعنى الخفّي؟ 
ٔ
سطورة؟ وكيف يمكن ا

ٔ
 لال
ويله وهو ما المعنى النمطي سؤال الموقف الذي يقفه المشتغل بالمتخّيل هل هو تفسير بيفتح الوعي  -2

ٔ
م تا

ٔ
المجال الذي يعمل عليه ا

و التعبير (يف
ٔ
و البيان ا

ٔ
مام الفرق بين ما يعّبر عنه المتخّيل ا

ٔ
و  expressionتح المجال ا

ٔ
) وبين ما يراه من يعمل على شرح هذا البيان ا

ي ما سيعّبر عنه الشرح والتفسير (
ٔ
و التعبير منحصرة في ما explicationتبيينه ا

ٔ
ن "حقيقة" البيان ا

ٔ
) الذي يقّدمه الباحث. ذلك ا

و مّمن يروم عدم االنحياز له. يقال عنه سواء
ٔ
م مّمن ينطق عن المتخّيل ا

ّ
 كان المتكل

و مجتمع  -3
ٔ
م حياة مجموعة ما ا

ّ
حيان) إلى القواعد والقوانين والنماذج التي تنظ

ٔ
يشير الشرح والتفسير (النمطي في غالب اال

و قوله في م
ٔ
ناس بخصوص ما يجب فعله ا

ٔ
وسيكون المتخّيل عندئذ  3جال معّين" مخصوص. فالمتخّيل هنا هو "مجموع انتظارات ا

ن تحكم وجود المجموعة. من ذلك مثال ما يشير إليه 
ٔ
سبيال في تسمية مجموع المبادئ والمعامالت التي يجب ا

ن من مكّونات المتخّيل الحكايا التاريخّية التي تبني االنسجام في مجتمع ما، وتحّدد له معناه  )Wunenburger(فوننبرغر
ٔ
من ا

و "تاريخه". وتضبط وحدت
ٔ
ه، فهي تسرد تطّور "االنتظارات" و"الرغبات" و"اإلرادات" و"القيم"، من خالل سرد حكاية بطل ما ا

 والمتخّيل الديني يعمل على التشريع للقوانين ولكّل ما يؤّسس لوحدة الجماعة.
و النّص السردّي...يتحّدد  عندما يرتبط المتخّيل بالقواعد والقوانين والقيم، وبالمعنى الخفي الحاّل في الرم -4

ٔ
سطورة ا

ٔ
ز والصورة واال

و الداللة على جملة القواعد والقيم... بل 
ٔ
و الحكاية ا

ٔ
سطورة ا

ٔ
و اال

ٔ
ّنه ال يكـفي وجود الرمز ا

ٔ
و نسق متمّيز. وهذا يعني ا

ٔ
ال بّد  بما هو نظام ا

و نظام انتظاما يخضع لرؤية ما لإلنسان وللوجود
ٔ
خرى ال يتحّدد المتخّيل بالمعنى  من انتظام كل هذه الحوامل ضمن نسق ا

ٔ
. بعبارة ا

د عن العالقات  
ّ
ولى بالدالالت التي تتول

ٔ
سطورة... بل يتحّدد في خطوة ا

ٔ
و اال

ٔ
و الحكاية ا

ٔ
و النمطي المستخرج من الرمز ا

ٔ
الخفي ا

صلّية االجتماعّية"
ٔ
ساطير... فالمتخّيل "رواق من النماذج اال

ٔ
.ويتحّدد في خطوة ثانية المتشابكة بين معاني الرموز والحكايات واال

خرى المنتجة للمعنى. 
ٔ
نساق اال

ٔ
د عن العالقات التي يقيمها مع مختلف اال

ّ
 بالدالالت التي تتول
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قوان�ن   إ��  ودال تخضع  املشهد  �ستمّد معقولّي��ا  بقّية وحدات  مع  تقيمها  ال�ي  املعّقدة  العالقات  ال��ا من 

 الدي�ي.  

ذي اعت�� أن  
ّ
" يحيل ع�� املتخّيل:ونختم مسألة مفهوم املتخّيل بما ذهب إليھ الباحث محمد معتصم ال

األشياء ال�ي ال وجود  املعطيات الذهنّية ال�ي ال تتطابق مع معطيات الواقع املادّي، واستعملها �س�ال لوصف  

 �� مخّيل اإل�سان"
ّ
 .1لها إال

عند ظاهرة املتخّيل �� ا�خطاب الدي�ّي املسّي�ّ� �� عالقتھ بحضور ا�حيوان، وذلك لغاية  نتوقف  سوف  

فما �� مظاهر حضور    .بناء املقار�ة اإليمانّية و�شكيلها  س�� أغوار املقار�ة الّ�ي ينتجها الفكر الدي�ّي أثناء

 ل ا�حيوا�ي �� الفكر الدي�ّي املسي�ّ�؟ وكيف �ساهم �� �شكيل الو�� بآليات اشتغالھ؟ املتخيّ 

 الحیوان في قصص القّدیسین:  -3

 القدیس والسباع:   -1- 3

 : ما ال یُركب ركوب -1- 1- 3

  .لعالقة اإل�سان با�حيوان أسرارها ا�خاّصة ال�ي تختلف من مجموعة إ�� أخرى ومن �خص إ�� آخر 

م �� هذه االختالفات طبيعة املقار�ة الفكرّ�ة والعقدّية ال�ي �شأت �� رحا��ا هذه العالقة، إضافة إ��  
ّ

وتتحك

ألنبياء واملصطف�ن.  عالقة ا  م�انة ال�خص. فال �شهد عالقة اإل�سان العادي با�حيوان أّي �غي��، بخالف

(أو ا�خطاب  -ففي املرو�ات الدينّية   يحضر ا�حيوان لي�ون عالمة ع��    -ملقّدس)  اا�حافة بالنّص املقّدس 

قداسة البطل، وتمّ��ه بال��كة اإللهّية. وعادة ما تجري العالمة �� مستوى التحّوالت �� السلوك أو الوظيفة  

 .أو الهيئة

القّد�س�ن  ورد   : التيس  ا�حديث عن س��  فيتحّول هذا    2�� سياق  ا�حيوان،   �� كب��ا  أثرا  لبعضهم  أّن 

ال�ائن ب��ك��م إ�� خادم أم�ن، و��� �ائن ذلول مطواع. ألّ��م يحملون رائحة الفردوس، ومباركة الرّب �سوع.  

ا أبيلل�ن ( بَّ
َ
ھ)  Abba Apellenفقد ُروي �� س��ة القّد�س أ

ّ
�ان يفتقد اإلخوة الذين �انوا �عيشون بالقرب   “أن

ا أن ينطلق إ�� بر�تھ، وأن يحمل �عض ال���ات منھ  
ً
�� ال��ية من ح�ن إ�� آخر. �� إحدى املرات �ان مشتاق

ِباْسِم َ�ُسوَع   « لهم:الضرور�ة ال�ي قدمها إليھ اإلخوة. و�ذ �ان سائًرا �� الطر�ق وجد �عض التيوس تأ�ل فقال  

ا ا�ِحْمل
َ

َوَ�ْحِمْل َهذ م 
ُ

َحُدك
َ
أ ِت 

ْ
ِلَيأ ِسيْح 

َ
ول�حال جاءه تيس م��م، فوضع يديھ ع�� ظهره وجلس عليھ،    ، »امل

، أوالهما التواصل اللغوي  نقطت�ننتوقف �� هذه الرواية "املقّدسة" عند    .3"وسار بھ إ�� مغارتھ �� يوم واحد

 
 . 48، ص 2014، 1معتصم (محّمد)، المتخّيل المختلف، منشورات االختالف، ط -1
هوت  يندر استعمال لفظ "قّديس" بمعناه المطلق في العهد القديم، وكان  -2

ّ
خيرة.   (معجم الال

ٔ
زمنة اال

ٔ
مقصورا على ُمختاري اال

 .)الكـتابي، (مادة: قّديس
باء الكنيسة وقديسيها مع بعض "ملطي (تادرس يعقوب): -3

ٓ
مارجرجس بإسبورتنج، “ نشر كنيسة ةكنسيّ الشخصيات القاموس ا

 .353 ص، 2001
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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ي، و�� سياق   الن��ّ �� سياق املتخّيل  باتت مألوفة  ال�ي  النقاط  "التيوس" و�� من  القّد�س وا�حيوان  ب�ن 

م ا�خاّصة �عالم القداسة. فالقدّ�س يمتلك قدرة ممنوحة من الّرّب ع�� إحداث الغر�ب واملفارق.  املفاهي

ال�ي طرأت ع��   الثانّية  النقلة  التيس مطّية، وهو ما �ع�ي درجة  �� استعمال  ل 
ّ
الثانّية، فتتمث النقطة  أّما 

عر. فالقدّ�س وهو يركب    لمطّية، با�حيوان، فليس من وظائف التيس أن ي�ون  
َ

هو مصدر للطعام والش

يأخذنا إ�� عالم من الرمز، يحّدد مالمحھ السياق الن��ّي أو ما يمكن �سميتھ بالنّص الرحم (النّص    التيس،

ال�اهن بوضع يده ع��   ثناياه عن تيس ا�خطيئة "تيس عزاز�ل" وهو تيس يقوم   �� ذي تحّدث 
ّ
ال املقّدس) 

 سمّو   .1سرائيل، ثّم يتّم إطالقھ �� ال�حراءرأسھ ويع��ف بذنوب ب�ي إ
ّ
التيس إال ع��    وما ر�وب القدّ�س 

 ا�خطيئة ويعكس هذا التحّول �� املستو��ن (التواصل اللغوي+ الر�وب) عالمة خرق للمألوف.  

ھ أبيلل�نورد �� س��ة القّد�س  :التمساح
ّ
"ذهب إ�� جماعة رهبان �� أول األسبوع فوجدهم ال يتممون    أن

: "ملاذا ال تتممون ا�خدمة؟" أجابوا: "ألنھ لم يأت إلينا �اهن من ع�� ال��ر"،  األ 
ً

سرار املقدسة، فان��رهم قائال

عندئذ قال لهم: "إ�ي أذهب وأستدعيھ" أجابوه: "�ستحيل أن �ع�� �خص ال��ر من أجل عمقھ ومن أجل 

و��   .2وجلس ع�� ظهر تمساح وع��"  ،العبور فذهب إ�� امل�ان الذي يتم منھ    .”البشرالتماسيح ال�ي تقتل  

ھ "جاء إ�� ال��ر ولم يجد قارً�ا �ع�� بھ، و�ذ بأبيلل�ن ينادي التمساح بصوتھ فأطاع وجاء إليھ،  
ّ
رواية أخرى أن

و�ان مستعًدا ليحمل ع�� ظهره الرجل القد�س. توسل الطو�اوي لدى ال�اهن أن يأ�ي و�جلس معھ ع�� ظهر  

أما اإلخوة الساكنون �� ا�جانب اآلخر فإ��م إذ رأوا الطو�اوي يجلس ع�� ظهر   التمساح لكنھ خاف وتراجع. 

التمساح �� املاء، وقد ع�� بھ إ�� ال�� وخرج خافوا. قال الطو�اوي للتمساح: "إنك قتلت كث��ين لذلك فاملوت  

القدّ�س  تتفق الروايتان حول ر�وب    .3هو أفضل ��يء لك"، ول�حال مات ا�حيوان (دون أن يمسھ أحد)"

ظهر التمساح وعبور ال��ر، وهو ما �ع�ي أّن تحّوال ما حدث �� سلوك هذا ا�حيوان، فتحّول من سبع معاد  

إ�� �ائن مطيع. الرواية األو�� �ان ر�وب ظهر    لإل�سان  الروائي، ففي  التفاصيل عند قراءة السياق  وتظهر 

أّما � الباحثة عن م�جزة وعالمة،   لتعو�ض  التمساح وليد تحّد ل�جماعة 
ّ
الثانّية فاألمر �ان حال الرواية   �

  (ر�وب غياب مركب لعبور ال��ر. وقد ال ت�ون هذه املقامات الروائّية ذات شأن مهّم مقابل ال��ك�� ع�� ا�حدث  

القّد�س التمساح). وهذه سمة القصص الدي�ي القائم �� أغلبھ ع�� الوعظ، فاملتواري خلف الرواية طرفان  

الّرب يمنح أولياءه كرامات، ع�� املتقّبل أن يج��د    فكرة أّن  لھ، فالراوي يج��د ليوصل  هما الراوي واملروّي 

لاللتحاق بدائرة املصطف�ن. و��ون هذا النوع من ا�خطاب منتشرا أثناء �شر �عاليم الديانة. فتشتغل عقلّية  

ب فيھ.
ّ
   رجال الدين ع�� تقديم خطاب م�حون بالعاطفة �سّهل فهم الدين و�رغ
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 القدیس ینتصر على السبع:  -2- 1- 3

ل 
ّ
 �� مجموعة  لها  خوف اإل�سان من �عض ا�حيوانات قاعدة طبيعّية، فال يمكن لھ أن يتصّدى    يمث

ّ
إال

حا. لذلك �عت�� �ّل �خص يحّق 
ّ

ق تواصال مع هذا النوع من ا�حيوانات أو نصرا عل��ا  من ب�ي جنسھ، أو مس�

نظرا   خرافات الشعبّية،قد قام بخرق املألوف. وعادة ما نجد هذه الظاهرة منتشرة �� مستوى األساط�� وا�

انتصاره ع�� الوحش. أّما   فيمنح البطل فرصة التمّ�� عن غ��ه من أفراد ا�جموعة ع�� إ�� طا�عها ا�خيا�ّ�،

الدي�يّ  ال��اث  الكرامة اإللهّية و�� سّر من أسرار    ،�� مستوى  فإّن وجود هذه الظاهرة يدرج ضمن تقنّية 

القّد�س   �� س��ة  قاحلة حيث وجد مغارة ع�� سفح جبل، " ذ سابا: القداسة. ورد  �� �حراء  ل 
ّ
هب فتوغ

فدخلها وأقام ف��ا. فما إن �جد ليشكر هللا ع�� ما أ�عم بھ عليھ من تلك ا�خلوة والسكينة، حّ�ى رأى أسدا  

هائال يدخل عليھ، و�انت تلك املغارة عر�نا لھ: فلم يضطرب سابا لرؤ�تھ ولم تر�عد فرائصھ، ألّن رجال هللا  

ها  يضعون 
ّ
. فبادر األسد بالكالم وقال لھ: ال �غضب، فا�حل يتسع �� ولك. فحّدق فيھ األسد  �� هللاثق��م �ل

�� عر�نھ وم��ى." القد�س  أدار رأسھ وترك  ثّم  بذنبھ،  الكب��ت�ن، ولّوح  القدّ�س    1�عينيھ  الشأن مع  وكذا 

ذي ورد �� س��تھ " فطرحوا دنيال �� جب األسود، فلّما �ان
ّ
الغد، قام امللك عند الفجر وذهب إ��    دنيال ال

جب األسود، ل��ى ما حّل بدنيال [...] فناداه باسمھ. فأجابھ دنيال وقال:" أّ��ا امللك، حييت إ�� األبد. إّن إل�ي 

 .2أرسل مالكھ فّسد أفواه األسود، فلم تؤذ�ي"

،  ن هو أبوه أرسطو بولس كما ورد �� س��ة القد�س�ن أّن أّول �خص جذبھ القد�س مارمرقس إ�� اإليما

األردن    "بينما إ��  طر�قهما   �� سائر�ن  أن    ولبؤة أسد القاهما�انا  بولس  أرسطو  فعرف  الطر�ق.    ��ايتھ �� 

اق��بت مرقس  ��اية لتنجو  قد  اب�ي  يا  [اهرب  لھ:  فقال  الوحشان  ،  هذان  لينشغل  أنا  واترك�ي  بنفسك، 

بنا]. ثم ص��   املسيح ألبيھ: [إن مرقس فقال  باف��ا��ي]. �ّل منا، ال يدعهما يقعان  :  قائالالذي بيده �سمة 

�سلهما من هذه ال��ية]. واستجاب هللا صالتھ  شر هذين الوحش�ن، واقطع    أكفف عنا املسيح ابن هللا [أ��ا

 .3"الوحشان، وانقطع �سلهما من تلك ال��ية �� ا�حال. فا�شّق 

كر أمامھ يوما أّن تنينا  وورد ��  
ُ
قصص انتصار القد�س�ن ع�� سباع ا�حيوان أّن القّد�س ثاوذورس "ذ

هائال يخرج �ّل يوم �� �عض املواضع و�نقّض ع�� الناس وال��ائم فيف��سهم. فحملتھ �جاعتھ ع�� مهاجمتھ  

ل ع�� الرب، وركب حصانھ وراح يطلب ذلك ال
ّ
� وتو�

ّ
تن�ن الضاري. فخرج  و�راحة الناس من شره. فصام وص�

إليھ ذلك الوحش الهائل كعادتھ. فلما رآه ثاوذورس صرخ قائال: باسم �سوع الناصري أنا أهاجمك. وصال  
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https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/13-Lahout-El-Masi7/Divinity-of-Christ-04-CH01-03-Jesus-Son-of-God.html
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وت�اد التفاصيل نفسها تتكّرر �� قّصة القد�س فرا�سيس    .1حولھ، ثّم انقّض عليھ �سيفھ فطرحھ وقتلھ"

 .2مع الذئب

ل خروج ا�حيوان عن حالتھ  
ّ
نحو فقدان القّوة املألوفة بفعل حضور قّوة مضاّدة    ارتدادهالطبيعّية، و يمث

(التن�ن) اللوثيان  املنتصر ع��  اإللهّية. فاإللھ  ال��كة  قّوتھ)، مستمّدة من  املقّدس    3(أقوى من  الكتاب   ��

ل الرب �� التار�خ من أجل إنقاذ أنبيائ
ّ

ھ ورسلھ وعباده  �ستمّر قّوتھ سندا للمختار�ن من عباده. وُيعّد تدخ

 الصا�ح�ن قاعدة عملت الكتب املقّدسة ع�� تأكيدها: 

 من الطوفان نّجاه        نوح -

 من النار نّجاه        إبراهيم -

 من الذبح نّجاه      إسماعيل/ إ�حاق  -

 نّجاه من فرعون        مو��ى -

 نّجاه من ا�جب        يوسف -

 من الغرق نّجاه         يو�س -

النظرّ�ة ال�ي �عمل ا�خطاب املقّدس ع�� تقديمها إ�� طبيعة ا�خطاب الدعوي القائم  و�عود هذه القاعدة  

ع�� ترغيب الناس �� االنخراط �� دائرة اإليمان بالرّب و�عاليمھ من أجل ضمان مساعدتھ ومحّبتھ. وهذه  

مة  بل امتدت لت�ون اآللّية نفسها  ،اآللّية لم تبق مسّيجة بالنّص املقّدس
ّ

املنتجة ل�خطاب الوعظي واملتحك

. كما أّن لهذه الظاهرة (صراع القدّ�س�ن مع الوحش) جذورا تار�خّية فأسطورة التن�ن موجودة �� �ّل  فيھ

وقد شهدت تطّورا، فبعد أن �انت محصورة �� عالم اآللهة وقصص ا�خلق أصبحت   أساط�� العالم القديم،

ضّد التن�ن الذي    – من أنصاف اآللهة والبشر    - صراع "األبطال"    جزءا من تار�خ البشر، حيث ت��ز أساط��

ھ  اتخذ هو اآلخر أش�اال أخرى يمكن أن نطلق عل��ا اسم "الوحش". "وهذا يؤدي إ�� القول 
ّ
، �� سياق تطور  إن

الفكر األسطوري، تمت عملية "إبدال" التن�ن (الرب) بالتن�ن (الوحش) و�بدال اإللھ (مصارع التن�ن) بالبطل  

 
 .615، ص 1م،ن، ج -1
خرى وقتلهم. قرر   جوبيو،عندما عاش فرانسيس في بلدة  -2

ٔ
كان الذئب يرهب المنطقة من خالل مهاجمة الناس والحيوانات اال

الذئب اتهم   مع العديد من الناس يراقبون. المحيط،نحو الريف فرانسيس لقاء الذئب في محاولة لترويضه. غادر غوبيو واتجه 
قرب إلى الذئب ونادى  الصليب،. لكن فرانسيس صلى وجعل عالمة فيها لفرنسيس مع الفك مفتوحة في اللحظة التي التقيا

ٔ
ثم تقدم ا

و لغيرها.
ٔ
نك ال ضرر لي ا

ٔ
وصيكم في اسم المسيح ا

ٔ
نا ا

ٔ
خ. ا

ٔ
ن الذئب يسمع على الفور عن طريق   بها: "تعال هنا الذئب اال

ٔ
فاد الناس ا

ٔ
"وا

سه، وخفض  فمه،إغالق  
ٔ
رض بجوار قدم فرانسيس. ثم استمر فرانسيس،والتقدم ببطء نحو  را

ٔ
فرانسيس  ثم االستلقاء بهدوء على اال

خ،في التحدث إلى الذئب بقوله: "الذئب 
ٔ
جزاء،ستلحق الكـثير من الضرر في هذه   اال

ٔ
ودمرت ذبح  ،وقد ارتكبت جرائم كبيرة اال

رغب.مخلوقات هللا دون إذنه
ٔ
خي الذئب ،.. لكنني ا

ٔ
نهم قد يغفرون لك جميع  ،تسيء إليهملجعل السالم بينك وبينهم حتى ال  ،يا ا

ٔ
وا

سهو ،جرائمك السابقة
ٔ
ن استجاب الذئب من خالل رضوخ را

ٔ
ن. "بعد ا

ٓ
و الكالب بعد اال

ٔ
ي من الرجال ا

ٔ
 ،وتحريك عينيه ،ال يالحقك ا

نه قبل كلمات فرانسيس
ٔ
ن يموت في سن   ،بعد ذلك.. و.وتهويل ذيله لإلشارة إلى ا

ٔ
عاش الذئب لمدة عامين في غوبيو قبل ا
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وامل�ح�ي)" التار��ّ�    .1(األسطورّي  سياقها  من  القصصية  الهي�لة  إخراج  ع��  ال�و�ّي  ع��  الدي�ّي  فينفتح 

األسطورّي و�ح��ا بمادة دينّية جديدة، فيص�� البطل ذا مالمح مسيحّية و�خرج فعل ا�خرق ليصبح عالمة  

امل النّص  دائرة  من  (�سوع)  الرّب  صورة  وتخرج  الرّب.  ل 
ّ

تدخ ع��  قّد�س.  دالة  ل�ّل  قناعا  لتصبح  قّدس 

  القد�سون فيشتغل القاص لس�� القّد�س�ن ع�� آلّية الشبھ املتكّرر، فيتخذ �سوع موقع األنموذج األص�� و 

 موقع الشبھ. فتختلف األسماء واألمكنة واألزمنة وتحافظ الصورة ع�� وحد��ا. 

 الحیوان ینتصر للقدیس:  -3- 1- 3

� ا�حيوان  وظائف  قراءة  أثناء  لألنبياء،نقف  خدمتھ  ظاهرة  عند  املقّدسة  الكتب  �عض   �  أّن  وكيف 

النصوص   �� مستوى  أيضا  ا��حبت  القاعدة  أن هذه  و�بدو  باألنبياء.  بطبيعة عالق��ا  ُعرفت  ا�حيوانات 

ليأخذ   القّصة  �� أحداث  ل 
ّ

يتدخ ا�حيوان  القّد�س�ن عملت ع�� جعل  أّن �عض قصص  ا�حواف، فنجد 

"    (Irène)ياقات ولم تتغّ�� مالمح الفعل املقّدس. ورد �� س��ة القّد�سة إير��ي  فاختلفت الس  موقع املنقذ،

م��ا ديانة املسيح، فآمنت بھ وشغفت بحّبھ، ونذرت إليھ  
ّ
و�انت إحدى جواري الفتاة إير��ي مسيحّية، فعل

بديان��ا ا�جديدة،   بتولي��ا، واصطفتھ عريسا لها. [...] فعلم أبوها بذلك فُجّن جنونھ، [...] فأمرها أن تكفر

طلق ا�حصان ل�ي  
ُ
فاع��فت باملسيح بال خوف وال وجل. [...] فامر ��ا، فُر�طت إ�� ذنب حصان جموح، وأ

ھ �� يده فقطعها،  
ّ
 أّن ذلك ا�حيوان ارتّد ع�� أب��ا ليكينيوس القا��ي، وعظ

ّ
م جسدها. إال

ّ
يجّرها وراءه و��ش

 . 2فوقع مغشّيا عليھ وما لبث أن فاضت روحھ"

ل ال�جيب، حدث  منخرطة �� السياق الوعظّي نفسھ، فقد حوت  ظاهرها  تبدو لنا هذه القّصة ��  
ّ

  تدخ

لھ من أجل إنقاذ القد�سة.    فــ
ّ

"ا�حصان ا�جموح" �عود إ�� وضعھ الطبي�ّ�، و�قع التحّول �� مستوى تدخ

ل �� حضور ا�حيوان ��  املتم-لكن إذا ما حاولنا مقارن��ا ببقّية القصص األخرى ا�حاملة للموضوع نفسھ  
ّ
ث

القّد�س�ن ب    -قصص 
ّ
يتغل األخرى  القصص  ففي  والذ�ورة.  األنوثة  لثنائّية  السافر  ا�حضور  سنالحظ 

ل لينقذ األن�ى. فاألن�ى لم    ،القد�س (الذكر) ع�� الوحش (ا�حيوان)، أّما �� هذه القّصة
ّ

فإّن ا�حيوان يتدخ

بدت مستسلمة خاضعة. وهو ما �ع�ي أن هذه القصص    بل  ،تبد أّية حركة �� مواجهة وضعها أمام ا�حصان

وورد �� سياق    طاتبا�ي، فقدو�مكننا إثبات ذلك بما ورد �� س��ة القد�سة العذراء    ذات هوّ�ة ثقافّية ذ�ورّ�ة.

طلب  فو�رفض عبادة األوثان،    باملسيح،ل�ّل من يؤمن    يجعلها ع��ة" أن الوا�� أراد أن  �ا ا�حديث عن كراما�

ثّم ُيطلق ع�� هذه العذراء �� ساحة االستشهاد    أّيام،أن يحضروا أسدا ضار�ا، وُ���ك بال طعام ملدة ُ ثالثة  

ليل��م  ا�جائع  األسد  انطالق  �حظة  ي��قب  ال�ّل  و�ان  ا�حّدد،  املوعد  جاء  الدولة.  ورجال  ا�جماه��  أمام 

تص�� �� وسط الساحة وقد وه��ا هللا �عمة    بينما �ان ال�ل ي��قب هذه ال�حظة وقفت القد�سةالعذراء.  

األسد ا�جائع وقد هّز الساحة بزئ��ه وسرعة انطالقھ    . انطلق ا�حقيقيالثبات. وظهر ع�� مالمحها السالم  
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ليف��س أحًدا. لكن ُصعق ال�ل حينما رأوه قد انطلق نحو هذه العابدة لينح�ي برأسھ �� خشوع وُيعلق بلسانھ  

ٍ أليف يود
ّ
. 1"مداعب��ا لھ قدم��ا كقط

الحیوان یسبّح باسم الرّب: -4- 1- 3

تذهب الكتب املقّدسة إ�� �ون �ّل ما �� ال�ون خاضعا لقدرة الرّب، ومنخرطا �� التسبيح باسمھ. لذا فال 

غرابة أن ترحل هذه الصورة من النّص املركز إ�� النّص ا�حاف. ورد �� س��ة القدّ�س أنطونيوس البادوي  

adoue)P(Antoine de   ھ
ّ
ا رأى  “أن

ّ
��م وعناد قلو��م، هتف با�جموع امللتفة حول   إصرار الكث��ينمل

ّ
ع�� تصل

أّي��ا   وقال:  املاء  إ��  بناظر�ھ  حّدق  ال��ر[...]  مصّب  إ��  فليتبع�ي  هللا  عظائم  يرى  أن  أراد  من  وقال:  من��ه 

..] "أّي��ا األسماك بأّي آيات من الشكراألسماك ال��رّ�ة والبحرّ�ة اسم��. [...] حّ�ى أقبلت جموع األسماك [.

ذي جعل لك هذه األ��ار العظيمة مسكنا تأوي إليھ، أنت  
ّ
واالمتنان يجب عليك ان �سّب�� وتمّجدي هللا، ال

مھ  
ّ
صت الن�ي يونان من الغرق، أنت قّدمت الدرهم لبطرس هامة الرسل و�ھ أّدى الرسوم عنھ وعن معل

ّ
خل

ھ أسبغ عليك �عمة أك�� من غ��ك..." فاه��ت  اإلل�ي، أنت صرت غذاء مللك ا
ّ
مللوك. فسّب�� الرّب و�اركيھ، ألن

 .2وهكذا جعلت تمّجد الرّب بطر�ق��ا" بأفواهها،األسماك، وحّركت رؤوسها وأذنا��ا، وضر�ت املاء 

تدور تفاصيل هذه الرواية حول استعمال القّد�س لألسماك حّجة ع�� عظمة الرّب، فنالحظ افتتاحھ 

طاب بالتذك�� بامل�انة املقّدسة للسمك �� الكتاب املقّدس، أي ذكر وضعها �� النّص املركز، ثّم يطلب  ا�خ

ع��   تمجيده   �� فشرعت  لطلبھ،  األسماك  استجابت  أّن  النتيجة  و�انت  للّرب،  شكرها  عن  �عّ��  أن  م��ا 

، �� مقابل  لرّب و�عمھ عليھبجميل اطر�ق��ا. وقد ذكرت هذه القّصة �� سياق الشاهد ع�� اع��اف ا�حيوان  

جحود ا�جماعة العاصّية. تدور أحداث الرواية �� فلك قراءة إيمانّية الغاية م��ا خلق فضاء من الدعوة إ��  

 وتظهر مع ذلك مالمح ترتيب جديد لل�ون:  هللا ع�� تقنّية املتخّيل القص��ي.

 هللا هللا

املالئكة املالئكة 

 اإل�سان املؤمن  اإل�سان 

 ا�حيوان ا�حيوان

 اإل�سان ال�افر 

رثوذكسية  -1
ٔ
 takla.org-stسير القديسين والشهداء في الكنيسة القبطّية اال
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أحياًنا بينما �ان   الطيور  أسرابتجمع    ورد �� س��ة القد�س فرا�سيس تواصلھ مع الطيور أثناء الكرازة :" 

الطيور استمعت باهتمام إ��   و "زهور القد�س فرا�سيس األس��ي الصغ��" ��جل أن  ،فر�سيس يتحدث

كب��ة    ورأى ع�� �عض األ�جار ع�� جانب الطر�ق مجموعة  عينيھ،"سانت رفع فرا�سيس    .خطب فرا�سيس

  
ً
الطيور. و�ونھ مندهشا ��    للغاية،من  "انتظرو�ي هنا  ألخوا�ي    الطر�ق،قال أل�حابھ:  وأكرز  أذهب  بينما 

إ��   ال�ي �انت ع��    ،ا�حقلالصغ��ة". ودخل  �� الوعظ للطيور  وفجأة جاء جميع هؤالء ع��    األرض،و�دأ 

عندما �ان    أعطى�عيدا ح�ى    يطرولم    لهم،جميع ح�ن �ان القد�س فرا�سيس يبشر  ا�واستمع    األ�جار،

رهم بالطرق العديدة ال�ي باركها هللا  للطيور،يكرز 
ّ

  يا  ي و�ختتم خطبتھ بقولھ: "احذر  ��ا،�ان فر�سيس يذك

 .1الثناء ع�� هللا"  إعطاء ودرسوا دائًما  ا�جحود،أخ�ي الصغ��ة من خطيئة 

وال�جيب،   التجاوز  قاعدة  ع��  قائمة  املسي�ّ�  الدي�ي  املتخّيل   �� با�حيوان  القد�س  عالقة  لنا  تبدو 

فالسباع تخرج عن حال��ا الطبيعّية لتنخرط �� دائرة خدمة اإل�سان املبارك، من أجل إظهار قدرة الرب ع��  

النصوص األسطورّ�ة القديمة،   حماية املؤمن بھ. ولكن ما يجب أن �ش�� إليھ هو انفتاح هذه النصوص ع��

مو��ى   فيصل  رو�دة  الباحثة  ذكرت  ھ:فقد 
ّ
أن �عض    "النّواب   �� مختلفة  ��يئات  لألسود  أش�ال  ظهرت   "

�عود إ�� عصر ساللة أور األو�� [...] و�� جزء من ح�ايات أسطورّ�ة ترتبط  ال�ي  السطوانّية والسيما  ا األختام  

[...] وقد برزت مشاهد الصراع ب�ن القّوة والضعف �ش�ل كب��   بم�حمة �ل�امش والصراع ب�ن ا�خ�� والشر

وهو   األسطورّي  البطل  صّورت  وقد  املهّمة،  التار�خّية  ا�حقبة  هذه   �� االسطوانّية  األختام  من  العديد   ��

إ�� حوا��   ا�ختم  باألسود. ويعود هذا  امليالد"  2700يمسك  �� مشروع   .2قبل  انخراط األسد  أيضا  وذكرت 

طقوس  التعّبد   اإل�سان  دي�ّي العبادة:ومشاركة  طقو��ّي  دور   �� ھ 
ّ
�أن آنية  بيده  حامال  األسد  عن  فضال   "

يختلف عن أدواره الطبيعّية السابقة �� البطش والقتل و�حمل بيده األخرى آنية ليشارك اآلخر�ن �� مراسم  

 .3التعّبد"

ذ
ّ
فيتحد �� صفاتھ   ،ي يقوم بھ القدّ�سنلمس كذلك االنفتاح ع�� األسطورّي من خالل الدور البطو�ّ� ال

مع البطل امل�ح�ّي " فالبطو�ّ� عظيم امل�انة قوّي البنّية، عز�ز النفس، �امل ا�خلق وا�خلقة، ع�� الرغم من  

ھ يتمّ�� م��م بصفات أخرى ال يمل�و��ا و�� خاّصة بھ، 
ّ
 أن

ّ
اش��اكھ �� الصفات اإل�سانّية مع با�� الناس، إال

ة بالذات وحمل آمال آلخر�ن م�ابدة املشاق، والدخول �� املغامرات، ومخاطرات من  ع�� لت�حيّ   فالقدرة

 
 .113، ص 2، جن م،عساف ميخائيل،  -1
داب العدد )النواب (رويدة فيصل موسى -2

ٓ
سد في الفكر العراقي القديم: دراسة تاريخية تحليلّية، مجلة ا

ٔ
 .98، اال

  ن. م،، )النواب (رويدة فيصل موسى -3

https://eferrit.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84/
https://eferrit.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9/
https://eferrit.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9/


ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا
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أجل اآلخر�ن، �� أشياء ال يمكن ألّي إ�سان القيام أن يقوم ��ا، أو أن يتصف ��ا[...] مستفيدا من اتحاد  

و�� األسطورة   .1إلل�ّي"ا�جوهر�ن األصلي�ن امل�ون�ن لھ، أال وهما اإلل�ي واإل�سا�ّي مع ميل وا�ح إ�� ا�جوهر ا

أو امل�حمة يتّم االنطالق من " تصو�ر ميالد البطل امل�جز والقّوة الهائلة ال�ي ترعاه، كما أّن النبّوة أو امل�جزة  

ھ نموذج إ�سا�ّي  
ّ
ذي سيقوم بھ، من أجل تحقيق مكسب جما�ّ�، إن

ّ
تكشف عن مستقبلھ والدور ا�خط�� ال

أن يحّقق الكث�� امل�جز، وال غرو أن ترقب اآللهة �� عليا��ا    يحّمل نفسھ قّوة عظيمة تنمو معھ وتدفعھ إ��

وهكذا ��اجر النصوص األسطورّ�ة لتتخذ   .2سلوك البطل وأعمالھ، فتتدخل �� ال�حظة ال�ي يحتاجها ف��ا"

 .لبوسا دينيا

 الحیوان في الفّن المسیحّي:  -4

 الحیوان من النّص إلى األیقونة:    -1- 4

املقّدسة م�انة مهّمة �� الدوائر الثقافّية الّ�ي تؤمن ��ا. فم��ا �ستّمد املؤمن �عاليم دينھ، تحتّل النصوص  

تفس��ها   إ��  الدين  رجال  يدفع  ما  وهو  جوان��ا،  �عض   �� وملغزة  صامتة  تبقى  أّ��ا  غ��  طقوسھ.  وآليات 

ب الشفوّي أو املكتوب.  وتبسيطها قصد إفهام الناس محتواها. وعادة ما ي�ون التفس�� ع�� تقنّية ا�خطا 

تفس�� �عض مقاطع نّصهم املقّدس    غ�� أّن املسيحي�ن عمدوا إ�� التعو�ل ع�� الصورة املقّدسة (األيقونة) ��

ذي    وتوضيحها
ّ
ال العاقل  اإل�سان  "هذا  اإل�سان،  ثقافة   �� تار��ّ�  حضور  من  للصورة  بما  وذلك إليما��م 

يتعّقل العالم بالّرسم قبل الكتابة، تحّسس حضوره  تبارها �ائنا باعاستوقفتھ الّصورة �� شّ�ى مراحل نمّوه 

  أك�� فعالقة اإل�سان بالصورة    .3�� العالم بالع�ن، ف�ان تار�خھ �� اخ��ال مجازّي هو تار�خ الع�ن بامتياز"

الصورة  أعمق، ألّن الكتابة تبقى �� جوهرها حكرا ع�� النخبة الّ�ي استطاعت فهمها، أّما    عمقا  أشّد   و أ  قدما

الق ب�ن نخبة    "الكتابة خصيصة ف�ي ملك ل�جميع فــ
ّ
ترى ف��ا غرض قراءة وممارسة، أّما الّصورة فتعلن الط

خذها    .4فّك الّرموز واملمارسة"
ّ
ھ عرف الصورة منذ فجر التار�خ، وات

ّ
يرى جّل الباحث�ن �� تار�خ اإل�سان أن

ولشب��ا  ل�حيوانات  الّرسوم  تلك  "�انت  للتعب��  من  وسيلة  وتبعاتھ  الّصيد  وألوضاع  وا�حيوان  اإل�سان  ت 

البدائّي بطرق عفوّ�ة و�خلفّية �حرّ�ة، جعلت   ال�ي مارسها اإل�سان  عبة األو�� 
ّ
الل انتصارات وانكسارات، 

للصورة م�انة ممّ��ة �� حياتھ، ف�ي مظهر من مظاهر حماية مأواه، و�� تميمة ساكنة ومتنّقلة تحفر ع��  

د صدر الّصّيادين، وتنقش ع�� أدوات الّصيد.أنياب ا�حيوانات لت
ّ
�انت تلك الرسوم مصدر طمأنينة،    قل

��ان واملاموث ع�� أرضّيات  
ّ
ف�ي ال�ي أوهمت اإل�سان �سيطرتھ الروحّية ع�� اإل�سان، فصورة الوعل والث

 . 5وجدران وسقوف املغارات حّولت ممارسة الصّيد إ�� مواجهة مادّية صرفة"
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ما جعل الكنيسة �عّول �� �عاليمها ع�� االشتغال  وهذا  �سان بالصورة عالقة تار�خّية،  �عت�� عالقة اإل

ورّ�ات الكنائس استنادا إ�� األطروحة القائلة بأّن  
ّ
بل عل��ا. "ففي ال�اثوليكّية ُسمَح بالتصو�ر األيقو�ي ع�� 

أ  بقيت  ال�ي  املسيحّية  �عاليم  األميّ�ن  املسيحيّ�ن  �عليم   �� �ساهم  الكتب"الّصورة  احتفت    .1س��ة  وقد 

لت الكنيسة ا�جال ا�خصوص لتقديمها، وكذلك    ،الكنيسة باأليقونة
ّ
فر�ط��ا بفضاء عرضها الّدي�ي "فمث

األديرة الّصغ��ة، ودخلت األيقونة مجال بيوت العاّمة أيضا باعتبار وظائفها التعليمّية وال��بوّ�ة �� مجتمع  

لت  
ّ
ومث يبصر،  ذي 

ّ
ال بالقدر  يقرأ  والشرقّية  ال  الغر�ّية  ا�جتمعات   �� الطبي�ّ�  البصري  الغذاء  االيقونات 

�� ماد��ا التصو�رّ�ة ع�� نقل �عض مقاطع الكتاب املقّدس، فيتحّول النّص   3و�عّول األيقونات  .2املسيحّية

ي) يتحّول إ�� معطى بصري   املكتوب إ�� نّص مرئي. بمع�ى أّن  ،وهو ما يجعل املع�ى 4املعطى اللسا�ّي (الن��ّ

�ّي القول  بھ. "فإذا �ان من البديمساك  إل ل شرطا أّوليا  داخل األيقونة �ستد�� استحضار التجر�ة النصّية  

(ملعان ملدلوالت  إثار��ا  حدود   ��  
ّ
إال كدوال  �شتغل  ال  الصوتّية  التمثيالت  مجموع  فإّن إّن  الت    )، 

ّ
التمث

البصر�ة، أي مجموع ما �شتغل كعالمات بصرّ�ة، �� األخرى ال يمكن أن تدرك إال �� حدود إحال��ا ع�� قسم  

و�نتقل .  إ�� صور املهّمة �� النّص املقّدس تتحّول    فدور األيقونة هو أن تجعل �عض املقاطع  .5"األشياءمن  

ح أك�� مفاهيم العقيدة املسيحّية �عقيدا، "غ�� أّن العديد من الرموز ال�ي  الرمزّي �� الفن ليوّ�   األسلوب

سادت الثقافة الرومانّية، �انت قد �غلغلت ع�� صور املسيحّية األو��، حيث الءم��ا، وساهمت بنصيب كب��  

فقد تضّمنت    ميالديابمعتقدا��ا. أّما النقوش ا�جدار�ة ال�ي ترجع إ�� كنائس القرن الثالث عشر    �� اإليحاء

ف ع�� ما  
ّ
رموزا محفورة ع�� هيئة "السمكة" ال�ي �� رمز "املسيح" ومن هنا فإّن غموض فكرة الرمز تتوق

هو البحث عن حضور ا�حيوان    ، ةوما �عنينا �� هذا املقام من حديثنا عن األيقون  .6ي�خّصھ الرمز من أسرار"

ف��ا، و�ان سبيلنا �� ذلك البحث �� األيقونات ا�جّسدة ملقاطع نصّية من الكتاب املقّدس ورد ذكر ا�حيوان  

  ف��ا.
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ٔ
صبحت تشير بصفة خاّصة إلى الفن الديني التمثيلي للكنائس  )(Image" تعني اال

ٔ
نه منذ عهد مبّكر ا

ٔ
 ا

ّ
إال

ّنه في الالهوت
ٔ
 ا

ّ
حداث مقّدسة   الشرقّية. [...] إال

ٔ
و ا

ٔ
شخاص مقدسين ا

ٔ
يقونة" ببساطة إلى صور ا

ٔ
رثوذكسي الشرقي تشير كلمة " ا

ٔ
اال

يقونات دورا مهّما في 
ٔ
غراض الدينّية[...] وتلعب اال

ٔ
يضا كشهادة على حقيقة تجسيد  توافق اال

ٔ
العبادة الشعبّية البزنطّية، وهي ترى ا

حمد محّمد، المركز القومي للترجمة، ط
ٔ
ديان، ترجمة ا

ٔ
 ). Icône، مادة (2010، 1المسيح." (جون ر. هينليس، معجم اال

كـثر وباء من الكـتابة. ولكن في ما وراء ف -4
ٔ
كـثر عدوى وا

ٔ
ّن "الصورة ا

ٔ
تجعل منها   ضائلها المعروفة التي اليذهب ريجيس دوبري إلى ا

حمة المجموعة المؤمنة،  
ُ
في حدود معينة سوى وسيلة إعادة الخلق التدويني والتعليمي، فهي تملك موهبة رئيسية تكمن في صنع ل

فراد بالصورة المركزّية للمجموعة. فال وجود لجماهير منظمة بدون سنادات بصرّية تمّكن من االلتحام
ٔ
كالصليب  وذلك بمماهاة اال

سطورة  
ٔ
والقّس والراية الحمراء. [...] قد يقتل الحرف الروح، لكن الصورة تحيــي الحرف، كما يحيــي التمثيل بالصورة التعليم واال

فريقيا الشرق، 
ٔ
 .73-72، ص ص 2002واإلديولوجيا." ريجيس دوبري: حياة الصورة وموتها، ترجمة فريد الزاهي، ا

 . 121، ص 2005، 2مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار، سورّية، طبنكراد (سعيد): السيميائيات  -5
 .64، ص 3991 ،مؤسسة المعارف للطباعة والنشرمحمد عطية (محسن): الفن وعالم الرمز،  -6
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 مشھد الحیوان في األیقونات:   -2- 4

وهو حضور مشروط بذكرها ��   يطالعك حضور ا�حيوان ف��ا وا�حا،  عند مشاهدة �عض األيقونات

 وتّم تصو�ر ذلك ا�حيوان �� الوضعّية املناسبة  
ّ
النّص املقّدس. ف�ّل مقطع ن��ّي �ان فيھ ل�حيوان دور إال

التعميد أيقونة   �� القدس  الروح  رمز  ا�حمامة  رسمت  فقد  ي.  الن��ّ أيقونة    ،1لوضعھ   �� وا�حمار  والثور 

أيقونة يونان2امليالد  �� الرّب،3، وا�حوت  أيقونة   �� ل محسن محّمد عطّية " وهناك صورة  يقو   ، وا�حمل 

عبادة ا�حمل" اللوحة عبارة عن مشهد  “بـ  �عرف    EYCK J. Vanترمز إ�� فكرة "ا�خالص" رسمها جان فان آيك  

جاهھ حشود املبارك�ن، و�رمز ا�حمل 
ّ
احتفا�� كب�� متألق، يظهر فيھ "ا�حمل" �� قلب الصورة، وتجتمع �� ات

ة (القر�ان)، كما يظهر "يوحنا" املعمدان مرتديا جلد ناقة (كما ورد ��  األبيض إ�� املسيح بوصفھ ال�حيّ 

إنجيل م�ى). لقد وقف حشد كب��، من �ّل القبائل والشعوب أمام العرش وا�حمل" وقف �ّل املالئكة حول  

ذين خرجوا من محن��م العظيمة، وقد غسلوا أثوا��م وجعلوها بيضاء من دم ا�حمل  
ّ
العرش. أولئك هم ال

. 5وقد تّم أيضا رسم �عض ا�حيوانات ال�ي تصّنف �� النّص ضمن األسطورّي مثل اللو�اثيان  .4ذلك"�عد  

ا�حضور غ�� املباشر ل�حيوان، فبعض ال�ائنات السماوّ�ة  الصور املقّدسة وما نالحظھ أثناء التأّمل �� هذه 

يقونة يدور موضوعها حول رواية  املقّدسة تحمل جزءا من ا�حيوان وهو ا�جناح. و�ظهر ذلك جلّيا �� �ّل أ

 

1-   
يقونة التعميد 

ٔ
نبا تكال  فيا

ٔ
 ..موقع اال

2-  
يقونة الميالد 
ٔ
نبا تكال  في ا

ٔ
 .موقع اال

3-       
يقونة قبطية تمثل الحوت يبتلع يونان النبي

ٔ
 . ا

 .71محمد عطّية (محسن)، م،ن، ص  -4

5-    
يقونة  
ٔ
نبا تكال  فيا

ٔ
يوب  من :موقع اال

ٔ
 . ولوياثانبهيموث  -الصور اإليضاحية في سفر ا

http://st-takla.org/
http://st-takla.org/
http://st-takla.org/
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تحمل أجنحة شأ��ا شأن الط��. وحضور ا�جناح نراه مستمّدا    1التواصل ب�ن السماوّي واألر��ّي. فاملالئكة

من صورة الط��، باعتباره وسيلة تنقلھ �� الفضاء، فاملالئكة ال يمك��ا االنتقال من عالم السماء (عالم اإللھ)  

 
ّ
 ع�� تقنية ا�جناح.   إال

   
ً
وقد تّم توظيف �عض ا�حيوانات �� زخرفة الفضاء املقّدس املسي�ّ�، و"ر�ما �ان أك�� الزخارف شيوعا

ل”، فقد ُوجدت فرس�اتھهو “ �� فر�سا و�يطاليا وشمال إفر�قيا، وتماثيلھ وا�حة �� مب�ى املعمودية ��   اإليَّ

ي هذا الدي�ور راجع إ�� التفس�� املعاصر لـ (مز � َجَداِوِل اِملَياِه   )1:42الالت��ان بروما. وتبّ�ِ
َ
َتاُق اِإليُل ِإ�

ْ
َما َ�ش

َ
"ك

ْيَك َيا هللاُ 
َ
ي ِإل ْف��ِ

َ
َتاُق ن

ْ
ش

َ
ا �

َ
ذ

َ
سطينوس وا�ح �� هذا ا�جال: ال ينب�� أن ُ�ساء فهم  أغ  القد�سوشرح    ."َهك

ل هذا املزمور �� هذه املناسبة: “هم �شتاقون إ��  اشتياق املوعوظ�ن إ�� �عمة املعمودية املقدسة حيث ُيرتَّ

ل عدو األف��، وحينما يصارعها    ...ينبوع مغفرة ا�خطايا �اشتياق اإليل إ�� جداول املياه ليس هذا فقط، فاإليَّ

 ل��وي ظمأه. واألف�� �� الشرور واآلثام وا�خطايا أعداء حياتنا.  و�أ
ً
 فيعدو عدوا

ً
�ي عل��ا فإنھ يل��ب عطشا

ل يحاول من جهتھ إخراجها من   �يف ل تخت�ئ �� شقوق ال�خر. واإليَّ بأن  مخب��ا عند إحساسها باق��اب اإليَّ

ون عطشھ قد بلغ حد االل��اب فيسرع  �غمرها من فمھ باملاء أو ببعض السوائل من بطنھ. وم�ى �حقها ي� 

 . 2إ�� جداول املياه يروي م��ا عطشھ"

ل واألف�� ر املعركة ب�ن اإليَّ  .3أرضية إحدى مبا�ي املعموديات تصّوِ

ل م��ما يصارعو�قّدم األب م�ّ   ��ا    أف��  ى شرحا لصورة املعركة ب�ن اإلّيل واألف�� فيقول:" �ل إيَّ
ً
ممس�ا

 منھ ا�خالص فقط، بل مصارعة قوات الشر و�حقها.  
ً
 �حقها تحت حافره. فاملوعوظ ليس مطلو�ا

ً
محاوال

ل املنسكب من أفواهها املياه �� معمودية الالت��ان، و��ن جحد املوعوظ   رائع ب�نفالتوازي هنا   تماثيل اإليَّ

 

1-   
ثرية قديمة تصور المالك جبرائيل رئيس المالئكة 

ٔ
يقونة ا

ٔ
 . ا
ولى للمسيحّية،  -2

ٔ
صول اال

ٔ
ب متى)، المعمودّية اال

ٔ
نبا مقار المسكين (اال

ٔ
، ص 3، ج2000، وادي النطرون -مطبعة دير القديس ا

341. 
 . 341، ص 3م،ن، ج -3
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ً
 ا�حمامة، رمز حلول الروح القدس �� امل�حة  للشيطان و�ل أعمالھ وغواياتھ. كما يظهر �� الصورة أيضا

 إ��  
ً
د عقب خروجھ متوجها املقدسة، ثم �جرة حاملة الثمار إشارة إ�� اإلفخارستيا ال�ي سيش��ك ف��ا املعمَّ

 .1الكنيسة. وهكذا انجمع �� رسم واحد �ل ممارسات طقس املعمودية"

� الصورة �� الثقافة املسيحّية، استعمال  ومن مظاهر التحول ال�ي شهدها ا�حيوان أيضا من النّص إ�

بــ" وسمھ  بحث   �� عامر  متو��  محّمد  الباحث  حّدد  املنسوجات.  مستوى   �� ا�حيوانات  ا�حب  �عض  رموز 

القبطية"  �� والكراهية   األثر�ة  ��    2املنسوجات  واملستعملة  الدي�ّي  املرجع  ذات  ا�حيوانّية  النماذج  �عض 

 املنسوجات القبطّية:

 

 حيوانّية الرسوم ا�

 

 

 رمز���ا ودالل��ا 

   ال��ي األرنب 

 

الضعيف    ��إ  رنبأل ايرمز   املسيح خالصھ    ��  يرى   يالذالرجل  السيد 

  ،، كما أنھ يرمز إ�� الشهوة وا�خصو�ةالنجاةوالوصول إ�� بر  
ً
 لذا فكث��ا

ع�� انتصارها    ةالعذراء للدالل   ة السيد  يبيض عند قدمأرنبا أما يرسم  

 الشهوة. ع�� 

 األسد ا�جنح 

 

األسد    خرا��حيوان   ويستخدم  أسد  وجسم  �سر  وأجنحة  رأس  لھ 

ل�ل داللتھ، ا�جنح كرمز�ن يدل ع�� ا�خلص    مختلف�ن  فالرمز األول 

التا�  املسيح،السيد   املسيحي  �والرمز  أعداء  فيليب    ن. �يدل ع��  ورأى 

أّن  أ�انت  س��نج  سواء  عديدة،  املسي�ّ�  األيقو�ي  الفن   �� األسود   ":

منحوتة أم مرسومة، فصورة الراهب وهو يرفع شوكة من األسد �ع�ي 

  �� يص��  وهو  الرسوم   �� ل 
ّ
مث ما  غالبا  ذي 

ّ
ال "ج��وم"،  القد�س 

اللذين   األسدين  أو  واألسد  أسد،  جانبھ  و���  �� سرداب  أو  ال�حراء، 

�ع�ي   للميت  حفرة  أو  يحفران  التائبة  مادل�ن  للقد�سة  صورة  إّما 

 .3القد�س بولس الراهب"

 البجع 

 

�جميع   أجل محبتھ  الصليب من  ع��  املسيح  السيد  ت�حية  إ��  يرمز 

 البشر.  

 
ب متى)، م،ن، ج  -1

ٔ
 .342، ص 3مسكين (اال

ثرية القبطية، كلّية الفنون التطبيقّية جامعة حلوان،  ):عامر (محّمد متولي -2
ٔ
 .  2008رموز الحب والكراهية فى المنسوجات اال

ديان-فيليب سيرنج، الرموز في الفن -3
ٔ
 . 07، ص 1992، 1الحياة، ترجمة عبد الهادي عباس، دار دمشق، سوريا، ط -اال
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 البوم

 

البوم   يظهر  وأحيانا  الوحدة  وكذلك  للشيطان  مع    ��رمز  الصور 

ح  السيد املسي صفة  املوحدين وهم يصلون حيث يرجعها البعض بأ��ا  

 ض�� بنفسھ من أجل خالص البشر. ي الذ

 الثعبان 

 

 والشيطان واملكر.  ا�خطيئة إ��يرمز 

 الثور 

 

ايرمز   املسيح  إ��  والسيد  البشر و�رمز    الذيلت�حية  ض�� من أجل 

القد�س لوقا ألنھ ��تم بت�حية السيد املسيح �خالص    إ��الثور ا�جنح  

 صور ميالد املسيح.  ��البشر و�ظهر الثور وا�حمار معا 

 ا�حمام

 

 والسالم والروح القدسالطهارة إ��  يالفن القبط  ��يرمز ا�حمام 

  ى. الفن القبط �� وهو من أك�� الرموز استعماال  ،يرمز إ�� السيد املسيح الصغ��)ا�حمل (ا�خروف 

"وعادة ما يرسم ع�� عتبات أبواب الكنائس، و�مكن أن ي�ون لوحده أو  

بأر�عة   أيضا  محاطا  أو  مالك�ن  قبل  من  ممسو�ا  مزخرف  إطار   ��

  .1حيوانات"

 الطاووس 

 

 يرمز إ�� الفخر والزهو وا�خلود.

 السمك  

 

�عيش    املاء والسيد املسيح ال  ��عيش إال �  يرمز إ�� العماد، ألن السمك ال

دون عماد. والسمك يرمز إ�� ا�حروف ا�خمس األو�� من السيد املسيح  

 اليونانية.  ةبن هللا باللغ

الصقر  

 املف��س  

 

الشر�ر  األف�ار  إ��  اإل�سان    الذي  املستأ�سوالصقر    ،ةيرمز  إ��  يرمز 

 الضال الذي أعتنق املسيحية..

 ترمز إ�� ا�خطيئة.   الضفدعة

احتفى املتخّيل الدي�ّي املسي�ّ� �عنصر ا�حيوان �� املستوى القص��ي واملستوى الف�ّي، فك�� حضوره ��  

املستو��ن وذلك �� سياق القداسة الدينّية، فالحظنا عديد التحّوالت ال�ي طرأت عليھ فأخرجتھ من دائرة  

 
 .97فيليب سيرنج، م،ن، ص  -1
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ذي تتحكّم ف
ّ
يھ بر�ات القد�س�ن، ومباركة آباء الكنيسة.  املتداول الثقا�ّ� العام إ�� دائرة املتصّور البديل ال

وهذه التحّوالت لم تكن وليدة تجر�ة أو تصّور خاص قدر ما �انت نتيجة تراث أسطوري قديم عملت ا�خّيلة  

الدينّية ع�� تطويعھ وجعلھ خادما للديانة املسيحّية، وذلك �� سياق التأسيس لهوّ�ة بديلة لهذه املتصّورات  

األم وهذا  الدينّية  القديمة.  بالعقلّية  نا 
ّ
و�أن اإلسالمّي،  الدي�ّي  القصص  مستوى   �� أيضا  موجودا  نجده  ر 

�ستعمل األسلوب نفسھ �� �شكيل مقار���ا للوجود �� جميع تفاصيلھ. لنخلص �� ��اية هذه ا�حاولة إ�� أّن  

ها اللغوّي واملعنوّي ع�� الثقافة ال�لّية،  
ّ
وذلك تحت تأث�� جدلّية  النصوص الدينّية نصوص منفتحة �� �ش�ل

التأثر والتأث��. إضافة إ�� أّن متخّيل ا�حيوان قد خضع �� جوهره إ�� متصّور فكرّي دي�ّي يرى ال�ون منخرطا  

 بداهة �� حالة إيمانّية. 
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 نظریة التصمیم الذکي 

 نقد حاسم للتطور الداروني 
 

 

 : صملخّ ال

مجموعة من    وقّدمت  عن مفهوم نظر�ة التصميم الذ�ي وتار�خها، وأهم أعالمها،حاولت هذه الّدراسة الكشف 

التطور�ة   للنظر�ة  الذ�ي  التصميم  نظر�ة  وجه��ا  ال�ي  االنتقادية  لت  ،  الدارو�نيةاألسس 
ّ
مث السل�ي  وال�ي  ا�جانب 

للنظر�ة، مثل: ا�عدام األش�ال الوسيطة �� ال�جل األحفوري، وظهور ا�حياة فجأة بأش�ال مختلفة ومعقدة، وأن 

ن زمن حدوث األرض!، كما بينت الدراسة أن التطور لم يحدث  يحتاج لزمن أطول م   املزعوم  زمن حدوث التطور 

وقد  دعاة التطور الداور�ي.  يذهب إ�� ذلك  التصميم �� ال�ائنات ا�حية، حقيقي وليس وه�ي، كما  ، وأّن  تدر�جيا

األدلة ال�ي استشهد    مثلما قّدمت  ،DNAالتصميم الذ�ي واكتشاف عالمات الذ�اء �� الدنا    أدلةالدراسة  عرضت  

ال�ي عّولنا ف��ا ع�� املن�ج    الدراسة  خلصتخ�ً�ا  وأ   وال�ي تمثل ا�جانب اإليجا�ي �� النظر�ة.  ��ا العلماء ع�� ذلك

 ال��امات ال�ي وجهترّدا ع�� ا  يمانيةإدة  أن نظر�ة التصميم الذ�ي نظر�ة علمية وليست عقي  الّتحلي�� الّنقدي إ��

د �� املقابل ع�� أّ��ا علمية لها وال�ي نفت ع��ا سمة ال
ّ

  يمانية.إعقيدة لتؤك

أدلة    –  DNAاكتشاف عالمات الذ�اء �� الدنا    –نقد التطور الدارو�ي    – ذ�ي  الصميم  الت  ال�لمات املفتاحية:

 .التعقيد الغ�� قابل لالخ��ال - التصميم الذ�ي

Abstract: 
The study reveals the concept of intelligent design theory, its history, and its pioneers. 

It then presents a set of critical foundations that the intelligent design theory has guided 
to the materialistic evolutionary theory, which was the downside of the theory, such as 
the absence of intermediate forms in the fossil record, and the sudden emergence of life 
in various and complex forms,  and that the time of the occurrence of evolution needs a 
longer time than the time of the occurrence of the earth! The study also indicated that 
the development did not occur gradually, and that design in living things is real and not 
imaginary. It is also called the advocates of evolution.  The study then presents evidence 
of intelligent design and detects signs of intelligence in DNA which represents the 
positive side of the theory, as it provides evidence cited by scholars on that.  Then, finally, 
the study shows that the theory of intelligent design is a scientific theory and not a belief 
in faith.  In view of the accusations directed at the theory that it is not a scientific theory 
but rather a faith doctrine. The researcher used the analytical and critical approach. 

Key words: intelligent design - Criticism of Darwinian evolution - Discovery of signs 
of intelligence in DNA - Evidence for intelligent design - irreducible complexity . 
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 : مقدمة -1

ا�خصائص املث��ة لإل�جاب �� �وكبنا، هو تنوع ا�حياة بداخلھ، وهذا التنوع بالطبع    أهم حد  أ  إن 

ضعاف  أمن مليون ونصف نوع حيوا�ي، وقرابة    أك��مث�� للدهشة واملالحظة، وح�ى اليوم اكتشف العلماء  

�تّم  و   .رى األنواع األخ  من  �ل نوع من هذه ا�حيوانات بخصائص تم��ه�تفّرد  هذا الرقم قابلة لالكتشاف، و 

نطاق هذا النوع جزئيا عن طر�ق اللون، والسلوك، وا�حجم فقط، ولكن غالبا ما نجد تحت الريش  تحديد  

نظًما   الكيميائية،    محكمةوا�جلد  واآلالت  والعظام  العضالت  يتناغم  ��  من  املعقدة  و تناسق  املهام  أداء 

 لبقاء.من أجل ا الضرور�ة

ال�ي  خرى �شا��ات �� بنية �عض أنواع ال�ائنات ا�حية  أنجد من ناحية    ،لكن مع �ل هذا التنوع الهائل

وما    – أثارت  و راحت نظر�ة التطور تنت�ج هذا التفس��،    ،ومن هنا  .صلها واحدأ جعلت البعض �عتقد أن  

و��   .أك�� من أي وقت م�ىىو   ،الكث�� من ا�جدال والنقاش وخاصة �� أيامنا هذه  –زالت تث�� �ش�ٍل م��ايد 

ع ليس صعًبا أن ندرك سبب جذب قضية التطور هذا املقدار من االنتباه، فهذه الفكرة قد المست �ل  الواق

كيفية رؤ�تنا ألنفسنا ولعالقتنا مع العالم ا�حيط    وقولبت هذه النظر�ة  .الفكر املعاصر  نوا��  ناحية من 

 فكر�ة أك�� مما فعلت الثور 
ً
ت�ن ال�ور�نيكية أو النيوتنية �� بنا. لقد أحدث قبول الفكرة قبل مائة عام ثورة

 القرن�ن السادس عشر والسا�ع عشر.

مش��ك  سلف  عن طر�ق االنتخاب الطبي�� من    �شأ  �ل هذا التنوع قد  وملا �انت نظر�ة التطور ترى أّن 

.  هاواحد، ف�ان عل��ا أن تقدم لنا األدلة ع�� ذلك، لك��ا ح�ى اآلن لم �ستطيع توضيح تلك الثغرات أو تفس�� 

العديد من التحديات ال�ي   النظر�ة الدارو�نية  ، تواجھوخاصة �� مجال البيولوجيا  ،لما زاد التقدم العل�يو�

�� زعزعة أر�ا��ا. التطور�ة    ،من هنا  قد ت�ون سببا  للنظر�ة  جاءت نظر�ة التصميم الذ�ي كتفنيد حاسم 

 ود ذ�اء خارق قام بتصميمها.  باألدلة العلمية التجر�بية، ولتثبت أن �ل الطبيعة تصرخ بصوت عال بوج

  .ونظر�ة التصميم الذ�ي نظر�ة علمية، تناقش أصل ا�حياة وتتحدى �ش�ل وا�ح الرؤ�ة املادية للتطور 

نظر�ة علمية ��  ثم برزت بوصفها  حركة التصميم الذ�ي أوائل التسعينات من القرن العشر�ن،    ظهرت  ولقد

�شوء األنواع ا�حية �� ضوء املكتشفات العلمية ال�ي لم    تفّسر   مقابل نظر�ة التطور، لتقدم فروًضا علمية 

وال   دارو�ن  عهد   �� متاحة  ا�حديثة��  تكن  ال��كيبية  النظر�ة  وضعوا  الذين  ا�ُجدد  الداروني�ن  ال�ي    فر�ق 

نظر�ة  ھ. فمن حيث كيفية حدوث  بل  ال من حيث التطور ذاتھ   ر تتعارض فرضيا��ا تماًما مع فرضيات التطو 

تخالف فكرة دارون بأن السبب املنتج للتغ�� البيولو�� هو   ، بقدر ماتتحدى فكرة التطور  ال إذن التصميم

عمياء. مادية  آلية  أ��ا    عملية  إما  ذ�اًء    �شأتقد  فا�حياة  هناك  أن  أو  خالصة،  مادية  لعمليات  نتيجة 

ا�حياة إيجاد   �� دوًرا  لعب  ا  و�ؤكدو و   ،تصميمي� األخ��ة،  �حة  ع��  التصميم  منظري  أّن �حاجج  ع��    ن 

 و�أ��ا مصممة، أل��ا �� بالفعل كذلك.  وال�ائنات ا�حية تبد
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 البحث:   أھداف   -2- 1

ز  
ّ

  �� محاولة توضيح قصور النظر�ة التطور�ة الدارو�نية   وأهدافھ �� مستوى أّول   البحث   أهمية   ت��ك

وتفنيد حججها من خالل عرض نظر�ة جديدة قائمة    و�نظر�ة علمية تجر�بية،  بأدلة حاسمة   وكشف ز�فها

ثبت أن ال�ائن ال�� ال يمكن  
ُ
�شأ    قد  بًدا أن ي�ون أع�� الدليل العل�ي، و�� نظر�ة التصميم الذ�ي، ال�ي ت

مثلما يبتغّيا  �ل ال�ائنات ا�حية مصممة بذ�اء.   وأّن   �ي (التطور املادي العشوائي)، �عن طر�ق التطور الدارو 

  �� البحث  ثان  هذا  قصور  مستوى  فهم  خاللها  من  �ستطيع  العر�ي  للقارئ  جديدة  علمية  نظر�ة  تقديم 

 . و��ل أدل��ا الزائفة النظر�ة التطور�ة ح�ى ال ينخدع ��ا

 البحث:   إشكالیة   -3- 1

 : اآلتية اإلجابة عن األسئلة ه الدراسةهذتروم  

 ما السبب وراء ظهور ا�حياة؟ ما السبب وراء ظهور األنواع؟   -1

 ؟  أهدافهانظر�ة التصميم الذ�ي؟ وما أهم  ما �� -2

 ؟ إيمانيةم عقيدة أنظر�ة علمية  أّن نظر�ة التصميم الذ�ي هل -3

 ؟بينية ب�ن األنواع قفزاتهناك  أن ا، أمر تدر�جيً تطوّ ال حدث هل -4

ا -5
ً
 جميع ال�ائنات ا�حية، أم هو تصميم مش��ك؟ ب�ن   هل هناك سلًفا مش���

 ا�حية حقيقًيا أم وهمًيا؟ هل التصميم �� ال�ائنات  -6

 ما السبب وراء وجود هذا القدر املتنوع من املعلومات البيولوجية؟  -7

توجد   -8 ال  تد��   ش�اال أملاذا  كما  األحفوري،  ال�جل   �� وكذلك  ا�حية،  ال�ائنات  ب�ن  وسيطة 

 الدارو�نية؟

 ا؟، وكيف يمكن اكتشافها تجر�بي DNA)ما أدلة التصميم الذ�ي �� ا�خلية ا�حية (الدنا  -9

 منھج البحث:   -4- 1

بحث  تقت�ىي  ��  نا�جاملتنوع    ناطبيعة  �ساهم  املطروحة  ال�ي  اإلش�الية  آمعا�جة  نا 
ّ
أن غ��  املن�ج  ،  ثرنا 

النقدي" األك�� "  التحلي��  املن�ج  ھ 
ّ
أن �عتقد  و   مالئمة  الذي  املوضوع  للطبيعة  أهداف  تحديد  األ�سب 

من خالل نظر�ة التصميم    وضعفها  النظر�ة التطور�ة املاديةقصور    " نحاول توضيحبالنقد حيث "  الّدراسة،

�تحول من  و   ُيحدثنا من �عد صمت،ل  فتنبعث فيھ ا�حياة من جديد  ،" �ستنطق النصبالتحليلو"  ،الذ�ي

ونفسر النصوص الفلسفية �� النظر�ة    ،ا نحاول أن نو�حو�التحليل أيضً   �ائن �ّ�.  �ونھ شيئا جامًدا إ��

يصعب قد  يقف  ا  ع��  ال�ي  أن  �ستطيع   ع��لقارئ  ح�ى  القارئ    فهمها  مرماها،  املتخصص، وغ��  �ّل من 

 اقتضت ا�حاجة ذلك.  م�ى املن�ج التار���  سنستثمر �� بحثنا  أننا ع��  املتخصص.
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   :کلها تصرخ عالیا بوجود ذکاء خارق (فولتیر) الطبیعة  -2

 : نظریة التصمیم الذكي: مفھومھا وتاریخھا   -1- 2

أن ال�ائنات ا�حية واألنظمة الف��يائية والبيولوجية ال�ي    Design Intelligentترى نظر�ة التصميم الذ�ي  

وليس من    ،يتم مالحظ��ا �� ال�ون قاطبة، تنتج أساًسا من التصميم املقصود والهادف من قبل �ائن ذ�ي

الصدفة والعمليات الطبيعية األخرى غ�� املوجهة 
  1

 معاصًرا للدليل الغائي. �عّد  
ً

وجود  ب  هذا املفهوم شكال

ال ��دفون ظاهرً�ا إ�� ذلك كما سنو�ح �� هذا البحث، ولك��م يقدمون الدليل ع��   أ�حا��ااإللھ، رغم أن  

 من األف�ار الدينالدلة  األ أنھ قائم ع��  
ً
ية. وهم يتجنبون ا�حديث حول ماهية املصمم أو طبيعتھ.  علمية بدال

و�� نظر�ة علمية تقف ع�� قدم املساواة أو تتفوق ع�� النظر�ات ا�حالية ال�ي تتعلق بالتطور وأصل ا�حياة.  

دسكفري   بمعهد  حالًيا  مرتبطون  املعاصرة  الذ�ي  التصميم  فكرة  ُمنظري  ، Discovery Instituteوجميع 

يمثلون تخصصات متعددة مثل: الف��ياء وعلم    -معظمهم ع�� قيد ا�حياة    -عاملا أ�اديمًيا    أر�ع�ن  الذي يضم

الفلك والكيمياء والبيولوجيا ا�جز�ئية وا�خلو�ة، والكيمياء ا�حيو�ة، وعلم األحياء الدقيقة، والر�اضيات،  

 وتار�خ وفلسفة العلوم، والقانون، والعلوم السياسية. 

الذ�  التصميم  فكرة  أساسيةوترتكز  مفاهيم  ع��  املتخصصة  ،ي  التعقيدات  غ��    ، و��  والتعقيدات 

القابلة لالخ��ال وال�ي تد�� بأن هناك أنظمة بيولوجية معقدة �ش�ل مع�ن بحيث ال يمكن ت�و��ا ع�� طرق  

�عناية   ُصقل  قد  ال�ون  أّن  بھ  واملقصود  لل�ون  الدقيق  التوافق  مفهوم  أيًضا  وهناك  عشوائية،  طبيعية 

  هور ا�حياة ع�� األرض.ليسمح بظ

ا�ىي بواسطة  املقدمت نظر�ة التصميم ألول مرة، �� أواخر السبعينيات و�داية الثمانينيات من القرن  

ولد  (  Bradley Walter  براد��ووال��    م)1939(ولد    Charles Thaxton  �شارلز ثاکستون ء  مجموعة من العلما

حد األسرار الغامضة  إ�� أ   م)، �� محاول��م لالستجابة1952  (ولد  Roger Olsonو روجر أولسون    م)1943

الدنا سالسل   �� املشفرة  املعلومات  بأصل  واملتمثل  املعاصر،  األحياء  علم   ��DNA  أن استنتجوا  فقد   .

ا لتصميم ذ�ي مسبق ولكنھ غ�� محدد، وعرضوا  ا قو�ً ً◌ خصائص املعلومات ا�خزنة �� الدنا �عطي دليل

 م1984(لغز �شأة ا�حياة؛ إعادة تقييم النظر�ات ا�حالية) قاموا بنشره عام هذه الفكرة �� كتاب 
2

. 

والذي تمحور حول    م1988و�دأ االستعمال األول للمصط�ح �� املؤتمر الذي عقده ثاكستون �� يونيو  

ال  �� املوجودة  املعلومات  والناس"  DNA  ـ�عقيد  الباندا  "من  كتاب  �عدها  �شر  ثم  األسا�ىي (.  السؤال 

  ،  Pandas and People The Central Question of Biological Origins Ofالبيولو��)صوص األصل  بخ

م، ويعت�� الكتاب  Dean H. Kenyon  �� .1989، ودين �انيون  Percival Davisلل�اتب�ن ب��سيفال ديفيس  

 
1- The American Heritage Dictionary of the English Language, intelligent Design, (first definition). Boston, 
Massachusetts: Houghton Mifflin Harcourt.5th Edition, 2010. 

بولوز، مركز -2
ٔ
بحاث والدراسات،  ستيفن ماير: التصميم الذكي (فلسفة وتاريخ النظرية)، ترجمة: محمد طه، عبد هللا ا

ٔ
براهين لال
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و"نظر�ة   الذ�ي"،  "التصميم  عبارات  وم����  متكرر  و�ش�ل  �ستعمل  الذي  و"أنصار  األول  التصميم" 

الكتاب اشتمل  بل  ليس هذا فقط  املعاصرة.  الذ�ي"  "التصميم  حركة  بداية  ليمثل  ع��    أيضا  التصميم" 

التطور  و   لي�ون م�جًما جديًدا للمصط�حات ا�خلقية   اجديًد   احوا�� خمسة عشر مصط�ًح  �واجھ نظر�ة 

بل التطور��ن، واعت�� البعض أنھ  بدون استعمال لغة دينية، ولكن رغم ذلك �عرض النتقادات كث��ة من ق

ل�خلقو�ة زائف  يدعو  علم    وأنھ 
1

روسف  . ماي�ل  علم  1940(ولد    Michael Ruseانتقده  فيلسوف  م)، 

الدين قيمة ومخادع"  بقولھ:  البيولوجيا وفلسفة  لھ  ليست  الكتاب  "إن 
2

يقصد أّن   ،  بكالمھ    ماي�ل روس 

 . األخ�� من البحثكما سنو�ح تلك النقطة �� ا�جزء    عل�ي،  أسلوبكتاب يدعو لنظر�ة ا�خلق متخفًيا ��  ال

   م)1952(ولد    Michael Beheم، قدم عالم الكيمياء ا�حيو�ة ماي�ل بي�ي  1996و�� عام  
ً
   طرحا

ً
  مفّصال

ماي�ل    ُيعدو األنظمة املعقدة غ�� القابلة لالخ��ال)  (   ألدلة ع�� التصميم الذ�ي وقد استعمل فيھ مصط�حل

السوط    بي�ي محرك  (مثل  ا�خاليا   �� النانو  تقنية  اكتشاف  ع��  بناًء  املصط�ح،  هذا  استعمل  من  أول 

تم بيع أك�� من ر�ع مليون ��خة من  وقد  ا�جرثومي الشه�� حاليا ومحركھ الدوار املؤلف من ثالث�ن قطعة)،  

ا أن  الكتاب استطاع بمفرده تقر�بً   إّن   ، و�مكن القول Darwin's Black Boxاألسود"كتابھ "صندوق دارو�ن  

م�انً  الذ�ي  التصميم  لفكرة  والثقافيةيجعل  العلمية  ا�خارطة  ع��    ا 
3

عام    . عالم  1998و��  أتبعھ  م، 

م) بنشر عمل مهم عن آليات  1960(ولد    William Dembskiو�ليام ديمبس�ي    الر�اضيات وفلسفة العلم

طر�قة علمية لتمي�� آثار الذ�اء  قّدم  "، و�ذلك  The Design Inferenceصد التصميم "استنتاج التصميم  ر 

أسس عملھ ملؤشرات ثابتة للتصميم الذ�ي، ولكنھ لم يطرح أي  فمن آثار العمليات الطبيعية غ�� املوجهة،  

 ؤشراتحجة لصا�ح وجود التصميم الذ�ي �� ال�ائنات ا�حية بناء ع�� وجود تلك امل
4
 . 

عدد من الكتب ا�حكمة املهمة ال�ي  و   ،ظهرت العديد من الكتب واملقاالت املمتازة  م2005ومع حلول عام  

بنواٍح  ديمبس�ي  أملت  أ.  و�ليام  �شر  فقد  النظر�ة.  من  و�لز  ،مختلفة  ناثان  (ولد    Jonathan Wellsوجون 

  شاف عالمات الذ�اء �� النظم ا�حية) (اكت  The Design of Lifeم، كتاب تصميم ا�حياة  2007م) عام  1942

  �� كتب  ما  وأقوى  أحدث  من  الكتاب  هذا  ويعد  والناس،  الباندا  من  كتاب  من  الثالثة  الطبعة  اسم  وهو 

العشوائي. التدر���  التطور  لنظر�ة  العل�ي  التعقيدات    االنتقاد  مفهوم  كتابھ   �� ديمبس�ي  طور  وقد 

 لتصميم الذ�ي. املتخصصة كما هو مستعمل اآلن كحجة من حجج ا

 
1- Massimo Pigliucci: "Science in the Courtroom: The Case against Intelligent Design" Nonsense on Stilts: 
How to Tell Science from Bunk. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2010, pp. 160–186. 
2-  Michael Ruse: "They're Here!", review Of Pandas and People in Bookwatch Reviews (1989), republished 
in Reviews of Creationist Books ed Liz Rank Hughes, National Center for Science Education, 1992. p. 41. 

دلة التصم -3
ٔ
ولى، مركز  ستيفن ماير: توقيع في الخلية: الدنا وا

ٔ
خرون، الطبعة اال

ٓ
الء حسكي، ومهند التومي، وا

ٓ
يم الذكي، ترجمة: ا
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 Signature)  ) كتابھ توقيع �� ا�خلية1958(ولد    Stephen C. Meyer  م �شر ستيفن ماير2009�� عام  

in the Cell    الذي �عت�� أول مرجع شامل �حجة التصميم الذ�ي املبنية ع�� الدنا. محاوال فك خيوط اللغز

كيف �شأت ا�حياة؟، وقد طور    م)Charles Robert Darwin   )1809  –  1882الذي لم يتعرض لھ دارو�ن 

حجة غالبً ا  ماير  ال�ي  �� عرض  لنظر�ة  نفسھ  دارو�ن  استعملها  ال�ي  الطر�قة  فهمها، مستخدما  �ساء  ما  ا 

ب� الذي  بي�ي  ماي�ل  للتطور. وكذلك  ��    ىنظر�تھ  النانو  أمثلة عديدة من علم  الذ�ي ع��  التصميم  حجة 

يق فكما  ماير  كتاب  أما  و��  ا�خلية،  األدلة  من  مختلف  أساس  ع��  لكن  بي�ي  فكرة  نفس  "يدعم  هو  ول 

األخرى"  ا�حيو�ة  وا�جز�ئات  الدنا   �� الرق�ي)  الرمز  أو  ا�خزنة    (املعلومات 
1

خاللھو   . من  ماير  رؤ�ة    طرح 

أن أدلة التصميم الذ�ي ليست قائمة    ھجديدة لواحد من األلغاز املستمرة للبيولوجيا ا�حديثة، وأثبت في

 قائمة ع�� أدلة علمية ساحقة، ت��ايد مع الوقت. ا�جهل أو رفض العلم، بل �� ع��

حيث    لبحث العل�ي �� ا�حاضر واملستقبل،�� ا  ا مثمًراا علميً أصبحت نظر�ة التصميم الذ�ي تمثل من�ًج 

زت  ال�ي �ج   . تلك االكتشافات بعض االكتشافات ا�حديثة واملفاجئة �� علم ا�جيناتلا جيًدا  قدمت نموذًج 

ا موضوعات جديدة  يضً أنظر�ة التصميم الذ�ي  وقد عرضت    النظر�ة التطور�ة  هاوما زالت ��جز �� تفس�� 

 �� البحث العل�ي �� العديد من االختصاصات الفرعية �� علم البيولوجيا. 

 : األسس النقدیة للداروینیة من منظور التصمیم الذکي  -3

 من أسالف شب��ة  
ً
بالقرود؟ هل تطورت تلك الثدييات من زواحف تطورت بدورها  هل تطور البشر حقا

؟ لو عدنا للوراء لذلك الزمن الغابر، هل  اأم متقطع  ا تدر�جيّ   –إن وجد    –من أسماك؟ وهل �ان التطور  

من هذا السلف املش��ك العاملي    البيولو��سنجد سلًفا تطورً�ا ل�ل ال�ائنات ا�حية اليوم؟ هل حدث التطور  

ي و�قوى مادية عمياء فقط؟ هل ظهرت ا�حياة األو�� �عملية تطور كيميائي استطاعت ف��ا  دون توجيھ ذ� 

 املادة غ�� ا�حية ترتيب نفسها بنفسها ودون توجيھ ذ�ي؟

  اإلجابة؟ كيف لنا أن نتأكد من هذه    لكن  بناًء ع�� قصة التطور فإن ا�جواب ع�� هذه األسئلة (بنعم!)،

ال�ي يف��ض أ��ا أنتجت �ل هذا التنوع والتعقيد ��   -ختبار هذه العملية  لإلجابة ع�� هذا السؤال علينا ا

بعض العمليات الطبيعية عمياء و�عمل دون هدف أو غاية أو غرض، و�عضها اآلخر  ف ،�� الطبيعة - األحياء

كيف �عرف الفرق بي��ا؟ وكيف سنفرق بي��ا فيما يخص األنظمة    . إذن،ذ�ي �عمل لهدف، وغاية وغرض

 بذ�اء حاد؟جيةالبيولو 
ً
هل �� القوى املادية    ؟ ما �� العمليات ال�ي يجب أن تتم �� الطبيعة لتظهر �خصا

 البحتة أم أن الذ�اء مطلوب؟

مة  يقّدمو��ا  يقدم أنصار الدارونية التطور كنظر�ة ُيمكن مناقش��ا وا�حوار �شأن أدل��ا، و�نما  ال  
ّ
كمسل

م)  1940(ولد    Phillip E. Johnson  ن نجد فيليب أي جو�سو   أو حقيقة ال ينكرها إال جاهل أو متعصب. لذا

ال�اتب وا�حامي األمر��ي صاحب كتاب "محاكمة دارون" يحاجج بأن الدارو�ني�ن ا�جدد يرفضون وضع أي  
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(130) 

احتمالية لنظر�ة التصميم �� ع�ن االعتبار لظ��م بأن مبادئ العلم تمنع ذلك. ولكن لو رفضنا اعتبار فرضية  

مبدئيً  جو�سون:  التصميم  يقول  فعندئذ  علمية،  غ��  محاججة  التطور  لنظر�ة  السل�ي  االنتقاد  و�ان  ا، 

  "قواعد ا�حاججة هذه تجعل من معرفة صدق نظر�ة التطور ومعرفة ا�حقيقة حولها أمر غ�� ممكن"
1

. 

اليب  فإخراج املواقف املعارضة من االعتبار كنتيجة ضمنية من �عر�ف حدود اإلش�الية قد ت�ون أحد األس

�� جدال ما إال النظر�ة املصونة من    -  �اف  غ��  أّن هذا األمر  للغلبة  كما يقول جو�سون إلثبات أفضلية 

 النقد. فالنظر�ة القو�ة �� ال�ي �ستطيع أن تصمد أمام أي نقد يوجھ لها، ال أن ��رب من االنتقادات. 

ساغان   �ارل  نجد  املثال  سبيل  لفكرة Carl Sagan  )1934  –  1996فع��  الداعم�ن  أك��  من  وهو  م)، 

  ، جميع ال�ائنات ا�حية بالنظر إ�� ما يقوم بھ اإل�سان  أنتجتال�ي    ��  أن الطبيعة لوحدها  �عت��  التطور،

كـان   "إذا  لھ فيقول  أو رغبتھ  نافعة حسب مص�حتھ  يراها  ال�ي  النباتات وا�حيوانات  حيث يكيف و��جن 

ا هذه  نـواع جـديـدة مـن الـنـبـاتـات وا�حيوانات، أال يجدر بالطبيعة أن تفعل أيضً الـنـاس قـادر�ـن عـلـى تـولـيـد أ

  العمليـة األخـيـرة الـتـي �عرف باالنتقاء الطبي��"
2

، �عد أن أورد أمثلة ع�� الت�ج�ن يستطرد �� موضع آخر. و 

اإل�سان، أحدثھ  الذي  الصنا��  وليو   واالنتقاء  مؤكدة  حقيقة  التطور  أن  نظر�ةمعت�ً�ا  استـطـاع    : س  "إذا 

االنـتـقـاء االصـطـنـاعـي أن يحقق هذه التغي��ات الرئيسية �� فتـرة زمـنـيـة قـصـيـرة، فـمـاذا يـجـب أن �ستطيع  

 �� ا�جمال والتنوع  الـسـن�ن وا�جواب هو �ل هذا  مـلـيـارات  امتد عملھ خـالل  الذي  الطبي��  االنتقاء  فعلھ 

 تـطـور هـو حقيقة، وليس مجرد نظر�ةالعالم البيولـوجـي. فـالـ
3

 . 

لكن ساغان هنا قد وقع �� تناقض جّم، فهو لم �سأل نفسھ، أن اإل�سان الذي قام بت�ج�ن النباتات  

وا�حيوانات عن طر�ق االنتقاء االصطنا�� هو �ائن ذ�ي؟ فِلما يوافق ع�� أن �ائًنا ذكًيا بقدر محدود قد  

أن هذا التعديل ر�ما يأ�ي بنتائج سلبية، كما أنھ محدود للغاية، ناهيك    �ّجن وعّدل �� �عض ال�ائنات (رغم

 وليس إبداع وخلق من عدم)، ولم يوافق ع�� أن ال�ون قاطبة قد صممھ وأوجده مصمًما  
ً

عن أنھ �عديال

 أع�� وأقدر من �ل �ىيء؟  

التطور    ،مع ذلكو  اع��اضات قو�ة ع��  النظر�  أر�كت�ان هناك  بتلك  املؤمن�ن  فكرة  ة، خاصة  جميع 

اإل�سان عقل  آخر  عن  تطور  املادي حيوان  التطور  نظر�ة  تدع��ا  ال�ي  هذا    .،  بقوة  دارو�ن  شعر  ولقد 

االع��اض حيث قال: "�ساور�ي دوما شك مخيف بأن قناعا�ي حول تطور العقل البشري من عقل ا�حيوانات  

  األد�ى ليست ذات قيمة، أو أ��ا غ�� موثوقة"
4

حظة دارو�ن �ش�ل جيد يجب أن نطبق  ولتقييم أهمية مال   .

ع�� أي أساس نثق بنظر�ة التطور إن �انت نتيجة  ف الشك الذي ع�� عنھ هنا (ع�� النظر�ة التطور�ة برم��ا):  

العقل   البشري الذي تطور من عقل ا�حيوانات األد�ى؟ لذا فإن نظر�ة دارو�ن حول كيفية �شوء  للعقل 

 
 . 75ص)، ستيفن ماير: التصميم الذكي (فلسفة وتاريخ النظرية -1
يوب، مراجعة محم -2

ٔ
 .40، ص 178، سلسلة عالم المعرفة 1993د كامل: كارل ساغان: الكون، ترجمة نافع ا

 . 40، صالمرجع نفسه -3
4 - Charles Darwin, Letter to W Graham, 1881. In F. Darwin, ed., The Life and Letters of Charles Darwin 
(New York: D. Appleton & Co., 1905), 1:285. 
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ا، مما �ع�ي أننا بالقدر الذي نثق فيھ  أخرى، إ��ا تنفي ذا��ا منطقيً   و�عبارة   ،البشري ال تتمتع با�ساق ذا�ي

نا ب  بالنظر�ة كتفس�� ألصل البشر
ّ
بمع�ى أنھ ما لم نف��ض   ،ليس لدينا أساس لنضع ثقتنا ف��ا  ذاتھ  القدرفإن

قد جعل ملكتنا الفكر�ة مالئمة للعالم من حولنا، فإن قناعتنا ست�ون �� ذوا��ا غ�� جديرة    اذكي�   اأن مصممً 

 بالثقة، و�التا�� لن تزودنا بفهم يمكن التعو�ل عليھ �� معرفة أصل اإل�سان. 

ولذلك   ،اإن الش�وك حول قدرة آلية االنتخاب أو الطفرات ع�� التخليق واإلبداع أصبحت شائعة جًد 

التطور أصبحوا يؤكدون  فإن املتحد البارز�ن عن نظر�ة  أّن عدم معرفتنا    ":  ع��  دائم�ش�ل  للعاّمة و ث�ن 

�� وقوعها  لكيفّية الشك  ي��ر  ال  التطور، فإن هذا  أو كما قال عالم األحاف�� من جامعة هارفار    "حدوث 

جولد   تماما،  Stephen Jay Gould  )1941  –  2002ستيفن  ان��ت  ا�جديدة  "الدارو�نية  ظهورها  م)  برغم 

كعقيدة أرثوذكسية �� الكتب املرجعية"
1

.  

 و�عرض �� هذا البحث أهم األسس ال�ي وجه��ا نظر�ة التصميم الذ�ي لنظر�ة التطور الدارو�ي.

 :  انعدام األشكال الوسیطة في السجل األحفوري   -1- 3

 وجود أش�ال انتقالية تر�ط ب�نإ��    هذه الفرضيةتحتاج  و   .تف��ض نظر�ة دارون السلف املش��ك لألنواع

لتغ�� التطوري التدر���، فإنھ �لما زادت التباينات  ل  ، ونظرا العتماد النظر�ة الدارو�نيةأّي نوع�ن من األحياء

تقّدم    وفرة األش�ال االنتقالية �� ال�جل األحفوري  إّن   ب�ن النوع�ن زادت ا�حاجة لألش�ال الوسيطة بي��ما. 

متيًنا مدعومً   لنا الدليل، ولم  دليال  يملك مثل هذا  لكن دارون ال  النظر�ة.  تب�ى عليھ  أن  يمكن  بالقرائن  ا 

�ستطع العلماء منذ زمن دارون اكتشاف الروابط املفقودة، وكما كتب �� كتابھ "أصل األنواع": "ال بد أن  

 ا ما ع�� األرض كب�ً�ا جًدا" ي�ون عدد التنوعات الوسيطة ال�ي وجدت يومً 
2

. 

م) عالم الكيمياء ا�حيو�ة ال��يطا�ي، صاحب الكتاب  1943(ولد    Michael Dentonدانتون  ونجد ماي�ل  

ھ ع�� يؤكد ع�� هذه النقطة فيقول ،  Evolution: A Theory in Crisisالشه�� "التطور نظر�ة �� أزمة"  
ّ
": "إن

  مقت�ىى كالم "دارو�ن" يلزُم أن ي�وَن هناك البالي�ن من ا�خلوقات
3

كشف خرافات  تھ إ��  اديحي  وقد قادتھ.  

وغ�� مرتبط    اووحيًد   ا�ل نوع من األحياء ُ�عد ع�� املستوى ا�جز�ئي فر�ًد   : "إّن �� موضع آخر  التطور فيقول 

م فقد �جزت ا�جز�ئات شأ��ا شأن املتحجرات عن تقديم الوسطاء الذين يبحث ع��م علماء  
َ
بوسطاء. ومن ث

املستوى ا�جز�ئي، ال يوجد �ائن هو جد مش��ك أع��، أو �ائن  األحياء من دعاة التطور منذ زمن طو�ل. فع��  

 
 . 27ستيفن ماير: التصميم الذكي فلسفة وتاريخ النظرية)، ص -1
خرون،   -2

ٓ
ويليام ديمبسكي، جوناثان ويلز: تصميم الحياة: اكـتشاف عالمات الذكاء في النظم البيولوجية، ترجمة مؤمن الحسن وا

 . 129-128م، ص2014، 1، طدار الكاتب للنشر والتوزيع
ولى يناير   -3

ٔ
خرون، الطبعة اال

ٓ
الء حسكي وا

ٓ
زمة": ترجمة ا

ٔ
، مركز براهين 2017مايكل دنتون: التطّور والنشوء واالرتقاء نظرّيةٌ في ا

بحاث والدراسات، ص 
ٔ
 310لال
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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 قبل قرن من  
ً
الدليل ا�جز�ئي متاحا أنھ لو �ان هذا   �� بأقر�ائھ، وال ي�اد يوجد شك  أو راٍق مقارنة  بدائي 

فر�ما لم تكن فكرة التطور العضوي لتجد أي قبول ع�� اإلطالق" اليوم،
1

. 

ا الهائل من األش�ال  العدد  �ع��ف  امل لوسيطة غ��  لكن هذا  ال�جل األحفوري، جعل دارون   �� وجود 

الوسيطة؟ ال تظهر طبقات   ال�ائنات  ��ذه  تمت�� �ل طبقة جيولوجية �خر�ة  "ملاذا ال  التالية:  با�حقيقة 

أنھ   بنفسھ  دارون  �ش��ھ  كما  االع��اض  وهذا  تدر���".  �ش�ل  املتطورة  ال�ائنات  من  سالسل  أي  األرض 

واألو�ح ع�� نظر�تھ �� التطور. فلقد أع��ف بأن غياب تلك األش�ال الوسيطة يخلق مش�لة جدية  األخطر 

�ع��ض نظر�تھ.
2

ظهر ع�� جانب عظيم من     �� مجموعھ،  إذا أخذ  ا�جيولو��  ال�جل  "أن  أيضا:  و�قول 

لم ملاذا ال  النقص، بيد أننا إذا حصرنا البحث �� ت�و�ن ذاتھ، صادفتنا صعاب ش�ى، �ستع�ىي معها أن �ع

نجد فيھ كث�ً�ا من الضروب املتدانية �� التدرج النشوئي، تر�ط ب�ن األنواع املتقار�ة األ�ساب ال�ي وجدت  

منذ �شأتھ، و�� آخر عصور ت�ونھ، وهنالك حاالت كث��ة تظهرنا ع�� أن نوعا من األنواع قد �عقب كث�ً�ا من  

 �و�ن و�� أدناهاالضروب، تظهر آثارها األحفور�ة �� أع�� طبقات الت
3

. 

من "أن    - كما يقول دارون نفسھ    – ال بد  وهذه الصور الوسطى إن لم تكن موجودة وانقرضت مثال ف

�ان فإذا  األو��،  األزمان  خالل   �� األرض  عمرت  قد  نجد   ت�ون  ال  فلم  الصور،  بتلك  م�ىى  قد  االنقراض 

ضية؟"هيا�لها العديدة مطمورة �� الطبقات، ال�ي تؤلف سطح الكرة األر 
4

ومن هنا دعا دارون العلماء من    .

البحث عن هذه ا�حلقات املفقودة من السالالت الوسيطة لألنواع، و�ال شك �ان اكتشاف تلك    إ��  �عده

 
ً
   ا�حلقات أمرا

ً
   صعبا

ً
غ�� مكتشفة    �� عهده إال أنھ وح�ى اآلن ما زالت تلك ا�حلقات الوسيطة والكث��ة جدا

 افات ا�حفر�ة ا�جديدة أوجدت فجوات جديدة أخرى.  ح�ى يومنا هذا وح�ى أن االكتش 

ما زالوا يفتشون عن املتحجرات و�حفرون �� �ل بقاع   فإّ��م  يمان دعاة التطور بنبوءة دارونإل فنتيجة  

باحث�ن عن ا�حلقات املفقودة. وع�� الرغم من جهودهم ا�حثيثة،   ،األرض منذ منتصف القرن التاسع عشر

كتشف ح�ى اآلن أية أ 
ُ
ع�� عكس    -ش�ال انتقالية. وقد أثبتت �ل املتحجرات املكتشفة أثناء ا�حفر أنھ  لم ت

فإن ا�حياة قد ظهرت ع�� األرض فجأة �� ت�و�ن �امل. و�ينما �ان دعاة التطور    - ما �عتقد دعاة التطور  

 �� ا��يارها!  -دون قصد  -يحاولون أن يثبتوا نظر���م، �سببوا 

م)، ��ذه  Derek V. Ager  )1923  –  1993�ل��ي املشهور، دير�ك آجر  وقد اع��ف عالم املتحجرات اإلن

 
ً
قائال التطور  دعاة  أحد  �ونھ  من  الرغم  ع��  �جل  ا�حقيقة  فحصنا  لو  أننا   �� ا�خالف  نقطة  "تتمثل   :

   - ع�� مستوى ال��تيب أو األنواع، فسنكتشف    املتحجرات بالتفصيل، سواءً 
ً
   مرارا

ً
عدم وجود أي    -   وتكرارا

 
1- Michael Denton. Evolution: A Theory in Crisis. London: Burnett Books, 1985, pp. 290-91 

 . 129ويليام ديمبسكي، جوناثان ويلز: تصميم الحياة، ص -2
نواع، ترجمة اسماعيل مظهر، مؤسسة هنداوي،  -3

ٔ
صل اال

ٔ
 520م، ص1889تشارلز دارون: ا

 .309، صالمرجع نفسه -4
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�، بل ما حدث هو انفجار فجائي �جموعة واحدة ع�� حساب األخرى."تطور تدر��
1

  ويعلق مارك س��ارن�ي   .

Mark Czarnec   
ً
أيضا املتحجرات،  وعالم  التطور،  دعاة  من     وهو 

ً
إثبات  ":  قائال  �� األساسية  املش�لة  إن 

الت�و�نات ا�جغرافية لألرض. ولم  النظر�ة تكمن �� �جل املتحجرات؛ أي آثار األنواع املنقرضة ا�حفوظة ��  

يكشف هذا ال�جل قط أية آثار لألش�ال املتوسطة ال�ي اف��ضها دارون، وعوضا عن ذلك تظهر األجناس  

 "!!وتختفي فجأة. و�دعم هذا الشذوذ حجة دعاة ا�خلق القائلة بأن األنواع قد خلقها هللا
2

. 

هو أستاذ األن��و�ولوجيا التطور�ة بجامعة  م) و 1950ولد  (    WhiteTim  كذلك نجد التطوري تيم وايت

"املش�لة مع الكث�� من علماء األن��و�ولوجيا �� رغب��م امل�حة إليجاد أسالف اإل�سان،    بأّن  �اليفورنيا يقول 

 
ً
"اإل�سانألسالف    لذلك فإن أي شظايا من العظام تصبح عظاما

3
فهو �علق ع�� فضائح تزو�ر واستخفاف    

دون أي    نجدهم �� �ل شظية عظام يزعمون أ��ا حفر�ة لسلف اإل�سان املزعوم  حيث  ،التطور��ن بالناس

 .رأس قرد وفكها فك إ�سان أو العكس وما إ�� ذلك�عود إ�� جمجمة أّن ا� دليل. فهناك من يد�� 

 : ظھور الحیاة فجأة بأشكال مختلفة ومعقدة   -2- 3

عند دراسة طبقات األرض و�جل املتحجرات، يت�ح أن �ل ال�ائنات ا�حية قد ظهرت �� وقت واحد، 

ولم تظهر تدر�جًيا. و�عت�� أقدم طبقة من طبقات األرض اكتشفت ف��ا متحجرات ل�ائنات حية �� تلك ال�ي  

�ائنات ا�حية ال�ي مليون سنة. فقد ظهرت ال  550-500ت�ونت �� العصر ال�ام��ي وال�ي يقدر عمرها بنحو  

املتحجرات �جل   �� فجأة  ال�ام��ي  العصر  طبقة   �� وتخص    ،اكتشفت  سابقون.  أسالف  لها  ليس  أي 

املتحجرات ال�ي اكتشفت �� ال�خور ال�ام��ية قواقع وحيوانات ثالثيات الفصوص و�سفنجيات ودیدان  

 
ً
وقد ظهر هذا ا�خليط الواسع من    هالمية وقنافذ بحر�ة، وغ��ها من الالفقار�ات املعقدة.  أرضية وأسما�ا

ال�ائنات ا�حية امل�ونة من مثل هذا العديد الكب�� من ال�ائنات املعقدة �ش�ل فجائي جدا لدرجة أن هذا 

 )Cambrian Explosion(ال�ام��ي. ا�حدث املدهش �شار إليھ �� األدبيات ا�جيولوجية باسم االنفجار 
4

. 

هذه الطبقة بنظم معقدة ال��كيب مثل الع�ن، وا�خياشيم،    وتتسم معظم أش�ال ا�حياة املكتشفة ��

وأجهزة الدورة الدمو�ة، وال��كيبات الفسيولوجية املتقدمة ال�ي ال تختلف عن نظ��ا��ا ا�حديثة. فع�� سبيل 

املثال: �عت�� تركيب عيون ا�حيوانات ثالثية الفصوص املمشطة وامل�ونة من عدسات مزدوجة م�جزة �� 

و�ق روبالتصميم.  ديفيد  هارفرد  ،  م)David Raup   )1933   –  2015ول  جامعات   �� ا�جيولوجيا  أستاذ 

 
1-  Derek V. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, VOL 
87, 1976, p. 133. 
2- Mark Czarnecki, "The Revival Of The Creationist Crusade", Maclean's, January 19, 1981, p. 56. 
3- Tim White: Evolutionary anthropologist -University of California at Berkeley - New Scientist, 1983, p. 199. 
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التطور (االنهيار العلمي لنظرية التطور وخلفياتها االيدولوجية)، ترجمة: سليمان بايبارا، مراجعة د. ا

 .48م، ص1999ممتاز سلطان، واورخان محمد علي. بدون دار نشر، 
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وشی�اغو:   مهندس  "ورو�شس��  سوى  بھ  اإلتيان  �ستطيع  ال  تصميما  تملك  الفصوص  ثالثيات  عيون  إن 

 "بصر�ات معاصر ذو قابليات كب��ة ومتدرب تدر�با جيدا
1

. 

�� ش�ل �امل ودون أي حلقة وصل أو ش�ل انتقا��   لقد ظهرت هذه الالفقار�ات معقدة ال��كيب فجأة 

الوحيد من   الش�ل  الالفقار�ات،  اكتشاف  قبل  تمثل  �انت  ال�ي  ا�خلية،  وحيدة  ال�ائنات  و��ن  بي��ا  ير�ط 

أش�ال ا�حياة ع�� األرض. وقام ر�تشارد موناس��س�ي، ا�حرر �� مجلة علوم األرض ال�ي �عت�� إحدى أشهر  

التطور، بتوضيح ما يأ�ي عن االنفجار ال�ام��ي الذي جاء بمثابة مفاجأة كب��ة    املطبوعات ا�خاصة بأدب

أش�ال ا�حيوانات ال�ي نراها اليوم وال�ي تتسم بقدر    -قبل نصف بليون سنة، ظهرت فجأة" لدعاة التطور:  

ا��  الفت للنظر من التعقيد. و�عد هذه ال�حظة، عند بداية العصر ال�ام��ي لألرض بالضبط، أي قبل حو 

مليون سنة، عالمة ع�� االنفجار التطوري الذي مأل البحور بأول �ائنات معقدة �� العالم. و�انت شعب    550

�عضها   عن  تتم��  و�انت  ال�ام��ي،  العصر  أوائل   �� بالفعل  موجودة  اليوم  نراها  ال�ي  الكب��ة  ا�حيوانات 

 "البعض بنفس القدر الذي تتم�� بھ عن �عضها البعض اليوم
2

. 

فكيف أصبحت األرض تفيض فجأة بمثل هذا العدد الكب�� من أنواع ا�حيوانات؟ وكيف يمكن أن ت�ون  

 هذه األنماط املتم��ة من أنواع األحياء قد ظهرت دون وجود سلف مش��ك؟  

 Richardلدى دعاة التطور. وقام عالم ا�حيوان، ر�تشارد دوکن�   أجو�ة  عن  لها  مازالت هذه األسئلة تبحث

Dawkins    ان 1941(ولد� ال�ي  ا�حجج  ل�ل  األساسية  ا�جذور  تبطل  ال�ي  ا�حقيقة  هذه  ع��  بالتعليق  م) 

مليون    600ع�� سبيل املثال، �عت�� طبقات ال�خور ال�ام��ية ال�ي يبلغ عمرها حوا��  "يدافع ع��ا بقولھ:  

طبقات ال�ي وجدنا ف��ا معظم مجموعات الالفقار�ات األساسية. ولقد ع��نا ع�� العديد م��ا  سنة) أقدم ال

�� ش�ل متقدم من التطور �� أول مرة ظهرت ف��ا. و�بدو األمر و�أ��ا زرعت لتوها هناك دون أن تمر بأي  

 "ا�خلقمظهر عملية الزرع املفا�� هذا قد أسعد املؤمن�ن ب إنتار�خ تطوري. وغ�ي عن القول 
3

. 

دوكن�  ا  وقد اضطر  الوسيلة  إ��  ا�خلق هو  ا�خلق، ألن  دليل قوي ع��  ال�ام��ي  االنفجار  بأن  الع��اف 

 J. Futuyma Douglasا م�الوحيدة لتفس�� ظهور ا�حياة ع�� األرض �� ش�ل �امل. وقد قام دوغالس فوتو 

إما أن ت�ون  "��ذه ا�حقيقة قائال:  م)، وهو عالم أحياء شه�� من دعاة التطور، باالع��اف أيضا  1942(ولد

ال�ائنات ا�حية قد ظهرت ع�� وجھ األرض و�� �املة التطور و�ما أ��ا لم تظهر. و�ذا لم تكن قد ظهرت ��  

ش�ل �امل التطور، فالبد أ��ا قد تطورت من أنواع �انت موجودة من قبل عن طر�ق عملية تحور ما. و�ذا  

 " ال بد أ��ا قد خلقت بالفعل بواسطة قوة قادرة ع�� �ل �ىيء�انت قد ظهرت �� ش�ل �امل التطور، ف
4

. 

 
1- David Raup, "Conflicts Between Darwin And Paleontology", Bulletin, Field Museum Of Natural History, 
Vol 50, January 1979, p. 24. 
2- Richard Monastersky, "Mysteries Of The Orient", Discover, 1993, p. 40. 
3- Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton 1986, P. 229. 
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لنظر�ة دارون املعاصرة، حيث نجد نفس   -وليس الوحيد    –  لقد ش�ل االنفجار ال�ام��ي التحدي األك��

األحفوري، ال�جل  ع��  ال�ام��ي  لالنفجار  املم��ة  االنتقالية  لألحاف��  البيانات  ف  االفتقار  �ل  جمعنا  لو 

من �ل العالم، ومن �ل الطبقات ال�خر�ة، فلن نقدر ع�� �شكيل سلسلة متدفقة وا�حة من    األحفور�ة

و�� هذا الصدد  همية داللة هذه الفجوات.  أاملراحل االنتقالية. ومع اكتشاف املز�د من األحاف��، ازدادت  

مرة و�أ��ا مالزمة  "إن الندرة الشديدة �� األش�ال االنتقالية ضمن ال�جل األحفوري مست  :ستيفن جولد  قال 

لعلم األحاف�� 
  1

شعبة ا�حيوانات �ش�ل متدرج ع�� الزمن، لكن ال�جل    أفراد ففي نظر�ة دارون يزداد عدد    

األحفوري يظهر أن �ل شعب ا�حيوانات تقر�با ظهرت �� نفس الوقت �� االنفجار ال�ام��ي، والعدد يتناقص  

 جرا��ا حديثا تدعم ذلكإتدر�جًيا نظرا لالنقراض، والعديد من التقار�ر ال�ي تم 
2
 . 

ويست   رونالد  التطوري  العالم  النظر�ة    Ronald R. Westواع��ف  يدعم  ال  األحفوري  ال�جل  بأن 

التطور�ة ولكن يقع معظم التطور�ون �� مغالطة االستدالل الدائري ال�ي �عتمد عل��ا �ل التطور من أيام  

دارو�ن إ�� اليوم، فيقول: "ع�� عكس ما يكتبھ معظم العلماء، فإن �جل األحاف�� ال يدعم نظر�ة دارو�ن،  

لك النظر�ة لتفس�� ال�جالت ا�حفر�ة، ولذلك نحن مذنبون بالوقوع �� االستدالل الدائري  ألننا �ستخدم ت

ال�جل األحفوري يدعم هذه النظر�ة" إنح�ن نقول 
3
 . 

تدفعنا مثل هذه التشا��ات الهي�لية، إضافة إ�� التقارب الداخ�� مثل الدم، و�نتاج الل�ن، لتصنيف �ل 

من اختالفها ا�خار��، ولذا اعت�� أو�ن مثل غ��ه من البيولوجي�ن ما  هذه ا�خلوقات كثدييات ع�� الرغم  

مش��ك   أص��  نموذج  من  مشتقة  ال�ائنات  ب�ن  املتشا��ة  ا�خصائص  أن  دارو�ن،   A Commonقبل 

Archetype 
ً
  ، يمكن فهمھ �عدة طرق فإما أن ي�ون فكرة روحانية مثالية، أو خطة أرادها ا�خالق، أو شكال

 
ً
 �� بنية    متجذرا

ً
   الطبيعة، أو �ائًنا أوال

ً
وغ��ها الكث��. اعت�� �ل من أو�ن ودارو�ن أن األصل املش��ك   أصليا

أن ال�ائنات مبنية ع�� خطة واحدة، بينما    ا �� تفك��ه، حيث اعت���ً هو �ائن أو��، لكن أو�ن لم يكن تطور 

مش��ك.نظر إل��ا دارو�ن ع�� أ��ا منحدرة من سلف 
 4

 ع�ي � �ن ال�ائنات اللكن هذه التشا��ات ب 
ً
أ��ا   إطالقا

االنفجار  أنتجت من    �� �لها من نفس األرض لكن بصورة منفصلة كما حدث  نتجت  و�نما  صل مش��ك، 

 ال�ام��ي.  

 : طول من زمن نشأة األرض! أ زمن    -3- 3

نوع آخر يحتاج لزمن طو�ل إ��    بأن تحول نوع  تقول   هناك نقطة �عارض أخرى تقع ف��ا نظر�ة التطور 

 
ً
إذا حسبناه سنحتاج إ�� زمن أك�� من زمن �شوء األرض كما يحسبھ العلماء مقارنة �عدد األنواع  ف  ،جدا

 
 . 137 -136تصميم الحياة، ص ويليام ديمبسكي، جوناثان ويلز:  -1
خرون، ط -2

ٓ
م خرافة؟، ترجمة: موسى ادريس وا

ٔ
يقونات التطور علم ا

ٔ
، مركز براهين، دار الكاتب للنشر  2014، 1جوناثان ويلز: ا

 . 64والتوزيع، االسماعيلية، مصر، ص 
3- Ronald R. West, "Paleontology and Uniformitarianism," in Compass, 1968, p. 216. 
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 املاملوجود بھ املكتشفة م��ا وغ��  
ً
إذا �ان عمر ال�ون    كتشفة ح�ى اآلن، و��ون هذا التحول كذلك �حيحا

 
ً
   طو�ال

ً
وهذا يكفي فقط    نبالي�ن السن�عمره    ال يتعدى   –كما يقول العلماء    –بما يكفي، ولكن �وننا    وكب��ا

 الكم الهائل من األنواع املوجودة حولنا. ذاك  حدوث  �   ليسو طر�ق الصدفة،  عن  األهمية و   قليل  �حدوث �ىيء

وهذا ما اع��ف بھ دارون نفسھ؛ حيث قال: "إن �ل ت�و�ن جيولو��، إن دل ع�� استدبار حقبة عظيمة  

يقطعها ضئيلة إذا قيست بطول األعصر ال�ي يقطعها تحول نوع    أ�ي أعتقد أن األحقاب ال�ي  من السن�ن، إال

�عظيم   نخصهما  أن  بنا  يجدر  األحاف��  علماء  من  اثن�ن  بأن  علم  ع��  كنت  إن  و��ي  آخر،  نوع  يص��  ح�ى 

يوازي   جيولو��  ت�و�ن  أي  تجمع  يقطعھ  الذي  الزمان  بأن  قضيا  قد  و"وودوارد"  "برون"  وهما  االح��ام، 

ثالثة أضع أو   ضعفي، 
ً
آ�س كث��ا فإ�ي  النوعية،  الصور  أية صورة من  الذي يقطعھ �شوء  الزمان  من    اف 

 
ً
من   الصعاب ال�ي تحول دون الوصول إ�� أية نتيجة مقطوع ب�ح��ا إزاء ذلك األمر، ذلك بأننا إذا رأينا نوعا

نھ لم يكن  عي  األنواع قد ظهرت آثاره �� أوسط ت�و�ن ما، فمن ا�حماقة أن نم�ىي معتقدين بأن هذا النوع

ع�� سابق  زمان  خالل   �� األرض،  بقاع  من  أخرى  بقعة   �� �شأ  حدث   قد  الذي   الزمان 

، فإن  ترسب آخر طبقة من طبقات ت�و�ن بذاتھ  فيھ ذلك الت�و�ن. وكذلك ا�حال عندما تختفي آثار نوع قبل

 سابقھمن ا�حماقة ما ال يقل عما ��   اآلونة، العتقاد فيھ االعتقاد بأنھ قد انقرض �� تلك
1

. 

�قول الف��يائي األمر��ي  فالقول السابق يب�ن لنا أن دارون نفسھ �ان أقل ثقة باعتقاد �حة نظر�تھ. و 

ليبسون "عندما قرأت كتاب أصل األنواع ملست أن دارون نفسھ �ان أقل ثقة مما �ان الناس يصّورونھ ��  

 - أغلب األحيان، إذ يو�ح الفصل الذي يحمل عنوان صعو�ات النظر�ة  
ً
 ال �ُ   -مثال

ً
س��ان بھ من عدم  قدرا

، فقد أثارت�ي �ش�ل خاص �عليقاتھ حول كيفية ظهور الع�ن"
ً
الثقة بالنفس.. و�وصفي ف��يائّيا

2
. 

يتشدق مؤ�دو التطور بفكرة الزمن الطو�ل إلظهار التفس��ات املادية للتطور بمظهر  ومن ناحية أخرى، 

األحيائي   مالحظة  املثال  سبيل  فع��  بواسطة  معقول.  ا�حياة  أصل  حول  نو�ل،  ع��  وا�حائز  والد،  جورج 

التطور الكيميائي األحيائي، يقول والد: "إن بطل القصة �� ا�حقيقة هو الزمن، الزمن الذي علينا أن نتعامل  

معھ للتطور ا�حيوي هو بليو�ي سنة. فما �عت��ه مستحيال ع�� أساس ا�خ��ة البشر�ة ال مع�ى لھ هنا. ح�ن 

 ا ف��ة زمنية طو�لة جًد ي�ون لدين
ً

ا ع�� أحدنا أن  ، وا�حتمل مؤكًد ا، �غدو املستحيل ممكنا، واملمكن محتمال

 وسيقوم الوقت نفسھ �عمل امل�جزات طينتظر فق
3
 . 

 شرنا إ�� أن الزمن ال�و�ي ال يكفي للتنوع الهائل املوجود حولنا لي�ون ناتجأولكن كما سبق وأن  
ً
عن    ا

م  ۱۹۱۳عام  Émile Borelطر�ق الصدفة، ولتوضيح هذه النقطة فقد طرح الر�ا�ىي الفر��ىي إيميل بور�ل 

 
ً
 ذلك بقولھ  يو�ح فيھ  مثاال

ً
   : "لو أن مليون قردا

ً
ع�� آلة �اتبة فسي�ون احتمال    طبعوا عشر ساعات يوميا

 
نواع، ص -1

ٔ
صل اال

ٔ
 . 521تشارلز دارون: ا

2-  H. S. Lipson, "A Physicist's View of Darwin's Theory", Evolution Trends in Plants, Vol2, No.1, 1988, p. 6. 
3- George Wald. "The Origin of Life," in The Physics and Chemistry of Lile, edited by the editors of Scientific 
American Books (New York: Simon & Schuster, 1955, P12. 
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ً
أمرا العالم  مكتبات  لكتب  الضآلة"  كتابتهم    بالغ 

1
ي  . أن  بور�ل  جًد أراد  الضئيل  االحتمال  لبعض و�ح  ا 

األحداث، وأن �ستبعد قدرة ال�ون املادي املعروف بموارده املادية والزمانية ع�� إنتاج مثل هذه األحداث.  

 
ً
 نحتاج لذلك؟   كم من الوقت تحتاج القردة لتطبع �ل كتب العالم وكم قردا

ملتقطع بدال من التطور التدر��� الذي �ؤمن �عض الدارو�نيون ا�جدد بما �س�ى التطور املتوازن او   هذا 

فنجد أول املدافع�ن الزمن،    ح�ى يخرجوا من دائرة طول   من الدارو�ني�ن،  ��ان يف��ضھ دارون وآمن بھ كث�

الفكرة   هذه  عن  املتقطع    – الصاخب�ن  التوازن  املتحجرات    - فكرة  عاملا  �ان  فقد  السبعينيات.  بداية   ��

   األمر�كيان، نایلز إلدردج وستيفن
ً
أن مزاعم نظر�ة الداروني�ن ا�جدد يدحضها �جل   غولد، يدر�ان جيدا

 
ً
، ألن املتحجرات أثبتت أن ال�ائنات ا�حية لم تنشأ بالتطور التدر��� بل ظهرت فجأة ب�امل  املتحجرات تماما

ا�جدد   الدارونيون  وعاش  �عيشون    -ت�و���ا.  زالوا  املفق  -وما  االنتقالية  األش�ال  بأن  عز�ز  أمل  ودة  ع�� 

و�لدردج �انا يدر�ان أن هذا األمل ال أساس لھ من ال�حة،   ستكتشف يوما ما. وع�� الرغم من أن غولد

التوازن املتقطع. و�زعم    هو:ا  ا جديًد فإ��ما لم يتمكنا من التخ�� عن اعتقادهما التطوري، لذا قدما نموذًج 

 �غ��ات فجائية كب��ةهذا النموذج أن التطور لم يحدث نتيجة اختالفات صغ��ة بل نتيجة 
2

 . 

. فع�� سبيل املثال، زعم عالم املتحجرات األور�ي شایندولف  اخيالي�   اولم يكن هذا النموذج سوى نموذًج 

طفرة هائلة، أي  ان  وغولد) أن أول طائر خرج من بيضة إحدى الزواحف �   (الذي سار ع�� ن�جھ إلدردج

وحسب النظر�ة ذا��ا، �ان من املمكن أن تتحول �عض    .نتيجة مصادفة �خمة حدثت �� ال��كيب ا�جي�ي

�عرضت   إذا  �خمة  حيتان  إ��  ال��ية  االدعاءاتال فجائي  الالتحول  إ��  ا�حيوانات  هذه  وتحتل    ،شامل. 

نفس امل�انة العلمية ال�ي   ،ا �جميع قوان�ن علم الوراثة والف��ياء ا�حيو�ة والكيمياء ا�حيو�ة)ا�خالفة تمامً 

�خيالية ال�ي تدور حول تحول الضفادع إ�� أمراء! ومع ذلك، نتيجة النزعاج �عض علماء  تحتلها القصص ا

املتحجرات املؤمن�ن بالتطور من األزمة ال�ي �ان يمر ��ا جزم الداروني�ن ا�جدد، تمسك هؤالء العلماء ��ذه  

 النظر�ة ال�ي �انت تتم�� بأ��ا أك�� غرابة ح�ى من الدارونية ا�جديدة نفسها
3

. 

لنماذج    صورا  Tim Berra�� محاولة للرد ع�� منتقدي نظر�ة التطور قدم عالم األحياء التطوري "تيم ب��ا  

ال�ورفيت موديل عام  ل  عّدة "إن قارنا سيارة  م، مع  1954م، مع موديل عام  1953سيارات مختلفة وقال 

وح"م، وهكذا، فسنحصل ع�� سلسلة من النشوء واالرتقاء شديد الوض1955موديل عام  
4
كما قدم دوكن�    

ا �� محاضرة لھ من سلسلة النشوء �� ال�ون (�عنوان األشياء املصممة واألشياء الغ��  أيضا نفس املثال تقر�بً 

مصممة) محاوال إثبات أن الذئب وال�لب ينحدران من نفس النوع كطائر�ي ر�اب متشا��ان تم تصميمهم  

�� ا�حقيقة مصممة بصورة منفصلة وليست منحدرة    لنفس الغرض، لكن سيارات تيم ب��ا وطائرات دوكن�

 
1- Émile Borel: (Mécanique Statistique Et Irréversibilité), J. Phys. 5e Série, vol. 3, 1913, pp.189-196. 

 . 36هارون يحيــى: خديعة التطور، ص  -2
 . 36ون يحيــى: خديعة التطور، صهار  -3

4- Tim Berra, Evolution and the Myth of Creationism, Stanford University Press; 1st Edition (June 1, 1990), 
117-119. 
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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ثبتا عكس  ا  و��ذا ي�ون تيم ب��ا ودوكن� قد   -و�ن �انت مصممة من نفس مادة الصنع    – من �عضها البعض  

ما يقصده �ل م��ما، أي أن مجموعة من التشا��ات يمكن أن تنجم عن تصميم ذ�ي بدال من التطور ح�ى  

 تفاصيل دقيقة. و�ن �انوا متقار��ن �� 

 : م تصمیم مشترك؟ أ سلف مشترك    -4- 3

�� عدة سمات ا�حية  ال�ائنات  ب�ن  اش��اك  التصميم   ،هناك  نتساءل هل سببھ  يجعلنا  االش��اك  هذا 

و�ن    -نحن �علم أن دعاة التطور املؤمنون م��م وامل�حدون   املش��ك؟ أم أنھ السلف املش��ك؟ أم كالهما؟!..

أن اإل�سان لم يولد منفصال عن ال�ائنات األخرى بل هو ناتج عن تطور األحياء    يرون   –�ان أك��هم م�حدون  

 لكن ماذا عن دعاة التصميم؟  ،و�األخص من القرود

�عارض   يوجد  أنھ ال  يرون  ذلك  املش��ك، ومع  السلف  يرفضون فكرة  الذ�ي  التصميم  معظم منظري 

م)، "نائب رئيس  1964(ولد   hn G. WestJo نظري ب�ن التصميم الذ�ي والسلف املش��ك. يقول جون ويست 

معهد د�سكفري: "نحن �� معهد د�سكفري منذ زمن طو�ل، نؤكد ع�� أن التصميم الذ�ي ال يتعارض مع  

فكرة أن ال�ائنات ا�حية تنحدر من سلف مش��ك.. لدينا علماء يقرون فكرة السلف املش��ك، مثل عالم  

�� ظ�ي    ،ولدينا بالطبع علماء �عارضون الفكرة �شدة  ،دنتون البيولوجيا ماي�ل بي�ي وعالم ا�جينات ماي�ل  

املتدين�ن   العديد من  قابلت  لقد  الواقع،   ��“  :
ً

قائال يتا�ع ويست  ثم  أمر جيد".  القضية  �� هذه  التنوع  أن 

الداعم�ن للدارو�نية، الذين يجعلون السلف املش��ك موضع االختبار ل�حكم ع�� ال�خص ما إذا �ان “ضد  

مر الذي سي��تب عليھ أنھ لن ينعم بأي حوار حول أدلتھ العلمية"العلم"، األ 
1

. 

ب�ن   التطور�ة  العالقات  وجود  مدى  عن  مختلفة  تصورات  يحملون  الذ�ي  التصميم  نظر�ة  فأنصار 

ح�ى أن �عضهم يقبل بوجود سلف عاملي مش��ك و��جرة دارو�ن العظيمة ل�حياة، يقول    ،ال�ائنات ا�حية

"�عتقد الكث��ون بأن التشكيك �� التطور الدارو��ي يرادف    ، ماي�ل بي�ي �� كتابھ صندوق دارون األسود

ا�خلقية   اعتناق  ا�خل  -التأكيد ع��  بأن  االعتقاد  الشائع  ال�ون، ومن  خلق  بأن هللا  تتضمن  االعتقاد  قية 

آالف سنة فقط وهو تفس�� حر�� للتوراة مازال منتشرا. وليعلم    10االعتقاد بأن أرضا �ش�لت منذ حوا��  

أنھ ليس لدي سبب يجعل�ي أشك �� أن ال�ون عمره بالي�ن السن�ن كما قال الف��يائيون. بل إ�ي أجد فكرة 

بول وليس لدي سبب مع�ن للشك ف��ا.  مقنعة �ش�ل مق  -�ل ال�ائنات ذات سلف مش��ك    -السلف املش��ك  

جًد  علماء  أح��م  بأن  وأعتقد  تطوري،  إطار  ضمن  وسلوكها  ال�ائنات  تطور  درسوا  الذين  زمالئي  عمل  ا 

البيولوجية التطور�ة قد أسهموا �ش�ل واسع �� فهمنا للعالم"
2

. 

  ، لف من قرد أو تراب) فمن وجهة نظر التصميم الذ�ي ليس املهم ما �� املادة ال�ي صنع م��ا اإل�سان (س

مصدر هذه التعديالت    أّن   هل  ، ثّم لكن املهم هو السبب �� �عديل هذه املادة لينتج اإل�سان كما هو عليھ اآلن

 
1- John G. West, Debating Common Ancestry, evolutionnews, May 14, 2016. 
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ً
ذ�ي أم أنھ مجرد عمل القوى املادية الطبيعية العمياء (صدفوي)؟ و�غض النظر عما إذا �ان أحدنا مؤمنا

   -ة  كما �� جاء �� الديانات السماو�  -با�خلق  
ً
   أو م�حدا

ً
أو أي �ىيء بي��ما فإن ا�جميع متفق ع�� أن    دارو�نيا

 اإل�سان لم يخلق من عدم و�نما جاء من مادة أخرى، سابقة عليھ. وا�جميع �عتقد بأن البشر والقرود طين 
ً
  ا

 معد
ً
 معدلة أم  ال

ً
البشر قرودا إذا �ان  النظر عما  . يتوافق �عض دعاة  من تراب، هذه �� ا�حقيقة �غض 

الذين يقبلون  ها �عضهم اآلخر�رفض و صميم الذ�ي مع هذه اإلم�انية،  الت الذ�ي  ، إال أن أنصار التصميم 

أن التطور ناتج بطر�قة عشوائية غ��  فكرة  ال يقبلون ب  -�أسالف    –فكرة انحدار اإل�سان من الرئيسيات  

 ال�ي تدعمها الدارو�نية. و�� الفكرة  ة موجه

�ن التصميم املش��ك والسلف املش��ك. إذ ال يمكن قبول أي م��ما  وال �عارض نظر�ة التصميم الذ�ي ب

توهم التعارض بي��ما يجعل أحدهما نافيا لآلخر. فمن املمكن منطقيا وجود  كما أّن    ،لوحده �ش�ل �امل

 ا.التصميم املش��ك دون وجود األسالف املش��كة أو العكس لك��ما ليسا متعارض�ن إذ يمكن أن �عمال معً 

ا   أن نتصور أن ا�حياة مؤلفة من وحدات مصممة مرتبة   يمكن   كما امتلكت ع�� التار�خ الطبي�� �غ��ات    هرمي�

تطور�ة هامة من خالل عمل القوى الطبيعية ومن خالل توجيھ قوة مشرفة ذكية. يبقى السؤال مفتوحا  

 عندها عن حجم هذه التغ��ات التطور�ة
1

. 

�ان ال��جيح ب�ن التصميم   فل�ن   ،�� أحد احتمال�ن حقيقي�نإ  -كما يقول دعاة التصميم    -وهذا يقودنا  

ترجيح   هو  املادي  والتطور  الذ�ي  التصميم  ب�ن  ال��جيح  فإن  خاطئ  ترجيح  املش��كة  واألسالف  املش��ك 

�حيح. فالتطور املادي يل��م األسالف املش��كة و�رفض أي تصميم حقيقي �� العمليات التطور�ة. �� ح�ن 

التصم نظر�ة  تجر�بيً ت�افح  وم�حوظ  حقيقي  األحياء   �� التصميم  أن  إلثبات  الذ�ي  عن  يم  النظر  �غض  ا 

 حدوثھ بالطرق التطور�ة أو �� مراحل تصميم منفصلة. لم ترفع جلسة ا�حاكمة �� القضية �عد
2

. 

هكذا لم يصل منظرو التصميم الذ�ي لتوافق حول كيفية ظهور البشر، إال أ��م متوافقون حول ضرورة  

يجادلون    الذ�اء بالتا��  وهم  اإل�سان؛  خاللها  من  ظهر  ال�ي  العملية  عن  النظر  �غض  أصلھ  تفس��   ��

الفكر�ة   املواهب  إنتاج  ع��  قادرة  غ��  ما  ذ�اء  قبل  من  املوجهة  غ��  التطور�ة  العمليات  بأن  خصومهم 

 ال�جيبة للبشر، الذين يتمتعون بقدر عال من الذ�اء أو األخالق ا�حسنة. 

 اً: التصمیم في الكائنات الحیة، حقیقي ولیس وھمیّ   -5- 3

ا�جميع غالًبا بالتصميم �� ال�ائنات ا�حية سواًء �انوا من أتباع النظر�ة التطور�ة ومؤ�دوها أو  �ع��ف  

  �ع��فون   املع��ض�ن عل��ا، لكن هذا االع��اف لھ اتجاهات مختلفة ومتعددة، فاملؤ�دون للنظر�ة التطور�ة

النسبة لهم تصميم عشوائي أي ناتج طبي�� أو بمع�ى آخر تصميم وه�ي، أما الرافض�ن  لكنھ ب  ،بالتصميم

 
 . 244الحياة، صويليام ديمبسكي، جوناثان ويلز: تصميم -1
 . 245المرجع نفسه، ص -2
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ا من �ع��ف  بالتصميم ا�حقيقي وُ�نسبوه للمصمم الذ�ي. بيد أن هناك أيضً   فيع��فون   للنظر�ة التطور�ة

 بالنظر�ة التطور�ة وال �ع��ف بالتصميم، أو من ال �ع��ف بالنظر�ة التطور�ة وال �ع��ف بالتصم
ً
 .يم أيضا

ا أن ظواهر ال�ائنات  حيث يصرح منظرو التطور الدارو��ي دومً   ،وفيما ي�� نقوم بتوضيح هذه النقطة

دة ال�ي عقَّ
ُ
م األحياء هو دراسة األشياء امل

ْ
تبدو    ا�حية تو�� بالتصميم، ويع��ف ر�تشارد دوكن� فيقول: "عل

نة �ا تّم تصميمها لغاية ُمعيَّ ُتبو��أ�َّ
ُ

واهر ال�ي يصفها كتاب    ، قد ت�ون ك
َّ
دة، ولكن األجسام والظ الف��ياء ُمعقَّ

ف ع�� تر�ليونات من تلك   ِ
ّ
ؤل

ُ
فھ، بينما يحتوي جسم امل

ّ
عت�� أ�سط من خلية واحدة �� جسم ُمؤل

ُ
الف��ياء �

دة وتصميم هند�ىي بالغ   َية ُمعقَّ
ْ
ِبن مة مع 

َّ
ا�خاليا، كث�� من هذه ا�خاليا تختلف عن �عضها البعض وُمنظ

صبح آلة ُمنِتجة قادرة ع�� كتابة كتاب".
ُ
قة ل�ي ت الّدِ

1
مة  و�قول أيضً    صمَّ

ُ
ا �� موضع آخر "تبدو األجسام امل

اس   مة، لدرجة أنَّ �عض النَّ اس !!  – .. ُمصمَّ ما لألسف ُمعظم النَّ مة    -بل ُر�َّ ك األجسام ُمصمَّ
ْ
�عتقدون أنَّ ِتل

اس ع�� خط م)؛ لكن هؤالء النَّ فس�� ا�حقيقي (من ِقبل ُمصّمِ ارو��ي  -أ، فالتَّ بي�� الدَّ
َّ
ُمختلف  -االنتخاب الط

ا"  ِجد�
2
 . 

ح�ى ولو   –والذي ال ينكره هو    ةتصميم املشاهد ا�حقيقي ينتقد دوكن� معظم الناس أل��م �عتقدون بأن

  -ومن قبلھ دارون    –  ا، ولكن إذا سألناه ما سبب هذا التصميم؟ يجيب دوكن� بأنھ ليس �حيًح   – ا  ظاهر�ً 

بأن "االنتخاب الطبي�� (هذه العملية العمياء وغ�� الواعية والتلقائية) ال�ي اكتشفها دارو�ن، وال�ي �عرفها  

  ل�ل أش�ال ا�حياة  -كما يبدو  -اآلن، �عت�� �� التفس�� للوجود وللتصميم الغائي  
3

طرد �� موقع آخر  ثم �ست  .

مة كما لو   ث�� إ�جابنا �ش�ل كب�� ��يئ��ا ال�ي تبدو ُمصمَّ
ُ
بي�� ت

َّ
ة لالنتخاب الط تائج ا�حيَّ "ومع ذلك، فإنَّ النَّ

صميم والتخطيط". ص (أو عظيم)، وتث�� إ�جابنا بوهم التَّ �انت من ِقبل صا�ع ساعات ُمتخّصِ
4
و�ؤ�ده ��    

الساب  الرئيس  أياال،  فرا�سيس�و  الوظيفي  ذلك  صميم  "التَّ  :
ً
قائال وم، 

ُ
الُعل م  لتقدُّ األمر�كية  ل�جمعية  ق 

 أنَّ 
َّ

م، إال ل ع�� ُوُجود ُمصّمِ ِ
ّ
ھ ُيدل ة وخصائصها قد يبدو و�أنَّ أعظم إنجاز لدارو�ن هو إظهار    لل�ائنات ا�َحيَّ

نة) ُمعيَّ وظيفة  (ألداء  ھ  وجَّ
ُ
امل نظيم  التَّ ُيف  أنَّ  أن  ُيمكن  ة  ا�حيَّ و��  لل�ائنات  طبيعية،  لعملية  كنتيجة  ر  سَّ

جوء �خالق أو فاعل خار�� آخر االنتخاب
ُّ

 الطبي��، دون ا�حاجة إ�� ال�
5

. 

��ا، حيث يقول فرا�سيس كر�ك   الفكرة و�ؤمنون  التطور يؤ�دون هذه  الكث�� من علماء  وهكذا هناك 

Francis Creek  )1916 –  2004  (ا�حائز ع�� جائزة نو�ل وأحد مكتشفي بنية الـ  مDNA    سون  � واجيمس  مع

 
عمى) : الدارونية الجديدة (صانع الساعات ريتشارد دوكنز -1

ٔ
ترجمة: مصطفى إبراهيم فهمي، الطبعة الثانية، دار العين للنشر،   ،اال

 . 21،22م، ص 2002القاهرة 
2- Richard Dawkins, Climbing Mount Improbable, 1996C. p4-5. Cited in: Donald E. Johnson: Probability's 
Nature and Nature's Probability (A Call to Scientific Integrity), Booksurge Publishing 2009, p87. 
3- Richard Dawkins, The Blind Watchmaker (New York: Penguin, 1986), p5. Cited in: Ann Gauger, Douglas 
Axe & Casey Luskin: Science and Human Origins, Discovery Institute Press, Seattle 2012, p31. 
4- Dawkins R. (1986). The Blind Watchmaker, Norton, New York, p21. Cited in: Michael J. Behe: Darwin's 
Black Box, The Biochemical Challenge to Evolution, Free Press, New York 2006, p264. 
5  - Francisco Ayala, "Darwin's Revolution" in Creative Evolution?!, 1994, p3-5. p323 . 
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James Watson    البيولوجيا "يجب أن يتذكروا دومً : محذًرا  م)1926(ولد ال�ائنات  ا أن  علماء   �� ما يرونھ 

ليس مصمم التصميم ُموهمة؛ً◌ ا�حية  أن مظاهر  الدارو�نيون ع��  ألن   ا، ولكنھ متطور فحسب". و�صر 

 .1 �افية لتفس�� التعقيد املشاهد �� ال�ائنات ا�حية -�االنتخاب الطبي��  -اآلليات التطور�ة 

�� املقابل، و  .التصميم �� ال�ائنات ا�حيةلكن �� ا�حقيقة ومع �ل االكتشافات العلمية ا�حديثة تم تأكيد  

فهناك العديد من الظواهر الطبيعية ذات ا�خصائص الدالة ع�� الذ�اء �� األنظمة ا�حية وال�ون ك�ل،  

خواص املعلومات املشفرة �� الدنا، واآلالت والدوائر ا�جهر�ة �� ا�خاليا، والضبط الدقيق    ،ع�� سبيل املثال

  � ياء؛ يمكن تفس��ها �ش�ل أفضل �عزوها إ�� مسبب ذ�ي بدال من العمليات املادية غ��� قوان�ن وثوابت الف�� 

املوجهة. يقول ستيفن ماير مؤكًدا ع�� أن التصميم الذ�ي هو أصل وجود ا�خلية واألصل الفاعل ف��ا دوما:  

يقي والفع�� ألصل "وقد قادت�ي دراسا�ي ملنا�ج علماء العلوم التار�خية إ�� السؤال التا��: ما السبب ا�حق

املعلومات الرقمية �� الدنا والرنا ؟ أو ما (السبب الفاعل حاليا) الذي يمكن لھ أن يحدث مثل هذا األثر؟  

و�ناء ع�� خ���ي املطردة ومعرف�ي بمحاوالت مختلفة حاولت حل هذه اإلش�الية عن طر�ق إجراء تحارب  

و�ية، خلصت إ�� أنھ ال يوجد إال سبب واحد �ا��  محا�اة حيو�ة غ�� موجهة أو باستخدام ا�حا�اة ا�حاس 

وفاعل حاليا �� الوقت ا�حاضر ملثل هذه املعلومات ذات الوظائف املتخصصة؛ وهو الذ�اء 
2

. 

عن    كذلك  �تساءلو ونجد نيوتن �� كتابھ البصر�ات يثبت التصميم �� ال�ائنات ا�حية، وال�ون قاطبة،  

ا بإتقان فيقول: "من أين �شأ �ل ذلك النظام وا�جمال الذي نراه  الغاية ال�ي وجدت ألجلها، وكيفية صنعه

الذي يمنع النجوم من السقوط ع�� �عضها البعض؟ كيف يمكن ألجسام ا�حيوانات أن يتم    االعالم؟ وم ��  

إبداعها وصناع��ا ب�ل هذا الفن، وما الغايات ال�ي جمعت ألجلها أجزا��م املتعددة؟ هل صنعت الع�ن بدون  

ش�ل �حيح  مهارة �� البصر�ات واألذن �غ�� معرفة مسبقة �علوم الصوتيات؟ و�ل هذا ُيوضع �� محلھ �

شديد الدقة، أال يبدو من الظواهر أن هناك �ائًنا غ�� مادي، ��، ذ�ي، موجود �� �ل م�ان، �� الفضاء  

 الالمتنا��، يرى األشياء عن كثب، و�دركها �ش�ل �امل، و�فهمها تماًما من خالل وجودها املباشر لھ"
3
 . 

محاولة   بي  إثباتھ �� 
َّ
الط هوت 

َّ
الال عالم  قدم  التصميم  بي��  �حجة  و�ليام   ��William Paley  )1743 -

ة املنطقية ا�خاصة بـ "صا�ع الساعات" وذلك �� الصفحات االفتتاحية لكتابھ    ،)8051 أفضل صياغة ل�ُحجَّ

أدلة وجود وصفات اإللھ املستنبطة من املوجودات �� الطبيعة"، يضع    ،م، أو1802"الالهوت الطبي��" عام  

ُعُبور أرض بور، اف��ض أن�ي وضعت قدمي ع�� حجر، وُسئلت: "كيف    دفيقول: “عنبي�� قياسھ املشهور  

ما أجبت    أنَّ هذا ا�حجر �ان ُهناك من البداية،  -ألي �ىيء أعرفھ عكس ذلك  -  وصل ا�حجر إ�� هناك؟ ُر�َّ

 
1 -Francis Crick, What Mad Pursuit (New York: Basic Books, 1988), 138.  

ورد هذا النص 
ٔ
 . 15ص ويليام ديمبسكي، جوناثان ويلز: تصميم الحياة،ا

ورده 
ٔ
يضا: ستيفنوا

ٔ
 . 35ماير: توقيع في الخلية، ص ا

2- S. I. Newton: Opticks (A Treatise Of The Reflections, Refractions, Inflections &Colours Of Light)، Based 
On The Fourth Edition London, Dover Publications, Incو New York 1730, 369-370. 

 .16ستيفن ماير: التصميم الذكي، ص  -3
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�ي ع��ت ع�� ساعة مطروحة ع�� األرض، و�جب أن �ستفسر عن كيفية م��ء الساعة إ��   لكن لنف��ض أنَّ

فك�� �� اإلجابة ال�ي أعطي��ا ُمسبًقا وال�ي تقول أنَّ الساعة  ذلك امل�ان عب التَّ وألي �ىيء  –؛ وُهنا من الصَّ

اعة كما قدمت لسؤال      هناك.�انت دائًما    -عرفتھ ولكن ملاذا مثل هذه اإلجابات ال تص�ح ع�� سؤال السَّ

ملاذا هذه اإلجابة غ�� مقبولة �� ا�حالة الثانية، كما �� �� األو��؟ لهذا السبب، وليس لغ��ه، بمع�ى:    ا�حجر؟

ة    نفحص   فعندما
َ
ل

َّ
�

َ
ُمش املتعددة  أجزا��ا  أن  و��  ا�حجر)   �� اكتشافھ  من  نتمكن  لم  (ما  ندرك  الساعة، 

عة لغرٍض ما..." وُمجمَّ
1

. 

ال�ون م��ء باإلح�ام    هو    املصمموالنظام وهذا موجود �ش�ل بدي�ي ل�جميع، وأن  وهذا �ع�ي أن 

الذي وضع هذا النظام �� ال�ون قاطبة، لكن يرد مؤ�دو التطور ع�� هذا التصميم املوجود �� ال�ون بأنھ  

ويعلق ر�تشارد دوكن� ع��    )،وأن مصممھ هو صا�ع ساعات لكنھ أع�ى! وهو (االنتخاب الطبي��  ،مجرد وهم

ة بي��قول بي�� فيقول:   صاغ  " ُحجَّ
ُ
بإخالص عاطفي و�تّم إعالمها من ِقبل أفضل علم بيولو�� �� عصره،    ت

�ا خاطئة.. مكن القول أنَّ (االنتخاب الطبي��) يلعب دور خاطئة تماًما و�ش�ل مجيد  ولك�َّ
ُ
، و�ذا �ان من امل

اعات األع�ى اعات �� الطبيعة، فهو صا�ع السَّ  صا�ع السَّ
2

. 

ه  ،نإذ التصميم  هل  ب�ن  التفر�ق  يمكننا  وكيف  وهم؟  مجرد  أنھ  أم  بالفعل  حقيقي  التصميم  ذا 

 ا�حقيقي والوه�ي؟  

  بمع�ى أن اإل�سان بمجرد النظر إ��   ،لوجود التصميم �� ال�ائنات ا�حية أمر بدي�ي وغر�زي   إدراكناإن  

املوجود بطر�قة ع  �ىيء معّ�ن بذ�اء وال�ىيء  ال�ىيء املصمم  ب�ن  التفر�ق  فإذا  �ستطيع  شوائية وصدفوً�ا. 

و�نما �� مصممة من    ، نظر اإل�سان لل�ائنات ا�حية أدرك بالبد��ة أ��ا ال يمكن أن توجد بطر�قة عشوائية

والفل�ي "غي��مو    Jay W. Richardsواٍع. و�� هذا الصدد �ش�� الفيلسوف "جاي ر�تشاردز" و ِقبل مصمم ذ�ي  

: "ُمعظم األفراد ليس لد��م أد�ى فكرة  ��  Guillermo Gonzalez  غونزال��" �" إ�� أنَّ م�َّ
ُ
كتا��ما "ال�وكب امل

عن كيفية التم�� ب�ن �ائن مصمم بذ�اء و��ن �ائن آخر أنتجتھ العمليات الطبيعية، إال أ��م يدر�ون ذلك  

غر�زً�ا".
3
ا  ا هوإدراكنا لألشياء املوجودة حولنا �ستطيع بالبد��ة أن نم�� ب�ن مب   ناوهذا �ع�ي أن   و��ن  عشوائي�

غم من أنَّ كيمياء ا�حياة تبدو كما لو    بقولھ:  ما هو مصمم بذ�اء. ويعلق فضل رنا ع�� ذلك "بأنھ ع�� الرَّ

 أنَّ الكث�� �� ا�جتمع العل�ي يقمع هذا ا�حدس الوا�ح"
َّ

 �انت من إنتاج خالق، إال
4

. 

 
1- William Paley, Natural Theology; or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity Collected from 
the Appearances of Nature, 12th ed. (1802; Weybridge, Surrey, UK: printed by S. Hamilton, 1809), 1–3. 
2-  Dawkins, R. The Blind Watchmaker, W. W. Norton, London,1985, p5. 
3- Guillermo Gonzalez and Jay W. Richards, The Privileged Planet:  How Our Place in the Cosmos Is 
Designed for Discovery (Washington, DC: Regnery, 2004, 293–311. 
4- Fazale Rana: The Cell's Design (How Chemistry Reveals the Creator's Artistry), Kindle Locations, P 165-
167. 
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تقديمھ   ديمبس�ي  وليم  أعمال  أهم  من  �ان  علميملولقد  خاللهاعاي��  من  اإل�سان  �ستطيع  لتمي��  ا  ة 

أي   ،واألشياء ال�ي جاءت بطر�قة عشوائية وصدفو�ة ،والتفر�ق ب�ن األشياء ال�ي جاءت عن طر�ق التصميم

بالفعل أسس علمية ور�اضية ومنطقية وراء كيفية   العمياء، فهناك  الطبيعة  ال�ي جاءت عن طر�ق قوى 

وال�ىيء املوجود بطر�قة عشوائية، لكن اإل�سان العادي رغم    ،نالتفر�ق ب�ن ال�ىيء املصنوع بإح�ام و�تقا

ذلك �ستطيع التمي�� بي��ما بفطرتھ و�د��يتھ دون أد�ى جهد منھ، ح�ى لو لم يدرك الكيفية واآللية، ولم  

 عن طر�ق ا�حدس.إدراك ذلك يدرس الفلسفة والر�اضة أو املنطق، إال أنھ �ستطيع 

  هل    �سأل،قائال: "ولكن قد  و�رّد    ،كالم دوكن��ستنكر    ichael BeheMو�� هذا الصدد نجد ماي�ل بي�ي  

ھ ألمٌر   م ذ�ي؟ إنَّ ة و�ليم بي��؟ من الذي أجاب ع�� ُحّجتھ؟ كيف تّم إنتاج ساعة بدون ُمصّمِ ُدحضت ُحجَّ

ئيسية لبي��  ة الرَّ هشة، ولكن �حيح أنَّ ا�ُحجَّ ّوِهت ُسمعتھ  -ُمث�� للدَّ
ُ

لم يتم دحضها؛ فلم �شرح   - الذي ش

م وال الفلسفة، كيف ُيمك
ْ
ا غ�� قابل لالخ��ال دارو�ن وال دوكين�، وال الِعل اعة   -ن إنتاج نظاًما ُمعقد� مثل السَّ

م"  -   دون ُمصّمِ
1

قطة حاسمة، وغالًبا ما يِتّم    .
ُ
و�� أن املظهر      تجاهلها، ثم يؤكد �� موضع آخر "بأن هناك ن

ال��هان عبء  يقع  الوا�ح،  صميم  التَّ ُوُجود  ففي  ال��هان:  ِعبء  ع��  ة  �ِشدَّ ر  ِ
ّ
يؤث صميم  للتَّ ع��    الغالب 

ليل البسيط ع�� عينيھ هو" خص الذي ُينكر الدَّ   ال�َّ
2

إن وجدنا    ،كما �� املثال الذي ذكره ماي�ل بي�يو   .

مخلوقا �شبھ البطة ورائحتھ كرائح��ا وصوتھ كصو��ا وملمسھ كملمسها ويسبح كسباح��ا، فسي�ون عبء  

من بالفطرة بأن هناك تصميم وهناك  بطة. وهذا �ع�ي أن ال�خص املؤ   الدليل ع�� من ينفي أن هذا ا�خلوق 

مصمم لھ ال يحتاج إ�� أن يأ�ي بدليل و�ثبات لذلك، لطاملا أن التصميم شيئا وا�ًحا ل�جميع، أما من ير�د  

نفي ذلك التصميم أو نفي إثبات وجود املصمم فيقع عليھ عبء اإلثبات، وهذا اإلثبات وال��هان البد أن  

 قوً�ا ومفسًرا لكيفية
ً

 حدوث ذلك، وال ي�ون ذلك مجرد ادعاء، ح�ى يمكن تقبلھ. ي�ون دليال

وهذا �ع�ي أنھ يجب ع�� العلم العمل مع األدلة املتوفرة، وهو املبدأ الوحيد الذي يجب ع�� العلم تبنيھ 

تفس��   �ستطيع  ال  العلم  أن  بالضبط  �ع�ي  هذا  إن  الطبيعية،  للظواهر  األ�سب  التفس��  إ��  للوصول 

�� األدلة املستقبلية الواعدة. ال يمكن استخدام أسباب مادية غ�� معروفة أو طرق غ��  الظواهر باالحت�ام إ

مكتشفة لعمل هذه األسباب لتفس�� الظواهر أو ملنع تفس��ها بطر�قة أخرى. إن فشل السبب املادي األع�ى 

س��ها. إذا  �� شرح الظاهرة ليفتح باب التساؤل ع�� مصراعيھ حول قدرة أي أسباب مادية عمياء ع�� تف

وجدنا دليال قو�ا يدعونا للتفك�� بأن األنظمة ا�حيو�ة مصممة، فعند ذلك يصبح التصميم تفس��ا منطقيا  

 لعلم األحياء.  

  �� التصميم  نظر�ة  يدعم  دليل  ألي  وجود  ال  أنھ  دوما  الدارو�نيون  يد��  ذلك  من  العكس  ع��  ولكن 

األع�ى: "يجب ع�� علماء األحياء أن يفضلوا النظر�ة    األحياء. كتب ر�تشارد دوكن� �� كتابھ صا�ع الساعات

 
1- Michael J. Behe: Darwin's Black Box, The Biochemical Challenge to Evolution, Free Press, New York 2006, 
p213. 
2-  Fazale Rana: The Cell's Design, P 120-121. 
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 2021)  مارس -ا
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الدليل ا�عدم  لو  ح�ى  منافس��ا  ع��  النظر�ة    الدارو�نية  تفضيل  بالطبع  القول  هذا  يتضمن   ."!! عل��ا 

بطال  إ  لقد منحت النظر�ة الدارو�نية مناعة ضد   ،الدارو�نية ع�� نظر�ة التصميم الذ�ي، لكن تأمل التا��

الدارو�نيون �ل أعباء    السبب رئي�ىي وهو أن يمكن أن ينقد. لذا يرفض  العمياء ال  املادية  عالم األسباب 

األدلة املناهضة وهذا يجب أن يحمل أنصار الدارو�نية أنفسهم ع�� نفس املعاي�� ال�ي يطالبون أ�حاب  

امل األشياء  ألصناف  منتمية  تبدو  ا�حيو�ة  األنظمة  بأن  �ع��فون  أل��م  ذلك  ��ا،  التصميم  صممة  نظر�ة 

بذ�اء
1

. 

إننا �� ا�حقيقة �ستطيع إدراك األشياء املصممة ح�ى ولو لم �عرف الغرض من وجودها بمجرد النظر  

�حد �ي �ىي جو�سون: "يمكننا إدراك أن شيًئا ما مصَمم، ح�ى عندما ال �عرف    ،ف��ا
ُ
حيث يقول الفيلسوف امل

  تعب�� عن أغراضنا"الغرض من وجوده، إال إذا �ان �شبھ األشياء ال�ي نصنعها لل
2

ولو نو�ح قول جو�سون    .

امل هذا  السيارات(ف ثال  نذكر  صناعة  قبل  عاش  وقد  سيارة  ما  �خصا  رأى  هذه    ،إذا  مع�ى  ما  �عرف  وال 

هذه السيارة نتاج العشوائية أم أ��ا نتاج تصميم؟ فمن البدي�ي    إنفهل سيقول    ،ا �ستخدموِمل   ،السيارة

أنھ نتاج تصميم وال يمكن أن   -الذي ال �عرف �� األساس ما الغرض منھ  -والفطري سيقول عن هذا ال�ىيء 

 .)ي�ون نتاج العشوائية والصدفة

ياس عل��ا؟ �علق فضل  لكن هل اآلالت ال�ي صنعها اإل�سان �شبھ ال�ائنات البيولوجية ل�ي �ستطيع الق

رنا ع�� ذلك" �ستند حجة صا�ع الساعات إ�� األسئلة التالية: هل األنظمة ا�حية �شبھ األجهزة ال�ي صنعها  

يمكن   وهل  القياس،  هذا  قوة  مدى  ما  كذلك،  األمر  �ان  و�ذا  القياس؟  هذا  لت��ير  يكفي  بما  اإل�سان 

استخالص استنتاج عقال�ي منھ؟"
3

ع�� من أنكروا حجة صا�ع الساعات ال�ي قال ��ا    حاول فضل رنا الرد  .

وليام بي��، حيث قالوا بأن ال�ائنات ا�حية وأعضا��ا ليست شب��ة بالساعات أو األنظمة املي�انيكية ال�ي 

 صنعها اإل�سان، لكن أجساد ال�ائنات العضو�ة ليست شب��ة ��ا.  

األجهزة ال�ي يصنعها اإل�سان شب��ة    أنثبت  �حة هذا القياس، و   تلكن مع تقدم العلم الطبي�� ثبت

من األجهزة الصناعية، إن ال��كيب املعقد ل�خلية    باملي�ان��مات ا�حيو�ة، بل إن األجهزة ا�حيو�ة أعقد بكث��

يكن   لم  إ��    معروفا ا�حية  ا�حياة  إرجاع  أن  �عتقدون  التطور  دعاة  �ان  الوقت  ذلك  و��  دارون،  أيام 

ت�� أمرا مقنعا بما فيھ الكفاية. ولكن تكنولوجيا القرن العشر�ن �عمقت  املصادفات والظروف الطبيعية �ع

 �� أصغر جسيمات ا�حياة وكشفت أن ا�خلية �� أك�� النظم ال�ي واجه��ا البشر�ة �عقيدا
4
 . 

ولكن منتقدي هذا القياس لم يكن �� عهدهم تلك االكتشافات العلمية ال�ي ظهرت �� العصر ا�حا��،  

ه ديفيد  �ان  بي�يولقد  ماي�ل  عليھ  و�رد  الفكرة،  هذه  منتقدي  أك��  ة   إنَّ "  بقولھ:  يوم  �ُحجَّ هيوم  نقد 

 
 . 277ويليام ديمبسكي، جوناثان ويلز، ص -1

2- B. C. Johnson: The Atheist Debater’s Handbook (Buffalo: Prometheus Books, 1981, 45. 
3- Fazale Rana: The Cell's Design, P 120-121 

 . 107هارون يحيــى: خديعة التطور، ص -4
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ة   د ُوُجود اختالف جوهري ب�ن األنظمة املي�انيكية واألنظمة ا�حيَّ ِ
ّ

ؤك
ُ
صميم ال�ي ت م    قديم،التَّ ره تقدُّ قد دمَّ

ة ا�حياة م الذي اكتشف آِليَّ
ْ
."الِعل

  1
ات    ، ث��ة  فتقنيَّ

ُ
انو والتكنولوجيا ا�حيو�ة ا�جديدة امل مثل استخدام  – النَّ

�� ا�حاسوب  و�شف��  DNAتكنولوجيا   ،DNAشر�ط و�شف��   ، -DNA الكيمياء   يقدم ذ�اء  ة  �ُحجَّ ًرا  ُم�ّ�ِ

ب  �� البيوكيميائية  املعلومات  بأنَّ  القائلة  الفكرة  اشئة  النَّ ات  قنيَّ الّتِ هذه  ز  عّزِ
ُ
� حيث  الفعل  ا�حيو�ة: 

�� املوجودة  البياناِت  تطبيقا��ا  و�ستخدم  مع   DNA معلومات،  البشر  ��ا  يتعامل  ال�ي  ر�قة 
َّ
الط بنفس 

.املعلومات
  2

ال�ائن ال�� شبيھ بالكمبيوتر، و�ذا كنا    فإّن   فكما نحن نقيس الكمبيوتر كهارد و�ر وسوفت و�ر   

 ذا ال�ائن ال�� مصمم.  �عرف بأن الكمبيوتر نتاج تصميم، فقطعا ال بد أن ي�ون ه

 : DNA  التصمیم الذكي واكتشاف عالمات الذكاء في الدنا   دلیل   - 4

عام   شو�سن��جر1967��  بول  مارسيل  الفر��ىي  الر�اضيات  عالم  شارك   Marcel Paulم 

Schützenberger  )1920  –  1996 ًا م) �� مؤتمر كب�� �� معهد ويستار بجامعة بنسلفانيا، والذي جمع عدد  

من علماء الف��ياء والر�اضيات املشهور�ن من ناحية، وعلماء ا�حياة من ناحية أخرى. �� ذلك املؤتمر،    اكب��ً 

نظر�ة التطور ال�ي �عتمد  أصبح مارسيل واحًدا من أوائل العلماء املتم��ين �� العالم الذين أشاروا إ�� أن  

ت�ون �حيحة أن  يمكن  ال�ي تحدث �ش�ل عشوائي ال  الطفرات  الالزمة إل�شاء    ،ع��  الطفرات  ألن عدد 

�ان   الذي  والوقت  ا�حجم  املرات  بآالف  تجاوز  بالصدفة،  الطفرات  هذه  �حدوث  الالزم  والوقت  التنوع، 

تتوافق ف��ا العشوائية أبدا مع الوظيفية، فضال    متاًحا. فقد الحظ أن الشفرات البشر�ة ع�� سبيل املثال ال

��    ةفعندما نصنع �غ��ات عشوائية �� برنامج حاسو�ي نجد أ��ا ال تمتلك أي فرص  ،عن التقدم واالرتقاء

إ�شاء شفرات �شر�ة ذات قدرات وظيفية بمع�ى أن احتمال صدفة �شكيل برنامج يمكن لھ إجراء أي عملية  

 ف�ل ما يظهر هو مجرد اصطفاف للرموز ال مع�ى لھ 1/000101حسابية �ساوي أك�� من 
3

. 

�ع��ف العديد من علماء البيولوجيا التطور��ن ��جزهم عن تفس�� �شأة املعلومات الغامضة �� ا�خلية  

  سون وكر�ك لبنية الدنا � وكيفية عملها. وقد �غ�� مفهوم البيولوجي�ن نحو فهم ا�خلية ا�حية �عد اكتشاف وا

�سليط الضوء ع��    و�دأ  ثورة البيولوجيا ا�جزئية ��ذا االكتشاف،  أشعالحيث �انا أول من  .  م1953عام  

املعلومات الداخلية الدقيقة جدا �� خاليا ال�ائنات ا�حية، كما أن هذه املعلومات ستغ�� و�عيد صياغة  

 لها. إجاباتأن يقدموا  �شأ��ا  التساؤالت ال�ي يجب ع�� الباحث�ن �� أصل ا�حياة

الدنا  �انت لبنية  عدة  اكتشافات  وا  ،هناك  اكتشاف  أن  ا�حاملة  �إال  الدنا  �خصائص  وكر�ك  سون 

�ان قد  العلمية، و�ن  �� �عض األوساط  ال��ايد   �� العلماء اآلخذ  إدراك   �� لھ فضل كب��  �ان  للمعلومات 

 
1- Michael J. Behe: Darwin's Black Box, The Biochemical Challenge to Evolution, Free Press, New York 2006, 
p218. 
2- FazaleRana: The Cell's, P 243. 
3- Herbert Wilf, Dominique Foata: "In Memoriam: Marcel-Paul Schützenberger, 1920-1996 " Electronic 
Journal of Combinatorics, served from University of Pennsylvania Dept. of Mathematics Server, 12 October 
1996. 
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التصميم   مظاهر  من  واحًدا  مظهًرا  األقل  ع��  هناك  أن  أخرى  علمية  أوساط   �� تماما  علم  اكتمل   ��

ا باالنتقاء الطبي�� أو غ��ه من اآلليات الطبيعية البحتة األخرى، رغم  ا وافيً البيولوجيا لم يفسر �عد تفس��ً 

  �� بأن التصميم املدرك هذا لم يكن حقيقة و�نما هو وهم. وقد �شرا بح��ما  أن كر�ك نفسھ �ان �عتقد 

تحت عنوان "ال��كيب ا�جز�ئي لألحماض النوو�ة: بنية ا�حمض    ،Natureا�جلة العلمية املرموقة الطبيعة

األك�ج�ن   املنقوص  الر�بوزي   Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure forالّنووّي 

Deoxyribose Nucleic Acid"
1
  –   Maurice Wilkins  )1916وقد حصال ��ذا االكتشاف مع موريس و�لكن�    

 م1962ل �� الطب أو علم وظائف األعضاء عام  ع�� جائزة نو�م) 2004
2

. 

ولم يو�ح هذا االكتشاف بنية الدنا فقط، بل أيضا ب�ن أنھ يخزن املعلومات مستخدما أبجدية كيميائية  

األسس  �س�ى  وال�ي  بدقة،  املتسلسلة  الكيميائية  املواد  من  سالسل  وأن  حروف،  أر�عة  من  م�ونة 

وت  Nucleotide  النيو�ليوتيدية ال��وت�ن تخزن  جز�ئات  لبناء  الالزمة  (املعلومات)  التجميع  �عليمات  نقل 

�عدما   الشه��ة،  بالتا�� فرضيتھ  صاغ کر�ك  ا�حياة.  قيد  للبقاء ع��  ا�خلية  تحتاجها  ال�ي  واآلليات  املهمة 

"، وال�ي تنص ع�� أن األجزاء الكيميائية من الدنا (األسس  sequence hypothesisطورها "فرضية التسلسل 

  نيو�ليوتيدية) �عمل �ا�حروف �� اللغة املكتو�ة، أو �الرموز �� شفرة ا�حاسوبال
3

فكما أن حروف اللغة   .

فإن   هكذا  ترتي��ما،  عند  املعلومات  تنقل  اآل��  ا�حاسب   �� الرقمية  الرموز  وأن  مع�ى  ذات  جملة  ت�ون 

ا ر�تشارد دوكين� وعالم  يضً أا ذكره  املعلومات الكيميائية املشفرة �� الدنا تتشابھ مع هذه العمليات. وهذا م

 ال��مجيات بيل جيتس. 

م، ذلك ا�حدث  2000عام    Francis Collins  ومع اكتمال مشروع ا�جينوم البشري ع�� يد فر�سيس �ولين�

عام   كر�ك  يد  الدنا ع��  بنية  اكتشاف  منذ  ا�حية  لل�ائنات  املعلومات  بأهمية  الو��  رفع من درجة  الذي 

حقيقة وجود املعلومات داخل ال�ائنات ا�حية، إ��    ة تبدو أك�� غموضا عند النظرصبحت ا�حياوأم،  1953

ال�ي    إ��و�رجع ذلك   ا�خلية،  املعلومات داخل  بالضبط ماهية  نفهم  أن  الصعب  أنھ من  �ىيٍء واحٍد، وهو 

 جهزة ا�حاسب.أ �شبھ إ�� حد كب�� املعلومات ا�خزنة داخل

فإذا    ،راثية ولغة ا�حاسب نورد املثال الذي أورده ستيفن مايرول�ي نو�ح التشابھ ب�ن لغة الشفرة الو 

 معنا النظر �� هذه الرموز: أ

AGTCTGGGACGCGCCGCCGCCATGATCATCCCTGTACGCTGCTTCACTTGTGGCAAGATCG

TCGGCAACAAGTGGGAGGCTTACCTGGGGCTGCTGCAGGCCGAGTACACCGAGGGGTGAGG

TGGGGGCTGAGCGCGGGCCGGGGCCGCGGGCCGGGGCTAGGGGCTGAGTCCGCCGTGGGG

 
1- J. D. WATSON & F. H. C. CRICK, Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose 
Nucleic Acid, Nature, 171, 25 April, 1953, 737–738. 
2- The Nobel Prize in Physiology or Medicine: Francis H. C. Crick, James D. Watson and Maurice H. F. 
Wilkins 1962. 
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TCCGCCCTGGGGTGCGCGCCGGGGCGGGAGGCGCAGCGCTGCCTGAGGCCAGCGCCCCATG

CGCTCTGGATCTGCTTTCGGGAGAACCAGCAGCTTCAGGCCCGGCTTCTCCAGCCC 

من األحرف األبجدية ككتلة من املعلومات املشفرة، ور�ما ت�ون جزًءا من نص أو    تبدو هذه السلسلة

ذلك أن هذه السلسلة من األحرف ليست مجرد �شكيلة عشوائية من    ،�حيح  بالفعلشفرة آللة، وهذا  

  ن رنا ولك��ا تمثيل �جزء من سلسلة �عليمات التجميع الوراثية لبناء آلة بروت� ،C   ,Gو   Tو   Aاألحرف األر�عة 

RNAال�ي �عد حاسمة للتعب�� ا�جي�ي (أو معا�جة املعلومات) داخل ا�خلية.  بوليم��از 

 السلسلة من الرموز:  هوهذ

0101011101101000011001010110111000100000011010010110111000100000011

000100001101101111011101010111001001110011101000110100001100101001000

000001101111011001100010000001101000011101010110110101100011001010010

001011011100010000001100101011101100110010101101110011101000111001100

1000000110100101110100 

وهذا التسلسل أيضا ليس مجرد نظم عشوائي للرموز، و�نما هو ال�لمات األو�� إلعالن االستقالل (��  

شر�ة...) مكتو�ة بالتحو�ل الثنائي للشفرة األمر�كية القياسية لتبادل املعلومات (أس�ي  مسار األحداث الب

ASCII(
  1

ُ�ستخدم �سلسل قص�� محدد من الصفر والواحد يتوافق مع حروف أبجدية    ،شفرةهذه ال. ��  

 محددة أو أرقام أو عالمات ترقيم
2

. 

نالحظ هنا أن هات�ن القطعت�ن من املعلومات املشفرة �ستخدمان �شا��ات مختلفة، فاألو�� �ستخدم  

ا�حاسب اآل��، وكالهما    أجهزة املستخدمة ��    ASCIIالشفرة الوراثية �� الرنا، و�ستخدم الثانية شفرة أس�ي  

يفية ومتطلبات االتصال  معقد، و�ت�ونان من �سلسل غ�� متكرر متخصص للغاية متعلق باملتطلبات الوظ 

ال�ي يؤديا��ا، و�فسر هذا التشابھ كما ذكرنا �� السابق مالحظة دوكين� و�يل غيتس أن شفرة آلة ا�جينات  

�شبيھ وهو  ا�حاسوب،  و��  ��    �شبھ  املعلوماتية  ال��مجيات  ب�ن  التشابھ  هذا  من  نفهم  ماذا  لكن  محلھ، 

علوما�ي املوجود �� الدنا وا�جز�ئات ا�حيو�ة املهمة األخرى؟  منتجات الذ�اء الوا�� بال نزاع و��ن التسلسل امل

 
1- ASCIIزية الحديثة ولغات غرب  : هي مجموعة رموز ونظام ترميز مبني على االبجدية الالتينية بالشكل الذي تستخدم به في اإلنجلي

خرى. يعتبر معيار 
ٔ
وروبية ا

ٔ
نظمة تمثيل الرموز في الحاسوب، ويحدد عالقة تناظر بين قيمة رقمية لتتابع البتات   ASCIIا

ٔ
من بين ا

ي البت (
ٔ
و واحد، ا

ٔ
ن الحواسيب تتعامل فقط بإشارات كهربائية إما صفر ا

ٔ
و رسم مستخدم في اللغة المكـتوبة. إذ ا

ٔ
ي  ) فbitوبين رمز ا

رقاما بالنظام الثنائي، ومجموعة من ثمانية بتات تمثل البايت 
ٔ
ن تمثل هذه البتات بتسلسلها ا

ٔ
. ومن ثمة Byteلغة البرمجة، ويمكن ا

رقام الثنائية. 
ٔ
 ظهرت الحاجة للتعبير عن الحروف والرموز بواسطة اال

- John Wiley and Sons: Digital Electronics: Principles, Devices and Applications. Anil KumarThe Atrium, 
Southern Gate, Chichester, West Sussex England, copyright, 2007, p. 28. 

 .39ستيفن ماير: توقيع في الخلية، ص -2



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(148) 

ال��مجة    �� التصميم  ينكر  الذي جعلھ  ال��مجة، ما  لغة   �� التشابھ  لم �سأل دوكين� نفسھ عن هذا  ملاذا 

 ا�خلو�ة رغم أنھ يقره �� برمجة ا�حاسوب؟ 

 : یمانیة إ عقدیة    ولیست نظریة علمیة    نظریة التصمیم الذكي   - 5

اب النظر�ة جميًعا (بما ف��م مؤمن�ن أم غ�� ذلك) وسمهم با�خلقي�ن، فيقول ستيفن ماير  �حأيرفض  

�� محتواها ومن�جي��ا أ  وهو من أسا�ىي  �ش�ل  تخالف  الذ�ي  التصميم  نظر�ة  "إن  النظر�ة  مناصري    ك�� 

�حاولة  ا�خلقو�ة، وال�ي تؤسس أطروحا��ا ع�� الكتاب املقدس؛ �� ح�ن أن نظر�ة التصميم الذ�ي تأسست  

مسبب   وجود  إ��  باستمرار  �ش��  وال�ي  الطبيعة،   �� نالحظها  ال�ي  واألش�ال  الصور  �عض  وتفس��  شرح 

باالعتماد ع�� النظام السب�ي أحد أهم القوان�ن ال�ي يقوم عل��ا عاملنا"
1

و�قول �� موضع آخر "لقد أعطت�ي   .

إل��ا لننطلق �� ت�حيح األف�ار املغلوطة    سوء السمعة ال�ي حظيت ��ا منصة �� ولزمالئي كنا بأمس ا�حاجة

وا�خلقية   الذ�ي  التصميم  ب�ن  والتقار�ر  املقاالت  من  العديد  خلطت  فقد  الذ�ي؛  التصميم  نظر�ة  حول 

التوراتية بتفس��ها ا�حر�� لسفر الت�و�ن، �� ح�ن ردت مقاالت أخرى األف�ار نفسها ال�ي طرحناها �� نقدنا،  

أنھ (خذالن القانو�ي الذي أقرتھ ا�حكمة    وصورت عملنا ع��  املنع  للتحايل ع��  للعلم) أو محاولة خبيثة 

ضد �عليم نظر�ة ا�خلق �� املدارس العامة"  ۱۹۸۷العليا سنة  
2

�� ورقة    ثاكستون   قّدم  م،1986و�� عام  .  

  بحثية
3

ال ُيقصد بھ إلھ مع�ن و�نما ما تكشفھ �عقيدات  و تأكيًدا و�ح فيھ التصميم الذ�ي املعلن عنھ    ،

 الدنا هو وجود مصمم لها دون كشف هو�ة هذا املصمم: 

"مع البيانات ا�جديدة ال�ي وفر��ا البيولوجيا ا�جز�ئية، يمكننا أن نجادل اآلن لصا�ح وجود سبب ذ�ي  

ق طر�ق  عن  ا�حياة؛  �شأة  الدنا  وراء  شفرة  يمكننا    DNAياس  إنھ  أقل  لم  أ�ي  (الحظ  مكتو�ة.  اللغة  ع�� 

قيد   الواقع  ا�حدث  من  القفز  خطأ  يرتكبون  ا�خلقو��ن  من  فكث��  ل�حياة).  اإلل�ي  ا�خلق  ع��  االحتجاج 

الدراسة، إ�� إلھ الكتاب املقدس مباشرة. وانطالقا من املعطيات العلمية وحدها، يمكننا فقط استنتاج أن  

تفس�� املعقول ل�حدث هو وجود سبب جوهري. ال يمكننا �عر�ف ذلك السبب بأك�� من هذا، ال يمكننا  ال

ا�حسم ما إذا �ان؛ ساميا أو باطنيا، إلھ الكتاب املقدس أو �ائن ذ�ي آخر. ر�ما يمكننا �عر�ف ذلك العامل  

�ش�ل أك�� اعتمادا ع�� حجج أخرى؛ فلسفية أو الهوتية"
4

. 

ا �ستنتجھ نظر�ة التصميم الذ�ي قائمة ع�� أدلة تجر�بية؛ إضافة إ�� أن استدالال��ا ال  فإن م ،ومن هنا

 ،تحتكم إ�� أي مرجعية دينية. وفيما يخص محتوى النظر�ة فإنھ يختلف أيضا عما يرد �� نظر�ة ا�خلقي�ن

�� ما جاء ��  فا�خلقو�ة تدافع عن �عض القراءات والتفس��ات �� الكتب املقدسة، وتحديدا ال�ي تؤكد ع
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3- Charles B. Thaxton, Origin Science: New Rules, New Tools for the Origins Debate (a paper circulated at 
the annual meeting of the American Scientific affiliation, Houghton College, Houghton, NY, Aug. 8-11, 1986. 

بحاث،  جون بول، مايكل بيهي: إعادة المحاكمة (القصة الخفية لقضية د -4
ٔ
وفر)، ترجمة: سارة بن عمر، مركز براهين للدراسات واال

 . 26-25م، ص2017، 1ط
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معينة. �� ح�ن أن، نظر�ة التصميم الذ�ي ال تقدم أي تفس�� لذلك   األديان بأن اإللھ قد خلق األرض �� مدة

وال تو�ح حقيقة وماهية املصمم، وال تتحدث عن أي نموذج لتفس�� الطول الزم�ي أليام ا�خلق، وال تق��ح  

التعقيد املالحظ ��    –�علل من خاللھ  –ا  سببيً   أي عمر محتمل لألرض، بدال من ذلك، فإ��ا تطرح تفس��ا

 ا�حياة والطبيعة. 

 : نتائج البحث -6

 إ�� عدة نتائج �ان أهمها:  البحث توصل

ال�ائنات ا�حية �ىيء غ�� مادي،  البحث  أثبت • الذ�ي أن أصل  هو  و   من خالل عرض نظر�ة التصميم 

  مصمم بذ�اء و�تعقيد محدد لھ غاية وهدف وليس عشوائًيا.

) ال يمكن أن ي�ون نتاًجا عشوائيا  DNAة التصميم أن التعقيد املوجود بنواة ا�خلية (الدنا  �ر أكدت نظ •

 وذلك بالدليل العل�ي التجر��ي. 

التصميموجهت   •    نظر�ة 
ً
��    عددا نقص  أثبتت �جزها، مثل  ال�ي  التطور  نظر�ة  ع��  االع��اضات  من 

ال�جل األحفور   �� الكب��ة  والفجوات  االنتقالية،  �ىيء  ا�حفر�ات  الظاهر من ال  املفا��  والظهور  ي، 

 إ�خ. واألجنحةلل�ائنات ا�حية مثل "األسماك ذات الزعانف، والطيور ذات الريش، واملناق��، 

 التطور الدارو�ي �� التطور العشوائي، والسلف املش��ك.  دعاءاتإ فندت نظر�ة التصميم الذ�ي •

 إ�� هو�ة    نظر�ة علمية وليست دينية، ألّ��ا ال  أظهرت الدراسة أن نظر�ة التصميم الذ�ي •
ً
�ش�� صراحة

 دعاءات البعض أ��ا عقيدة إيمانية.إ التصميم الذ�ي، رغم

 من �و��ا نظر�ة علمية. أن نظر�ة دارون تقوم ع�� االعتقاد أك��  نظر�ة التصميمأو�حت  •

وكشفت    ،ع�� حلقات وسطى  عثورهم  أثبت أ�حاب نظر�ة التصميم الذ�ي ز�ف ادعاءات التطور��ن �� •

 عن �و��ا غ�� حقيقية وناتجة إما عن طر�ق عدم الو�� أو التدليس املتعمد. 

   البحثدعم   •
ً
سوف يحطم ، وأن تقدم العلم  فكرة أن النظر�ات العلمية ال يمكن اعتبار صدقها مطلقا

 
ً
   أك�� النظر�ات اعتقادا

ً
   تماما

ً
نظر�ة بطليموس �� ثبات األرض، وغ��ها    حطمت نظر�ة �و�رنيقوس  مثلما

 من النظر�ات العلمية ال�ي غ��ت مجرى التار�خ. 
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 خلدون فکر ابنأزمة الحضارة واإلنسان في  
 

 

 

 : ملخص

نبالغ   ال  إّن لعلنا  قلنا  التقّد   إذا   �� كب�ً�ا  شأًنا  بلغت  ا�حا��  الوقت   �� اإل�سانية  العل�ي  ا�حضارة  م 

بالشقاء    ،التكنولو��و  ا�حضارة  تلك  �� ظل  ما �عرف    ،االغ��اب عن ذاتھو ومع ذلك �شعر اإل�سان  وهو 

ؤ،  بظاهرة شيُّ
ّ
ينتجھ من سلعحيث    الت بما  تقاس  أمر    ،خدمات و   أصبحت قيمة اإل�سان  ابن  وهو  بھ  تنبأ 

   ، �� حديثھ عن ا�حضارة وأزمة اإل�سان  ،خلدون قديما
ّ
  ، ا�حضارة �� عصرهو اإل�سان  ل أزمات  عندما حل

  (ا�حضارات)   أن تب�ىلهذا وجب    ، املبادئ و القيمعن    ببعد اإل�سانحضارات األمم مرتبط  ا��يار    ورأى أّن 

د �� جانب آخر    ...األخالقو   ع�� القيم
ّ

بمع�ى أن �ل حضارة تأخذ    التفاعل ب�ن ا�حضارات،مبدأ  ع��  و�ؤك

صراع كما تقول النظر�ة املعاصرة  الصدام و  بّناء ال يقوم ع�� ال  و تفاعل  ةحضار�  ع�� جدلّية  من ال�ي قبلها

هذا  فإّن  ،وال��فإ�� ذروة النعيم  م�ى ما وصلت تلك ا�حضارةو�رى ابن خلدون أّن  ون.تعند صمؤ�ل هانتج

ف�ى  فيص�� صبيا    ينمو حّ�ىيبدأ صغ��ا ثم    ،بال�ائن ال�� �� أطوار حياتھ  ها ش��  وقد  وانحاللها��دد �سقوطها  

ل      .و�سقط  ا�حضارة  تنحل  الشيخوخة فالهرم، وهنامرحلة  يبلغ  ثم    ،يافعا
ّ
، حسب ابن العصبيةهذا وتمث

�شاط  خلدون،   ألي  األساسية  واجتما��الرك��ة  ا�حضارة  سيا��ي  بناء  ال��وة  ��  اإل�سان  �عّد  مثلما   ،

 . ا�حقيقّية ل�ّل حضارة

 

Abstract: 
   Although Modern human civilization had achieved a lot of progress humans feel 

reification. Ibn Kaldon analyzes crises of humanity and civilization. He asserts that 

civilization must rely on values and morals and its fallen deviation from divine method 

also declined civilization that is connected with prosperous civilizations which interact 

each other. He pointed that civilization looks like human beings in different stages 

starting from childhood and finishing with old age. Also, civilization must take all 

principles of morals. 

 

 

 

 عبد الرزاق الدغريد.  



زمة الحضارة وإالنسان في  
ٔ
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 مقدمة:  -1

 ال بأس بھ من النجاح والتقدم، لقد استطاعت  ال 
ً
، حسب  شك �� أن ا�حضارة املعاصرة قد حققت قدرا

  التكنولو�� سّيًدا التقدم    وحاجات، ليصبح ع��ي وتحقق �ل ما يحلم بھ اإل�سان من مطالب  أن تل�ّ   تقديري،

ت  للعالم. ومع ذلك
َ

طِلق
ُ
�� "هابر ماس"    كما يرى تنذر بأن ا�حضارة تمر بأزمة أو مأزق  فزع    صيحات  فقد أ

"ح�ن   "أشفيشر"  ��اليوم  أننا  ب "  Schbutzenأعلن  ا�حضارة،  �عيش  ا��يار  "أشبنجلر"    و�ذهب   ظل 

"Schpengler"    ��نيتشھ"  أّما    أن ا�حضارة تدخل اليوم مرحلة التدا��، وقد حكم عل��ا باملوت والدمار.إ"

"Nietzha "   بالسفينة    ، أشبھ"أشفيشر"  حد �عب��إّ��ا، ع��    ،الهاو�ة  إ��  أن ا�حضارة املعاصرة �س��ب  فيصّرح

منمن    تيار  يمخرها  ال�ي والبد  هائل،  شالل  تحت  العاتية  من  مجهودات  األمواج  إلنقاذها    ا�جرى   جبارة 

 إن �ان ثمة أمل �� ذلك.  الرئي��ي ا�جرى  إ���عاد��ا و ا�جان�ي ا�خط�� الذي سمحنا لها باالنطالق فيھ،  

ا  إن
ً
 �سيط

ً
أصيبت    أّن هذه ا�حضارة قد   مفاده   استنتاج بدي�ي  يف��ي بنا إ��  �� ا�حضارة املعاصرة   تأّمال

 من أن ترتبط با�جانب الرو�� واألخال��، و�منظومة القيم،  ،عميقةمرجعّية  بأزمة  
ً
ألهت اإل�سان    فإّ��ا   فبدال

أصبحت املنفعة    من هنا،  �ما.القيم �ستمد وجودها م�ح�ى أّن    ف�نهذين الطر   والواقع، فال مرجعية خارج

ع�ى  املادية �� الغاية القصوى، كما أصبح اإلنتاج واالس��الك غاية تطلب لذا��ا، وأصبحت ا�حضارة ال
ُ
إال    �

 تافهً  ابالشق املادي ليصبح اإل�سان �� ظلها شيئً 
ً
 ، تحكمھ النوازع واإل�سانية.ا

عالم بھ  تنبأ  ما  وحلل  وهذا  �خص  عندما  �عيد،  زمن  منذ  خلدون"  "ابن  ا�حضارة    أزمات  االجتماع 

وأن ا��يارها مرتبط باالنحالل واالنحراف عن    ،باألخالق والقيم  ىأن حضارات األمم تب�  وذهب إ��  واإل�سان

 . عا�شهاعمق األزمة بأ�عادها التار�خية وا�جتمعية ال�ي  مفهوم ا�حضارة عنده�خ��ل من�ج هللا. و 

 مفهوم الحضارة عند ابن خلدون:  -2

أن �ش��   "ابن خلدون" ذلك    إ��   بداية  يجب  �� فكر  الصدارة  يحتل  ا�حضاري  ا�جتمع    أّن أن مشروع 

  ، حر�ًصا�� مشروعھ ا�حضاري   ، �ع����ا األزمات، و�ان "ابن خلدون"  مازالت  ا�حضارة اإل�سانية املعاصرة

والسياسة    ع�� العقالنية  قيم  ع��الرشيدةترسيخ  اهتمامھ  ز 
ّ

رك مثلما  م�انتھ  ،  وتطو�ر  ھ  اإل�سان 
ّ
  ألن

 .ها��ا ومنطلق حلولاحور أزمم �� ا�حضارة، و  األك�� ال��وة )اإل�سان(

قد عرف "ابن خلدون" ا�حضارة " بأ��ا التفنن �� الن�ف واستجارة أحوالھ، وال�لف بالضائع ال�ي تأنق  و  

للمطاب املهيأة  �الصنائع  فنونھ،  الفرشوسائر  أو  املبا�ي،  أو  املال�س  أو  بتفاوت    ،خ  تتفاوت  وا�حضارة 

العمران، فم�ى �ان العمران أك�� �انت ا�حضارة أكمل، و�� كذلك غاية العمران، و��اية لعمره وأ��ا مؤذنة  

بفساده، غ�� أن فساد العمران ال �ع�ي فساد ا�حضارة معھ وزوالها، بل �� طور من أطوارها ف�ي روح سار�ة،  

الدول    إ��  الالحق، وتنتقل ا�حضارة من الدول السالفةإ��  ا القدرة ع�� التشكيل واالنتقال من السابق  له
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ب�ي العباس. وع�� قدر عظم الدولة ي�ون شأ��ا   إ��ب�ي أمية من ا�خالقة، فانتقلت حضارة الفرس للعرب، و 

 .1"�� ا�حضارة

�ي فو�التا��    ،أن العصبية �� الرك��ة األساسية ألي �شاط سيا��ي أو اجتما��  إ��  ويش�� "ابن خلدون"

 ا�حرك األول ل�حضارة وا�جتمع، كما أ��ا ا�حور األسا��ي �� حياة الدول واملهالك. 

األمة    أّن   و�رى   عن سقوط ا�حضارة عندما تز�د �� الن�ف والرخاء،  وقد أفاض ابن خلدون �� ا�حديث 

ت ما بأيدي أهل امللك قبلها ك�� ر�اشها و�عم��ا فتك�� عوائدهم و�تجاوزون ضرورات العيش  إذا �غلبت وملك"

تباع من قبلهم �� عوائدهم وأحوالهم وتص�� لذلك النوافل  اوخشونتھ إ�� نوافلھ ورقيتھ وز�نتھ و�ذهبون إ��  

ل امللك أقصروا من  أنھ إذا حصى  عوائد ضرور�ة �� تحصيلها و�تفاخرون �� أ�ل الطيب ولبس األنيق و�ر 

ثروا الراحة والس�ون والدعة ورجعوا إ�� تحصيل ثمرات امللك من املبا�ي  آاملتاعب ال�ي يت�لفو��ا �� طلبھ و 

واملساكن واملال�س، فيبنون القصور و�جرون املياه ويغرسون الر�اض، و�ؤثرون الراحة يتأذن هللا بأمره وهو  

 .2"أحكم ا�حاكم�ن

با�جد ُر�ي ا�جيل الثا�ي   استاثروا  "لو  :ديثة عن سقوط ا�حضارة والدولة بقولھ�واصل "ابن خلدون" حو  

ا السلطان عن ا�حماية واملعونة ال يجري �� عقولهم سواه  ا  م��م ع�� ذلك يحسبون ما ينالوا من العطاء أجرً 

بل بھ ع��  ا من الشوكة وتقا  ا �� الدولة وخضرً ا  املوت فيص�� ذلك وهنً   ع��  وقل أن �ستأجر أحد نفسھ 

من جهة، وا�جهة الثانية أن طبيعة امللك تقت��ي الدعة، وقد اتخذوا الدعة    ا منا�� الضعف والهرم عقًد 

وصار لهم طبيعة وجبلة و�تقلب خلق التوحش و�نسون عوائد البداوة ال�ي �انت ��ا    اا وخلًق ا  والراحة مألًف 

القفر فال يفرق بي��م و��ن السوقة من ا�حضر    امللك من شدة اللباس و�عود االف��اس ور�وب البيداء وهداية

الدولة بما     ع��إال �� الثقافة والشارة فتضعف حماي��م و�ذهب بأسهم وتنكسر شوك��م ويعود ذلك و�اال

   ح�ى  املعيشةتلبس من ثياب الهرم ثم ال يزالون يتلونون �عوائد ال��ف وا�حضارة والدعة ورقة  
ً
  �عودوا عياال

 .3حامية آخري  ع��

 الحي: الکائن نظریة  -3

ا�حضارة   أّن  وأشار إ��  شبھ "ابن خلدون" ا�حضارة بال�ائن ال�� وطبق عل��ا قانون الطبيعة وناموسها، 

، ومع األيام �شتد عوده و�نمو جسمھ و�ك�� ح�ى يبلغ  اضعيًف  ا�اإل�سان الذي يولد صغ��ً  ثالث  تمر بمراحل

 ألطوار تتمثل �� طور البداوة طور التحضر، ثم طور التدهور. تمام الن�ج واالكتمال �� سن األر�ع�ن وهذه ا
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ٔ
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ٔ
 عماد الدين ٕابراهيم عبد الرازق   .ا
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يمثل لھ "ابن خلدون" بمعيشة البدو �� ال�حاري وال��بر �� ا�جبال، والتتار �� السهول،    طور البداوة:   -1

 حاجا��م وعاد��م.   سوى   قوان�ن مدنية وال تحكمهمإ��  وهؤالء ال يخضعون 

 قب الغزو والفتح ثم االستقرار �� املدن، وهذا الطور يقوم : هو طور تأسيس الدولة عطور التحضر  -2

 الدين والعصبية.  ع��

مرحلة اال�غماس ��    إ��  �أ�ي �� ��اية التحضر، �عد مرحلة االزدهار، ووصول الناس و :  طور التدهور   -3

الدولة �� ذا��ا  املناكر. و�ري "ابن خلدون" أن مراحل تحضر    إ��   ال��ف والتحلل من األخالق، و�غي�� العادات

  .1عوامل تدهورها، ذلك أن ا�حضارة و�ن �انت غاية العمران ف�ي �� الوقت نفسھ مؤذنة ب��اية عمره

 : قیمة العدل ودورها في العمران والحضارة -4

  : أن الظلم مؤذن بخراب العمران، يقول   و�رى   أهمية العدل �� قيام ا�حضارات،  ع��  "ابن خلدون"  يؤكد 

الناس �� أموالهم ذهب بآمالهم �� تحصيلها واكتسا��ا ملا يرونھ حينئذ من أن غاي��ا    ع��  علم أن العدوان"ا

��م من أيد��م. ثم يقول أعلم أن هذه ا�حكمة املقصودة للشارع �� تحر�م الظلم، وهو ما    انت�ى  ومص��ها 

 . 2ابھ، وذلك بانقطاع النوع البشري ينشأ عنھ فساد العمران وخر 

  درجة بروز الدولة القو�ة املهيمنة وسيطرة ا�حضارة   إ��  درب حضارة اإل�سان  ع��  أن التقدم  إ��  ويش��

مهددة    ع�� ا�حضارة  فستبقي  اإل�سان  أزمة  استمرت  وطاملا  ا�حديث،  العصر   �� حصل  ما  وهو  البداوة 

 نحتاجھ �� عصر  
ً
بال��اجع وا�خراب. هنا �ستنتج أن "ابن خلدون" قد أسهم �� حضارة عصره، وال نزال فعال

البعض فيھ  السبيل  إ��  �س��  ذ إ��    إدراك  اإل�سان  الواحد  ي حضارة  تنشأ   ويعت�� .3البعد  ا�حضارة    "أن 

ورفاهية  لنتيجة   العمل  تقسيم  ثم  النفس  عن  والدفاع  العيش  كسب   �� التعاون  بوجود  اإل�سان  شعور 

 كيان ا�حضارة.  ع�� القضاء إ�� العيش الذي يؤدي

�حظات أزمة خانقة،    إ��  وجود �حظة يبدأ ف��ا اإلجماع البشري �� التوجھ  إ��  نظرنا  بن خلدون"ا  و�لفت "

لال  
ّ
�ساهم �� �عف�ن األجواء و�عميق األزمة، إن هذه ال�حظة �� �حظة  بقدر ما  ،  حال لها  �ادة اإلنتاجز   �ش�

االكتمال الطا�� للعمران الناتج عن �حظة سيادة عالم األشياء "أي املنتجات واملاديات" وذلك ع�� مثلث  

جهة من  ع��ا  البحث  وشدة  جهة  من  األشياء  توفر  طغيان   �� يتمثل  متناقض  والضعف  أخرى   جهن�ي   ،

 من أن يمتلك اإل�سان األشياء ��    ع��  املتنا�� للتحكم ف��ا والقدرة
ً
وضعها موضعها من جهة ثانية، و�دال

لها، ألن امتالكها صار محور حياتھ وحركتھ وصار هو "الوجهة والغاية"   امل�  اهذه ال�حظة، يصبح هو عمليّ 

و�ش�ل �ش�ن �ل  ا  �سان من ا�جوع هو ما يحصل كث��ً ولذلك تصبح املفارقة �� مثل هذا العالم أن موت اإل
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 .د. شكري المامني
ً
يضا

ٔ
نظر ا

ٔ
مل للنشر والتوزيع ، طـ ا

ٔ
  . 35، ص2010،  31: ابن خلدون وعلم االجتماع اإلنساني، دار ا

  . 700-699 ص -المقدمة : -2
يضا: محمد يوسف الجوهري: ابن خلدون إنجاز فكري متجدد، د.

ٔ
 . 21، ص2008ط، مكـتبة اإلسكندرية،  ينظر ا

 . 45 اإلنساني، صشكري المامني، ابن خلدون وعلم االجتماع   -3
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تحقيق عالم األشياء وتكدسها،  إ��    �عود  بفقدان عالم األشياء و�نما  ال يرتبط  –حضارة إ�سانية معاصرة  

وما ينتج عن ذلك التكدس من منا�ج �� ا�حياة والتفك�� والتعامل ب�ن اإل�سان وأخيھ اإل�سان و�� هذه  

" ال�ي أنتجت ا�حضارة ع�� تحرك العمران نحو تحقيق عالم األشياء ثم تفقد  ال�حظة �ستحيل   "الوجهة 

 �� التال��ي ع�� العصبية القدرة
ً
 . 1"توحيد األهواء باتجاه تلك الوجهة وتبدأ �� أيضا

ز و 
ّ

 : الّنقاط اآلتية �� خالصة التجر�ة ا�خلدونية �� العمران البشري وا�حضارةت��ك

تأصيل مفاهيم    إ��  ضطر خالل عمليتھ التنظ��يةا  فهم أزمة حضارتھ  تھحاولم  ��  ن"بن خلدو ا"  إّن   -)  1(

 جديدة تتجمع وتت�امل داخل النسق املعر�� اإلسالمي. 

واقع قدر��ا  -  )2( اليوم من  البالغة  ا�خلدونية �ستمد قيم��ا  األزمة    ع��  املشاركة  تحليل   �� املساهمة 

ما    إ��  ألشياء الذي انبثق من وصول ا�حضارة الغر�ية الغالبة اليوموال�ي تتمثل �� طغيان عالم ا  ،املعاصرة

  الرؤ�ة   وانطالقا من هذه  املادي،  الّرفاه  يمكن أن ي�ون �حظة اكتمالها، حيث ارتبط خالص اإل�سان بمفهوم

  ا ي�ون معاصرً ألن    األمر الذي يخّولھ  –عن الواقع وتنبأ بحدوثھ �لما توافرت شروطھ  "ابن خلدون"  تحدث  

والغرب  أ الشرق   �� اليوم  النفاذع�� حّد  ك�� من �عض مفكري  يمتل�ون  األزمة    إ��  سواء، ممن ال  أعماق 

 البشر�ة. 

�� تحليل أزمة مجتمعھ وحضارتھ ال�ي �ان �عيش ف��ا،    الثاقبة  خلدون"أّن رؤ�ة "ابن    مما سبقيّت�ح  

 من   ع��  ا وصلت إليھ حضارتنا املعاصرة وقدرتھمل   واستشرافھ
ً
  تحليل ذلك والتنبؤ بما سيحدث مستقبال

تقاس قيمتھ بما    ااإل�سان �� ظل هذه ا�حضارة شيئً   حيث يصبح   ا��يار ا�حضارات،  إ��  لرفھ) يؤديا(ترف  

  بن خلدون" �ان سابق لعصره بما يملكھ من قدرة ا  أن "  نرى، من وجهة نظر �خصّية  ولذا  ينتجھ من سلع

 التار�خ، ورؤ�تھ ملستقبل ا�حضارة اإل�سانية. األحداث وقراءة  إ�� النفاذ ع��

 مة الحضارة الغربیة المعاصرة: أز -5

مجموعة من  كشفت ع��ا  أزمة    ،مع�ى  �عيش ا�حضارة الغر�ية املعاصرة أزمة ب�ل ما تحمل ال�لمة من 

إ��    الذين  الفالسفة املعاصر�ن �� ظل هذه ا�حضارةذهبوا  من  ��يء    بوصفھ  أن اإل�سان املعاصر �عيش 

 وأول هؤالء الفالسفة:  ،األشياء

 ھابرماس:   -1- 5

لهذه األزمة وأو�ح أن السيادة �� ا�حضارة الغر�ية (الرأسمالية) ت�ون  ا  لقد قدم "هابرماس" ��خيصً 

  ه وجودب   وما عاد يحس  قيمة،أّية  إل�سان �� هذه ا�جتمعات الرأسمالية  فلم �عد ل  ،وقواه  اإلنتاج  لعالقات

ا التقدم التكنولو�� بنوع من االغ��اب. ولقد ركز "هابرماس" �� تحليلھ للمجتمع  وشعر �� ظل هذ  حقيقي،ا�

 .2ظاهرة الهيمنة التكنولوجية (التقنية) والعقل األدائي  ع�� الرأسما�� املتقدم

 
 .166ص -المقدمة : -1

2 - Habermas (J) Legitimaton Crisis, Translated by Thomas Maccornthy, Henmam Book, London 1976, P.5.  
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التوسع ��    و���  ز�ادة العقالنية األدائية،  إ��  أ��ا أدت  ع��  و�صف "هابرماس" عملية التحديث �� الغرب

حساب العقالنية التواصلية    ع��  �� ا�جال االقتصادي واإلدارة، والعلم والتكنولوجيا  األدا�ي ل  نطاق الفع

جميع مجاالت ا�حياة،    ع��سيطرة وهيمنة التكنولوجيا    إ��  أدى   أن هذا التقدم  و�رى   �� ا�جال االجتما��.

التقدم اإل�سان  أداة   وحول هذا  اآللة،  إ��  لإلنتاج مثلھ مثل  قيمتھ    تغ��ب عن ذاتھ، وأصبح فا  ووسيلة 

  .1تقاس بما ينتجھ من سلع، وأصبح العلم ذاتھ هو قوة اإلنتاج ا�جديد، وأصبحت الشرعية مستمدة

 : "Recitation"  –التشیؤ عند لوكاتشي  -2- 5

يقصد بالتشيؤ أن ا�جتمع يجب أن �شبع حاجاتھ عن طر�ق تبادل السلع، وهذا يتطلب أن يتم تنظيم  

 .  2وفق نموذج عالقاتھ االقتصادية و�التا�� �عم ظاهرة التشيؤا�جتمع �لھ 

أشياء جامدة، واتخاذها لوجود مستقبل، واكتسا��ا    إ��  تحول الصفات اإل�سانية  أيضا  التشيؤ  �ع�ي 

اغ��اب اإل�سان �� ظل العالقات الرأسمالية، ع��    محيال  املع�ى  فيصبح ��ذا  لصفات غامضة غ�� إ�سانية،

لسلع تقاس بقيم��ا الواقعية، و�نما تتحدد بقيمة مجردة يحددها السوق. و�ري "لو�ا�ش" أن  حيث لم �عد ا

�صبح  و   و�ش��ى.تباع    أشياء  إ��  يحول البشر الذي    للنظام الرأسما��،  اقو��   اأخالقي�   اهذه الفكرة �ش�ل نقًد 

صبح ا�جتمع "يمثل طبيعة  ��ذا أ  من األشياء، شأنھ �� ذلك شأن العالم الطبي��،  االعالم االجتما�� عامل 

عن الفعل اإل�سا�ي شأنھ �� ذلك    مستقّل جانب العالم الطبي�� األص��، وأصبح كما يبدو لو أنھ  إ�� ثابتة" 

 .3شأن استقالل قوان�ن الطبيعة

عن ظاهرة التشيؤ فخصائص العقلنة    سؤولة امل   ويستنتج "لو�ا�ش" أن عملية العقلنة أو العقالنية ��

والقدرة االجتماعية  ا�حياة  تفاصيل  �ل  �حساب  القابلية  البشري    امليكنةإحالل    ع��  ��  العمل  محل 

والقدرة   العمل  ع��  العضوي،  نطاق  إ��  تقسيم  وتوسيع  ميكن��ا،  �سهل  متخصصة  صغ��ة  وحدات 

 .4ما يري "لو�ا�ش" �� توسيع للتشيؤالتخصص �� العمل اإلداري، فالعقلنة �� مجال العمل ك 

 :"Fetchismضمنیة أو فتشیة السلع عند ماركس " -3- 5

يري "ماركس" أن أسلوب اإلنتاج الرأسما�� هو أسلوب ونظام منتج للسلع، ف�ل التنظيمات االقتصادية،  

الرغم من أن    �السلع، وع�هذه الغاية، و�� إنتاج    � و�ل تفاصيل عملية اإلنتاج �� النظام الرأسما�� ��دف إ�

  �ا بمجرد دخولها �� عالقات تبادل �� السوق مع غ��ها من السلع األخرى السلع �� نتاج العمل البشري، إال أ�ّ 

 
1 - Habermas : Scions and technology as I dealagy, Beacon Press, 1974, P.194.   
2  - Luck as. (G) Histony and class Consciousness, Translated by Rodney Livingston, Masline Press, London 
1971. P.110.  
3 - Luckas: Op, cit, P.112. 
4  - bid, P.115.  
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وق، مثل العرض والطلب، و�ذلك �ستقل عن أصلها  قواني��ا ا�خاصة ال�ي �س�ي بقوان�ن الّس   حيث تكتسب

 .1ص ��االبشري واالجتما��، و�صبح لها كيا��ا ا�خا

فتشي أن فكرة  أن نو�ح  أواصر وطيدة وعالقة حميمة مع مفهوم "ماركس" عن    ةو�جب  السلع ذات 

هو اف��اض وجود مسميات معينة ل�حياة اإل�سانية، و�حدث االغ��اب �ش�ل  الذي  "  Alienation"  باالغ��ا

"ماركس" أن هذه الظاهرة  اإل�سان البيئة االجتماعية ال�ي خلقها بيده. ولقد رأي    �عام حينما �سيطر ع�

ا�جتمع  �� خاصة  بصفھ  كما    تحدث  ينتجون،  ما  �سيطرون ع��  ينتجون وال  البشر عما  ينفصل  عندما 

 .2ينفصل �عضهم عن �عض، ومن ثم يفقد العمل جماعيتھ

 :"One Dimensional Man" ماركیوز واإلنسان ذو البعد الواحد: -4- 5

  واالغ��اب وضمنية السلع عند "ماركس" انطلق "ماركيوز" من فكرة من نفس فكرة التشيؤ عند "لو�ا�ش"  

البعد الواحد تنبثق من التفاقم    ي اإل�سان ذ  عن   البعد الواحد. واألطروحة األساسية "ملاركيوز"  ي اإل�سان ذ 

"ماركيوز" تحول اإل�سان �� ظل هذا    ى الالمحدود لسلطة اآللة �� ا�جتمعات الصناعية الك��ى املتقدمة، ير 

 من العالقة ب�ن الفرد  العد  ذي الب  التقدم التكنولو��
ً
واحد والُبعد التق�ي لسلطة اآللة، بحيث تفرز نمطا

محددة   نقطة   �� يتموضع  وعيھ  وتجعل  اليومي،  ووجوده  االجتما��  بتنظيمية  تحكم  ال�ي  واملؤسسات 

 هة نحو الهدف الذي ترسمھ الدولة. وموّج 

طرة والهيمنة ا�جديدة للدولة ومؤسسا��ا داخل ا�جتمعات  وتحدث كذلك "ماركيوز" عن وسائل السي

الرأسمالية املتقدمة، وهيمنة اآللة الصناعية الكب��ة واالتجاه االس��ال�ي الساحق الذي نجح �� نزعھ من  

الذو�ان داخل تياره املتمكن، بحيث أصبح اإل�سان �� ظلھ يخضع لقوان�ن اإلنتاج، وقيمة تحدد بقوان�ن  

 . 3عالسوق والسل

التقدم   �ُ�عد �عتمد ع�  ،أن اإل�سان هنا أصبح ذو ُ�عد واحد كما �سميھ "ماركيوز"إذن    من الوا�ح 

 عن ذاتھ، بل  
ً
التكنولو�� والعل�ي، ُ�عد يقاس بما يتم إحرازه من إنتاج للسلع، و��ذا أصبح اإل�سان مغ��با

 عما ينتجھ من سلع و�نتاج، وأصبحت العالقات االجتماعية  
ً
ترتبط بقوان�ن اإلنتاج، ومن هنا حدث منفصال

 �شو�ھ لقيم اإل�سان، وجوهره ا�حقيقي، بل أصبح هناك تفكك اجتما��، وا�عدمت القيم ا�حقيقية.

 :"  EnjolindiuidualTheھوركھایمر ونھایة الفرد " -5- 5

أنھ    �يمر" عن اغ��اب الفرد �� ظل ا�جتمعات الصناعية املتقدمة (الرأسمالية) وأشار إ�  تحدث "هوركها

ع� �عتمد  ظهوره  بداية   �� الرأسما��  النظام  �ان  فلقد  أهميتھ،  اضمحالل  و��  عميقة  أزمة  من    � �عا�ي 

 
س المال، ترجمة. فالح عبد الجبار   -1

ٔ
خرون،كارل ماركس: را

ٓ
ول،المجلد    وا

ٔ
الجزء الثاني، دار التقدم، موسكو، بدون سنة   اال

    .108ـ للنشر، ص
،  244عالم المعرفة، الكويت، عدد  غلوم،هابرماس، ترجمة.د. محمد حسن  إلىإيان كريب: النظريات االجتماعية من بارسوند   -2

    .298ـ ، ص1999
3-Marcuse (H) : One Dimensional Man Beacon. Press, 1966. P158. 

 
ٔ
. ا

ً
يضا

ٔ
داب،جورج طرابيشي، دار   ترجمة.اإلنسان ذو الُبعد الواحد،  ماركيوز:نظر ا

ٓ
     .66ـ ، ص1971بيروت،  اال
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، أما  األفراداقتصادي قوي يتعلق ب  ا�جهود ال�خ��ي واألفعال املستقبلة لألفراد، ولذلك �ان هناك أساس

األساس االقتصادي للفردية، إذ   ىاآلن ومع ان��اء الرأسمالية اللي��الية، وظهور رأسمالية الدولة فلقد اختف

 . 1وحدات إنتاجية أك�� من الشر�ات واملؤسسات �األفراد بل ع� �أصبحت الرأسمالية �عتمد ال ع�

مجاالت ا�حياة، فا�حضارة  �  الك��ى ع�  هنا نجد ضياع الفرد واغ��ابھ �سبب سيطرة اآللة واملؤسسات 

اآللة، ومن هنا �عيش اإل�سان    �شعور اإل�سان بذاتھ أل��ا حضارة �عتمد ع�  �الصناعية املتقدمة تق��ي ع�

 ا ينتجھ. مم �� ظل هذه ا�حضارة أزمة حقيقية فعلية ألن قيمتھ �ستمد

  " عند  نجدها  الفكرة  "أنفس  ا�جماه��ية  الثقافة  عن  "ltureMass Cuدورنو"  اعت��  لقد  أن  أ"  دورنو" 

إخضاع و�� ا�جماه�� للسلطة القائمة    �لو�� الذي �عمل ع��الثقافة ا�جماه��ية �� جزء من النظام االيدو 

والتسليم ��ا، ورأي "ادورنو" أن السيطرة التكنولوجية تتوسط جوهر الثقافة ا�حديثة، ال�ي �عت�� بدورها  

 من خالل  
ً
 مستن�فا

ً
 أن تكنولوجيا الثقافة ال تحدث من  توسطا تكنولوجيا

ً
وسط جماه��ه، وقد الحظ أيضا

خالل مجاالت معينة، ولك��ا تحدث داخل ا�حضارة ك�ل، و�� ضوء الوسط ا�جماه��ي ال تتحدث ا�حضارة  

 .2إال عن صوت واحد متحكم هو صوت العقالنية التكنولوجيا

ا إال أ��ا تمر بأزمة حقيقية و�� اضمحالل  ما سبق أنھ رغم تقدم ا�حضارة الغر�ية وازدهارهم  �ستخلص

مّما عّمق اغ��ابھ عن    تقاس بما ينتجھ من سلع،  قيمتھ   حيث أصبحت   قيمة اإل�سان واغ��ابھ عن نفسھ،

    الذي �ان   خلدون"،"ابن    رغم التقدم العل�ي والتكنولو��، وهذا تماما ما تنبأ بھ وهّدد كيانھ    ذاتھ
ً
مستشرقا

 لعصره، بما أمت�لة من قدرة ع�
ً
وعصره، وا�ع�اس    ھزمة مجتمعأل ت�خيص  الالتحليل و   �للمستقبل وسابقا

  ،يا يحيط ��ذه ا�حضارة من أزمات وما �ع��ي اإل�سان من ضياع ذا�مل  تقديرهو   ،ا�حضارة املعاصرة   � ذلك ع�

 وشعور باالغ��اب. كيانلوفقدان ل

 

 

 

 

 

 

 
1-Lohmann. (G): The Failures self-Realization, on International Harkiesmens Eclipse al ol Reason 
oybasg,1941. P.238.     
2-Horkhiemen and Adorni : Mass Culture industny, New York, 1973. P.122.  
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 اإلتاحة االّتصالیة للشباب، حدود التواصل ووضعیات االغتراب: 
 المحفزات الجدیدة للهجرة النفسیة 

 

 

 

 

 ملخص:  

ا�حاضر وتأثرت كغ��ها من املمارسات االجتماعية بالسياقات ال�ونية  لقد �غ��ت ظاهرة ال�جرة �� الزمن   

من   جغرافيا  املتباعدة  اإل�سانية  ا�جماعات  تمكنت  أن  �عد  الشبكية  اآللية  ا�جتمعات  و�روز  ا�جديدة، 

 التقارب اجتماعيا ووجدانيا، بفعل اإلتاحة االتصالية النشيطة واالندماج التكنولو�� السريع.

السمات التفاعلية املستحدثة للواقع االجتما�� للشباب �شأت قراءات جديدة ملسألة    و�� إطار هذه 

ال�جرة، ومعان أخرى لرغبة الشباب �� الفرار من مجتمعاتھ ا�حلية بحثا عن ا�خالص املوعود وا�حظوظ  

قائمة عن  الوافرة �� مدن األحالم البعيدة، خاصة �عد أن �جزت املؤسسات الوطنية واألنظمة السياسية ال

توف�� البدائل الناجعة ملعا�جة وضعيات االغ��اب النف��ي للشباب، وتمكينھ من فرص االندماج الفاعل ��  

ا�جتمع. مقابل نجاح الوسيط اإللك��و�ي �� تقر�ب فكرة ال�جرة والتسو�ق لنجاحات مغامرات املهاجر�ن، 

�و�ج لنماذج جمالية ولغو�ة وجنسية  وسرد مالحمهم وقصص بطوال��م �� تجاوز �ل أش�ال ا�حدود، وال�

من   نوع  إ��  ا�حرقة"  أو"  ال�جرة  وموسيقى  ألغا�ي  الواسع  االنتشار  أدى  حيث  الهامش.  بلدان   �� مفقودة 

النف��ي  هرو�ھ  وعزز  ا�حلية،  مجتمعاتھ  إ��  الشباب  انتماء  أضعف  ما  وهو  الوهم،  و�يع  الو��  تز�يف 

لكث�� م��م إ�� مهاجر�ن اف��اضي�ن يجو�ون عالم الطواف  وانفصالھ التدر��� عن مسقط الرأس، فتحول ا

و�دأت   االف��ا��ي،  جحافل  اخ��ق��ا  ال�ي  ألوطا��م  حقيقية  ملغادرة  املناسبة  ال�حظة  ينتظرون  الواسع، 

 حدودها ا�جغرافية �� التال��ي واالنكسار �عد أن سمح �ل م�ان ف��ا باالخ��اق والنفاذ.

 االغ��اب االجتما��  –اإلتاحة االتصالية  –الشباب   –سية  ال�جرة النفال�لمات املفتاحية: 
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Abstract: 
 
The phenomenon of migration has changed in the present and, like other social 

practices, has been affected by new global contexts, and the emergence of 
network communities as geographically distant humanitarian groups have been 
able to converge socially and emotionally, owing to active connectivity and rapid 
technological integration.  

Within these interactive characteristics of the social reality of young people, 
new readings of migration and other meanings of the desire of young people to 
flee their communities in search of promised salvation and ample opportunity in 
distant cities of dreams have emerged. Dreams emerged especially after national 
institutions and existing political systems have failed to provide viable 
alternatives to addressing the psychosocial alienation of young people, and to 
enable them to integrate effectively into society. For the e-middleman they bring 
the idea of immigration and marketing closer to migrants’ adventurous 
adventures, list their turtles and tournament stories beyond borders, and 
promote missing esthetic, linguistic, and sexual models in margin countries. 

The widespread spread of songs and music of immigration or "burning" led to 
a kind of falsification of awareness and the sale of illusion, which weakened the 
youth's belonging to its local communities, strengthened their psychological 
flight and their gradual separation from the birthplace, many of them becoming 
virtual immigrants who wander in the vast world of circumcation. They wait for 
the right moment to leave their virtual hordes, and their geographic boundaries 
have begun to fade away and break after each place has been allowed to penetrate. 
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 مقدمة:  -1

تطورت ظاهرة ال�جرة من تحر�ات جماعية قديمة إ�� �جرات حديثة بدافع االرتزاق أو ألسباب أخرى  

سياسية أو تجار�ة أو سياحية، وال�جرة سواء �انت قديمة أو حديثة، داخلية �انت أو خارجية قد ت�ون  

 تنقالت تلقائية عفو�ة أو منظمة بقطع النظر عن توصيفها القانو�ي شرعية أو غ�� شرعية. عبارة عن 

وع�� غرار بقية املمارسات االجتماعية إل�سان هذا العصر، تأثرت ال�جرة بالسياقات ال�ونية، و�روز  

�سار  أك��  وفكر�ة  ثقافية  بتحوالت  شب�ي  مجتمع  خلق   �� ساهم  أسا��ي  كشر�ك  االف��ا��ي  عا  العالم 

وامتدادا وتداخال، بفعل تأث�� اإلتاحة االتصالية ودورها �� فتح أبواب األمل �� مستقبل أفضل، واالنفتاح  

الناجعة  البدائل  تقديم   �� التقليدية  املؤسسات  �ل  فشلت  أن  �عد  وذلك  الساطعة.  األضواء  عالم  ع�� 

سباب التقليدية واملستحدثة لرغبة  للتغي��، و�جز املؤسسات الرسمية �� مجتمعاتنا ا�حلية عن معا�جة األ 

واملعاي��   القيم  و�نتاج  ا�حلم  مجتمعات  إ��  واليأس،  واال�سداد  الفساد  مجتمعات  من  الفرار   �� الشباب 

 املناسبة لتجسيم العدالة وت�افؤ الفرص �� العالقات والتعاقدات ا�جتمعية. 

�ل من أش�ال االنفصال املعنوي عن  برزت مظاهر من الالمباالة وال�جرة النفسية كش   و�� تو�س مثال،

البيئة االجتماعية األصلية ال�ي تمهد إ�� ال�جرة ا�حقيقية الحقا، وذلك �عد أن تحول الوضع االقتصادي ��  

الرأسمالية   �سود  عندما  ماركس"،  "�ارل  عنھ  تحدث  الذي  االقتصادي  باالغ��اب  شبيھ  وضع  إ��  تو�س 

و  جميع  ع��  خاصة  طبقة  و�ستو��  اآلسر  املتوحشة  اإللك��و�ي  الفضاء  سطوة  عن  فضال  اإلنتاج،  سائل 

شعور داخ�� بالغر�ة لدى الشباب، تمثل ��   وغياب البديل االجتما�� ا�حقيقي وا�حفز والعادل إ�� خلق

�شاط حالة من عدم التكيف االجتما��، وا�عدام األمن النف��ي وا��يار الشعور بقيمة الذات وقدر��ا ع��  

 �� ا�جتمع. االندماج الفاعل 

فإ�� أي مدى تؤثر اإلتاحة االتصالية للشباب �� ا��يار قيم وأخالقيات العمل، وتطور مظاهر االغ��اب  

العوامل   وغياب  النفسية  الشبابية  ال�جرة  من  جديد  لواقع  ذلك  يؤسس  أن  يمكن  وكيف  االجتما��؟ 

 التقليدية لتعلق األفراد باألوطان؟  

 بفکرة الهجرة:  اإلتاحة االتصالیة وعالقتها -2

إن اإلتاحة االتصالية أو التطور االتصا�� املعولم، باإلضافة إ�� ما تبعھ من كسر ل�حدود أمام حركة  

ع��   العالم  دول  مختلف  سيطرة  فرص  وتقليص  والهو�ات،  وا�خدمات  واأل�خاص  والبضائع  الرساميل 

  �� جديدة  نفسية  محفزات  إ��  التو���ي  مجتمعنا   �� أدت  قد  بفكرة  مجتمعا��ا،  ا�جديدة  األجيال  عالقة 

 ال�جرة.
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 : حجم التفاعل وتقییم االستخدام:  واألنترنات   الشباب   -1- 2

األن��نات   شبكة  ��جلھ  الذي  الكب��  ا�حضور  وموادها)  إن  من  (بخدما��ا  هو  الشباب،  اهتمامات   ��

التنشئة االجتماعية األخرى  تحولت إ�� فاعل ثقا�� و�علي�ي يوازي بقية مؤسسات  بحيث  التنوع والكثافة  

�� مواجهة أنماط    وامجتمعة، ف�ي تختصر للشباب العالم الكب�� املنفتح بثقافاتھ وصوره ورموزه، ليصبح

نحو   وتفك��هم  بخيالهم  تدفع  مغايرة،  وثقافية  ومشاعر    مث��اتسلوكية  رغبات  لد��م  تحرك  انفعالية 

ستخدام، أمام �عدد مجاالت التوظيف السل�ي وا�حة لال   إس��اتيجيةمختلفة، مما يكشف بوضوح غياب  

ال�ي باتت عبئا اجتماعيا وتر�و�ا كب��ا، �� عالق��ا ��ذه الفئات الشبابية ال�ي تحتاج أك�� من غ��ها إ�� التأط��  

 واملرافقة واإلحاطة.  

قط  ال يجب أن يرتكز فالفضاءات االتصالية ا�جديدة  إن أفق التكنولوجيا االتصالية املستخدمة ��  

التيقظ إ�� وضعيات   ع�� توف�� الوسائل املادية والتجه��ات الالزمة للنشاط والكسب املادي، و�نما يجب 

ومراجعة   والوساطةالتثقيف   املنظومات  بتأهيل  و�الذات  أوال  ترتبط  وال�ي  الشباب،  �عيشها  ال�ي 

الص تكنولوجيا  من  انتقل  قد  اليوم  العالم  أن  باعتبار  االستغالل  تكنولوجيا  اس��اتيجيات  إ��  ناعة 

 املعلوماتية والصناعة الرقمية.

األن��نات، ال من حيث �� أداة لالتصال  شبكة    ايا استخدامات لذلك تطلب األمر معا�جة عاجلة لقض 

والوساطة الثقافية ووسيلة للعلم واالقتصاد والتجارة فقط، و�نما من حيث النظم اإلدار�ة واالجتماعية  

التنظيمية ال�ي تمثل أساس اشتغال هذا الوسيط، وجملة التفاعالت البشر�ة    ال�ي �ش�ل البيئة  الشاملة

الثقافية واالجتماعية. حيث سيتغ�� هي�ل    ا�حيطة الناحية  بالغة األثر من  نتائج  ي��تب ع��ا من  بھ، وما 

قطا��  عمالة  ت�خم  مقابل  وتراجعا،  تقلصا  والصناعة  الزراعة  عمالة  و�شهد  العاملة،  القوى  توزيع 

 )2007، مرئية. (بطوشخدمات واملعلومات، فاألن��نات جامعة شعبية غ�� ا�

   الجدید: أثر الوسائط المتعددة في تغییر الرموز الثقافیة وتشكالت العنف    -2- 2

حضار�ة   �حظة  �عب��ا عن  األن��نات،  �شبكة  ارتباطها   �� ا�جديدة  االف��اضية  الثقافية  املمارسة  �عت�� 

يطر عل��ا تكنولوجيا االتصال وما توفره أ�عادها االف��اضية من انتقال حر للصور  �غلب عل��ا التقنية، و�س

�� حاجة إ�� مراجعة  واألصوات وا�حر�ات واملؤثرات الضوئية واأللوان، ضمن عالقة اتصالية تظل دائما 

ت اف��اضيا  بناء  اعتبارها  ع��  وتمررها  تتبناها  ال�ي  الرمز�ة  واألش�ال  الثقا��  ا�خطاب  فيھ  مالمح  تعدد 

 إم�انيات الفعل و�ساهم �� تطو�ر الب�ي األخالقية و�غي�� السلو�ات الفردية وا�جماعية.

  ائم، مع�ى ذلك أن انتماءنا إ�� نظام معنوي رمزي مش��ك يجمع تمثالتنا وتصوراتنا سي�ون محل �ساؤل د

الذي تجاوز مفهوم التواصل    بالنظر إ�� التغ�� املستمر �� مفهوم التواصل ا�حي�ي ع�� الوسيط اإللك��و�ي،

وجها لوجھ �عد أن استحدثت اللغة لنفسها عدة أدوار جديدة خارج انفعاالت ا�حوار املباشر وتفاعالت  

، حيث استوعب التنظ�� اللغوي ا�حديث القواسم املش��كة ب�ن جميع اللغات  التقليدي  االتصال الوجا��
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والنظ وتباي��ا  اختالفها  مواضع  وكذلك  البشر  اإل�سانية،  ف��ا  �ش��ك  إ�سانية،  كغر�زة  إل��ا  �افة.  ر 

  )232 ،2001،(ع��

من هنا �ستمد املمارسة الثقافية واقعي��ا ا�جديدة �� عالق��ا بالوسيط اإللك��و�ي، هذه املمارسة ال�ي 

  ع��ت عن إفال��ا من اآلليات التقليدية للضبط االجتما��، وذلك �� اتجاه إحداث �غي�� مستمر �� الرموز 

الهيمنة   ع��  مجملها   �� تقوم  جديدة،  واجتماعية  ثقافية  أش�ال  وخلق  ا�حلية،  ل�جماعات  الثقافية 

 واإلقصاء وال��ميش والعنف. 

التمثالت   خاللھ  من  تتجاوز  باستمرار،  متجددا  محليا  مجتمعيا  مشروعا  الثقافية  الرموز  �انت  وملا 

باستخدام الوسائط املتعددة من    االتصالية ن املمارسة  إاالجتماعية جاهز�ة املعطيات وثبات املرجعيات، ف 

خالل شبكة األن��نات، تحيل محلية الرموز الثقافية والقيم االجتماعية األصيلة إ�� إم�انيات جديدة للبناء  

والتعا�ش قد تتعرض ف��ا هذه الرموز والقيم إ�� عمليات متتالية من التعديل واالحتواء والطمس والتشو�ھ، 

آل ظل  والالعنف��  والعنف  والغ��ية  الهو�ة  لبناء  منتجة  جديدة  اإلعالمية  يات  الوسيلة  فإن  وهكذا   ،

مغامرات   لنجاحات  والتسو�ق  ال�جرة  فكرة  تقر�ب   �� التأث��،  ع��  قدر��ا  خالل  من  تتورط  االتصالية 

 . املهاجر�ن ا�حامل�ن بمستقبل أفضل

تصال نماذج مغايرة من التفاعالت واملواجهات  لقد أدخلت التطورات التكنولوجية ا�جديدة لوسائط اال

الثقافية اإل�سانية لم �عرفها ا�جتمعات من قبل، وذلك �سبب إسقاطها املستمر �حدود الزمان وامل�ان  

وحدود الدولة السياسية، و�ل ما �ان يدخل سابقا �� إطار السيادة الوطنية واألمن القومي للشعوب بمعناه  

 )  1999،الرمزي. (حيدر�� السيا��ي والعسكري والثقا

باملمارسة  و�ناء ع�� ما تقدم   �� عالق��ا  الثقافية، من خالل  االتصالية و يت�ح أهمية شبكة األن��نات 

وذلك ع�� توظيف عناصر اإلثارة    ،قدر��ا ع�� إعادة �شكيل البنيات الثقافية والفكر�ة للمس��لك املتلقي

 أن ت�ون حاضرة �� أغلب املواد ال��ف��ية والثقافية املمررة.ع�� واإل��ار واإلغراء ال�ي يحرص مسوقوها  

إن من أهم الرموز الثقافية وال��ف��ية لهذه العصرنة االتصالية ال�وكبية ل�ل ما هو تراث وأف�ار ولغة  

شك، سبيال لتمز�ق الروابط القيمية والثقافية ال�ي �انت سائدة من    وأذواق وأنماط حياة، سي�ون من دون 

وح��ا الناشئة،  عقول  �غذي  ال�ي  ا�حضار�ة  األصول  إ��  النظرة  �غي��  ع��  العمل  املمارسة    ،خالل  ع�� 

ع�� التمرد ع�� املرجعيات االجتماعية األصيلة، حيث تج��د عينات كث��ة من الشباب    ،ا�جديدة  االتصالية 

مثالية  التو� يرو��ا  متنوعة،  اس��الكية  وعادات  وجنسية،  ولغو�ة  جمالية  نماذج  استعارة  أجل  من  ��ي 

 . وال�جرة إل��ا  باالقتداءومغر�ة وجديرة 

الصدد كتب   العالم" و�� هذا  أم�ن  املهددة بزحف   "محمود  ا�حلية  الثقافية  مدافعا عن ا�خصوصية 

الثقافات   السائدة  الوافدة:رموز  العوملة  أخذت  الدول    "  هذه  لغات  من  لغة  سيادة  إ��  بالضرورة  تف��ي 

املهيمنة �� العالقات التجار�ة واالقتصادية، وما �ستتبع ذلك من سيادة ثقاف��ا وقيمها ا�خاصة. إن مع�ى  
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اقتصاديا   الستتباعها  كمدخل  واستتباعها  واحتوا��ا،  القومية،  والثقافات  اللغات  ��ميش  هو  ذلك 

 .)09،9919العالم،  "(أم�نوثقافيا 

املمارسات    �� االف��ا��ي  الفجئي  االقتحام  هذا  الثقافية  االتصاليةإن  الرموز  �غي��   �� وتوظيفھ   ،

ثقافية    قد  �جتمعاتنا، فجوة  ا�ع�اسات  إ��  للس�ان  النشيطة  الديمغرافية  القاعدة  بتعر�ض  ��دد  بات 

ل القيم األخالقية  و وصذلك    لعل من تبعاتو  ،مسلطة ومح�ومة ��ا حسب املركز املنتج وا�حيط املس��لك

العنف،  معينةإ�� مصا�حة   أدوراه   مع  االجتما��  الرقيب  فقد  أن  �عد  نتيجةخصوصا  تفكك    ووجاهتھ، 

 ال�ي تقود إليھ. واألفعال النظرة املطلقة إ�� العنف، وضياع مفهومھ وقدرتھ ع�� ��خيص املمارسات  

   االتصالیة: جدل التغییر االجتماعي وعنف اإلیدیولوجیا    : االفتراضیة   الثقافة   -3- 2

السمة ا�جديدة لف��ة ما �عد ا�حداثة، ال�ي شهدت والدة الثقافة االف��اضية بما    املعلوما�يش�ل التطور  

يومية،   تفاعلية  �شكالت ذهنية وسلو�ات  جملة��  ا�حوسبة،    صاحبت  �� ميدان  �شأت  ال�ي  التطورات 

 �� املعلومات وأ�شطة اآلالت املفكرة. وسرعة األداء والدقة

وأش�الها   اتجاها��ا  و�عدد  االف��اضية،  املمارسات  تنوع  ب�ن   –وأمام  التمي��  معها  استحال  درجة  إ�� 

ظهرت تيارات فكر�ة عديدة �� مجال البحث االتصا��،    –االف��ا��ي والواق��، و��ن املمارسات والتمثالت  

ة �� السبيل األمثل للتحديث والتغي�� االجتما�� �� ا�جتمعات النامية،  ترى أن الثقافة االتصالية ا�جديد

سيطرة    مافي أن  األورو�ي،  االجتما��  للفكر  النقدي  ال��اث  من  انبثق  الذي  النقدي  التيار  أ�حاب  يرى 

ا�جتمعات    �� اإلعالم  وسائل  ع��  واالجتماعية  الفكر�ة  ورموزها  بمؤسسا��ا  الغر�ية  االتصالية  الثقافة 

الثقا�� ا�جديد. ا ال�ونية للغرب، وشكال من أش�ال االستعمار  الهيمنة  النتقالية، �عّد مظهرا من مظاهر 

التفاعلية   السياقات  ظل   �� محايدة  اتصالية  ملمارسة  وجود  ال  أنھ  ع��  التأكيد،  ع��  هؤالء  و�حرص 

الواقع االف��ا��ي، اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسي  ال�ي أفرزها    ثقافة الطبقاتا، وهيمنة  ا�جديدة، 

ع�� مختلف املمارسات اإلعالمية، ال�ي أصبحت تؤثر بصورة حاسمة �� �شكيل اتجاهات    وفكرها  املسيطرة

 .وقيمھ  ا�جمهور والرأي العام

االتصالية التقنية  التأث��    ،إن  دائرة  من  استبعادها  يمكن  ال  االتصال،  سوسيولوجيا  تقدمھ  ما  وفق 

� أصناف وفئات املستخدم�ن، وذلك ع�� اعتبارها مكمنا �حمولة ثقافية رمز�ة بالغة  الثقا�� واالجتما��، ع�

�ع��االتأث��،   حاملة    يمكن  املع�ى  ��ذا  تبدو  االتصالية،  فالتكنولوجيا  لالتصال".  العنيفة  "باإليديولوجيا 

رموز والقيم  ملنظومة الثقافة، ف�ي حالة اجتماعية ذهنية، وثقافية حضار�ة م�حونة بنسق متغ�� من ال

 والتصورات والتمثالت. 

املوضوعية، �� أوصاف غ�� موجودة إال �� كتابات املتخصص�ن ومنا�ج الباحث�ن، أما ��  و إن ا�حياد  

املمارسة االتصالية، فإن الرؤ�ة الفكر�ة �سبق السلوك االتصا��، لذلك أصبح مفهوم االتصال ا�حديث، 

االتص باإليديولوجيا  وثيقا  ارتباطا  �عرف  مرتبطا  ال�ي  خالل  بالية،  من  عنھ  �ع��  األف�ار،  من  "نظام  أ��ا 

العملية االتصالية، ال�ي �شمل القائم باالتصال، وطر�قة استخدامھ للنص أو اللغة أو الصورة (الّساكنة  
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املرئية".  أو  املسموعة  أو  املطبوعة  اإلعالمية  الوسيلة  تنقلها  ال�ي  املتحّركة)،  إ��ا    )31،2008(البشر،    أو 

تتجاوز  من فكر�ة  مز�ف  ظومات  عالم  تقديم  تحاول  أل��ا  الفلسفية،  القواميس   �� املوجودة  التعر�فات 

األضعف الطبقة  ع��  املهيمنة  الطبقة  نظر  وجهة  وفرض  ر��ور    ،ومغشوش،  "بول  يرى   Paulحيث 

Ricoeurاملا ا�جتمع  �سلطة  ارتبطت  جديدة،  اجتماعية  ظاهرة  أ��ا  اإل   -"،   �� ودوره  صنا��،  دماج  �عد 

 ) 2010فيليكس تورا،(االجتما�� والثقا�� لألفراد �ش�ل يؤثر ع�� طبيعة فهمهم و�دراكهم للعالم من حولهم.

أصبحت اإليديولوجيا ��ذا املع�ى، قوة خفية ال مرئية، تحافظ ع�� الروابط االجتماعية لألفراد، من  لقد  

ف�ل   مش��كة.  وتصورات  قيم  من  لهم  تقدمھ  ما  " خالل  بورديو"  "بيار  نظر   �� اللغوي  التبادل    ممارسات 

Pierre Bourdieu  تدور �� مناخ يحكمھ منطق العالقات االجتماعية املتوترة، �� ظل هيمنة ما يد�� باللغة "

أو   الشرعية  ال�يذات  العنف    املصداقية،  عليھ من مظاهر  تنطوي  الرمز�ة، من خالل ما  تمارس هيمن��ا 

 ضع لتلك الهيمنة.  الرمزي ضد �ل من ال يخ

 التالية: و�مكن �عر�ف االيديولوجيا انطالقا من أ�عادها الرئيسية 

 . لأليديولوجيااملضام�ن الثقافية والفكر�ة  -

 دور اإليديولوجيا �� تمر�ر مجموعة معينة من القيم ال�ي يمكن أن ت�ون ت��يرا لرؤ�ة معينة للعالم. -

وسلو�ات املؤمن�ن ��ا، من خالل تزو�دهم بأهداف أو غايات    اإليديولوجيا قادرة ع�� توجيھ اتجاهات  -

و��ذا تصبح اإليديولوجيا إحدى م�ّونات الثقافة االجتماعية، ال�ي يتمكن من خاللها اإل�سان من    ،معينة

 ) 2004، االجتما��. (مخلوفإطار أش�ال جديدة من الو��  العالم، ��رؤ�ة 

تتبع حضور    ��منا محاولةما    بقدر  ،�ادي�ي لإليديولوجيااألاض  ستعر ال والذي ��منا �� هذا اإلطار، ليس ا

املمارسات    �� اإليديولوجيا  تؤشر الزدياد    االتصاليةهاتھ  ال�ي  والدالالت،  باملعا�ي  الراهنة، ومدى عالق��ا 

 مظاهر العنف والهيمنة بالنسبة لهذه املمارسات، انطالقا من الفضاءات الشبكية املفتوحة. 

التقنية امل��ة األساسية "�جتمعات ما �عد ا�حداثة، حيث لم �عد   القائم ع��االتصا��    لقد أصبح الفعل

قيمة التواصل ومقياس جودتھ، قائمة ع�� ا�حميمية والتفاعل، بل غدا االتصال من أجل االتصال و�أنھ  

ا�جتمعات    �� واالنخراط  والثقا��،  االجتما��  التغي��  شروط  من  فاألدوات  الرقميةشرط    التصالية ا . 

واملعلوماتية قد تحولت، إ�� بنيات تحتية لدعم إيديولوجيا االتصال وعوملة الثقافة. هذه اإليديولوجيا ال�ي 

�� هذا املضمار، حيث   ال تطال ا�حتو�ات إال بدرجات أقل، ع�� اعتبار أن "ا�حدد األدوا�ي" هو الطا�� 

موحدة منصهرة، أو يراد لها أن تنصهر، �� فكر  تتحول بموجبھ ا�جتمعات وا�جماعات البشر�ة إ�� كتلة  

 )2004،  واحد. (اليحياوي واحد وثقافة واحدة، ونموذج للتمثل 

سبق  و  ما  ع��  فترتيبا  �عطي  إن  بالتا��  وواقعها، ال  الثقافية  ا�جماعة  ب�ن  االتصال  إيديولوجيا  تموقع 

نحها أيضا سبل تحو�ل الصورة  السلطة املتحكمة، إم�انية صياغة األحداث صياغة واحدة فحسب، بل و�م

 ذا��ا إ�� حقيقة ال تقبل الطعن أو املزايدة أو التشكيك. 



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(171) 

ذلك أنھ �� ظل طغيان الثقافة االس��الكية، وهيمنة منطق العرض والطلب، فإن االتصال لم    و�ؤكد

اآللة   غدت  حيث  التجار�ة.  التعب��  حر�ة  باعتبارات  إال  مح�وما  غرار�عد  املبثوث   ع��  ع��ها  املضام�ن  ة 

التواصل   تنشد  نفسية  رغبات  ال  خالصة  اقتصادية  و اال تفاعل  والحاجات  فشب�ات  ثقا��.  الجتما�� 

�شر   أجل  من  والهو�ات  للذوات  رق�ي  تجسيد  إ��  الطرح  هذا  وفق  تتحول  ما  كث��ا  االجتما��  التواصل 

 التحر�ف وال��ييف و�يع الوهم واالتجار بالبشر. 

 الراھن:    االتصالي التداخل بین الثقافة واالتصال في المجتمع    -4- 2

إن تراجع ا�حضور االجتما�� والثقا�� لإليديولوجيا كمنظومة فكر�ة سادت ا�جتمعات اإل�سانية منذ  

التشكالت األو�� للثقافة وا�حضارة، فتح ا�جال لسيادة إيديولوجيا الوسيط االتصا�� واإلعالمي، وما يتبعھ  

ممار  "بردويستال"  من  نظر  وجهة  من  فاالتصال  ووسائلھ.  باالتصال  االرتباط  شديدة  ثقافية  سات 

"Birdwhistell  من خالل ما  – املعاصرة    االتصالية " هو فعل ثقا�� بصدد ا�حركة، حيث أصبحت الثقافة

ديدة  منتجة للمعا�ي ا�ج  –تفرضھ من رموز وقيم وتمثالت و�يديولوجيات وردود فعل فكر�ة فردية وجماعية  

 للثقافة، �ستمدها من االتصال وتكنولوجياتھ ا�حديثة.

" واملتقبل  املرسل  نموذج  وفق  االتصال  مسألة  دراسة  أن  "،   Le modèle"émetteur/récepteurذلك 

  قبولهايمكن اعتبارها نمطا من أنماط العزل االتصا�� لطر�� ا�خطاب، و�� حقيقة ال يمكن االستمرار ��  

 الوسائط.عتماد ع�� التقنيات ا�حديثة لالتصال، والتجه��ات املعلوماتية متعّددة �� ظل مجتمع يكثف اال 

, 1967,165)(Birdwhistell 

وقدرة   واالتصال،  اإلعالم  لوسائل  واملتم��  الفاعل  ا�حضور  ع��  ا�حداثة  �عد  ما  ثقافة  ارتكزت  لقد 

ق للوقت، وتجاوز املقاييس الزمنية  ا�جتمعات ا�جديدة ع�� اإلبداع التكنولو�� بما �� ذلك التقسيم الدقي 

بتأث��ات الصورة ع�� اإل�سان، من حيث ��  "Edgar Morinاملعروفة. حيث اهتمت أبحاث "إدغار موران" "

 بنية بصر�ة دالة، و�شكيل رامز ��، تتنوع �� داخلھ األساليب والعالقات واألمكنة واألزمنة. 

ظة أشياء كث��ة لها عالقة بالثقافات ا�ختلفة، وخاصة  وسائل اإلعالم واالتصال تبث وتنشر �� �ل �حإن  

و�دفعھ إ��    ،تلك ال�ي �عتمد ع�� ا�خيال والنقل غ�� املباشر لألف�ار واألحاسيس، مما قد يؤثر �� املتلقي

التواصل و�ناء املواقف الثقافية. وهو ما يمنح لالتصال معا�ي أوسع، وسبال أوفر ملمارسات ثقافية جديدة، 

ما  �� معناها األن��و�ولو�� من مضام�ن ودالالت  ترادف  الثقافة  التأث�� االنتشار  تحملھ  ، وخ�� مثال لهذا 

التجر�ة    �� ترغب  بطولية  ومالحم  قصص  من  تصوره  وما  "ا�حرقة"  أو  ال�جرة  وموسيقى  ألغا�ي  الواسع 

 وتصور م�حمة الهروب من غر�ة األوطان إ�� املستقبل املشرق ومصادر اللذة املوعودة.
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 : األخالقیات الجدیدة للعمل وعالقتها باالغتراب االجتماعي للشباب -3

إن استخدام الشباب التو���ي املكثف لوسائط اإلعالم واالتصال، بصرف النظر عن نوعية االستخدام  

ومخرجاتھ االجتماعية والثقافية، قد كشف لهؤالء ا��يار القيمة الثقافية واالقتصادية واألخالقية للعمل  

فشل العمل �� أن   �وسيلة للر�� االجتما�� والتحرر النف��ي، و�ناء ا�حلم الفردي وا�جما��، وهو ما �ع�ي

إ��    ي�ون قوة �عز�ز لالبت�ار والتأهيل والتم�� وتحقيق املشروع االجتما��، وهو أمر أضعف انتماء الشباب

جتماعية، �عد أن ضاعت أحالمهم وتاهت  ا�جتمع وولد لديھ حالة من االغ��اب تجاه �ل القيم واملعاي�� اال 

للتفاعل   جديدا  مجاال  ا�خائلّية  وأزمنتھ  بتقنياتھ  االف��ا��ي  العالم  ف�ان  آمالهم  وتحطمت  طموحا��م 

 والهروب النف��ي. 

إن التكنولوجيا االتصالية قد مكنت الشباب من تجاوز القهر االجتما�� إ�� استبطان تفاع�� للفضاء  

 تھ اإللك��ونية املستقلة �سبيا عن املعاي�� والقيم االجتماعية السائدة.  السي���ي بمختلف تطبيقا

 : قیم االنتماء بین الثابت والمتحول   : المؤسسة في ظل المستحدث التكنولوجي   -1- 3

�ساهم املتغ��ات واألحداث العاملية وا�حلية ا�جديدة ا�حيطة باملؤسسة �الثورة املعلوماتية والتقنية   

رؤو  تنقل  واأليدي  وحر�ة  األموال  ا�ختصةس  هذه  العاملة  مع  والتكيف  التأقلم  إ��  املؤسسات  دفع   ��  ،

 املتغ��ات ح�ى تتمكن من النجاح واالستمرار. 

اآلخر�ن  مع  وتبادلها  املعلومات  أنواع  ش�ى  إ��  الوصول  سهولة  بمختلف    ،إن  املؤسسة  ع��  سهل  قد 

اليو  �عرف  مما  كب��  قدر  تحقيق  االجتماعي�ن  املعلوماتيةفاعل��ا  بالديمقراطية  عديد    ،م  وجود  ورغم 

املؤشرات ال�ي تدل ع�� أن الطر�ق مازالت طو�لة أمام تحقيق استفادة مت�افئة �جميع املؤسسات املنخرطة  

العالم،   دول  و�قية  مثال)  وأورو�ا  املتقدمة(أمر��ا  الدول  ب�ن  الكب��  التفاوت  بفعل  التكنولوجيا،  هذه   ��

نتيجة    ،)165،2005ا�جليدي،  ( �عت��  الذي  التكنولو��"  بـ"التقارب  �عرف  ما  حصول  ينفي  ال  ذلك  فإن 

وخدمات   منتجات  من  واك��ا  وما  املعلوماتية  الوسائط  تكنولوجيا   �� ا�حاصلة  اليومية  للتطورات  حتمية 

 و�جراءات تنظيمية للعمل وأطر مرجعية لالتجاهات السلوكية أل�حاب العمل والعمال. 

بحث نتساءل عن األهمية الثقافية واالقتصادية للفئات العمالية �� العملية اإلنتاجية و�� إطار هذا امل 

املن تطورت  تواألدوار  مهما  أنھ  ذلك  املشارك�ن،  الوظيفي �ختلف  االنتماء  و�ناء  �� دعم  املؤسسة  من  ظرة 

�عود لھ الفضل ��  إم�انيات اآللة �� العملية اإلنتاجية فإ��ا ال يمكن أن تحل محل العنصر البشري الذي  

 تصنيعها وابت�ارها. 

ب�ن    والثقافية  االجتماعية  الشراكة  ع��  منفتحا  فضاء  ت�ون  أن  يمكن  اليوم  العمومية  املؤسسة  إن 

مما يؤسس ملمارسات اجتماعية جديدة، تتم�� بكثافة استخدام تكنولوجيات    ،مختلف أصناف العامل�ن

حيث    يم عمليات اإلنتاج بمختلف أش�الھ املادية والالمادية،الذ�اء اآل�� وتوظيف الكفاءات البشر�ة �� تنظ

�ساهم تكنولوجيات املعلومات واالتصال وتطبيقات ا�حاسوب �� عوملة أساليب العمل واإلنتاج، �� إطار  

ال�ي ا�حلية،  للمجتمعات  والثقافية  االجتماعية  ل�جغرافيا  العابرة  الرمز�ة  الفضاء    التفاعالت  ينتجها 
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استحدثھ "مارشال    الذي الفضاء الذي يمنح املؤسسة آليات دمجها �� فضاء القر�ة ال�ونية  الشب�ي، هذا  

لألعضاء    ما�لوهان" استعما��  �امتداد  االتصالية،  للتقنيات  الواسعة  اإل�سانية  االستخدامات  لتحليل 

   )1972، (ما�لوهان  البشر.ا�خارجية للفرد �� صراعھ مع الطبيعة ومع 

قت��ي من  وهو ما ييمكن اعتبار هذه التقنيات وسائل لتطو�ر آليات التفاعل البشري،    �� هذا االتجاهو 

والكشف عن مدى تدخل هذه املستحدثات    ،اييس التقييم واملعاي�� الثقافية للعملاملؤسسة مراجعة مق 

التكنولوجية �� �غي�� القيم املؤسسية التقليدية وتأث��ها �� بناء االنتماء الوظيفي للفئات العاملة، باعتبار  

ماط سلوكية جاهزة  أن املنتجات الثقافية وأصناف املعلومات تنتشر �� الفضاء االتصا�� الواسع �� ش�ل أن

وسلع ثقافية متنوعة، تكيف أذواق األفراد �� مجتمع بدأت تنكسر حدوده ا�جغرافية التقليدية �عد أن  

وهو ما    .الخ��اق والنفاذقابل ل�ل م�ان ف��ا    ووجعلت فضاءاتھ غ�� واقعية    ، اخ��ق��ا جحافل االف��ا��ي

� ��ي�لة خاصة وهندسة متغ��ة قادرة ع�� التكيف  �ع�� عنھ �� الوقت الراهن باملؤسسة الشبكية ال�ي تتم�

املستمر مع متغ��ات ا�حيط االقتصادي واالجتما�� ا�حاضن، من خالل االعتماد ع�� شراكة مختصة و  

قيادة جماعية ��دف تحقيق إس��اتيجيات التمركز حول الكفاءات البشر�ة ال�ي ال تتحقق إال بالقطع مع  

ليدية �� إدارة املوارد والتصرف �� اإلم�انيات، وذلك من خالل االشتغال ع��  جملة األف�ار واملمارسات التق

جملة من األسس اإلس��اتيجية �� تفاعل مستمر مع مجلو�ات الثورة التكنولوجية واالتصالية ال�ي �عمل  

للفئات العم الفكر�ة والثقافية  الية  بصورة متواصلة ع�� �غي�� خارطة االنتماءات والوالءات واملرجعيات 

املنتجة. فاملؤسسة سواء �انت عمومية أو خاصة �� مجتمعاتنا ا�حلية مدعوة إ�� ترسيخ صورة اعتبار�ة  

نموذجية ت�ون بمثابة املرجعية الفكر�ة ال�ي �عود املنتسبون إل��ا باستمرار ملقاومة ال�جز وال��ميش، و��  

و  واملنافع  ا�خدمات  إنتاج  كفاءة  تحس�ن  ع��  إال  ت�ون  ال  الوسائل صورة  استخدام   �� والتوسع  املنتجات 

والتقنية،   العلمية  املستجدات  مع  يتالءم  بما  القائمة  األنظمة   �� النظر  و�عادة  املناسبة  التكنولوجية 

باإلضافة إ�� صيانة التجه��ات القائمة وا�حافظة ع�� كفاءا��ا التشغيلية واالستخدامية وتحس�ن استغالل  

واجتماعية، و�عميق وع��م العل�ي  أخالقيةتوعية األفراد بأهمية العمل كقيمة  املوارد البشر�ة املتاحة ع��

والتق�ي و�يجاد ا�حوافز املناسبة ال�ي ��جعهم ع�� ذلك، مع ح��م ع�� االبت�ار والبحث والتطو�ر والتأهيل  

 والتدر�ب امل�ي.

تكنو   املتحرك  �� محيطها  املؤسسة  الذي تجده  النشيط  القبول والتفاعل  أن  إن  لوجيا واتصاليا البد 

وقيمھ   ملعاي��ه  وتقديرها  امتنا��ا  عن  املؤسسة  ستعرب  املقابل   �� ألنھ  والتعز�ز،  امل�افأة  ش�ل  يتخذ 

وضوابطھ بصورة تبادلية تفاعلية ال ي�ون التبادل ف��ا مستكينا ثابتا، باعتباره تبادال دور�ا مستمرا يتجھ إ��  

ا�خضوع وامل�افأة، األمر الذي يتطابق مع قراءتنا للنظر�ة التبادلية  االختيار والتطوع الذي ال يتأسس ع��  

أمرسون"   "ر�تشارد  األمر��ي  الباحث  قدمها  البحث  ال�ي  الفرد  هذا  ب�ن  القائم  التفاعل  أن  يرى  الذي 

واملؤسسة يتطلب �عز�زا سلوكيا من ا�حيط االجتما�� ا�حاضن وهو ما يحتاجھ العامل أو املوظف لتحقيق  

 ) 1997، (خليل االجتما�� وارتياحھ السلو�ي.رضائھ 
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إن الشعور باالنتماء إ�� مؤسسة ما أو تجمع م�ي مع�ن، إنما يتش�ل باألساس ع�� مرجعية اإلحساس   

املؤسسة   يجعل  ما  وهو  املهنية،  والهو�ة  األخالق  ونفس  الت�و�ن  نفس  لد��م  الذين  اآلخر�ن  من  بالقرب 

ومجاال مهنيا لتأط�� وضبط الروابط   ،إلنتاج قيم اجتماعية مخصوصة املعاصرة قادرة ع�� أن ت�ون مركزا

الثقافية و�دارة االختالف ب�ن مختلف الفاعل�ن، ذلك أن التوظيف طو�ل املدى والثقة املتبادلة والعالقات  

الوثيقة �عض  ،ال�خصية  لبعضهم  العامل�ن  وتقدير  الفر�ق  بروح  إنجازها،   ا والعمل  يتم  ال�ي  ولألعمال 

ت�ون  واملش  إنتاجية  ثقافة  زرع  يحاول  إنتا��  تنظيم  ألي  الرئيسية  األ�عاد  من   �� لإلدارة  امليدانية  اركة 

 ) 2002 ،غر�ي(أهدافها ال��ائية العالقات اإل�سانية.

أشرنا إ�� أن املؤسسة ا�حلية �عيش حالة حراك دائم ألن �ل تطور يحصل داخلها يف��ض    أن لقد سبق   

و�ع�� عنھ من خالل قيم يتم �شرها واقتسامها ب�ن   ،ى �ستوعب واقعها ا�جديدبالضرورة ثقافة مرافقة ح�

مختلف الفئات املنتسبة لها، نظرا ألن �غي�� وسائل العمل يبدو عملية �س��ة �� ح�ن أن بناء ثقافة جديدة 

�� رفضا  مسايرة ملقتضيات هذا التغي�� هو األمر العس��، وذلك باعتبار أن تجدد السياقات اإلنتاجية سيال

الوضعيات   من  جملة  عامل  أو  فرد  ل�ل  أن  �سبب  تلك  أو  املؤسسة  هذه   �� الفاعل�ن  قبل  من  وصدا 

ها، لذلك البد أن  ءنتظارات ال�ي يخ��ى ذها��ا و�لغاواإلس��اتيجيات واالمتيازات والقدرات والكفاءات واال 

�ن بصورة تفاوضية أساسها االنتماء  يتم االتفاق حول �ل �غي�� �� املشاركة أو التقييم ب�ن مختلف املنتسب

 . )2001امل��و�ي، (والتساوي �� القدرة ع�� التغي��.

وليست كذلك وحدة إنتاجية واقتصادية فحسب، بل   ،إن املؤسسة ليست م�انا للعمل واإلنتاج فقط 

تتجاوز هذا �لھ لتصبح لها وظيفة ثقافية تؤهلها ألن ت�ون منتجة للقيم الثقافية، إذ �ش�ل نموذجا مصغرا  

للمجتمع بأسره �عكس من خاللھ صراعاتھ الدائمة والظرفية حول موضوع قيم العمل والعالقات اإل�سانية  

 و�عا�ش الثقافات.

ا  �عض  إن   �� معلنة  أو  خفية  صراعات  تنتج  قد  للمؤسسة  والتنظيمية  والبنيو�ة  الهي�لية  لتغي��ات 

  ، األحيان ب�ن نمط�ن ثقافي�ن أو ب�ن مرجعيت�ن فكر�ت�ن مما يحتضنھ واقعها اليومي امل�حون بالتناقضات

فارقات كمحضنة  واملؤشر مليالد املع�ى �� أش�ال جديدة معلنة عن دور املؤسسة وفعلها �� صهر هذه امل

ما يتوقع أن ي�ون ثقافة خاصة ��ا عاكسة ملضامي��ا    فردي، لتنتج  -مش�لة للهو�ة �� سياق للتواصل الب�ن

املستحدثة    ،ومؤشرا��ا وسائلها  ب�ن  وتناقض  صراع   �� ت�ون  أن  يمكن  وقيما  ومواقف  سلوكيات  ف��رع 

التقليدي  الثقا��  الثقافة امل  .وعمقها  التوجھ أن  ال�حمة  حيث يرى هذا  الكفيلة وحدها بخلق  ؤسسية �� 

كما تنظر هذه املقار�ة    ،ترجمتھ إ�� أفعال وسلوكيات  و�ناء االنتماء الوظيفي وتوثيق الر�اط امل�ي الذي تّم 

إ�� الثقافات الفرعية وصراع األدوار والوضعيات داخل املؤسسة �أحد إس��اتيجيات الفاعل�ن، الذي يمكن 

سك واال��جام الداخ�� ف��ا، و�التا�� إم�انية خلق مناخ ال تتوفر فيھ أرضية  أن ينتج عنھ إضعاف التما 

ملؤسسة هو التصرف �� املوارد البشر�ة وكيفية  إ�� ااإلنتاج واإلنجاز. ومن هنا �ان التحدي األول بالنسبة  

اختبار مدى  و   ،تنظيم مشارك��ا وتوظيفها واستثمار كفاءا��ا مع عقلنة العالقات وتقييم أداء �ل األطراف

 جدي��ا �� تحمل مسؤولي��ا إزاء املستحدثات املهنية ا�جديدة.
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ومؤسسا��م    الشباب  ب�ن  وامل�افأة  التعز�ز  ع��  يقوم  الذي  التفاعل  غياب  يمكنإن  أن    االجتماعية 

ال�خصية   الهو�ة  وفقدان  السائدة،  االجتماعية  القيم  عن  باالنفصال  والشعور  االغ��اب  لنشأة  يؤسس 

 الهو�ات الوافدة.  بفعل �عدد

 االغتراب االجتماعي للشباب وعالقتھ بفكرة الھجرة:    -2- 3

" ر�مون بودون" أن االغ��اب أو االستالب �ع�ي الضعف الفكري العام نتيجة انحالل الرابطة ب�ن   يرى 

وظهور الفرد   املسؤولي  واآلخر�ن،   �� املشاركة  وعدم  العزلة  مثل  املقبولة  غ��  السلوكيات  من  ة  العديد 

واملعاي��   القوان�ن  ورفض  ال�خصية،  األهداف  دائرة   �� واال�غالق  الذات  حول  والتمركز  ا�جماعية 

 . )2002، الناس. (رقاماالجتماعية املش��كة ب�ن 

الفئات   من  كث��  لدى  تظهر  ا�جتمع  عن  والبعد  االنفصال  فكرة  �سببإن  ب�ن    الشبابية  التناقض 

ا�خيبة   ا�خائلية والبنية االجتماعية  االف��اضية  العوالم  االنفتاح ع��  الناشئة عن  الرغبات والطموحات 

 لآلمال واملا�عة لتحقيق هذه الطموحات والتطلعات. 

أخبار   واملعلومات ع�� اختالف خيارا��ا االستخدامية من  تكنولوجيا االتصال   �� الشباب  انخراط  إن 

��ية، وألعاب إلك��ونية وأفالم سينمائية قد أفرز نوعا مستحدثا من العزلة االجتماعية وانخفاض  ومواد ترف

معدل التواصل با�حيط�ن بھ فعليا، وا�عزالھ عن القر�ب�ن ا�حقيقي�ن وابتعاده ع��م رغم �شعب عالقاتھ  

والتغ الثورة  بضرورة  إحساسا  ال�جرة  فكرة  تبدو  هنا  من  االلك��و�ي.  الواقع  النفس  ��  ع��  والتمرد  ي�� 

أن فشلت نظم اإلعالم   �عد  املادي ا�حيط خصوصا  الواقع  �� اال��حاب من  التفك��  و�التا��  وا�جتمع، 

مع   وتتما��ى  الفئات،  لهذه  اليومية  ل�حاجيات  �ستجيب  معلوماتية  خدمات  تقديم   �� وا�حلية  الوطنية 

 الطموحات والرهانات املشار إل��ا سابقا. 

�� لدور املؤسسات ا�حلية �� تأط�� القيم واملعاي�� االجتماعية قد أفقدها آليات املتا�عة  إن هذا ال��ا 

والتوجيھ �ختلف الفاعل�ن االجتماعي�ن السيما الفئات الشبابية ال�ي أ�حت هو�ا��ا تب�ى ضمن سياقات  

ال�ي ا�سع تأث��ها ع�� عاملية مفتوحة بفعل ا�ساع الشب�ات االجتماعية واالقتصادية واإلعالمية الرقمية،  

حساب املؤسسات التقليدية �� التنشئة والتأط�� الشبا�ي، وهو ما جعل هذه الفئات �� وضعية مساءلة  

مستمرة، ب�ن ثقاف��م األصلية والنماذج الثقافية الوافدة ال�ي قد �عزلهم و��يمن عل��م، وتفتح لهم مجال  

 اإلحباط لد��م.  الهروب إ�� مجتمعات أخرى نظرا لتعدد وتطور صور 
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 النفسیة الخائلیة وعالقتها بالهجرة الحقیقیة: الهجرة -4

غ��   نفسية  �جرة  حصول  ع��  الرق�ي  الوسيط  مع  ا�جديدة  الشبابية  التفاعلية  ا�حالة  ساعدت 

مسبوقة، ورغبة جامحة �� التحول إ�� عوالم أخرى، �عد أن نجحت العوملة االتصالية �� جعل معظم شباب  

العرقية   االختالفات  رغم  ومتشا��ة،  مش��كة  عيش  أنماط   �� و�تحدون  و�تقار�ون  ينصهرون  العالم 

 وا�جغرافية والثقافية القائمة.

ومثلما تردد مبكرا من أن عصر التلفز�ون يمكن أن ي�ون مصدر خطر ع�� البصر وع�� األخالق العامة  

العو  اعتداء  اليوم  يتأكد  فإنھ  الناس،  وتقاليد  والقطر�ة  وعادات  الوطنية  الهو�ات  ع��  االتصالية  ملة 

شبابية   فئات  لدى  مقبولة  غ��  قديمة  و�عر�فات  مفاهيم  إ��  تحولت  ال�ي  البشر�ة،  ل�جماعات  والقومية 

 كث��ة. 

لذلك فإن الشباب، الذي لم يظفر با�حد األد�ى من طموحاتھ، حلم ال�جرة وترك األوطان، والشباب  

رصة العمل وا�حياة الكر�مة �� وطنھ، ينظر بازدراء و�عال إ�� مفاهيم االنتماء  املقهور، الذي لم تتوفر لھ ف 

 والوطنية، وقيم الت�حية والعطاء ومقتضيات حب الوطن والت�حية من أجلھ.

إن التكنولوجيا العابرة ا�حملة باألحالم تتمرد ع�� األجهزة واملؤسسات الرقابية التقليدية �جتمعاتنا،  

ا�حدود، �ل  القا�ع�ن    و�ع��  وا�حروم�ن  املقهور�ن  عقول  إ��  لتصل  وا�جواسيس  العيون  بجيوش  و�عبث 

خلف أسوار النسيان من أجل تمكي��م من مغامرة ال�جرة، ومقامرة االنفصال عن ا�جذور والرحيل النف��ي 

 األغالل.  وقسوة�عيدا عن �جون اإلذالل 

التكنولو�� ا�جديد واألش�ال املستحدثة م الواقع  البشري والتفاعل اآل�� قد حول إن هذا  التقارب  ن 

الكث�� من الفئات الشبابية الطامحة إ�� مهاجر�ن اف��اضي�ن، يطوفون حول عالم الطواف الواسع مع بقاء  

أجسادهم �� األوطان األصلية. وهو ما يمكن أن يحولهم إ�� قنابل موقوتة قد تنفجر �� أية �حظة غضبا  

وا اإلحباط  فتشيع  و�أسا،  إ��  وقهرا  املعنوي  والهروب  واألهل،  األصل  عن  واالنبتات  االجتماعية  لغر�ة 

قسري للمقعدين وا�حبط�ن وال�جزة    م�جإمجتمعات ا�خالص ا�جهولة، فتتحول ا�جتمعات األصلية إ��  

املنتظر�ن. لذلك �عت�� أن ال�جرة السر�ة �� آلية من آليات ال�جرة النفسية يمكن أن تتخذ أش�اال أخرى  

 نفا وقتامة �� االنفصال الثقا�� والصراع املستمر مع ا�جتمع. أشد ع

 الفضاء الشبكي ورمزیة التواصل االجتماعي والتقارب النفسي الجدید:    -1- 4

الثقافية   باعتبار أن املنتجات  البشري،  التفاعل  آليات  التقنيات االتصالية وسائل جديدة لتطو�ر  إن 

تصا�� الواسع �� ش�ل أنماط سلوكية جاهزة وسلع ثقافية متنوعة،  وأصناف املعلومات تنتشر �� الفضاء اال

 �� التقليدية  ا�جغرافية  حدودها  بدأت  ال�ي  األطراف،  امل��امية  ا�جتمعات  هذا   �� األفراد  أذواق  تكيف 

التال��ي واالنكسار �عد أن اخ��ق��ا جحافل االف��ا��ي، وميعت واقعها االجتما��، وجعلت فضاءا��ا خيالية  

 آمنة، �سمح �ل م�ان ف��ا باالخ��اق والنفاذ. وغ�� 
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إن هذا الفضاء االتصا�� ا�جديد �شب�اتھ التقنية ا�ختلفة ال يمثل مجرد تقنيات ناقلة للمعلومات، بل 

والعادات   األف�ار  من  داللية  أ��جة  وتمر�ر  إنتاج  ع��  �عمل  ال�ي  الرمز�ة  الشب�ات  صورة  إ��  يحيلنا 

الن  توالسلوكيا طقوس  واالنفعاالت  إ��  تحو�لها  �عد  إلك��ونيا  ممارس��ا  املمكن  من  أصبح  ال�ي  فسية، 

 ا�حقيقية. التفاعلية والتثاقفيةعالئقية مش��كة، تفقد الكث�� من أدوارها 

إن الفضاء الشب�ي لعصر املعلومات والوسائط االتصالية قد ساهم �� بناء التواصل االجتما�� وفق  

تراتبيات جديدة، وأولو�ات مستحدثة ومفروضة ع�� جميع الدول وا�جتمعات �ش�ل أو بآخر، وذلك من  

 .)2004،  (التلي��خالل �غي�� التمثالت والقيم االجتماعية و�نتاج احتياجات ثقافية جديدة. 

تحو�ل  بصدد   �� النطاق،  واسع  اتصا��  انفجار  من  رافقها  وما  ا�حالية  االتصالية  الشب�ات  ثورة  إن 

أ�ساق االقتصاد والسياسة والثقافة إ�� متغ��ات مستقلة �عمل ع�� تحطيم أدوار ووضعيات اجتماعية  

البشري، ومستفيدة من  قائمة، وتن��ئ أخرى غ�� مألوفة، معيدة بذلك تجديد آليات التفاعل والتواصل  

من   العديد  أن  إ��  السياق  هذا   �� و�ش��  ا�جديدة.  التكنولوجية  البيئات  لهذه  التنظي�ي  التطور  درجة 

الفرضيات األن��و�ولوجية واالجتماعية ا�حديثة، قد ذهبت إ�� إقامة مقابالت ب�ن التقنية وال�ائن ال�� ��  

إ�� التحّرر من صا�ع��ا،   شيئا فشيئاتنمو وتتطور وتتجھ  إطار الفضاء الشب�ي، باعتبار أن التقنية تولد و 

لتحدد أش�اال مستحدثة من العالقات اإل�سانية و�عيد تقسيم األدوار والوظائف ال��اتبية االجتماعية بما  

واملعيار�ة   القيمية  املنظومة  وتكييف  لألفراد،  االجتما��  ا�حراك  أمام  جديدة  رمز�ة  بدينامية  �سمح 

التكنولوجية  السلوكية. ووفق �� مستو�ا��ا  الشب�ات االجتماعية  ثورة  أن  أن نالحظ  يمكن  التصور  لهذا  ا 

ظاهرة جديدة تقتحم    سبقها باعتبارها والرمز�ة، �عمل ع�� إحداث �غ��ات اجتماعية وحضار�ة تفوق ما  

 .)0420، (التلي��جميع األ�شطة والعالقات، وتخ��ق مختلف ا�جاالت والبنيات الفكر�ة والذهنية.  

إن أطراف التفاعل االتصا�� انطالقا من هذه الشب�ات املمتدة، لم �عد ثابتة ومعروفة ومحددة �� امل�ان  

 والزمان، ولم �عد تملك هو�ات مستقلة وخصائص ثقافية أو قومية أو عرقية ثابتة.
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 خاتمة: -5

القول   اجتماعية  إنوخالصة  من  انتقل  قد  �شيط،  اجتما��  كفاعل  إ��    الشباب،  تقليدية  طبيعية 

رق�ي  اف��ا��ي  مبحوث  إ��  لألن��نات  كمستخدم  دوره  بمقت��ى  حولتھ  مصنعة،  إلك��ونية  اجتماعية 

جديدا   محر�ا  ثقافية،  اجتماعية  تكنولوجية  ممارسة  هو  بما  املعلوما�ي  العامل  أصبح  لذلك  إلك��و�ي. 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  �جدلية التطور ا�جتم�� الشامل، وذلك من خالل آلية األن��نات و 

إّن مجتمع األن��نات بما هو مجتمع للرقم واإللك��ون واملعرفة والثقافة االف��اضية اآللية، قد أتاح لنا  

تؤدي �ل   االتجاهات. حيث  يمتد ع�� جميع  رؤ�ة األشياء من حولنا �ش�ل �س�ي دائري، �شّع�ي وتفاع�� 

تخدم بمفرده، إنھ بناء جديد ل�خيال والعالقات واملعارف اإل�سانية  الطرق إ�� نقطة مستقلة يحددها املس

 بصورة آلية متفاعلة. 

العمليات   ع��  يركز  واالتصالية  املعلوماتية  بالتكنولوجيا  ا�ختص  االجتماع  علم  فإن  ذلك  ع��  و�ناء 

أجل وتطبيقا��ا من  �شوؤها وحركي��ا  حيث  من  الوسائط،  خالل هذه  من  تتم  ال�ي  التوصل    االجتماعية 

 لطرق فعالة الستكشاف ا�خيارات التكنولوجية ا�جديدة.
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األسطوریة: الصبغة   

 في النصوص الدینیة التوحیدیة المقدسة 
 

 

 

 : الملخص

و�جأ اإل�سان    .منذ األزل ح�ى عّدها البعض لغتھ املنسية  اإل�سانحياة  تبوأت األسطورة من�لة مهمة ��  

نھ غموضها. وقد اعتقد �� فاعلي��ا 
ُ

ال�ونية من حولھ وك ح�ى باتت جزءا من    األول إل��ا لتفس�� الظواهر 

تفك��ه الدي�ي. إذ املتأمل �� النصوص الدينية املقدسة ي�حظ بيسر حضور الطا�ع األسطوري �� �سيجها  

لعلمية إماطة اللثام عن األ�عاد األسطور�ة ��  ومعان��ا و�خوصها وأحدا��ا. ونروم من خالل هذه الورقة ا

   والتعرف إ�� مستو�ات تقاطع الفكر الدي�ي التوحيدي بالفكر األسطوري. ،هذه املدونة

القرآن   –العهد ا�جديد    –العهد القديم    –النصوص املقدسة    –الدين  –األسطورة  ال�لمات املفاتيح:  

 الكر�م.

 

Abstract: 
 

The myth has occupied an important place in human’s life from eternity, to the point 
that some consideredit their forgotten language. The first human resortedto it to explain 
the national phenoman around him and understand it. He believed in its power till it 
turned out a part of his religious thinking. So, he who contemplates in the sacred 
religious texts can identify easly the mythical character in its meanings, characters and 
events. We aim through this scientific paper to discover the mythical measures in this 
in this blog and know about the levels of similarity between the monotheistic and 
mythical thought. 

Key words: Myth – religion – sacred texts – Ancien Testament – New Testament – 
Holy Coran 
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سطور الصبغة  
ٔ
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 : مقدمة -1

"ليست سوى صيغة �ا  ا منھ أ�ّ منذ األزل باألسطورة، واعتقد اإل�سان القديم ف��ا ظنّ   ارتبط الفكر الدي�يّ 

اإل�سان    ذلك أّن  ،1"و�� تبعث ا�حياة فينا كما �� العالم  ة �امنة �� الوجود البشرّي ة لقوى روحيّ مجاز�ّ 

   البدائّي 
ّ

واقعھ ا�حيط بھ وأغدق ع��    مثيل لتفس�� صو�ر والتّ را لذلك �جأ إ�� ا�جاز والتّ لم يكن �ائنا مفك

اإل�سانيّ  صفاتھ  العالم   ة  هذا 
ّ
الظ �شبھ  نحو  ع��  ا�خليقة  اإل�سانيّ "فتصّور   روف 

ّ
الظ إ��  ونظر  واهر  ة 

 
ّ
و�أ�ّ بيعيّ الط إ�سانيّ ة  تجارب  أّن وتخيّ ،  2"ة�ا  غيبيّ   ل  تديره قوى  العالم  غ�� مرئيّ هذا  �اإل�سان  ة  �عرف  ة 

 . 3واج واإلنجاب، والقوة والضعف"جنس والزّ "ا�حب والكراهية والرضا والغضب، وا�

 
ّ
  إ��   األساط��لت  ة فتحوّ ماو�ّ ين وعرف الكتب الّس ت األسطورة مالزمة لإل�سان إ�� ح�ن أن عرف الّد وظل

   نّص 
ّ

ي�ي، وتكون امتدادا طبيعيا لھ، ف�ي �عمل ع��  "تنشأ عن املعتقد الّد  ة. إذ ��ّ ينيّ صوص الّد للنّ  مغذ

�ا تزوده بذلك و�غنائھ وتثبتھ �� صيغة �ساعد ع�� حفظھ وع�� تداولھ ب�ن األجيال، كما أ�ّ توضيحھ  

. فاألساط�� �� ال�ي ترسم صورة اآللهة اإل�سانّية.الذي ير�طھ إ�� العواطف واالنفعاالت    ا�جانب ا�خيا��ّ 

لها س����ا وتار�خ حيا��ا" النّ واملتدبّ  .4و�عط��ا أسماءها وتكتب   �� املقّد ر  ا  ا وعهًد ا قديمً سة عهًد صوص 

 جا ح�ى أ�حت نصّ األسطورة قد حضرت حضورا متوّ�   ا ي�حظ أّن ا كر�مً ا وقرآنً جديًد 
ّ
ثا ملعا�ي ا�خطاب  ا مؤث

صوص ي�ي �� النّ والّد   داخل ب�ن األسطورّي ن مستو�ات التّ ة تب�ّ ونروم من خالل هذه الورقة العلميّ   .ي�يالّد 

التّ ينيّ الّد  التّ ّد ة املقوحيديّ ة  والّد سة. فما�� مستو�ات  ب�ن األسطورة  ين؟ وكيف استدعت نصوص  داخل 

 �� الديانات التوحيدية الثالثة األسطورة؟   الو��

 :ینمدخل اصطالحي: في معنی األسطورة والدّ  -2

 ه ح�ّ ين ع�� أشّد التداخل ب�ن مصطل�� األسطورة والّد   يبدو أّن 
ّ
ين من  ر وجود الّد ھ ال يمكن تصوّ ى أن

نة ومن  ة وعليھ فا�حدود ب�ن هذين املفهوم�ن غ�� بيّ ة تبادليّ دون الفكر األسطوري، إذ العالقة بي��ما ت�امليّ 

 األهميّ 
ّ
 بس ع��ما.ة بم�ان رفع الل

 مفھوم األسطورة:   -1- 2

   "لسان العرب"يلوح لنا مصط�ح األسطورة ��   
�
واألحاديث  ق املزخرف ائف والقول املنمّ ع�� القول الزّ   داال

هذا املفهوم    ا اصطالحا فيبدو أّن حة، أمّ حو خرافة ال أساس لها من الّ� ، ف�ي ع�� هذا النّ 5ال�ي "ال نظام لها"

 
سطورة، ترجمة حسن صقر وميساء صقر،  -1

ٔ
ولىجوزيف كامبل، قوة اال

ٔ
دار الكلمة للنشر والتوزيع، سوريا/ دمشق،  ،الطبعة اال

  .48، ص.1999
سطورة والمجاز،  -2

ٔ
فريل  1طإحسان الديك، اال

ٔ
داب القيروان، ا

ٓ
سطورة في النصوص المقدسة، كلية اال

ٔ
، ضمن اعمال ندوة اال

 . 26ص. ، 2016
دب، ط -3

ٔ
 .  33، ص.1979، دار العودة، بيروت، 2تليمة عبد المنعم، مقدمة في نظرية اال

 .59فراس السواح، دين اإلنسان، ص. -4
 انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة (سطر).  -5
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 ھ اآل�ي: " ة ما نصّ ى جاء �� دائرة املعارف ال�ونيّ حديد ح�ّ عن التّ   ع��يّ 
ّ
ا قد أعدنا �عر�ف مصط�ح  إذا كن

 
ّ
 األسطورة والت

ّ
 . 1�عيدا عن الوضوح" فإنھ يظّل رق عمق فيھ وتحليلھ بمئات الط

األسطورة مصط�ح يتقاطع �� �عض معانيھ مع مصط�حات أخرى    عقيد ألّن ھ الباحثون إ�� هذا التّ وقد تنبّ 

 
ّ

 عبية والتّ مجاورة من قبيل ا�خرافة وا�ح�اية الش
ّ
جاهات �� تحديد مغزى هذا املفهوم  ار�خ، لذلك تباينت االت

د��  أورو�ا ح�ى ظهر فرع من املعرفة �ع�ى بدراسة األساط�� وتفس��ها "اسع عشر ��  خصوصا �� القرن التّ 

 Mytho-Logy(  بامليثيولوجيا
ّ

والش األوّ )  (ق  ال�لمة  من  اليونانيّ Mythoل  ال�لمة  عن  مأخوذ  ة  ) 

)Mutho ّال�ي �ع�ي ح�اية تقليدي ( 
ّ

   ّق ة عن اآللهة واألبطال. أما الش
ّ
و�ستخدم    ،) فيع�ي علمLogyا�ي (الث

اللة ع�� العلوم ا�ختلفة، �أن نقول سوسيولوجيا أو  لمة األخ��ة بك��ة �� العصر ا�حديث للّد هذه ال�

 .2بيولوجيا. كما �ع�ي امليثيولوجيا أيضا مجموعة األساط�� ا�خاصة �شعب من الشعوب"

الّس و�م�ّ  فراس   � 
ّ
ات م��ا  املفهوم  لهذا  عديدة  مقار�ات  ب�ن  أّن   جاهٌ واح  فنٌّ   يرى     أد�يٌّ   األسطورة 

ٌ
  وحكمة

   ،يرجع األساط�� إ�� منشإ طبي��  واتجاهٌ 
ّ

 فكث�� من األساط�� منشأها القمر أو الش
ّ
جاه آخر يرى ��  مس. وات

 
ّ
الظ لتفس��  وسيلة  الواق��ّ األسطورة  عاملھ   �� اإل�سان  �عيشها  ال�ي  أّن واهر  مثال  ذلك  من  سطورة  أ  ، 

عندما وضع اإللھ ا�خالق حفنة    إ�� ساعة ا�خلق ها " ة بردّ ق البشر�ّ ر اختالف ألوان العرو ة تفّس فيليبينيّ 

 من ط�ن �� الفرن لصنع اإل�سان ففي املرّ 
ّ
�ن قبل ن�جھ ف�ان اإل�سان األبيض،  ة األو�� أخرج اإللھ الط

كفايتھ من   الط�ن  أخذ  الثالث  و��  األسود،  اإل�سان  ف�ان  فاح��ق،  إخراجھ   �� تأخر  الثانية  املرة  و�� 

 .3ال��يء فخرج اإل�سان الفيليبي�ي ال��ونزي"

فأساط��  ،  ة عاشها اإل�سان �� الزمن القديمرأي �عت�� األسطورة ترجمة ألحداث تار�خيّ   ع��  كما �ع��

 
ّ
إال ليست  واألعاص��  األوّ   الطوفان  اإل�سان  عاشها  حياتھ.حوادث  مطلع   �� تبنّ   ل  رأي  ع��  أيضا  اه  و�ع�� 

   صن الذه�ي" محصلھ أّن جيمس فر�زر �� كتابھ "الغ 
ّ
، ولكن  وسيلة لتفس�� طقس دي�يّ   األسطورة إن �� إال

األسطورة لم تظهر استجابة لدافع "  أّن بال�ي تقر    4مالينوفس�ي �� أطروحتھ  سرعان ما يفنده  هذا الّرأي 

 
ّ
بالط لها  النفسيّ املعرفة والبحث، وال عالقة  البواعث  أو  إ��  قس  تنت�ي  بل  ال�امنة،  اق��  ة  الو العالم 

ة، ف�ي تروى ل��سيخ عادات قبلية معينة أو لتدعيم سيطرة عش��ة ما أو  و��دف إ�� تحقيق ��اية عمليّ 

أما فرو�د فقد ذهب  .  5أسرة أو نظام اجتما�� وما إ�� ذلك. ف�ي وا�حالة هذه عملية �� منش��ا وغاي��ا"

أّن  "   إ��  بالرموز  مليئة   األسطورة 
ُ
ف إن  زودتن ّسِ ال�ي  ورغباتھ رت  ا�خافية  اإل�سان  لنفس  عميق  بفهم  ا 

 
تي:   .ترجمتنا -1

ٓ
 والشاهد في مظانه المعجمية نصه كاال

«La notion de mythe, si elle a été redéfinie, approfondie, analysée de cent façons est loin d’être élucidée». 
EncyclopeadiaUniversalis, corpus 15, France S.A.1996, p. 1037, (article mythe). 

ولى، دار الكلمة، بيروت  -2
ٔ
 . 12، ص.1988لبنان،  –فراس السواح، مغامرة العقل اال

 . 14المرجع نفسه، ص. -3
4- See: Malinowski, Magic, science, and religion, Garden City, Newyork, 1954. 

ولى، نفسه، ص. -5
ٔ
 .15فراس السواح، مغامرة العقل اال
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   .1املكبوتة"
ّ
 وأما تلميذه "يو�غ" فقد نظر هو اآلخر إ�� األسطورة كنتاج لال

ّ
شعور ا�جم�� شعور، ولكنھ الال

 ،  ف��يحليل النّ وهو آخر عمالقة مدرسة التّ   ،أر�ك فروم  للبشر. ع�� أّن 
ّ
إ��    2ة"غة املنسيّ يميل �� كتابھ " الل

مهمّ  وسيلة  األسطورة  " اعتبار  لتقديم  الرّ ة  بلغة  �شرح  الدينيّ ح�ايا  األف�ار  من  حشدا  والفلسفيّ مز  ة  ة 

 واألخالقيّ 
ّ
 .3أن نفهم مفردات تلك اللغة لينفتح أمامنا عالم م��ء بمعارف غنية ثرة" ة. وما علينا إال

 
ّ

 ى عن ا�حصر، ولكنّ �ا مفهوم يتأ�ّ أ�ّ دة و األسطورة ظاهرة معّق   من هذه اآلراء املتباينة أّن   ويستشف
ّ
م  نا �سل

"�الدين وسيلة  و��  4"أسلوب ابتدعھ الفكر البشري من أجل الو�� بالعالم وكنھ أسرار الوجود"�ا  بأ�ّ 

 لكن ما الدين؟  .5حاول بواسط��ا اإل�سان فهم الكون بظواهره املتعددة"

   : مفھوم الدین   -2- 2

دة م��ا ا�جزاء وامل�افأة  ين جاء بمعا�ي متعّد الّد   أّن   6�� داللة هذا املصط�ح �� لسان العرب  دبّر تي�حظ امل

 
ّ

ومنھ الدّيان    ،لطان والقهر والورع والطاعة واملعصيةوهو أيضا الّس   ،أن واإلسالموا�حساب والعادة والش

   هذا املصط�ح شائك إذ  ا فيبدو أّن و�� صفة من صفات هللا. أما اصطالًح 
ّ
ارس�ن الذين  معضلة أمام الّد   لش�

 H.Spencerفعرفھ هر�رت سبنسر (   ،تباينت مواقفهم �� ضبط حدوده
ّ
االعتقاد با�حضور الفائق  ھ ") بأن

 Max Mullerماكس موللر (  فھ وعرّ ،  7ل��يء غامض ع��ي ع�� الفهم"
ّ
كدح من أجل تصّور ما ال  ھ ") بأن

 . 8الال��ائي"يمكن التعب�� عنھ، إنھ توق إ�� 

 ) شاليرماخر  "Schleimarcherأّما  فيقول:   ( 
ّ

لھ"  إن واختيار  بالال��ائي  شعور  هو  أّن .  9الدين  ح�ن   ��  

ين وكيد ع�� اإليمان ب�ائن أع�� �� �عر�ف الّد ة ألن التّ ين �� اإليمان ب�ائنات روحيّ ) يحصر الّد Taylorتايلور (

البدائيّ  املعتقدات  أن يخرج  الّد ة من  من شأنھ  (دائرة  وأّما دور�ايم  أّن Durkheimين.  ين هو الّد "  )فيعت�� 

 
ّ
سق من املعتقدات واملمارسات ال�ي تدور حول موضوعات مقدسة يجري عزلها عن الوسط  نظام مت

الدنيوي وتحاط �ش�ى أنواع التحر�م. وهذه املعتقدات واملمارسات تجمع �ل املؤمن�ن والعامل�ن ��ا ��  

 .10واحدة تد�� كنيسة"جماعة معنو�ة 

 
 .16المرجع نفسه، ص. -1

2 - See: Erich Fromm, The forgotten language, Holt, Rinhart and Winston, NewYork,1951. 
 .18المرجع نفسه، ص.  -3
سطورة  -4

ٔ
عمال ندوة اال

ٔ
سطورة والكـتاب المقدس: هل يتقاطعان؟، ضمن ا

ٔ
في النصوص المقدسة، مطبعة زهرة الثابت، اال

)inéaliteفريل
ٔ
 .216ص.، .2016، ) ا

 المرجع نفسه، والصفحة نفسها.  -5
 انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة (دين).  -6

7 - See: H.Spencer, First principles, p.27, queted in, E.Durkheim, The elementery forms of religious life, p.39. 
8 - See: Max Muller, introduction to the science of religion, p.18, queted in E. Durkheim, op.cit, p.39. 
9 - See: B.A ;Orrich , F. Shleimarcher, in Encyclopedie of religions, v.13, p.112. 
10 - See: E. Durkheim, The elementery forms of religious life, pp.50 -63.  
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(186) 

 
ّ

ين مصط�ح شائك غامض، ورّ�ما ما زاد �� غموضھ تقاطعھ مع مصط�ح  الّد  مّما تقدم إذن أّن   ويستشف

ى ذهب �عضهم إ�� اعتبار  ح�ّ   1سة، وخصوصا م��ا القرآن الكر�مصوص املقّد األسطورة الذي أملعت إليھ النّ 

ين وشيجة ح�ى ال يمكن تصّور وجود القر�ى ب�ن األسطورة والّد ، وعليھ إذن فأواصر  2يناألسطورة �� الّد 

ا من أنواع  ) األسطورة نوعً Creuzerين بدون وجود الفكر األسطوري لذلك اعت�� العالم األملا�ي كروزر (الّد 

اه أيضا  تبنّ   رأٌي   ، وهو3تناقل��ا األجيال �� صورة رمز�ةو   ،نتيجة و�� دي�ي أصيلت  �ا �شأ وأ�ّ   ،ةعاليم الدينيّ التّ 

 ) "Ernest Cassirerأر�ست �اس��ر (
ّ

األسطورة تنشأ عن املعتقد الدي�ي، و�� امتداد طبي��   الذي يرى أن

أ�ّ  كما  ب�ن األجيال،  وتداولھ  ع�� حفظھ  �ساعد  صيغة   �� و�غنائھ،وتثبيتھ  توضيحھ  ع��  �ا  لھ و�عمل 

اإل�ساني واالنفعاالت  بالعواطف  ير�طھ  الذي  ا�خيا��  با�جانب  وجوده  تزوده  يباشر  ال  األز��  فاإللھ  ة، 

الفع�� وصلتھ بالعالم إال ح�ن �علن عن فعاليتھ الوا�حة �� الزمن بخلق وتكو�ن العالم، وهذا ما تروي  

 4تفاصيلھ األساط��، فاألسطورة تقوم ع�� مفهوم زما�ي وم�ا�ي"
ّ
منا النظر �� األسطورة  . هكذا إذن �سل

أ�ّ  إ��  معقّد والدين  مفهومان  القصيّ �ما  معان��ما  ضبط  يمكن  ال  الصّ ان  لقرب  األسطورة  ة  إذ  بي��ما،  لة 

بامتياز  الّد   حاضرة  النص  �سيج  املقّد ��   ي�ي 
ّ
تجل مظاهر  فما��  النّ س.   �� األسطوري  البعد  صوص  يات 

 املقّدسة؟ وحيدية التّ 

 :حضور األسطورة في النصوص التوحیدیة المقدسة -3

أواصر القر�ى ب�ن    ا أّن ا كر�مً ا وقرآنً ا جديًد ا وعهًد عهدا قديًم   سة صوص املقّد يلوح للقارئ ا�حصيف للنّ 

   ،اصوص و�عض األساط�� متينة جد� هذه النّ 
ّ
وفان والعشق وامليالد  و�مكن أن تجلوها قصص ا�خلق والط

 ال�جائ�ي. 

 : أسطورة الخلق  - 1- 3

) �ش�� باملع�ى الضيق إ��  création" مصط�ح ا�خلق (  يذكر صاحب كتاب "أساط�� التوراة الك��ى" أّن 

إ�� الفعل أو األفعال ال�ي ظهر العالم عن طر�قها إ�� الوجود أي إ��    ب أو �ش�� ظهور العالم ع�� يد الرّ 

ت بإرادة و�فعل �ائن علوي، أو عن طر�ق االنبثاق من �عض  بداية األشياء سواء �انت تلك البداية قد تمّ 

 
ّن الحظ  -1

ٔ
نا

ٓ
سطورة ورد في القرا

ٔ
نعام  يوف  ،الجمعفي صيغة   الكريم  مصطلح اال

ٔ
نفال 25: 6تسعة مواضع هي: اال

ٔ
/ النحل  31 :8/ اال

حقاف 68 :27/ النمل 5 :25/ الفرقان  83 :23/ المؤمنون 24 :16
ٔ
/ خالفا للكـتاب  13:  83/ المطففين 15:  68 / القلم 17:  46/ اال

، والحظ 1969، سنة 4المقدس الذي نعدم فيه وجود هذا المصطلح (راجع في هذا الباب جورج بوست، فهرس الكـتاب المقدس، ط.
نّ 
ٔ
 ه في مادة سطر ال نعثر إال على كلمتي "ُسطرت" و"مسطار". ا

سطورة كما عاشتها المج  يقول محمد عجينة: "إّن  -2
ٔ
ساطير العرب عن الجاهلية  تمعات القديمة هي التاريخ والّد اال

ٔ
ين". موسوعة ا

ولى
ٔ
 .35، ص.1994لبنان والعربية محمد علي الحامي للنشر والتوزيع، تونس،   –دار الفرابي بيروت ، ودالالتها، الطبعة اال

لهة، ص.  -3
ٓ
 . 70خزعل الماجدي، بخور اال

بوكاليسية: دراسة تحليلية  -4
ٔ
سطورة الخالص الميسيانيفي العهد القديم والكـتابات اال

ٔ
سيا شكيرب، ا

ٓ
عمال ندوة   نقدية، ا

ٔ
ضمن ا

سطورة في النصوص المقدسة
ٔ
 . 249ص. ،اال
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األوليّ  بأية طر�قةاملصادر  أو  ".  1أخرى"  ة  ا�خلق ��  العالم كما فهمها  رواية رمز�ّ وأسطورة  بداية  ة عن 

مجتمع مع�ن و�ش�� أساط�� ا�خلق إ�� تلك العملية ال�ي من خاللها تمركز العالم، واتخذ شكال محددا  

اقع الك��" العقل البشري منذ    وقد،  3"الدورة األو�� لألسطورة �ش�ل عام"    وتمثل،  2داخل الو شغلت 

العصور   ا�خلق  أقدم   �� أساط��  مجموعة  أو  أسطورة  ولديھ  إال  الشعوب  من  شعبا  نجد  ن�اد  "فال 

من   األك��  ا�جانب  املسألة  هذه  احتلت  حيث  ا�حديث  العصر  إ��  نزوال  األشياء  وأصول  والتكو�ن 

فحلت   ا�حديثة  العلوم   �� هاما  ح��ا  وشغلت  الفلسفات  جميع  محل ميتاف��يقيا  العلمية  النظر�ات 

 . 4األسطورة ومحل التأمل الفلسفي ا�جرد"

تن�ّ  الّد وقد  األركيولوجية�ت  همّ   راسات  �علقت  والتّ ال�ي  با�حفر   ��ا 
ّ

الفخ األلواح   �� والرّ نقيب  قم  ار�ة 

 
ّ
 ينية ال�ّ �اتيل الّد وال�

ّ
   ف��ا ا�حضارات القديمة أّن ي خل

ّ
   لت ا�حدث املهّم قصة ا�خلق قد ش�

ّ
ث أساط��  الذي أث

 
ّ

صوص  اظر �� النّ ة. فالنّ وحيديّ يانات التّ �� الّد   ت أّيما تأث��رق القديم أساط�� مصر وسومر و�ابل ال�ي أثرّ الش

املقّد الّد  أّن ينية  ي�حظ  القضيّ   سة   �� واإل�سان  ال�ون  وخلق  العالم  بدء  و��ن مسألة  بي��ا  املش��كة  ة 

لقديم أو املعاصر هو تفس�� الكون ا�حيط بھ ف�انت قصص  ل ��يء حاولھ اإل�سان اأوّ األسطورة إذ "

 .  5التكو�ن وا�خليقة ال�ي ع��ت بصورة عامة عّما أحاط بھ من عظمة الكون الالمتنا��"
ّ
فت لالنتباه  والال

املرجعيّ  األسطور�ّ ��  والتّ ت�ن  م��ا  أّن وحيديّ ة  قوّ   ة  بفعل  �ان  ماورائيّ ا�خلق  ��  ة  إنليل  اإللھ   �� أسطورة  ة 

الّس التّ  التّ   ،ومري �و�ن  �� أسطورة  الباب��واإللھ مردوخ  التّ والرّ   ،�و�ن  �� أسطورة  الع��ي ب  ��    ، �و�ن  وهللا 

ة ا�خلق عمليّ   سة ونصوص األساط�� القديمة أّن صوص املقّد ر �� النّ قصة ا�خلق اإلسالمي. و��حظ املتدبّ 

 ن. ست ع�� حدث�ن رئيسي�ن هما: خلق ال�ون وخلق اإل�ساتأّس 

 خلق الكون 
ّ
ال�ون قسمتھ اآللهة إ�� سماء   وأّن  ،ھ �� البدء �ان العماء: الوا�ح �� قصص ا�خلق هذه أن

حسب أسطورة "ع�ن شمس" املصر�ة القديمة وال�ي �عود �� تار�خها حسب �عض    -وأرض. فقد فصل شو

حالة التصاق وعناق  "   )السماء أل��ما �انا ��Nut) األرض ونوت (Gebب�ن جب (  -ق.م2700اآلراء إ�� عام  

�� الفكر   ا"�سلل بي��ما فرفع السماء ع�� ذراعيھ نحو األع�� ووطئ األرض بقدميھ. أّم بأن  6"شبقي دائم

أن�يالّس  جزأ  فقد  "  )an -ki(  ومري  جزأين  إ��  ��  ال�ون  (�ع�ي  فوقها  وفضاء  سماء  من  و�تكون  سماوي 

تح��ا   وفضاء  األرض  سطح  من  يتكون  أر��ي  واآلخر  السماو�ة.  اآللهة  �سكن  حيث  الع��)  السومر�ة 

 
ولى -1

ٔ
دنى القديم، الطبعة اال

ٔ
ساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق اال

ٔ
والطباعة، دار الحصاد للنشر والتوزيع  ،كارم محمود عزيز، ا

 .27، ص.1999سوريا/ دمشق، 
2 - See: Cassirer Ernest, An Essay on Man: an introduction to a philosophy of human culture, Yale University 
Press, U.S.A.,1944, PP. 73/79. 

 . 28المرجع نفسه، ص, -3
ولى، دار الكلمة، بيروت لبنان -4

ٔ
 .  27، ص.1988، فراس السواح، مغامرة العقل اال

ثر الكـتابات البابلية في المدونات التوراتية، -5
ٔ
ولى سهيل قاشا، ا

ٔ
بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، بيروت، لبنان،   ،الطبعة اال

 .109، ص.1998
ولين، الطبعة الثانية -6

ٔ
ساطير اال

ٔ
ليف والترجمة والنشر، دمشق/سوريا، ، فراس السواح، ا

ٔ
 . 174، ص.2016دار التكوين للتا
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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ماء  ة ا�خليقة البابلية (إينوماإيلش) ح�ن خلق مردوخ الّس وكذلك األمر �� قصّ .  1�عرف ب (العالم األسفل)"

  مثلما ،  2ها إ�� شطر�ن ليجعل من أولهما السماء ومن ثان��ما األرض""جسدواألرض بأن قتل تيامة وشطر  

 األسطر التالية:  تو�حھ

 "شطر جسدها شطر�ن 

 أعالهما ثبتھ �� السماء، منھ خلق السماء 

 واألسفل ثبتھ �� األرض منھ خلق األرض 

 و�� السماء ثبتھ ثالوثا مقدسا: 

 3آنوو�نليلو�يا"

الرّ  خلق  ��  كذلك  ال�ون  "ال��وديّ ب  قولھ:  الت�و�ن  سفر   �� جاء  فقد  َماَواِت  ة  لسَّ
ُ
ا ُهللا  َق 

َ
ل

َ
خ َبْدِء 

ْ
ل

ُ
ا  ��ِ

ْرَض"
َ ْ
أل

ُ
َحّقِ  وكذا الشأن نلفيھ أيضا �� القرآن الكر�م الذي نجد فيھ قولھ:  .  4َوا

ْ
�

ُ
ْرَض ِبا

َ ْ
أل

ُ
َماَواِت َوا لسَّ

ُ
َق ا

َ
ل

َ
" خ

"
َ

ون
ُ

ِرك
ْ

ا ُ�ش � َعمَّ
َ
َعا�

َ
�5.  

�� هللا  �ان  والقمراملرجعيّ   و�ذا  الشمس  خلق  بأن  ال�و�ي  الفضاء  هذا  أثث  قد  اإلسالمية  والليل  6ة   ،

 ة قد أقام النّ ب ��وه �� ال��وديّ ، فإن الرّ 7وال��ار
ّ
ُ�  لمة ح�ن أمر قائال: "ور والظ

ُ
ى ا

َ
وٌر َوَرأ

ُ
َصاَر ن

َ
وٌر ف

ُ
ْن ن

ُ
ِلَيك

ُھ  
َ
َصَل َبْين

َ
ُھ َوف

َ
ْحَسن

َ
ِاْست

َ
وَر ف

ُّ
لن

ُ
"ا

ً
ْيال

َ
اُه ل َسمَّ

َ
ُم ف

َ
ال

َّ
لظ

ُ
ا ا مَّ

َ
َ�اًرا أ

َ
وَر �

ُّ
لن

ُ
ُ� ا

ُ
ى ا ِم، َوَس�َّ

َ
ال

َّ
لظ

ُ
 ا

َ
فكرة    و�بدو أّن .  8َوَ�ْ�ن

 النّ 
ّ
والظ مستمّد ور  ال�ون فكرة  نظام  أساسها  قام ع��  ال�ي  أّن لمة  ناهيك  القديمة  األساط��  الفكر    ة من 

 
ّ

نتيجة للفعالية ا�جنسية لإللھ "إنليل" الذي ضاجع    يأ�يمس والقمر وهو "األسطوري اعتقد �� ظهور الش

"ننليل"(  بفعل جن��ي آخر"Ninlilاإللهة  بدوره أنجب الشمس  القمر، والقمر  لھ  والالفت  .  9) فولدت 

، 10ا�حركة املادية والفعالية ا�حياتية لآللهة"  "نتيجةومري األسطوري �ان  ا�خلق �� الفكر الّس   لالنتباه أّن 

 .11"نتيجة ال�لمة ا�خالقة واألمر اإلل�ي"وحيدي الذي �ان فكر التّ خالفا ل�خلق �� ال

اإللھ    ة واألساط��، ذلك أّن وحيديّ يانات التّ ا ب�ن الّد هذا ا�حدث هو األعدل توزيعً   يبدو أّن   : خلق اإل�سان-

وراة ي�حظ أ��ا تنّص  �� التّ   رفاملتدبّ   خلق ال�ون ��ّم بخلق اإل�سان من ط�ن.  �� كال املرجعيت�ن و�عد أن يتّم 

 
 . 194، ص.1996سينا للنشر، مصر،  ،الطبعة الثانية  فاضل عبد الواحد علي، من سومر إلى التوراة، -1
 .195المرجع نفسه، ص. -2
دب السامي، الطبعة الثانية -3

ٔ
ساطير في اال

ٔ
نيس فريحة، مالحم وا

ٔ
  .106، ص.1979دار النهار، ، ا

 . 1: 1التكوين  -4
 . 3: 16النحل  -5
جل مسمى" (انظر الرعد  -6

ٔ
 ).  2: 13يقول تعالى:" وسخر الشمس والقمر كل يجري ال

عراف  -7
ٔ
 . 6 :10ويونس  54: 7انظر اال

 . 5-4-3: 1التكوين  -8
ساطير التوراة الكبرى، ص. -9

ٔ
 . 51كارم محمود عزيز، ا

 . 50المرجع نفسه، ص. -10
 المرجع نفسه، والصفحة نفسها.  -11
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 ا إذا ما تم�� النّ ا من األرض، أّم اإل�سان جبل ترابً   ع�� أّن 
ّ
اإل�سان قد خلق من    ھ إ�� أّن ھ يتنبّ ص القرآ�ي فإن

َمْسُنوٍن"  1ط�ن ِمْنَحَمٍإ  َصاٍل 
ْ
   .و�بدو أّن 2ومن "َصل

ّ
إن ت من الفكر األسطوري  ما استمّد مادة خلق اإل�سان 

) تتعلق بخلق اإل�سان  Ninhursagوننخورساج (  عن إن�ي ة "ة سومر�ّ ة أسطور�ّ ة قصّ القديم ذلك أنھ ثمّ 

)  Nemmu"إن�ي" أمھ "نمو"(  و�� قصة يجلوها املقطع التا�� الذي يخاطب فيھ 3"من صلصال فوق البحر

 �عد أن دعتھ إ�� خلق خدم اآللهة ح�ى ينتجوا أشباههم. وقد جاء فيھ قولھ التا��:

" 
ّ

 صورة اآللهة ا�خلوق الذي نطقت باسمھ موجود، ار�طي عليھ  يا أمي إن

 اخلطي قلب الصلصال الذي فوق الغور 

 .4بالصلصال"إن ا�خالق�ن الطيب�ن األجالء سوف يكتفون 

 اإل�سان خلق من مز�ج الّد   "أتراخاسيس" فتذكر أّن   ـ أما قصة الطوفان البابلية ل
ّ
��ء �ن ح�ن "  م والط

وي  (-باإللھ  منھ  we-ilaأيال  وخلقت  ننتوالط�ن  اآللهة  مزجت  ودمھ  �حمھ  ومع  اآللهة،  أمام  فذبح   (

 ا��:  مثلما يجليھ املقطع التّ  .5اإل�سان"

 أيال الذي �انت لھ ذات   –  "وذبحوا �� مجلسهم وي 

 ومع �حمھ ودمھ

 مزجت ننتو الط�ن 

 ثم استمعوا إ�� الطبل ملا تبقى من الوقت  

 ف�انت روح من �حم اإللھ 

 .6ونودي باإل�سان ال�� رمزا لها"

 : وفان أسطورة الطّ   - 2- 3

 ة إال وعرفت قصّ ما من أمّ 
ّ
، 7األقوام""ف�ي إحدى القصص الشائعة املعروفة لدى كث�� من  وفان  ة الط

هذه    سة ي�حظ أّن صوص املقّد ل �� النّ ة. واملتأمّ �ا �انت ترمز إ�� تجديد ال�ون والبشر�ّ ة معروفة أل�ّ و�� قصّ 

من األ�حاح السادس إ�� األ�حاح    ل يمتّد مطوّ   وراة �� مقطع سردّي جا �� التّ ة تحضر حضورا متوّ� القصّ 
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 3واألنبياء  2وهود  1ر�م �� �سعة مواضع �� سور يو�س�و�ن وتحضر أيضا �� القرآن الكالتاسع من سفر التّ 

 .9ونوح 8والقمر 7والصافات 6والعنكبوت 5والشعراء 4واملؤمنون 

ھ إ�� أوجھ تقارب عديدة  ة تجعل القارئ يتنبّ ة الدينيّ ة �� املرجعيّ نظرة ثاقبة �� تالفيف هذه القصّ   و�ّن 

   ة. م��ا أّن األسطور�ّ ة  بي��ا و��ن نظ����ا �� املرجعيّ 
ّ
وراة  وفان �علق �عبد صا�ح اصطفاه اإللھ فهو �� التّ الط

"نوح الع��ي الذي   ّبِ لرَّ
ُ
ى ا

َ
وهو    11، وهو �� اإلسالم نوح الذي اصطفاه هللا وآدم ع�� العامل�ن10" ُحِظَي ِبِر��

قصّ   �� 
ّ
الط الّس ة  أوتا  ومر�ّ وفان  البطل  (  -ة  ما    )utnapshtimنبشتيم  وهو  ع��  ج�جامش،  م�حمة  تذكره 

 البطل ز�وسدرا �� قصّ 
ّ
 ة الذي عرف "وفان البابليّ ة الط

ّ
قوى ومخافة هللا يرقب الو�� اإلل�ي يأتيھ ��  بالت

األحالم دوما و���اءى أنھ �ان يركن مستقرا إ�� جدار، و�لقي السمع إ�� صوت اآللهة يتنا�� إليھ ويعلمھ  

 . 12لطوفان"بأ��ا اتخذت �� مجلسها قرارا بإطالق ا

 
ّ
   شابھ أيضا أّن ومن ضروب الت

ّ
 وفان �ان من أجل رفع الّد الط

ّ
عاش    ورا�ّي ة، فنوح التّ عن البشر�ّ   ّر �س والش

 �� مجتمع فاسد جرّ 
ّ

 ، لذلك أخ��ه الرّ 13ةى فيھ من فو��ى ا�جنس واإلباحيّ اء ما تف��
ّ
وفان رغبة �� ب بالط

ْد  "  �س وا�حظور قائال:تطه�� العالم من الّد 
َ
ًما  ق

ْ
ل
ُ
ْرَض ظ

َ ْ
أل

ُ
وا ا

ُ َ
ُ�ْم َمأل َّ�

َ
ِأل َماِمي، 

َ
أ ِر َجِميًعا 

َ
َبش

ْ
ل

ُ
ا  

ُ
ِ�َ�اَية  

ْ
ت

َ
ِزف

َ
أ

ِلَك 
َ

ْرِو"  ِلذ لسَّ
ُ
ِب ا

َ
ش

َ
ا ِمْن خ

ً
�

ْ
ل

ُ
َك ف

َ
ِبيُدُهْم.. ِاْبِن ل

ُ
   أما،  14َسأ

ّ
وفان �ان من أجل تطه��  �� القرآن الكر�م فالط

 
ّ

ا  ، لذلك نلفي قول هللا �عا��: "15ءة العميارك وا�جحود والوثنيّ األرض من الكفر والش
َ
ْعُيِنن

َ
َك ِبأ

ْ
ل

ُ
ف

ْ
ل

ُ
ْع ا

َ
َوِاْصن

"
َ

ون
ُ
َرق

ْ
ُ�ْم ُمغ ُموا ِإ�َّ

َ
ل
َ
ِذيَن ظ

َّ
ل

ُ
ا اِطْبِ�ي ِ�� 

َ
خ

ُ
 ت

َ
ا َوال

َ
 "ـة فة والبابليّ ومر�ّ صوص الّس ا �� النّ أمّ ،  16َوَوْحِين

ّ
  ي�حظ أن

فحوى ومحتوى قصة الطوفان هو نزعة اإلثم وما تجره من خطايا عرف ��ا البشر ورغبة ا�حد م��ا ع��  
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يد اآللهة ال�ي ترقب ما يرتكبھ البشر �ع�ن يقظة ساهرة لت�حح أخطاءه، و�ذلك �عود عهد الصالح �عد  

 1انتشار الفساد"

 : أسطورة الحب والعشق   - 3- 3

النّ  الدينيّ حفلت  التّ صوص  املقّد وحيديّ ة  ا�حّب ة  بقصص  املقّد   سة  القرآن  فاملتصّف   س،والعشق   �� ح 

تلك املرأة ال�ي همت بھ وهم ��ا    ،العز�ز �أنموذج باهر للعشق  امرأة   ة يوسف معالكر�م مثال تطالعھ قصّ 

تفوح   ة ال�يجر�ة الغراميّ . أما �� العهد القديم فتلوح لنا قصة شيلوميث �أنموذج لعنف التّ 2ألنھ شغفها حبا

ة الغرام هذه إنما تمتح �� �عض معان��ا من �عض األساط�� القديمة.  ة. ولكن قصّ م��ا اللذة والشهوة ا�جنسيّ 

   فاملتصفح لنشيد األ�شاد يتنبھ إ�� أّن 
ّ
ما هو شبيھ با�حوار ب�ن اآللهة إنانا  ا�حوار ب�ن شيلوميث وحبي��ا إن

النّ   �� دموزي  الّس واإللھ  قصّ ومر�ّ صوص  و��  املرجعيّ ة  ة.   �� العاشق  ف��ا  بدا  ال��وديّ عشق  م��ا ت�ن  ة 

وهناك جوقة من العذارى �سأل أو �علق ع��    وأخًتا  ا ومل�ا �� آن معا واملعشوقة حبيبة ة راعيً واألسطور�ّ 

�ما راع وراعية إ�� جانب لقب ا�حبيب وا�حبيبة  جامحة يوصف ف��ا العاشقان بأ�ّ   ة حّب األحداث. و�� قصّ 

والعرو  أّن والعريس  كما     س 
ً
أوصاف و�تبادالن  واألخت  األخ  بلقب  يتناجيان  مستمّد البطل�ن  م�جم  ا  من  ة 

 طبي��. 

   ص األسطوري هّو أو النّ   ص ال��ودّي وا�حوار ب�ن العاشق�ن سواء �� النّ 
ّ
 �� ا�حقيقة حوار �� الل

ّ
ة  ذة لذ

 
ّ

 الرّ   حو حوار اتصل با�ح��ي وا�جن��ي ألن مدارهوهو ع�� هذا النّ   ،ة ا�جسدالكالم ولذ
ّ

  هوة والعشق. غبة والش

 
ّ
إن حوار  �ستمّد وهو  املرجعيّ شرعيّ   ما   �� ال��وديّ تھ  هما  ت�ن  عاشق�ن  طرف�ن  ب�ن  قيامھ  من  والسومر�ة  ة 

 
ّ

ت شيلوميث لقاءها مع حبي��ا  شيلوميث وأنانا من جهة وسليمان ودوموزي من جهة أخرى. ومثلما استلذ

، كذلك �انت أنانا، 4وأسهبت �� وصف جمالھ إذ هو وسيم وجذاب،  3�ا �انت مر�ضة بحبھفاس��امت بھ أل�ّ 

، كذلك اه��ت  5ومثلما ابت�جت شيلوميث بلقاء حبي��ا ح�ن مّد يده لها من �وة الباب فتحركت مشاعرها

 مشاعر إنانا حينما تقدم دوموزي �خطب��ا والتقاها واحتض��ا ف�ي املنشدة: 

 معةباألمس عندما كنت أنا امللكة أتألق ال "

 باألمس عندما كنت أنا ملكة السماء أتألق المعة  

 عندما كنت أتألق المعة، عندما كنت أرقص لوحدي 

 عندما كنت أغ�ي مع إطاللة النور 

 (آنذاك) التقى �ي، (آنذاك) التقى �ي 
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 أنا (دموزي) التقى �ي   –سيدي كو�� 

 سيدي وضع يده بيدي 

 1أنا احتضن�ي –اشم�ل 

نفسها   شيلوميث  حلمت  مخدعهاوكما  إ��  وقادتھ  بھ  فتشبثت  حبي��ا  إنانا    2بمضاجعة  قادت  كذلك 

 وتطلعت إ�� احتضانھ �شوق كب�� ف�ي القائلة:   حبي��ا دوموزي 

 سيقيمون �� سر�ري  "

 ثم يكسونھ بورد لونھ مثل حجر الدورو 

 و��ي سآخذ حبي�ي إ�� هناك

 أنا إ�� هناك  –سآخذ حبي�ي اشم�ل 

 حيث يضع يده بيدي 

 .3قل�ي"وقلبھ جنب 

 : أسطورة المیالد العجائبي   - 4- 3

تصدرت قصة ميالد املسيح سورة مر�م �� القرآن الكر�م و�نجي�� لوقا وم�ى بالعهد ا�جديد واملتدبر ��  

حيثيات ميالد املسيح �� هات�ن املدونت�ن يالحظ أ��ا تمتح من مع�ن األسطوري فمثلما حبلت مر�م �عي��ى �� 

، ومثلما وجدت مر�م نفسها حب�� من الروح  4ر��ا ح�ن تمثل لها روح هللا �شرا سو�االقرآن الكر�م بإذن من  

، كذلك حبلت مايا ببوذا بفعل قوة ماورائية تبدت لها �� ش�ل فيل أبيض اللون دخل رحمها من  5القدس

األيمن والروح  6جان��ا  إل�ي.  بتدب��  �ان  الثالث  املرجعيات   �� إذن  املسيح  فميالد  والقوّ .  واملالك  ة  القدس 

 الغيبيّ 
ّ
ة. ف��وه �� املسيحية "يمثل �ل القوة  طوة القضيبيّ ها �� مستوى سطو��ا إ�� مستوى الّس ة ارتقت �ل

ة.  ة املاورائية �� البوذيّ ، وكذا الشأن بالنسبة إ�� القوّ 8، وهللا �� اإلسالم يقول لل��يء كن في�ون 7القضيبية"

ت�ن ليست إال امتدادا ل�حبل البتو�� الذي راج ��  �� هات�ن الديانت�ن التوحيديّ وصورة ا�حبل املر��ي البتو��  

املتوّس البوذيّ  البحر  آلهات  أساط��  و��  اإلغر�قيّ ة  واآللهات   ط 
ّ
الل "ة  آلهة وا�ي  مساعدة  بدون  ولدن 
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(،  1الذكور" تيفاون  اآللهة  لتلد  الذكر  صلة  و�دون  نفسها  تلقاء  من  حبلت  ال�ي  ه��ا  )  haonTyp�اآللهة 

(Hephaistos(   وهيفا�ستوس وآريس   (Arès(2.   ّللقو امتدادا  إال  ال�حر�ّ وليست  الدينيّ ة  تمتلكها  ة  ال�ي  ة 

 �� األساط�� القديمة.  األمّ –األرض 

 ة املسيحيّ و�ذا �انت مر�م �� املرجعيّ 
ّ
ومر�م القرآن قد    3خذت لها ولوضع اب��ا م�انا �� بيت �حمة قد ات

ا" ِصي�
َ
ا ق

ً
ان

َ
 ِبِھ َم�

ْ
ت

َ
َبذ

َ
ت

ْ
ة جلست القرفصاء  ، فإن مايا امللكة �� البوذيّ 5خلةليأخذها ا�خاض إ�� جذع النّ 4"ِان

"تحت ال�جرة الوارفة الظالل �عد أن حج��ا ا�خدم عن األنظار و�ستار خاص وملا أرادت ال��وض مّدت  

"�� شبكة ��جت خيوطها  وتضع اب��ا  ،  6كفها"يدها إ�� غصن ال�جرة فانح�ى من تلقاء نفسھ ح�ى قارب  

 8  بميسارا  حماية لھ من مالحقة امللك،  7من أسالك الذهب"
ّ
ن إ�� م�ان وجوده بنجم أطلق عليھ  ، الذي تفط

خوفا  ،  10ة ح�ن تضع مر�م رضيعها �� قماط وتنيمھ �� مذودورة نلف��ا �� املسيحيّ ، ونفس الصّ 9نجم بوذا

 . 11صون بھ لقتلھ �عد أن اهتدوا إ�� م�انھ بنجم طالع �� الشرق الذين ي��بّ عليھ من ا�جوس 

 12و�ذا �ان عي��ى �� القرآن الكر�م قد ت�لم �� املهد صبيا
ّ
بوذا هو    ھ ابن هللا �� املسيحية فإّن وأعلن أن

 اآلخر ت�لم صغ��ا مّد 
ّ
 عيا أن

ّ
 .13د العالم وهو ا�جدير بأن يمجدھ سيّ ھ األعظم وأن

  ميالد مو��ى:قصة -
ّ
ر  املتدبّ  ذلك أّن  ،ة أيضاة �� اإلسالم و�� ال��وديّ ة ميالد مو��ى من�لة مهّم ت قصّ احتل

 �� سفر ا�خروج يتنبّ 
ّ
ات هذا ا�حدث ت�اد تتما�� وحيثيات ميالد سرجون  ق بحيثيّ ھ إ�� تفاصيل دقيقة تتعل

حاولت أن تصنع   فرعون مصر ثّم  ھ �� البدء إخفاءه خشية أن يقتلھ فمثلما ولد مو��ى وحاولت أّم  األكدي.

   لھ سفطا من القّش 
ّ
ا ووضعتھ  �ر كذلك فعلت األم �سرجون إذ ولدتھ سرّ ة ال�ّ ووضعتھ ب�ن األعشاب ع�� حاف

 
ّ
 �ر ولعل هذا النص مو�ح لذلك:ة بجانب املياه ع�� حافة ال�ّ �� سل

 
 .137قدس والدنيوي، ص.مرسيا إلياد، الم -1
سرار، ص. -2

ٔ
حالم واال

ٔ
ساطير واال

ٔ
 . 281مرسيا إلياد، اال

 . 4: 2متى  -3
 . 22: 19انظر مريم  -4
 .23: 19انظر مريم  -5
 . 101، ص.1995سليمان مظهر، قصة الديانات، مكـتبة مدبولي، القاهرة،  -6
 المرجع نفسه والصفحة نفسها.  -7
بو زهرة، الديانات  -8

ٔ
 . 56القديمة، دار الفكر العربي، د.ت.، ص.انظر محمد ا

 . 55المرجع نفسه، ص. -9
 . 7: 2انظر متى   -10
 .9: 2انظر متى   -11
 .29: 19مريم  -12
 ) في هذا الصدد ما نصه: Moine Dhamma Samiيذكر ( -13

«Au moment de l’accouchement, quand un des serviteurs prit l’enfant dans ses bras, ce dernier se glissa 
jusqu’au sol, se mettant à marcher. Il fit sept pas en direction de l’Est. S’immobilisant debout, il dit: je suis le 
plus noble dans cet univers, je suis le plus grand dans cet univers, je suis le plus digne d’éloges ». La vie de 
Buddha, Ed. Janvier, 2004, P .1. 
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 أنا سرجون امللك القوي ملك أ�اد

 علم �� بھ�انت أمي سيدة متواضعة، أما أ�ي فال 

 ولكن ع�ي �ان �سكن ا�جبال.

 ومدين�ي �� أزور�بانو ال�ي تقع ع�� شاطيء الفرات 

 وقد حملت�ي أمي املتواضعة وولدت�ي سرا. 

 ثم وضعت�ي �� سلة من األسل وأحكمت إغالقها بالقار 

 .1وطرحت�ي �� ال��ر الذي لم �غرق�ي مياهھ."

ابنة   أن �عيش ألن   و�ذا �ان مو��ى قد قدر لھ 
ّ
بأن أوجدت لھ مرضعة  فرعون قد تفط نت لھ فأنقذتھ 

 2ى ك��ترضعھ ح�ّ 
ّ

اه ح�ى ، وكفلھ ور�ّ )قاء (آ�يأن مع سرجون األكدي الذي أنقذ حياتھ الّس ، كذلك �ان الش

 عوده. فهو القائل:  اشتّد 

 ثم حمل�ي التيار إ�� السقاء (آ�ي) فحمل�ي معھ

 (آ�ي) السقاء..انتشل�ي من املياه 

 السقاء كفل�ي كما يكفل ابنھآ�ي  

 .3آ�ي السقاء عين�ي �ستانيا لھ"

 
ّ
 ة البابليّ ة والقصّ ة الع��يّ شابھ إذن ب�ن القصّ فالت

ّ
ة  ل حضور هذه القصّ ة وا�ح. لكن بم يمكن أن �عل

 ورا�ي املقّد ص التّ ة �� تالفيف النّ األسطور�ّ 
ّ

 س؟ فهل خانت الذ
ّ
ميالد  ل أحداث  اكرة املدون ح�ى �جز عن تمث

ار�خ الع��ي �عتوره االنتحال  التّ   ة؟ قد ال �ستبعد هذا االحتمال إذا �ان �ّل مو��ى فأسعفتھ األسطورة البابليّ 

 وال��ييف.  

 : حكم لقمان   - 5- 3

 
ّ
   احتوى حكم لقمان ووصاياه البنھ جاء ف��ا قولھ:"  مهّم   ر القرآن الكر�م ع�� مقطع ن��يّ توف

َ
يَّ ال

َ
ُب� َيا 

إِ   �ِ
ُ
ِبا ِرْك 

ْ
ش

ُ
ھُ �

ُ
َوِفَصال َوْهٍن   �

َ
َع� ا 

ً
َوْهن ُھ  مُّ

ُ
أ ُھ 

ْ
ت

َ
َحَمل ِبَواِلَدْيِھ   

َ
َسان

ْ
� ِ

ْ
إل

ُ
ا ا 

َ
ْين َوَوصَّ َعِظيٌم،  ٌم 

ْ
ل
ُ
ظ

َ
ل ْرَك  ِ

ّ
لش

ُ
ا ِ��  نَّ   

َك بِ 
َ
ْيَس ل

َ
ِرَك ِ�ي َما ل

ْ
ش

ُ
� 

ْ
ن

َ
� أ

َ
 َجاَهَداَك َع�

ْ
ِصَ��، َوِ�ن

َ ْ
مل

ُ
�َّ ا

َ
ْر ِ�� َوِلَواِلَدْيَك ِإ�

ُ
ك

ْ
ش

ُ
 أ

ْ
ن

َ
ِطْعُهَما َعاَمْ�ِن أ

ُ
 ت

َ
ال

َ
ٌم ف

ْ
ِھ ِعل

ْم بِ 
ُ

ك
ُ
ِبئ

ْ
ن

ُ
أ

َ
ْم ف

ُ
�َّ َمْرِجُعك

َ
مَّ ِإ�

ُ
�َّ ث

َ
اَبِإ�

َ
ن

َ
ِبْع َسِبيَل َمْن أ

َّ
ِات ا َو

ً
َيا َمْعُروف

ْ
ن لدُّ

ُ
ِقِم  َوَصاِحْ�ُ�َما ِ�� ا

َ
يَّ أ

َ
،..َيا ُب�

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
ْمت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
َما ك

 
ُ ْ
مل

ُ
َھ َعِن ا

ْ
ِان ْعُروِف َو

َ ْ
مل

ُ
ُمْر ِبا

ْ
 َوأ

َ
ة

َ
ال لصَّ

ُ
َك  ا دَّ

َ
ْر خ َصّعِ

ُ
 ت

َ
ُموِر، َوال

ُ ْ
أل

ُ
ِلَك ِمْن َعْزِم ا

َ
َصاَبَك ِإنَّ ذ

َ
� َما أ

َ
ِر َوِاْصِ�ْ� َع�

َ
ك

ْ
ن

 
ْ
غ

ُ
ِيَك َوا

ْ
ِصْد ِ�� َمش

ْ
ق

ُ
ا وٍر، َو

ُ
خ

َ
اٍل ف

َ
ت

ْ
لَّ ُمخ

ُ
 ُيِحبُّ �

َ
َ� ال

ُ
ْرِض َمَرًحا ِإنَّ ا

َ ْ
أل

ُ
ْمِش ِ�� ا

َ
 ت

َ
اِس َوال

َّ
ُضْض ِمْن َصْوِتَك  ِللن

 
ولى -1

ٔ
ثر الكـتابات البابلية في المدونات التوراتية، الطبعة اال
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 .279، ص.1998بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم،  ،انظر سهيل قاشا، ا
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ثر الكـتابات البابلية في الّد  -3

ٔ
 .279ة، ص. وراتيّ ونات التّ سهيل قاشا، ا
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ّ
�عل لقمان  قت  وصايا 

 وحيد والنّ بالتّ 
ّ

واضع  �ي عن املنكر والتّ رك وطاعة الوالدين واإلحسان لهما واألمر باملعروف والنّ �ي عن الش

ة م��ا  يانات القديمة الفرعونيّ يناظرها �� نصوص الّد و�� وصايا ن�اد �ع�� ع�� ما    وحسن معاملة اآلخر�ن.

 ة.والبابليّ 

اإليمانالتوحيد �ستقيم  ال  إذ  اإلسالم   �� العقيدة  أسس  من  مهّما  أّسا  الوحيد  �عت��  باالع��اف    :  إال 

 بوحدانية هللا عمال بقولھ �عا��
َ
ْم ُيول

َ
ْم َيِلْد َول

َ
َمُد، ل لصَّ

ُ
ُ� ا

ُ
َحٌد، ا

َ
ُ� أ

ُ
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ُ
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ً
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ُ
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ُ
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َ
ْن ل

ُ
ْم َيك

َ
 ، 2ْد، َول

ة والديانة البابلية ذلك  يانة الفرعونيّ ولكن فكرة التوحيد نلف��ا أيضا مبثوثة �� متون الديانات القديمة �الّد 

 
ّ
و�� وصية ،  3وقر إلهك فهو قادر ع�� حمايتك"نا نجد تقار�ا �� �عاليم عنخ شاشنقى ال�ي جاء ف��ا مانصھ "أن

يا ب�ي ال تجدف ع�� هللا يوم محنتك(مصيبتك و�ؤسك) لئال  ال�ي خاطب ف��ا ابنھ قائال: "  ا�حكيم أحيقار

 .4�غضب عليك ح�ن �سمعك"

الكر�م يختّص طاعة الوالدين القرآن  إذ لقد نصت عل��ا �عاليم عنخ    : ال ي�اد  القيمة األخالقية  ��ذه 

"يا ب�ي ال تجلب أما ا�حكيم أحيقار فقد قال:  ،  5فالح"اخدم والك ووالدتك يكتب لك الشاشنقي ح�ن قال:"

 .6عليك لعنة أبيك وأمك لئال تحرم الفرح بنعم بنيك"

   :األمر باملعروف والن�ي عن املنكر
ّ

الو�� اإلسالمي �� مواضع كث��ة منھ ع�� فعل ا�خ�� ونبذ   نّص   حث

 
ّ

�ي عن املنكر  عا�ش �سلم، ولكن األمر باملعروف والنّ واملنكر �� �عاملنا مع اآلخر�ن لضمان استمرار التّ ر ّ الش

أما  ،  7ال تتعرض باألذى ألحد ح�ى ال يتسبب آخر �� إيذائك"�ع�� عليھ �� �عاليم عنخ شاشنقيح�ن يقول:"

"من يصنع خ��ا يلقى خ��ا ومن يصنع شرا يلقى شرا ومن حفر حفرة ألخيھ فإنھ  أحيقار فقد �ان يردد:

 .8سيمألها بقامتھ"

يا ب�ي ال  نصت �عاليم لقمان ع�� التواضع وهو أمر نجد لھ نظ��ا �� حكمة أحيقار ح�ن قال: "  : التواضع

 9تحسب نفسك حكيما عاقال والناس ال يحسبونك كذلك"

دعا لقمان ابنھ �� القرآن إ�� اح��ام اآلخر وذلك �عدم رفع العق��ة أو القصد �� املشية،    : اح��ام اآلخر�ن

"يا ب�ي طأطئ عينيك إ�� األسفل واخفض  اه قائال:  ھ إ�� ابنھ نا�حا إيّ وهو أمر نجده عند أحيقار ح�ن توّج 

 
 19إلى 17ومن  15إلى 13 من :31لقمان -1
 .4إلى 1: من 112اإلخالص -2
خالقية والسلوكية بين تعاليم عنخ شاشنقي في مصر وزرادشت في إيران: دراسة مقارنة،  -3

ٔ
سوزان عباس عبد اللطيف، القيم اال

ولى
ٔ
 .  16ص.، 2002لبنان، –دار النهضة العربية، بيروت  ،الطبعة اال

داب العالمية القديمة، الطبعة الخامسة -4
ٓ
ثره في اال

ٔ
حيقار حكيم من نينوى وا

ٔ
 .  32ص.، 2005بيروت، لبنان،  ،سهيل قاشا، ا

 . 121سوزان عباس عبد اللطيف، ص. -5
حيقار حكيم من نينوى، ص. -6

ٔ
 . 79سهيل قاشا، ا

 . 64سوزان عباس عبد اللطيف، ص. -7
 . 103سهيل قاشا، ص. -8
 . 80المرجع نفسه، ص. -9
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املرتفع لب�ى ا�حمار بيت�ن  صوتك وانظر��� باحتشام ألنھ لو �ان املرء �ستطيع أن يب�ي بيتا بالصوت الع��  

لنا من خالل هذه املقارنة أّن .  1�� يوم واحد" التقارب ب�ن حكم لقمان �� القرآن الكر�م و��   والذي يلوح 

ة لذلك ة املش��كة ف�ي �ونيّ يانات القيم اإل�سانيّ هذه الّد  يانات القديمة بّ�ن ألن ا�جامع ب�ن �ّل نصوص الّد 

 الرحيل الثقا�� من ديانة إ�� أخرى وشيجة ومتينة. �انت أواصر القر�ى بي��ا ع�� 

 : خاتمةال -4

 لقد أسلمنا النّ 
ّ
   صوص الدينية املقدسة إ�� أّن ة �� النّ يات األ�عاد األسطور�ّ ظر �� تجل

ّ
لت  األسطورة ش�

   لي�ي فاملتأمّ ص الّد مقّوما مهما من مقّومات بنية النّ 
ّ
ال�جائ�ي وفان والعشق وامليالد  �� قصص ا�خلق والط

   ھ إ�� أّن يتنبّ 
ّ
 النّ   ي�ي. بل إّن ص الّد ا �� �سيج النّ نا مهّم لت م�وّ األسطورة مث

ّ
ن بيسر إ�� اظر ا�حصيف ليتفط

 ة املقّد صوص الدينيّ ة الطوفان �� النّ ة خلق ال�ون وخلق اإل�سان قصّ قصّ   أّن 
ّ
ما تتقاطع �� كث�� من  سة إن

   قصة العشق ال�ي ير�ح ��ا �شيد األ�شاد  ّن ومر�ة. وأمعان��ا مع قصة ا�خلق البابلية والّس 
ّ
ما �� سليلة  إن

ودوموزي. أما قصة ميالد املسيح ف�ي ت��ل �� الكث�� من معان��ا وأحدا��ا    أسطورة العشق السومري ب�ن إنانا

الباب��،    وحكم لقمان تتشابھ إ�� حد �عيد بحكم عنخ شاشنقي املصري وحكم أحيقار من قصة ميالد بوذا.

 ميالد مو��ى تتقاطع �� الكث�� من أحدا��ا مع قصة ميالد سرجون األكدي. وحيثيات  

سة،  ينية املقّد صوص الّد طالسم النّ   م��ا لفّك   وقد ي�ون استحضار القارئ لألسطورة اليوم ضرورة ال بّد 

 س شفرتھ سر�ّ القرآن الكر�م نص ملغز بامتياز والكتاب املقّد   ذلك أّن 
ّ

ص  بإرجاعها إ�� النّ ها إال  ة ال يمكن فك

ا ال يمكن  ا مواز�ً ا ضرور�� ا ثانو�� األسطورة. باختصار لقد غدت األسطورة نص�   نت بھ وهو نّص األول الذي تلوّ 

 سة.ة املقّد ينيّ صوص الّد غا��ي عنھ �� فهم النّ التّ 
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 اجتماعیة القراءة وإنتاجّیة الّداللة 

 الورم" إلبراهیم الکوني في روایة "

 

The sociology of reading and the productivity of 
significance in  

Ibrahimai-Konni’s novel "the tumor" 
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 اجتماعیة القراءة وإنتاجّیة الّداللة 

 الورم" إلبراهیم الکوني  في روایة " 

 
 

 

 

 الملخص: 

�� رواية "الورم" للّروائي "إبراهيم ال�و�ي" رؤ�ة معرفية وتحليلية لل�ائن العر�ي ع�� اجتماعية السلوك  

للفرد   اذ 
ّ

ومستخرجات    عر�يا،  اال��زاميالش عبوّ�ة 
ّ

الش أطروحات  تفوق  من  الّزعيم  ا�حاكم/  واستفادة 

  . لبسط سيطرة مطلقة ع�� العقول   ،ا�جدل العقيم  و�عاظم فو��ىا�خطاب ا�حما��ّي املبتور من الواقعية  

جديدة  رؤ�ة  ع��  ره من عدسة ا�حاكم  �حر �غية ت للقارئ، بديل  اجتما��  ف�ان رغبة الّروائي �� �شكيل و��

س
ّ
ت�ل لطاملا  خطابات   لواقع  من  االنفالت  منھ  منتظر  القارئ  وهذا  للّتعتيم،  معقدة  وضعيات  خالل  من 

�و�ج واملراوحة للّزعامة إ�� تنبؤات الّنص ا�جسدة ل�خلفية  
ّ
املمتدة من و�� الّروائي إ�� ميالد   الفكر�ة،ال�

  الو�� االجتما�� للقارئ.

 الو�� االجتما��.  الداللة، القراءة، إنتاجية  سوسيولوجياح: تي لمات املفاال�

 

:Summary 
In The novel "the tumor" a cognitive and analytical view of the Arab being 

through the social anomalous behavior of the customary oppressed individual, and 
the ruler’s benefit from the superiority of populist and domesticated theses to 
extend full control to closed minds, so the novelist’s desire was to shape the 
features of the reader’s consciousness to free himself from the lens of the 
ruler/leader in order to generate a social awareness among the recipient. 

key words: sociology of reading – productivity of significance- social 
awareness. 
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 : مقدمة ال -1

�� �ل قراءة نقدية �عث جديد ومتجدد للنص، فال تكتفي بظاهر املع�ى، أل��ا ال �ستث�ي ماوراء الظاهر  

 بوصفھ املس��دف من هذه القراءة. 

الواجهة   لتفج��  فرصة  من  أك��  ال�و�ي  إبراهيم  نصوص  باقتفاء��  غو�ة   الّنصية 
ّ
الل الوضعيات 

�وك الّداللية    إلدراك واحتواء  �ة للوصول إ�� أقرب نقطةو واألسلو�ّية امللتّ 
ّ

املع�ى املضمر الذي �ع��يھ الش

ھ دائم االحتمال، فاملمارسة القرائية علميّ 
ّ
وهذا    اليق�ن،ص بلغة االحتمال ال  ة �ستنطق النّ ة �سبيّ دوما، ألن

من  ص مشروع النّ منطلق  الّداللة االجتماعية لسانيا و�سقيا، ف�ان ال�ي �ستقرئ  �� هذه الّدراسة    هما فعلنا

الّتالية:اإلش�اال  فظية    ما ت 
ّ
الل املعابر  ال�ي��  االجتما��    وا�جملّية  للواقع  رؤ�تھ  ت�و�ن   �� الّروائي  فها 

ّ
وظ

والّسيا االجتما��  للّراهن  ھ فعل مضاد 
ّ
أن أم  الواقع  معزول عن  لغوي  �شاط  الّنص  ��ي  والّسيا��ي؟ وهل 

 وما �� اآلليات املناسبة ملثل هذه الّنصوص املعقدة فنيا؟  القائم؟

 الّنص کمظهر لساني وداللة اجتماعیة: -2

ظاهرة   ع��  وحيو�ة  فاعلية  ذات  لغو�ة   
ّ
إنتاجية ال�و�ي"  "إبراهيم  اللي�ي  للّروائي  "الورم"  رواية  ل 

ّ
�ش�

واملقروئ العرف  حدود  مع  ومواجهة  صراع   �� نص  "ف�ي  الهرميّ الّتكرار،  يتجاوز  ھ 
ّ
للنوع ية...ألن العرفية  ة 

لفظي وا�جم�ّ� �� أك�� من حقل 1األد�ي"
ّ
، ف�ان االستثناء اللغوي ع�� اإلشباع الّتكراري، وهذا الّتناسل ال

" الles champs sémantiquesدال��  طبيعة  و��  اإليجاز  ومقولھ  يتعارض  العر�ّي  ق"  ع��  ول  يؤكد  الذي 

�� الّرواية ي�ح ع��    اندماجياطناب ع�� التكرار عنصرا  ، ف�ان اإل 2حجم الدال""أن يفوق الدلول  ضرورة  

 وجوده بكثافة.

. و�� تحليلنا للكتابة الروائية نجد ميال  3  و�بداعويعت�� الّسرد الروائي فعل املعرفة بما يقدمھ من أحداث  

خصياتأم    إ�� الّتكرار، سواء أ�علق األمر بالفعل السردّي 
ّ

، فهو بمثابة قانون  4  الوصف أم بتفاصيل    بال�

�ان الّرسم اللغوي    " فقدلورمرواية" ا  �� مدى استجابة وعيھ االجتما��، و��  وصفي مسائال القارئ ّسردي أو  

ظاهرة بارزة ع�� هذا الّتدفق اللفظي للتعب�� عن اجتماعية مضمرة، وليس مجرد حشد ملفوظا�ي غايتھ  

�قيع الّن��ي.
ّ
 ال�

 
ّ
وسيولوجية لألثر الّروائي للوصول إ��  غو�ة دون استحضار القراءة الّس وال يمكن أن نفهم اإلنتاجية الل

و إي�و" يؤكد ع�� ضرورة اهتمام القارئ بالّنص  تطبيعة الّداللة املتجاوزة لألطر امللفوظاتية، فالّناقد "أم�� 

الزّ  من  سلسلة  خالل  من  اللسا�ي  مظهره  التّ ع��  بالكيان    �ّل فعب��ية،  خارف  مرتبطة  غ��  لفظة  أو  جملة 

 
دبي،2000 ميجان الرويلي وسعد البازعي، -1

ٔ
 182ص  ، دليل الناقد اال

سلوبية الرواية، ص  ،2008إدريس قصوري،-2
ٔ
 165ا

خرون،  -3
ٓ
رون وا

ٓ
دبية، 2012بول ا

ٔ
 . 594 حمود، صمحمد  تر:، معجم المصطلحات اال

خرون،  تودوروفتزفيتان  -4
ٓ
 .42الحسين سحبان وفؤاد صفا، ص  :، طرائق تحليل الّسرد الّروائي، تر1992وا
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، ال تحقق املراد االجتما�� املنتظرة م��ا، ألّن اللفظة غ��  ومحّنطة �� معناها القامو��يّ   جافة  تظل  النسقي

 .1 بذا��اتامة 

ال ينم عن ال�جز  الّتكرار  �� الرّواية مساحات نصّية تقوم ع�� النشاط التكراري باملع�ى الّصر�ح، وهذا  

نضع أن  يمكن  ال  كما  الّتعب��ية،  القدرة  طبيعة    ھ��  من  قارئا  نف��ض  ثمة  ومن  املبتذل،  ا�حشو  دائرة   ��

�عامل الّناس معها. و�ما   ية ية، وكيفاجتماعية وسياسية، لعالقة الّرواية بموضوع السلطة �� املنطقة العر�

هو الذي يتجاوز املع�ى ا�حر�� إ�� املع�ى الضم�ي،    املنتظر  ، فإّن القارئ االجتما��2أن القراءة فعل اجتما��

الّروائي يتوّح ��    ينخرط  ألن  خاصة  واالجتما��""�سقية  بالّسيا��  اللسا�ي  ف��ا  األطروحة    3د  تلك  لبلورة 

غة
ّ
الل بأّن  الضيق  القائلة  امل�ج�ّي  اإلطار  إال ّخارج  تحيا  ال  اجتما��  �ون  "لوسيان األدبّية  أل��  ولهذا   ،  

 غ
ّ

� من األف�ار واملشاعر  ولدمان" ثنائية املبدع والقارئ ع�� مقولة "رؤ�ة العالم" ال�ي �عرفها بأّ��ا مركب ك�

حقل مش��ك ب�ن  �� وجود  عهذا الكالم  و يحيل  ، 4والّتطلعات ال�ي تر�ط أفراد مجموعة اجتماعية معينة

  ، ، ولكّن الفعل اإلبدا�� خلق جديد ل�حياةاو�يديولوجي  ااجتماعي  امنتجو��ون فيھ �ل م��ما    املبدع والقارئ 

 
ّ
  غة واملع�ى، ومن ثّمة البد أن �س�� القارئ إ�� ��شيم النص، �عيد إنتاجھ اجتماعيا و�يديولوجيا ولعب بالل

أو�لمن خالل 
ّ
عر�ة ف��ا. قوة الت

ّ
 لتكتمل الش

نقف عند �عضها: "...�� الطر�ق إ�� هناك لم    ألبنية،ظاهرة    ف��ا  �� الّرواية مقاطع �ش�ل الّتكرار اللفظي 

صميم، التصميم �� نيل ا�خالص أيقظ فيھ إحساسا غر�با باللذة، لذة لم �عرفها يوما، لذة  �عرف غ�� التّ 

الّد   �� �ّل طرف  مسرت  �ا�خدر ع��  البدن  واستولت  أنھ يدب ع��    .الوجد  �انتشاءلذة    .من أطراف  لذة 

ا�جداول  باملاء  قدم�ن ويع��  بلون  املغمورة  �� األفق غاللة  الغروب وهو يطرح  لذة  العراء،   �� املس��  ...لذة 

...لذة األنفاس و�� ت��دد  وتفيض �� عر��ا باإلغواء  حراء ال�ي تطوق األسوار من أر�ا��ا األر�عالدم، لذة الّ� 

الصّ � قفص   � 
ّ

لذ لتمتلكھ..."در،  و�سميت  سطو��ا   �� تتمادى  �انت  نفسھ  5ة  "...تخيل  آخر:  مقطع  و��   .

ياد ليست أن يقتنص إذا خرج �� رحلة الّصيد،  طر�دا، ضائعا...ومنبوذا وهو الذي آمن دوما بأن رسالة الصّ 

�� رحلة الّصيد، الّصياد يموت كمدا  ياد أن يطارد، ألّن الّصياد ال يحيا أن لم يمارس الصيد  ولكن رسالة الصّ 

 .6إذا غنم �� رحلة الصيد، ألن الفوز هنا هو إيذان بان��اء رحلة الصيد!"

��  إّن قارئ املقطع�ن أمام معطى لسا�ي    تكرار لفظة "يتمثل 
ّ

" خمس  الّصيد" �سع مرات ولفظة "ة لذ

لسانية تدالن ع  مرات،
ّ
ال لفظتان حسب طبيع��ما 

ّ
لل�ائن املتعا��، الذي �عيش ع��    ��وال حالة اجتماعية 

 
ّ
عب/الط

ّ
الّصياد واآلخر، أي الش إيذاء اآلخر؛ فهو  �� إخضاع أعتاب  اللذة  الّصيد تتحقق  ر�دة، و�� رحلة 
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شاذاحيث  الورى،   اجتماعيا  سلو�ا  الّسياسية  املمارسة  سبة    اوعادي  الوا��،لل�ائن  بالنسبة    تصبح 
ّ
بالن

 . غ�� االجتما��ّ  لل�ائن

فظت�ن القارئ العر�ي ل تأو�لفاملّضمر،  إّن القراءة ال�ي نمارسها تدحض فكرة الّتواري عن 
ّ
قائم  داللة الل

مثال  تأو�ل القارئ الفر���ي    �ون ي، �� ح�ن  منطقة عانت من و�الت القمع االجتما��ّ إ��  ع�� أساس انتمائھ  

ھ    ، حيثا �� ا�جوهرللمقطع�ن مختلف
ّ
قراءة  سيفرز  مّما  ،  وجدانيا وفعليا  تما��لم �عش ذلك القمع االجإن

دالليا، ألّ��ا    مبتورة  /الواجهة،  غة 
ّ
الل بظاهر  ثّمة  ة  �عيدتكتفي  ومن  اإليديولو��،  رح 

ّ
الط فكرة  نعن  طرح 

 ص األد�ّي.نتماء وتأث��ها ع�� فهم املدلوالت املضمرة �� النّ العقلّية والنفسّية لال  جغرافيةا�

  مع هذا األثر، �� ح�ن  يھة ال�ي تحدد طبيعة قراءاتھ عند �عاط قوى االجتماعيّ إّن القارئ العر�ي متأثر بال

القارئ غ�� العر�ي متأثر بالقوى الّ�حر�ة وا�جمالية للّرواية، ومن ثمة س��كز ع�� عالم األمكنة واملواقع    أّن 

ا ما ذهب إليھ الباحث  لطا�ع الّتكراري لأللفاظ وا�جمل ال�ي �� مفاتيح فهم األثر، وهذع�� اأك�� من ترك��ه  

العالقة ب�ن حيث ت�ون    ،إ�� إحالة القراءة إ�� ا�جتمع الذي ينت�ي إليھ القارئ،دعا  "جاك لي��اردت" الذي  

تأسيس علم اجتماع القراءة، ألّن عملية انبثاق املع�ى  ال�ي �ستوجب  اجتماعية،  عالقة  الّنص والقارئ ا�ح��  

  �� الثقا��  املوضوع  �عطي  ال�ي  املم��ة"��  سماتھ  حالة  املتخيل  1�ل  القارئ  ألّن  مبتغاه،  املبدع  فيحقق   ،

�عة الكرنفالية أو الوعظية ال�ي حفلت ��ا الّرواية إ�� استبطان خطاب الّتنديد بضمور الو�� 
ّ
سيتجاوز الن

 .الفرد وا�عدام ا�حوكمةيا��ي �� الوطن العر�ي �� حضرة الّزعيم أو حكم االجتما�� والّس 

ع أخرى يتكرر اللفظ كقولھ: "الناموس لم يكن يوما هراء، ولكن جعلتكم املشؤومة �� ال�ي و�� مقاط 

ألّن  ملاذا؟  تدري  هل  هراء،  إ��  الّناموس  أمّ النّ   حولت  ولكن  حجابھ،  وراء  من  الزعيم  يخلقھ  لم  نا  اموس 

حية تموت مرة  لّ� . و�� مقطع آخر: "ا2اموس الذي لم يخذل من لم يخنھ أبدا"ال�حراء �� ال�ي خلقت النّ 

 ميتة املرة �� ال�ي تحرر من املوت ألف مرة، أمّ   بفضل ا�جالد، ألّن 
ّ
ا�خوف    د فيموت �ل يوم مرارا، ألّن ا ا�جال

 .3من املوت هو املوت"

 اموس" خمس مرات، ولفظة "املوت" ثالث مرات، فالنّ وردت لفظة "النّ 
ّ

ريعة ثابتة، واملوت  اموس أو الش

اإل�س  استبد  فم�ى  من  كذلك،  االنتقام  خوف  مجازا،  أو  حقا  حتفھ  يلقى  بالّناموس  االس��تار  وحاول  ان، 

أبدي، حق  واملوت  طبيعية  ع��  بطر�قة  للّسلطة  ما ممارسة 
ّ
و�ن ناموسا  ليس  لم 

ّ
فالظ والقصاص    �حاياه 

عوب. 
ّ

 واجب أخال�ّ� �� جميع نواميس الش

 
نجي كروسمان، القارئ في الّنص، ص -1

ٔ
 .259سوزان روبين سليمان وا

 .111الّرواية، ص -2
 . 134المصدر نفسه، ص  -3
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 - في داللة تکراریة الملفوظ وقرائّیة الّداللة: 

الفعل الّتكراري �� ا�جمل أو �� امللفوظات الّسردية و�راد منھ امتداد األنموذج ا�جم�� إ�� أ�عاد يتكرر  

وترسيخھ �� ذهن القارئ ا�حايد واعتباره أولو�ة، ضمن    ثقافية وسوسيولوجية مهمة �� تنشئة و�� املما�عة

ومن أمثلة ذلك قولھ: "...يلتفت نحو  " تنافس الّسيولة الّسردية  bouclesدينامية الّداللة، فيتم خلق حلقة "

 األس�� ليسأل: 

 ما مع�ى "ال يبدو مثلھ ��يء"؟! -

 أجاب األس�� بالن��ة الغنائية ذا��ا:  -

 ال يبدو مثلھ ��يء �ع�ي ال يبدو مثلھ ��يء!  -

 حاججھ آساناي: 

 حراء أي ��يء ال يبدو مثلھ ��يء! ليس هناك �� هذه الّ�  -

 قال األس�� �عناد طفو��: 

 .1ذي رأيتھ ال يبدو مثلھ ��يء"ولكن الّزعيم ال -

أراد أن    .أراد أن أتبعھ إ�� تجارتھ  .أراد أن أتبعھ إ�� أسواقھ  .و�� مقطع آخر نجد: "أراد أن أتبعھ إ�� دياره

  حديده.أتبعھ إ�� أفران 
ّ

.2عيم!"� عن رسالة طوق�ي ��ا الزّ أراد أن أتبعھ إ�� دنياكم ودنياه �عد أن أتخ�

"variantes" مع متغّ��ات حتمية "doeCrيبدو مثلھ ��يء" و"أراد أن أتبعھ" أشبھ بتعو�ذة "إّن �� تكرار "ال  

ع�� الكفاية العقائدية    يراهن  املستبدف ، الزعامة مع�ى اجتماعيا، متعلقا بوهم  تحمالن ا�جملتانفخفيفة. 

" الّتأليھ  ح�ى  أو  الّتبجيل  مقار�ة  فتتأسس  ناس، 
ّ
ال ع��  �لّية  هيمنة  مكتن�ات  و "،  diviniserلفرض  ت��ار 

الّرفض والّصمود، و��ون ا�خضوع قدرا محتوما: "...ما ذنب إ�سان هذه الّ�حراء إذا �ان قد وجد نفسھ  

يتخ�� عن نفسھ ...ما ذنب اإل�سان إذا فتش عن طر�دة،   بال مع�ى إ�� حد ال يجد ما يفعلھ بنفسھ غ�� أن

 . 3وهو الذي وجد نفسھ طر�دا �� هذه الّ�حراء؟"

�� ا�جملة ترسيم لسقوط اإل�سان العر�ي �� الوهم كبديل للهز�مة، فت���خ ثقافة الكبت متأصلة ��  

عور ا�جم��: "...�ع��ف أّن البلية �� االنتظار...البلية �� اإلحساس ب
ّ

االنتظار ح�ى لو لم ينتظر ا�خلوق الش

شيئا سوى االنتظار نفسھ، رّ�ما ألّن االنتظار يخفي أمال �اذبا بخالص �اذب، رّ�ما ألن االنتظار جنس من

 .4أجناس الوسوسة...انتظار ا�حر�ة هاجس اإل�سان هاجس �ل إ�سان"

 . 120الرواية، ص  -1
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الّد  و�نتاجية  اهر 
ّ
الظ املع�ى  ب�ن  تفاعال  نجد  أن  اجتماعيايمكن  استيعاب  اللة  إ��  يف��ي  فالّتبجيل   ،

واإلرثّية، ومن ثّمة    خطاب الهز�مة الذي يقوم �عملية تضليل للمتلقي الّضم�ي، باستثمار خلفيتھ الّت�و�نّية

ألّن �ل مرحلة  ،  ال ملنتج خطاب الّتنديد والرفض  يصبح "االنتظار" قيمة مضافة ملنتج ا�خطاب الّتبجي��،

 جتما�� غ�� املتوقع. تار�خية لها فعلها الّسيا��ي واال 

ل صورا لغو�ة تقوم ع�� الّتكرار�ة" 
ّ
لفظ أو العبارة  récurrenceال ر�ب أّن الّروائي ش�

ّ
"من خالل إعادة ال

و   تتجاوز   ال�ي املشا�لة،  أو  املطّرز  التكرار  أو  ��ديد 
ّ
ال أو  املع�ى  تأكيد   �� البال�� ا�حصور  �جأ    قدا�حمول 

السردّي  الرّ  الّنمط  إ�� هذا  الوحدات  اإقناعيا  معيار  " الsémantique"   اداللي   االتكراري معيار وائي  فع��   ،

لغو�ة املكّررة �س��دف املعيار التي�ي "
ّ
"  Actantحيث تتحّول الّصورة اللغو�ة إ�� عامل "  "،thématiqueال

 :أدوارا تتوزع �اآل�ي و�ؤدينجز وظيفة  ي

 �عزز حالة نفسية غ�� مستقرة، وقلق وترقب إ�� ما ال ��اية.  ال�ي مقولة االنتظار نف��ي ع�� ور د .أ

 تحمل  "  أراد أن أتبعھفجملة "  ،ور اجتما��د .ب
ّ
باعتبار الّسلطة    يق��ي و�� الفرد،رح الذي  ذلك الط

 حصر�ا  القائمة �� منتجة وعيھ
ّ

�ّل  عب مر��نا، ومؤطرا �� منظومة �عادي  ، ومن ثّمة أصبح و�� الش

س ا�حاكم إر�اكها، و�ذا أّح   دائرة املؤسسة ا�حاكمة املغلقة، ومن شأ��ا  مبادرة خارجةفعالية أو  

 
ّ

، ليتكيف مع األوضاع  اس��اتيجيتھرور، �غّ�� من  بأّن هناك �غرة �� منظومة حكمھ كمخلص للش

  أنكرتك �� ا�جلس. و املستجدة: "مهال! مهال! إن�اري ل�ي قديما �ان سليقة أخرى غ�� إن�اري لك ��  

   الزمن القديم دفاعا عن النفس، وأنكرتك �� ا�جلس
ّ
ما دمت قد جاهرت بإن�ار    أن أفعل  ي البّد أل�

 .1"الّزعيم، و�ن�ار رسول الّزعيم 

"توصيف �حالة اإل�سان العر�ي ا�خاضع مل��اث االنقياد وراء استباحة جميع    أراد أن أتبعھإّن عبارة " 

وال�ولونيالية �� سوسيولوجية    قات باسم الّزعامة و�� إرث الّتخلفوت��ير جميع الهزائم واإلخفا  القوان�ن،

ھ لم    ،يكفلھ  ، و�حتاج من اقاصر   اآلخر م�� اإل�سا�ي، يرى  الّتعامل مع اآلخر، و�طلها إ�سان فاقد للضّ 
ّ
ألن

� و� ذلك أّن    تراجيدية،وتنت�ي    أبوّ�ھتبدأ العالقة ب�ن ا�حاكم وا�ح�وم  ل  ين�ج وعيا سياسيا واجتماعيا؛

�اجيدي 
ّ
الّناس ال �ستقر ع�� قناعات غ�� مؤسسة عقال ومنطقا، و�ل مشروع حكم مستبد ينت�ي بموتھ ال�

..." األحيان:  أغلب  فقط    ��  ا�حلم  ساع��ا  من  من  .  استيقظ  الثا�ي  الشطر  ليحيا  ال�ابوس  من  استيقظ 

 ال�ابوس، ولكن العزاء هذه املرّ 
ّ
ب �ابوس يقظة، وأن يحيا اإل�سان  ھ انقلھ لم �عد �ابوس منام، ولكنّ ة �� أن

 .2"...العين�ن أهون من أن يحيا ال�ابوس مغمض العين�ن ال�ابوس جاحظ

ع�� امل�ح االستقرائي للملفوظات  ف ذهن القارئ،مستنفر ل لقد مارس الّروائي الّتكرارّ�ة كسلطة خطاب

املواقف واألش�ال الّتعب��ية، تنم عن إصرار الّروائي ع��  " ��  l’urgence  "اإل�حاحّية  أّن   املكّررة �� الّرواية نجد 

 تقديم املوضوعة (الّتيمة) بإ�حاح، يجعل القارئ �ستقبل خطابھ باهتمام أك��، وو�� أك��.
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، فيحا�ي  ع�� ملفوظّية التكرار  نّصھضبط  لقارئ، من خالل  لنفسھ    الّزعيم �� تقديم  ور الّروائي د يمارس

ا ا�حقيقي  الّزعيم  السيا��ي  مجازا  مشروعھ  أسس  ا�خطابات  القائم  لذي  ع��  وأبدي  دائم  حضور  ع�� 

نجد الّروائي �� مشروعھ  إذ    السياسية �� املنابر ا�ختلفة، وأوامره اليومّية، وشعاراتھ الّ��اقة ا�خدرة للو�� ؛

ا�ع الّتكراري فاتحة لّ��وض  
ّ
الو�� وخطابا  املضاد ينسف مقوالتھ بإدانة الواقع، و�غييب الو��، ف�ان الط

مضادا باآلليات نفسها ولكّن بأهداف مختلفة، يحض املتلقي ع�� صنع شرعيتھ االجتماعية، والّتأمل فيما  

 يدور حولھ، �� ظل االستمرار �� الّتنازل عن حر�تھ السياسية واالجتماعية.

ا�ع  كرار الّنمطي من خالل عنصر الّتوازن اللفظي، جعل نصھ يإّن �جوء الّروائي إ�� التّ 
ّ
أخذ صورة الط

أن �عطل   يمكن حذفھ، دون  لغو�ا  فائضا  الّتكرار  القارئ، و�املقابل يحوي هذا  �� كسب  اإليقا��، رغبة 

الفهم   �ستو��   1والتأثرعملية  ال�ي  ا�جنونية  الّنو�ة  بوادر  هاجمتھ  توقف  قولھ:"  ذلك  أمثلة  ومن 

املقطع ما يمكن حذفھ فنقول: "توقف    ، ففي2عليھ...أغمض عينيھ وتنفس �عمق قال مغمض العين�ن..."

 ة ا�جنونية ال�ي �ستو�� عليھ...تنفس �عمق، ثم قال وهو مغمض العين�ن...". �هاجمتھ بوادر النو 

غوي لدى القارئ،  
ّ
ف األسلوب كقوة لهذا  ليس هدف الّروائي �� عملھ مراعاة اإلحساس الل

ّ
  قناع لإل  وظ

، كما يفعل ا�حاكم/الّزعيم �� معاملتھ  3  القوةوضاغطة سلطها ع�� القارئ ليسلب حر�ة الّتصرف إزاء هذه  

 أصبح قائدا اجتماعيا ولفظيا أو أسلو�يا للمتلقي.  قد  وائيللّرعية، فإذا �ان هذا األخ�� قائدا سياسيا فإّن الرّ 

من خاللھ "�سلم للمتلقي قيادة الفكرة املوجهة  وقد تمثلت هذه القوة الضاغطة �� الّتكرار الّنمطي الذي  

، و�ما أّن ذهنية القارئ املعاصر ال تقبل اإلفاضة واإلطناب ا�جسد �� ش�لھ الّتكراري، ألنھ يبحث  4إليھ"

مقتضب" لنص  غنية  "إنتاجية  اإلغراء  5عن  ع��  رؤ�تھ  فرض  منطلق   �� الّزعيم  دور  الّروائي  ل 
ّ
تمث فقد   ،

واإلشارات   "الّصو�ي،  التكرار  آلية  عن  املنبثقة  �ل  automatisme de répétitionاللغو�ة  و�قصاء   "

مجال نصھ الدال�� �� "مع�ى محدد يرتضيھ قارئ  بذلك  الّتصورات ال�ي يمكن للقارئ أن يتصورها، وأغلق  

 ذلك: لع�� ا�حاكم/الزعيم. و�� هذه ا�خطاطة توضيح أيضا ، وهذا ينطبق 6فردي ما"
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 ا�حاكم/الّزعيم الّسارد/ لّروائيا

 اإلغراء االجتما�� وشراء الذمم اإلغراء الّصو�ي 

 ا�جال الّسيا��ي مغلق  ا�جال الّدال�� مغلق 

 ا�خطاب الّسيا��ي األوحد املع�ى الّن��ي األوحد

آلية   ع��  وا�جم�ّ�  فظي 
ّ
الل ا�حضور  تأكيد 

الّتكرار

تأكيد ا�حضور ا�جماه��ي واإلعالمي ع�� آلية

 الّدعاية 

إّن الفرق ب�ن الّروائي املثقف وا�حاكم/الّزعيم قائم ع�� أّن التكرار�ة املمارسة �� الّنص تجعل القارئ  

يفكر �� إنتاجية الّداللة من خالل تراكمية العناصر الّتعب��ية ليخرج بموقف استن�اري للوضع القائم، �� 

 تأجيالليست  ح�ن تكرار�ة الّدعاية وخطاب االج��ار ل�حاكم  
ّ

ال��يار عاملھ الّزائف، ألّن �ل ما فيھ وق�ي   إال

وشاذ.  

- :خاتمة

فع�� الّرغم من أّن هذه الّرواية ليست نصا    ،سرديا مضادا ملشروع الّزعامة  مشروعا  ورم"�انت رواية "ال

�ستمولوجية حيث الّتأمل و�دراك األ�عاد عنصران مهّمان �� فهم  إتواصليا عاديا، بوصفھ �ستد�� معرفة  

�ك��  
ّ
ال�  أّن القارئ الّنبيھ قادر ع�� 

ّ
العناصر غ�� املبددة لالنتباه كظاهرة  ��  ا�حتوى وتقدير جماليتھ، إال

ان �� �سلسل األحداث الن��اع املع�ى ا�حر�� أوال، ثم البحث عن إنتاجية الّداللة اجتماعيا، الّتكرار، واإلمع 

لطة ا�خرا�� واالحتيا��، وموقف الروائي غ�� س باعتبار الّرواية مجمعا للسلوك االجتما�� السل�ي، وا�خاضع ل

 
ّ

وائي ما آل إليھ ا�جتمع العر�ي  ص الذي ��خر من ا�جميع ألدا��م ا�خزي وا�حبط، وع��هم يحاكم الرّ امل�خ

املتدهورة السياسية  أوضاعھ  معا�جة   �� الّتدبر  وا�عدام  للو��،  غياب  الفرد    من  سلطة  �سبب  بحكمة 

 األوحد.
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 الحریة في عصر النهضة العربیة 
 

 

 

 

 

 : ملخص

��دف هذا العمل إ�� الغوص ع�� مفهوم ا�حر�ة عند �عض أعالم ال��ضة العر�ية. فقد شهد هذا العصر  

�جزوا   العر�ية  ال��ضة  أعالم  أن  و�بدو  القيمة.  لهذه  ال��اثية  باملعا�ي  ل�حر�ة  اللي��ا��  املفهوم  �� -التقاء 

ل املفهوم �� عمقھ الفلسفي وُ�عده ا�حقو�� ألسباب عن –معظمهم 
ّ
 تار�خية وسياسية ودينية معّقدة.  تمث

ل املبتور  ال�لمات املفاتيح:
ّ
 ا�حر�ة، الفكر اللي��ا��، أعالم ال��ضة العر�ية، املفهوم والشعار، التمث

 

 

 

Summary: 
 

This research aims to deepen the concept of freedom of some luminaries 
of the Arab renaissance. This era witnessed the confluence of the liberal 
concept of freedom and the heritage meanings of this value. It appears that 
Arab renaissance notables - most of them - failed to represent the concept in 
its philosophical depth and legal dimension for complex historical, political 
and religious reasons. 
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 مقدمة:  -1

عرف العرب مع ��اية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر صدمة نجمت عن �عّرفهم إ�� اآلخر  

وع�� الغزو األور�ي ممثال �� البدء بحملة نابليون    ،األور�ي. �ان هذا التعرف ع�� االرساليات والرحالت حينا 

بونابرت ع�� مصر. هذا االحت�اك باآلخر االور�ي جعل املفكر العر�ي ينتبھ ا�� الفرق الكب�� ب�ن عاملھ الذي  

الفكر وطبيعة   �� نمط  نوعية  نقلة  ال�ي عرفت  الوسطو�ة وثقافة اآلخر  الثقافة  يرزح تحت وطأة  يزال  ال 

صوا  أ والعالم. وآ�� �عض املفكر�ن العرب ع��    واإل�سانوقف من الطبيعة  ا�حياة و�� امل
ّ

نفسهم أن ��خ

ور�ي يتقّدم باطراد  أسباب هذه الهوة العميقة ب�ن مجتمع لم يتخلص من عهود انحطاط طو�لة ومجتمع  أ

م��ا ال��بوي  و�قوة. بيد أن ج��ات النضال �انت متعددة م��ا االجتما�� وم��ا السيا��ي وم��ا االقتصادي و 

مما حدا بمعظمهم ا�� اخ��ال القضايا املتداخلة �� موضوع واحد رئي��ي هو املوضوع السيا��ي    والثقا��...

صال عن  أو�� قضية السلطة تحديدا، واعت��وا سائر القضايا متفرعة ع��ا. وقد ي�ون هذا التوجھ ناجما  

لسلطة السياسية، خصوصا إذا ما قارنوا ب�ن  موروث فكري يرى أن حاالت األمن والرفاه والتطور منوطة با

االستبداد   طبائع  من  بھ  اق��ن  وما  ا�خالفة  منذ    واألنظمةنظام  أور�ا   �� تبلورت  ال�ي  ا�حديثة  السياسية 

 ال��ضة األور�ية وظهور فالسفة األنوار وما اق��نت بھ من قيم ا�حر�ة.

كتابات أعالم ك�� من أولهم رفاعة رافع    لقد ظهرت الدعوات ا�� ا�حر�ة منذ عصر ال��ضة العر�ية ع��

) وعبد الرحمان ال�واك�ي (تـ  1885) وأديب ا�حاق (تـ  1889(تـ  التو���ي  خ�� الدين  و )  1873الطهطاوي (تـ  

ل مفهوم ا�حر�ة كما تصوره أعالم ال��ضة العر�ية مفهوما فلسفيا لھ عمقھ �� ما حصل    .) ..1902
ّ
لكن هل مث

اجتما�� وسيا��ي وقانو�ي أم إنھ ظّل عندهم يجّر املعا�ي ال��اثية وال يخرج عّما  �� العالم من تطور فكري و 

من التحوالت السياسية والطفرات    واإلسالميقرره الفقهاء واملت�لمون قديما؟ وهل نجم �� العالم العر�ي  

ن الطالع  العلمية ما �سمح بصياغة مفهوم تار��� جديد ل�حر�ة شأن ما حصل �� العالم األور�ي؟ وهل �ا

املص�ح�ن العرب ع�� التجارب الغر�ية �� معانقة ا�حر�ات وخصوصا ما اتصل م��ا بالثورة الفر�سية، صدى  

ت ع�� تمثل ل�حقائق التار�خية واملعرفية �� محاض��ا األصلية؟
ّ
 �� كتابا��م وتصورا��م دل

 : في تحدید مفهوم النهضة وسیاقها -2

داية عصر ال��ضة العر�ية بحملة نابليون بونابرت ع�� مصر وما  دأب املؤرخون والباحثون ع�� تحديد ب

ع�� البون الشاسع ب�ن حضارة األنا    واإلسالمييقظتا الو�� ا�جم�� العر�ي  أنجم ع��ا من دهشة وصدمة  

وحضارة اآلخر. بيد أن قراءة أك�� إنصافا للتار�خ تبّ�ن أن االم��اطور�ة العثمانية �انت قد شرعت �عد �� 

املدارس  صالحاإ تأسيس  ع��  العثما�ي  األسطول  تقو�ة  نحو  وتن�ع  الفر�سية  الثورة  مبادئ  من  �س��فد  ت 

ا�حر�ية وتوجيھ االرساليات والبعثات نحو أور�ا ثم �� وقت الحق ع�� استقدام ا�خ��اء من فر�سا والسيما  

 �� عصر محمد ع��.
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ب �سمح  الذي  بالعمق  يكن  لم  التغي��  بضرورة  الذا�ي  الو��  للفكر  لكن  العام  السياق   �� كب��  تحول 

ت جهود االصالح والتفك�� �� ا�حلول. ،وا�جتمع
ّ
 ف�انت حملة نابليون بمثابة الرجة العنيفة ال�ي استحث

يمتد عصر ال��ضة العر�ية فعليا من بداية القرن الثامن عشر إ�� ف��ة ما ب�ن ا�حر��ن العامليت�ن. لكن  

ستكمل ح�ى زمننا هذا �� كث�� من البالد العر�ية  
ُ
ن لم نقل ف��ا  إرهانات ال��ضة من تقدم وحر�ة وكرامة لم �

الم منذ تار�خ سقوط �غداد وح�ى القرن ن ت�ون تجاوزا لعصور االنحدار والظأرادت ال��ضة  أجميعا. فلقد  

الثامن عشر، و�� عصور مثلت " تقيدا بالنصوص ال�ي �� الكتب املوروثة دون مباشرة الطبيعة بتسليط  

بالثقافة   واكتفاء  الطارف  ع��  والتليد  املعارف  ع��  للعقائد  وسيادة  م��ا  املعارف  واستخراج  عل��ا  العقل 

. فالواقع أن العرب  1قراطية الدولة أي الدولة الدينية دون الدولة املدنية"الدينية دون الثقافة املدنية وثيو 

ظلوا ألزمنة �عيدين عن العلم التجر��ي وتحليل قوان�ن الطبيعة وصرفوا �ل همهم �� العلوم النقلية ح�ى  

 تجاوزنا اآلخر وتجاوزنا التار�خ.

قوم املسالك" �خ�� الدين أو �� كتاب  أاب "�ان العرب ع�� يق�ن بأ��م متخلفون عن أور�ا، نرى ذلك �� كت

يضا بأ��م  أللطهطاوي أو �� "الساق ع�� الساق" لفارس الشدياق. ولك��م �انوا ع�� و��    اإلبر�ز"تخليص  

ور�ي�ن ع�� حّد سواء. لذلك فقد شعروا  ضمن ا�حكم العثما�ي هم أك�� عددا وأك�� اس��دافا من ال��ك واأل 

ن االستبداد  أسالفهم العرب املسلم�ن. لقد تب�ن لهم  أحضاري الذي ورثوه عن  بمسؤولية استعادة ا�جد ا� 

  ، ونظام ا�حكم املطلق جّر ا�� تخلف �� جميع مستو�ات ا�حياة، ألن املواطن غ�� اآلمن ع�� كسبھ ومالھ

يبدع   أن  لھ  يمكن  ال  ثروتھ،  مصدر   �� مهددا  ذلك  إ��  التخلف  أو��ون  وهذا  بلده.  ��ضة   �� �ساهم  و 

األ اال بالبضائع  ا�حلية  السوق  و�غراق  الناس  أرزاق  مصادرة  الناتج عن  زاد من  قتصادي  املستوردة  ور�ية 

�جهات   أو  العسكري  لإلقطاع  البالد  وار��نوا  أتبعية  ثقيلة  ديون   �� وا�حرفيون  الفالحون  وسقط  جنبية 

الدول بأورو�ا �ستقرض املال،  �عض    أن   -والهوى غرار  -للبنوك "ور�ما استدانوا لغ�� األمور الضرور�ة وغّرهم

 .2من غ�� إعمال فكر �� ذلك"

األ  املنتج  الديون وسيطرة  ا�جند وتراكم  ارتفاع أجر  الدولة االسالمية �سبب  نفاد خزائن  ور�ي ع��  إن 

الثورات  األ  قيام  ا��  أدى  مما  املطلق،  وا�حكم  القهر  سياسة  وعّمق  االستبداد  فاقم  ا�حلية،  سواق 

 واالنتفاضات الشعبية ال�ي أهمها ثورة ع�� بن غذاهم �� تو�س وثورة عرا�ي باشا �� مصر.

ثقافيا   واملتخلف  القرم)  هز�مة  �عد  (خاصة  عسكر�ا  والضعيف  اقتصاديا  امل��ّدي  الوضع  هذا  إن 

ا�خالص    �� حلول االستعمار. و�ان ال بد من تفك�� �� سبلإصالح والتعليم، انت�ى  واجتماعيا رغم جهود اإل 

وهما عالقتنا    ،صالحي�ن العربو�� تحديد املوقف من موضوع�ن سي�ونان قطب الر�� �� توجيھ فكر �ل اإل 

 
 .113-112)، ص 1، (الطبعة ما هي النهضة) 1962موسى، سالمة ( -1
حمد ( -2

ٔ
مان ) 1965ا بن ابي الضياف، ا

ٔ
  1، طبعة كـتابة الدولة للشؤون الثقافية، ج اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد اال

 . 55ص 
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رسالن عن  أوعالقتنا باآلخر املستعمر واملتقدم من جهة أخرى. وقد ع�� شكيب    ،سالمي من جهةب��اثنا اإل 

 جوهر القضية عندما �ساءل: ملاذا تقدم الغرب وتأخر املسلمون؟ 

ال��ضة حسب  ي�ون من غ�� اإل   قد الرواد العرب �� عصر  العلمية تصنيف  الدقة  نصاف وال من باب 

أور�ا بوصفها   إ��  ينظر  �ان  العرب، فإن  أتيارات فكر�ة محددة. فجميعهم  املسيحي�ن  نموذجا. و�استثناء 

�ن مقتضيات الوجود  حر�صا ع�� املواءمة ب  ،ا�جميع �ان مرتبطا بالثقافة الدينية االسالمية �ش�ل أو بآخر

االم��اطوري للعثماني�ن وا�حمول اإلسالمي ل�خالفة من جهة واالس��فاد من اآلخر الغر�ي من جهة ثانية. ع��  

 :1أننا يمكن أن نصنف املفكر�ن العرب زمن ال��ضة وفق توجهات عامة أر�عة

أ��ا غ�� �افية. �ان رواد هذا  خانة ولكنھ رأى    صالحات العثمانية مثل خط شر�ف �لبارك اإل   :توجھ أول 

سباب  ور�ي واأل ن يبينوا مظاهر التمدن األ أو   ،فرنجالتوجھ من��ر�ن بما يحصل �� أور�ا وأرادوا أن يقتدوا باإل 

ال�ي مكنت اآلخر من القفزة ا�حضار�ة الهامة ال�ي حققها. و�� هذا السياق س�� "�ل من خ�� الدين التو���ي 

كيد أن ما يدعوان إليھ من أخذ عن الغرب، إنما هو إحياء ملا��ي الشريعة  ورفاعة رافع الطهطاوي إ�� تو 

ليھ السلف دون  إقا�ع�ن بما وصل    -غالق باب االج��ادإنتيجة    –االسالمية أخذه منا الغرب و�قينا نحن  

عنا" بدال  الغرب  فطّور  لتطو�ره،  العلم 2محاولة   �� عصره  رجاالت  يدعو  أن  الدين  �خ��  بدا  وهكذا   .

األمة  والس  حال  حسن  ا��  املوصلة  الوسائل  يمك��م من  ما  "التماس  إ��  ا�حل    اإلسالمية،ياسة  اهل  وهم 

 للشريعة.  والعقد عنده الذين يباشرون العمل ع�� جعل ا�حكم دستور�ا مقيدا بقانون مع اح��ام تامّ 

 مرآة حضارة اآلخر.   هو إذن هذا التوجھ السلفي الذي يروم �� العموم أن يرى ذاتھ املاضية زمن مجدها ��

ثان تار�خية    :توجھ  ظروف  عن  نجم  وقد  عبده  محمد  وتلميذه  األفغا�ي  الدين  جمال  أساسا  يمثلھ 

وتصاعد التسلط الغر�ي ع�� االم��اطور�ة العثمانية، وهو ما جعل    األور�يمستجّدة أهمها تنامي ا�حضور  

ر. و�ذن لم �غب اال�جاب بثقافة اآلخر �ليا.  لدى الرواد األوائل تتحول إ�� توجس وحذ  بأور�انظرة االن��ار  

فغا�ي اتخاذ االسالم دينا � ومدنّية ب�ن البشر ودعا ا�� وحدة ب�ن �ل املسلم�ن اج��د �� وقد �ان مشروع األ 

مام االم��يالية الغر�ية. وكتب مع محمد  أ تطبيقها ع�� أرض الواقع باالجتماع بالشباب املسلم لي�ون درعا  

ا�جر�دة ال�ي أّسساها باسم "العروة الوثقى" من أجل إحياء االسالم الصا�� ا�جامع ب�ن   عبده نصوصا ��

اإل  األمة  لبناء  خدمة  والعقل  األ الشريعة  املدنية  أن  عبده  واعت��  اإل سالمية.   �� موجودة  منذ  ور�ية  سالم 

وص  ، �شأتھ األور�يون  اغتنمها  فيما  لدي��م  وتركهم  بتناحرهم  أضاعوها  املسلم�ن  متطور�ن  ولكن  ��ا  اروا 

سالمية شاملة تحت نفوذ حاكم مسلم  إفغا�ي إال بوجود رابطة  ومهيمن�ن ع�� العالم. لذلك ال أمل عند األ 

 عادل ي��ك االستبداد والظلم أو مستبد عادل كما اق��ح محمد عبده. 

شروع عبده  فغا�ي العم�� السيا��ي ومليمكن القول إنھ ناجم عن قراءت�ن مختلفت�ن لفكر األ   توجھ ثالث:

اعت��   (تلميذ عبده)  رضا  املنار وصاح��ا محمد رشيد  مجلة  تمثلھ  تيارا سلفيا  جمع  توجھ  إنھ  ا�حضاري. 
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ح�ام الشرع، �� مواجهة  أحياء لثقافة السلف �� مقاومة البدع واستعادة إليھ الرجالن إصالح الذي دعا اإل 

أساسا العرب  املسيحيون  يمثلھ  علما�ي  السلطة  (شميل،    تيار  فصل  بضرورة  نادوا  الذين  أنطون..) 

السياسية عن السلطة الدينية والعمل ع�� تحقيق الدولة الديموقراطية ال�ي تضمن استقرار ا�جتمعات  

 قبال ع�� العلوم الدنيو�ة ال�ي من شأ��ا أن ت��ض بالعرب اقتداء ب��ضة أور�ا ا�حديثة.وتطورها، واإل

را�ع متقابتوجھ  موقف�ن  عن  نجم  استعمار�ا  :  عدّوا  اآلخر  اعت��  أول  شّق  الغرب.  مع  العالقة  من  ل�ن 

ونجمت عن هذا املوقف املتصلب نزعة أصولية مغالية �� العداء للغرب يمثلها أساسا فكر    ،وصليبيا �افرا

ن تفقد صل��ا بفكر الشيخ  أ�� سيد قطب، ونزعة مهادنة إزاء اآلخر دون  إخوان املسلم�ن من حسن البنا  اإل 

أعالمھ ع�� عبد الرازق وطھ حس�ن وأحمد لطفي    شهرأسالمية لعل  عبده يمثلها تيار من العلمانية اإل   محمد

ول سندا  السيد وحس�ن هي�ل. وقد وجد هذا الشق الثا�ي سندا من املسيحي�ن العرب فيما وجد الشق األ 

يديولوجية  إدودي إ��  �� قاعدة شعبية عر�ضة يمثلها إسالم �سيط وعامي تحّول بدروس البنا وقطب واملو 

 عنيفة وخط��ة ��ّدد أسس الدولة.

 : مفهوم الحریة عند بعض أعالم النهضة العربیة -3

هيمن �� الثقافة العر�ية واإلسالمية القديمة مفهوم ا�حر�ة �� معناه الطبي��، و�ان ا�حر �� مع�ى نقيض 

�ة من خالل حر�ة العبد �� اختيار  العبد. وع��ت املنظومات الفلسفية والكالمية القديمة عن مع�ى ا�حر 

السياسية   دالل��ا  و��  ا�حديث  اللي��ا��  معناها   �� ا�حر�ة  لكن  القيامة.  يوم  عل��ا  يحاسب  ال�ي  أفعالھ 

واالقتصادية و�� حواش��ما املادية والدنيو�ة سي�ون مجالها فكرة ا�حر�ة اللي��الية ال�ي سيقدمها الغرب  

م. سي��ك العرب واملسلمون شيئا فشيئا جدالهم حول  19م و18لقرن�ن  وسيتلقاها العرب واملسلمون �� ا

املفهوم الطبي�� وامليتاف��يقي ل�حر�ة ليحصروا اهتمامهم �� ا�حر�ة �� سياق الدولة واالقتصاد ع�� وجھ  

التحديد. وهذا األمر سي�ون نتاج حملة بونابرت ع�� مصر ونتاج البعثات العلمية والديبلوماسية ا�� أور�ا  

 ا�� جانب إ�شاء املدارس ا�حديثة. 

 : مفھوم الحریة في فكر رفاعة الطھطاوي   - 1- 3

�ان الطهطاوي من أوائل من حاول تفس�� مصط�ح "حر�ة" و�دخالھ ا�� ا�جال التداو�� العر�ي، واج��د  

هو العدل  �� أن يجد لھ مرادفا �� ال��اث العر�ي االسالمي ح�ى بدا لھ أن أقرب املفاهيم ا�� ذاك املصط�ح  

�� جانب ذلك خصص فصال إواالنصاف. وهذا ما ي��ر ترجمتھ للدستور الفر���ي �� كتابھ "تخليص االبر�ز".  

�سان وانت�ى إ�� أ��ا "من حيث  و�ّ�ن أ��ا حالة فطر�ة �� اإل  ،�� كتابھ "املرشد األم�ن" حّدد فيھ مع�ى ا�حر�ة

معارض محظور. فحقوق جميع أها�� اململكة املتمدنة،  �� رخصة العمل املباح من دون ما�ع غ�� مباح وال  

ترجع ا�� ا�حر�ة. فتّتصف اململكة بالنسبة ا�� الهيئة االجتماعية بأ��ا مملكة متحصلة ع�� حر���ا، و�تصف  

�ل فرد من أفراد هذه الهيئة بأنھ حر يباح لھ أن يتنقل من دار ا�� دار ومن جهة ا�� جهة بدون مضايقة  

ن يتصرف �� نفسھ ووقتھ وشغلھ فال يمنعھ من ذلك إال املا�ع ا�حدود بالشرع أو  أه مكره، و مضايق وال إكرا
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 ُيج��  
ّ
�سان ع�� أن ُينفى من  إالسياسة مما �ستدعيھ أصول مملكتھ العادلة. ومن حقوق ا�حر�ة األهلية أال

 ُيضيّ إبلده أو ُ�عاقب ف��ا  
ّ
 بحكم شر�� أو سيا��ي مطابق ألصول مملكتھ وأال

ّ
ق عليھ �� التصرف �� مالھ  ال

 بأح�ام بلده و 
ّ
 ُيخّل ما يقول  أ كما �شاء أو ال يحجر عليھ إال

ّ
 يكتم رأيھ �� ��يء �شرط أال

ّ
و يكتم بقوان�ن  أال

 .1بلده"

هذا التعر�ف هو من بواك�� التعر�فات العر�ية املوضوعة ملفهوم ا�حر�ة �� العصر ا�حديث. لقد �ان    إّن 

وذلك من    األديان، �� فر�سا و�ن �ان �عت�� الغرب بالد الكفر ودينھ اإلسالمي أحسن  يمّجد ا�حر�ة املوصوفة  

تقاليد   مع  مواجهة  يخوض  ال  ح�ى  والتقية  ا�حيطة  من  بكث��  ا�حديثة  الغر�ية  املفاهيم  �سّرب  أن  أجل 

لم �ستطع  الفر�سية ولكنھ    Libertéسالميان. لقد ترجم �لمة  مجتمعھ. فحر���م �� "عدلنا" و "إنصافنا" اإل 

أن ي��جم مدلولها املتو�ج واملتفجر با�حواف املدنية والسياسية واألنطولوجية. و�ان عليھ أن يجد وسيطا  

املفهوم   بتقر�ب  �سمح  لم  النقلة  وهذه  واالنصاف.  العدل  فأدخل  العر�ي  ومرادفها  الفر�سية  ال�لمة  ب�ن 

. بيد أن استبدال ا�حر�ة بالعدل  2لتفرنجفقط، بل جعل��م يحّسون نبض املفهوم وأن يدفع عن نفسھ ��مة ا

ب  واالنصاف ال يجب أن يحجب عنا رغبتھ �� أن �ستبدل
َ
. فا�حديث عن ا�حر�ة تحر�ك لهمم ا�ح�وم  ا�خاط

وا�حديث عن العدل استحثاث لهمة ا�حاكم، وا�حديث عن ا�حر�ة دعوة للمطالبة با�حق أما ا�حديث عن  

 النصيحة.العدل فمناشدة ل�حاكم �� نطاق فقھ 

إن ترجمة مواّد الدستور الفر���ي، �ان اكتشافا ثور�ا �� ع�ن القارئ بالعر�ية وقت صدور الكتاب. ولكن  

. ومصدر الثور�ة هنا وهناك، " هو أن القارئ املصري  أك�� ثور�ة  �عليقات الطهطاوي ع�� تلك املواد   تر�ما �ان 

   م، �ان �عيش �� إطار دولة ي�اد 1834�� عام  
ّ
بي��ا و��ن �خص حاكمها. و�ان محمد ع�� �� آن    يمّ��  املرء أال

باملقارنة مع سلطات    ،أدرك قد  واحد املالك الوحيد للصناعات والتاجر الوحيد. وال شك أن القارئ املصري  

 .3أن وا�� مصر �ان كذلك املشّرع الوحيد وا�حاصل بمفرده ع�� السلطة" ،امللك الفر���ي

رطة  "الشٌّ عن  الطهطاوي  كالم  لسنة  إن  الفر���ي  الدستور  عن  دفاعا  ليس  هو  1818"  و�نما  فقط،  م 

عرض لنظام �� ا�حكم ال يقوم إال ع�� العقل دون تدخل من الشريعة الدينية وأن هذا النظام يقود ا��  

ويع�ي ذلك    ،�سان و�ن لم �ستند ا�� النص الدي�ي. ثم إن هذا النظام فيھ مشاركةالعدل وا�حر�ة وخ�� اإل

االستبدادية. وفيھ حر�ة الرأي وحر�ة ال�حافة وحر�ة التملك وحر�ة التنقل وهذه جميعا    رفض االنظمة

�� الضامنة ال شّك للكرامة اال�سانية. فإذا �ان األمر ع�� هذا النحو فلَم ال نأخذ ��ذا النظام؟ لعّل هذا  

ھهو املطلب املس�وت عنھ �� خطاب الطهطاوي الذي يبدو  
ّ
عالم مختلف. ولم يأل  مجرد وصف ل   بدا �ا لو أن

 
مين للبنات ) 2012الطهطاوي، رفاعة، ( -1

ٔ
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ٔ
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و" "العقل"  عبارة  و���ديد  ا�حكماء  بأقوال  االستشهاد   �� جهدا  يمهد  أالطهطاوي  �أنما  العقول"  �حاب 

ر ل�حكم أو معلمنلتصور 
ّ

 بقبول تدر��� للعلمنة. يبش

الثقافة    �� �عنيھ  ما  الطهطاوي  �ع�ي عند رفاعة  الدينية. ف�ي ال  ا�حر�ة  �� شأن  أمر  ننبھ ع��  أن  بقي 

غر�ية من اختيار حّر للدين أو اختيار حر ب�ن االعتقاد والالاعتقاد. إ��ا "�ساوي عنده ما �س�ى تخصيصا  ال

باسم "حق االج��اد" �� الدين. فهو �عرفها �التا��: وا�حر�ة الدينية �� حر�ة العقيدة والرأي واملذهب �شرط  

 تخرج عن أصل الدين". و�ضرب أمثلة عل��ا بآراء األشاعرة  
ّ
واملاتر�دية �� العقائد و�آراء أر�اب املذاهب  أال

خالفھ العقيدة،  ي.وكيف لھ أن يتحدث �� موضوع ا�حر�ة الدينية وهو مازال يكّفر من  1ا�ج��دين �� الفروع"

فاخر بنبّيھ املع�ّ� بلغتھ، لغة القرآن.
ُ
ى لھ ذلك وهو الشيخ األزهري املتبا�� بدينھ امل

ّ
 وأ�

 : خیر الدین التونسي مفھوم الحریة عند    - 2- 3

مّما ال شّك فيھ أن سلطات العسكر العثما�ي خالل القرن التاسع عشر قد ا�سعت وتمّددت �� ا�حكم  

تقهقر قد  القبائل  ودور  الرّحل  البدو  دور  ونظام    وأن  اإلدارة  إصالح  مفهوم  "وأصبح  وسياسيا  اقتصاديا 

لتقو�ة سلط��ا داخل العثمانية وسيلة  الدولة  �� جهاز  الدولة  ا�حكم  يا وخارجيا �جا��ة مختلف تحديات 

التدخل االور�ي" العثماني�ن   .2األور�ية االستعمار�ة وحماية ا�جماعات االسالمية من خطر  و�ان استبداد 

وسل��م �حر�ة األفراد، قد ساق ا�� ارتفاع األصوات املنادية باإلصالح واملطالبة باتخاذ اجراءات اقتصادية  

تحّد من �سلط �� االقتصاد    وسياسية  الفردية  املبادرات  العثما�ي وحاشيتھ وعساكره و��ّجع  السلطان 

ره خ�� الدين التو���ي �� كتابھ "أقوم 
ّ
وتنادي بحكم مقيد بقانون. ومن أو�� الكتابات �� هذا املوضوع ما سط

 املسالك �� معرفة أحوال املمالك". 

ا املفهوم من الفكر اللي��ا�� الغر�ي. وهو ��  يرتكز مفهوم ا�حر�ة عند خ�� الدين ع�� استلهام أصول هذ

ا�خصوص   ع��  و�نادي  والسيا��ي  الوجودي  معناها   �� الفردية  با�حر�ة  ينادي  الذي  الفكر  ذلك  العموم 

ر لها  
ّ
� �� الغرب مثل ر��اردو وآدم سميث وجون ستيوارت ميل. فقد  أبا�حر�ة االقتصادية ال�ي نظ

ُ
�

ُ
عالم ك

ز هؤالء األعالم
ّ

ألّن حر�ة الفرد �� حر�ة طبيعية ال بّد من حماي��ا    ،الفرد ضّد الدولة املستبّدة  ع�� حق  رك

الفرد    ،بالقانون  ي�ون  أن  بد��ية وطبيعية من أجل  ا�جتمع، و�� حقوق  الفردية �� أصل  ا�حر�ات  وألن 

ا وحر�ة  واالعتقاد  التعب��  وحر�ة  وا�جسد  والنفس  املال   �� التصرف  فحر�ة  و�ذن  ومبدعا.  نتاج  إل منتجا 

ومراكمة ال��وة �� جوهر ا�حر�ة اللي��الية. إ��ا مجموع ا�حر�ات ال�خصية والسياسية واالقتصادية. و�� 

 مسؤولية الدولة أن تضمن هذه ا�حر�ات وتحافظ ع�� هذه ا�حقوق. 

ة  انتصر خ�� الدين التو���ي �� كتابھ "أقوم املسالك" ل�حر�ة �� معناها اللي��ا�� وذلك ع�� مساجلة ضمني 

مع التصورات التقليدية. لقد نّبھ ع�� أن االسالم �ان قد استوعب مفهوم ا�حر�ة الذي صار عنوان ا�حضارة  

أهل    �� غر�زتان  غر�ب  صنع  �ل  منشأ  هما  اللت�ن  اال�سانية  والهّمة  "ا�حر�ة  أن  ذلك  املعاصرة،  الغر�ية 
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حسب خ�� الدين الذي كث��ا    – ران  . إن العم1االسالم مستمّدتان مما تكسبھ شريع��م من فنون ال��ذيب"

ال يتأسس �� أي مملكة مهما �ان دي��ا وموط��ا ومهما �انت ثقاف��ا ونظمها   –ما �عود إ�� م�جم ابن خلدون 

�غياب   يتحقق  أن  يمكن  النمّو االقتصادي  ا�حضاري وال  التقّدم  العدل. فال  ا�حر�ة وقيمة  إال ع�� قيمة 

اه األور�يون من دوحة ا�حر�ة �سهيل املواصلة بالطرق ا�حديدية و�عاضد ا�حر�ة والعدل. فمن أهّم "ما اجتب

 .2ا�جمعيات املتجر�ة. فبا�جمعيات تتسع دوائر رؤوس األموال فتأ�ي األر�اح ع�� قدرها"

ھ ال �شعر با�  و�بدو خ�� الدين
ّ
حاجة إ�� التنظ�� املعمق ملفهوم ا�حر�ة العتقاده بأصال��ا، ��  كما لو أن

نھ إ�� �عض وجوه االختالف �� سياقها  مستوى الت
ّ
صّور العميق، �� تراثھ االسالمي. بيد أن ذلك لم يمنع تفط

السيا��ي واملد�ي واالقتصادي، وذلك ما دعاه إ�� تفس�� مع�ى ا�حر�ة ال�خصية بوصفها "إطالق تصّرف  

أمنھ ع�� نفسھ وعرضھ ومالھ ومساواتھ ألبناء جنسھ لدى  �� ذاتھ وكسبھ مع  ا�حكم بحيث أن    اال�سان 

. كما استد�� األمر تفس�� مع�ى ا�حر�ة السياسية  3اال�سان ال يخ��ى هضيمة �� ذاتھ وال �� سائر حقوقھ"

. إن هذه ا�حر�ات  4بما �� "تطلب الرعايا التداخل �� السياسات امللكية واملباحثة �� ما هو أص�ح للمملكة"

سالمية الكالسيكية. بيد أن مجال االختالف عن سياق  لم تكن غائبة عن الثقافة اال   - �� رأي خ�� الدين–

الثقافة األور�ية ا�حديثة �امن �� ش�ل التنظيم و�� درجة تقبل ا�ح�وم�ن لها. فقد سبق ل�خليفة عمر بن  

ا�خطاب أن أعطى ا�حر�ة للرعية �� نقده وتقو�م اعوجاجھ. وما الحظھ خ�� الدين هو أن إعطاء ا�حر�ة ��ذا  

. لكنھ لم ُيالحظ أن  5لسائر الناس يمكن أن ي�ون مدعاة "لتشتيت اآلراء وحصول الهرج"الش�ل القديم  

هبة وفضال ولم تكن استحقاقا    -فضال عن اختالف السياق املعر�� والتار���–ا�حر�ة �انت فيما م��ى  

. وهو لهذا السبب ال يجد حرجا من املقارنة ب�ن مجلس النواب وما سماه الفقهاء "أهل ا�
ّ
 حل والعقد". وحقا

ومع ذلك، يمكن القول إن خ�� الدين التو���ي اج��د �� أن �ستوعب الفهم اللي��ا�� ل�حر�ة خصوصا 

ح�ن لم ينغمس �� الفهم القديم ل�حر�ة كما ساقھ الفقهاء واملت�لمون وانصرف متوسعا �� ا�حديث عن 

التعب�� وال�حافة، وقد س السياسية وحر�ة  املطبعة"ا�حر�ة االقتصادية وا�حر�ة  بما �� 6ماها "حر�ة   ،

تحرر �� مستوى التفك�� والتعب�� والنشر واملعارضة. "و�بقى خ�� الدين متأثرا �س��ة امللوك األور�ي�ن من  

حيث درجة إعطاء هذه ا�حر�ة والتفاوت فيما بي��م ع�� حسب تقّدم األمة ا�ح�ومة من حيث درجة العلوم 

بفضل    ،. وهو �ع��ف بأن األمة االسالمية �� عصره قادرة7ة �� ا�حكم"واملعارف والقدرة ع�� تحقيق املص�ح
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ذكيت حر���ا ال�امنة بتنظيمات    ،ما بقي لها من أصول تمد��ا القديم و�عادا��ا املأثورة لها عن إسالمها
ُ
إذا أ

 مضبوطة، أن �عانق الفهم الغر�ي ا�حديث ل�حر�ة وتنافس شريع��م �� ذلك.

قادرا ع�� تقديم قراءة    –وهو رجل سياسة وفعل قبل �ل ��يء    –�� الدين  ورغم �ل هذا، هل �ان خ

 نقدية للتصّور اللي��ا�� ل�حر�ة ولطبيعة مطابقتھ للمرحلة التار�خية ال�ي مرت ��ا االم��اطور�ة العثمانية؟ 

 : الحریة في فكر الكواكبي   - 3- 3

) ال�واك�ي  الرحمان  عبد  ف 
ّ
أل ما  أهم  االستبداد  1902-1854من  "طبائع  كتاب  ا�حر�ة  موضوع   ��  (

  واإلسالمية ومصارع االستعباد". وهو كتاب يبّ�ن فيھ ال�واك�ي حجم االستبداد امل���خ �� الذهنية العر�ية  

يتضاعف بتحالف    ع�� وجھ ا�خصوص والسيما �� تجلياتھ السياسية والدينية وما يتبع ذلك من عسف

 الدين والسياسة. 

ثلة من   ب�ن  الثا�ي"  نّبھ "االجتماع  القرى". فقد  "أم  �� كتاب  إ�� موضوع ا�حر�ة  ال�واك�ي قد أملع  و�ان 

ا�حر�ة" "البلية فقدنا  أن  املسلم�ن ع��  الناس  1املفكر�ن  . وقد ساق  واستوحشوها، ولطول غيا��ا �س��ا 

سان مختارا �� قولھ وفعلھ ال �ع��ضھ ما�ع ظالم. ومن فروع ا�حر�ة �ساوي  �عر�فا ل�حر�ة مفاده "أن ي�ون اال�

ا�حقوق ومحاسبة ا�ح�ام باعتبار أ��م وكالء وعدم الرهبة �� املطالبة و�ذل النصيحة، وم��ا حر�ة التعليم  

ظالم    وحر�ة ا�خطابة واملطبوعات وحر�ة املباحثات العلمية وم��ا العدالة بأسرها ح�ى ال يخ��ى إ�سان من

أو غاصب أو غدار مختال. وم��ا األمن ع�� الدين واألرواح واألمن ع�� الشرف واألعراض واألمن ع�� العلم 

أن  2واستثماره" باالطمئنان  الشعور  �ستلزم  اال�عتاق  ألن  واألمن  بالعدل  مق��نة  ا�حر�ة  بدت  وهكذا   .

 با�حق �� ا�حر�ة من مخاطر ح�ن ال ت�ون    ا�خيارات ا�حرة ال �ستتبع عقابا أو انتقاما، �أنھ يلّمح إ�� ما
ّ

يحف

مؤسسات قو�ة تحم��ا وترعاها. ذلك أن ا�حر�ة "أعّز ��يء ع�� اال�سان �عد حياتھ، وأن بفقدا��ا تفقد  

. ف�ي ال�ي ��ب املرء دافعا نحو  3اآلمال وتبطل األعمال وتموت النفوس وتتعطل الشرائع وتختّل القوان�ن"

ع�� مقاومة الظلم وا�جرأة ع�� الن�ح والنقد، "وا�حاصل أن فقدنا ا�حر�ة هو سبب  البناء والتعم�� وتحثھ  

. و�ن تدهور حال األمة االسالمية ناجم عن الطغيان واالستبداد  4الفتور والتقاعس عن �ل صعب وميسور"

 واضمحالل اإلرادة ا�حرة و�عّود الناس ع�� الهوان خصوصا �� الشأن السيا��ي والدي�ي. 

عّرف بمقت��ى    لقد  املش��كة  الشؤون  إدارة   " بأ��ا  االستبداد"  "طبائع  كتاب   �� السياسة  ال�واك�ي 

هو  5ا�حكمة" السياسة  موضوع   �� ا�حديث  أبواب  أول  أن  ورأى  والعدل.  ا�حر�ة  حاصل   �� وا�حكمة   ،

ش�اليات  . ونّبھ إ�� معظم اال 6ا�حديث �� االستبداد بوصفھ "التصرف �� الشؤون املش��كة بمقت��ى الهوى"
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 ��ذه القضية من قبيل تطّرقھ ألسباب االستبداد ودواعيھ وطبائعھ وطرائق التخلص منھ. وقّدم  
ّ

ال�ي تحف

ال�واك�ي �عر�فات مقتضبة لغو�ة ونفسية وفلسفية وحقوقية من وجهات نظر مختلفة تدل ع�� محاولة  

فيما    –رة الشأن العام با�حكمة داّل  لإلملام باملوضوع من نواحيھ �افة. وحديثھ عن الشأن السيا��ي بأنھ إدا

فصل السلطات. لكنھ ال �عت��    بمبدإع�� ت�ّ�م با�حكم املطلق وتوّجھ نحو الدولة الدستور�ة وايمان    -نرى 

ذلك �افيا ليعصم األمة من العسف والتسلط. ذلك أن صفة االستبداد كما �شمل ح�ومة ا�حاكم الفرد  

ا أو  بالغلبة  ا�حكم  تو��  الذي  أو  املطلق  الوارث  املقيد  الفرد  "ا�حاكم  أيضا  أن �شمل  يمكن  فإ��ا  لوراثة، 

يدفع   الرأي ال   �� االش��اك  ألن  منتخبا  ولو  ا�جمع  ح�ومة  �شمل  غ�� محاسب. وكذلك  �ان  م�ى  املنتخب 

ر  1االستبداد و�نما قد ُ�عّدلھ نوعا وقد ي�ون أحكم وأضّر من استبداد الفرد"
ّ
وا�ح  . وهذا الكالم فيھ تأث

استبداد   إ�� مخاطر  نّبھ  ح�ن  ثّم  ا�حر�ة  ح�ن عّرف  ا�حر�ة"  "عن  كتابھ   �� ميل  جون ستيوارت  كتبھ  بما 

ر كذلك من "ا�ح�ومة الدستور�ة املفّرقة ف��ا قوة التشريع عن قوة التنفيذ ألن  
ّ

األغلبية. بل إن ال�واك�ي حذ

مسؤول�ن لدى املشرع�ن، وهؤالء مسؤولون  ذلك أيضا ال يرفع االستبداد وال يخففھ ما لم يكن املنفذون  

. فأهم عاصم من االستبداد حسب ال�واك�ي هو  2لدى األمة ال�ي �عرف أن تراقب وأن تتقا��ى ا�حساب"

و�� الشعوب بحقوقها ومحاسب��ا �ح�امها. فالكّم الهائل من الدسات�� والقوان�ن قد ال ي�ون ضمانة �افية  

  -حسب ال�واك�ي    -نجل�� �� التنعم بأفان�ن ا�حر�ة والعدلتواصل بالد اإل   للتمتع با�حر�ة ونفي الطغيان. وما 

نجل��ية استثناء من ب�ن األنظمة العاملية ال�ي قد تبدأ ديموقراطية ح�ى إذا تراخت  إال من باب يقظة األمة اإل 

ة من  قبضة الرقابة الشعبية وف��ت همم الناس عن محاسبة ا�ح�ام، تحولت تدر�جيا إ�� أش�ال مختلف 

 االستبداد. 

أما عالقة االستبداد الدي�ي باالستبداد السيا��ي فمتينة. فقد " تضافرت آراء أك�� ا�حرر�ن السياسي�ن 

من االفرنج ع�� أن االستبداد السيا��ي متولد من االستبداد الدي�ي والبعض القليل م��م يقول: إن لم يكن  

بي قو�ان  صنوان  أو  أخوان  أ��ما  شك  فال  توليد  اال�سان.  هناك  لتذليل  التعاون  ع��  ا�حاجة  رابطة  ��ما 

. هما إذن  3واملشا�لة بي��ما ظاهرة من أن أحدهما حاكم �� عالم القلوب واآلخر متحكم �� مملكة األجساد"

  �� �
ّ
ب �� السياسة وتخ�

ّ
شكالن متضايفان لالستبداد ويستد�� أحدهما اآلخر و�دالن �� ال��اية ع�� تصل

 أحدهما من اآلخر قد ي�ون املدخل الرئي��ي لإلصالح.   وف�اكالدين 

الدي�ي  ب�ن  الرابط  هذا  ببيان  وتمظهراتھ  االستبداد  لتجليات  املسهبة  تحليالتھ  ال�واك�ي  اس��ّل  لقد 

ف الدين ل��سيخ نفوذه السيا��ي ح�ى جاء االسالم وأ�شأ نظامھ  
ّ
والسيا��ي. ونّبھ ع�� أن املستبّد طاملا وظ

ظلم وا�حكم املطلق، ثم أشار إ�� ما حصل �عد ذلك من ن�وص عن مشروع الن�ّي ودولة  العادل وحارب ال

ا�خالفة الراشدة ح�ن رجع االستبداد وأناخ ب�ل�لھ ع�� األمة االسالمية رغم أن الدين االسالمي براء من ذلك.  
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افحة الشيخ عن  لإلسالم وللعصر التأسي��ي ال�ي نفهم م��ا من  و�صرف النظر عن هذه القراءة التمجيدية

أن يحلل تمفصالت القوة   عقيدتھ وتراثھ، فإن ال�واك�ي حاول ب�ل جدية و�� عمل رائد �� الفكر السيا��ي،

القهر�ة ال�ي حكمت األمم والشعوب وأن يضع إصبعھ ع�� �عض مراكز الداء والسيما هذا ا�حس العلما�ي  

خر جهدا �� تفصيل تجليات االستبداد �� �عض املنبھ ع�� خطر التحالف ب�ن الدين والسياسة. بل إنھ لم يّد 

مرتكزات االجتماع وا�حياة �املال والعلم وال��بية واألخالق. �انت ُعّدتھ القراءة واالقتباس وقد ذكر ذلك �� 

. لكن فضل ال�واك�ي أنھ صهر ما  Vittoriaمواضع عدة، م��ا تأثره بكتابات املفكر االيطا�� ألف��ي فيتور�ا

ھ وما شهده تار�خھ مع ما قرأه عن األمم األخرى، وصاغ عملھ الر�ادي بما يقيم الدليل ع��  �عتمل �� واقع

حقيقة ال��ضة العر�ية. و�كفيھ شرفا أنھ قّدم مق��حات جادة للتخلص من االستبداد وفهم أن أصل الداء 

انون نافذ ا�حكم...وأنھ يكمن �� تلك "ا�ح�ومة ال�ي ال توجد بي��ا و��ن األمة رابطة معينة معلومة مصونة بق

ال ع��ة بمن يتو�� السلطة أيا �ان وال �عهده ع�� مراعاة الدين والتقوى وا�حق والشرف والعدالة ومقتضيات  

املص�حة العامة وأمثال ذلك من القضايا ال�لية امل��مة ال�ي تدور ع�� ألسنة �ل بّر وفاجر وما �� �� ا�حقيقة  

. و�نما الع��ة باملؤسسات وتحديد  1م تأو�ال وألن من طبيعة القوة االعتساف"إال كالم فارغ ألن ا�جرم ال �عد

وعشر�ن   خمسة   �� السلطات  ب�ن  والتفر�ق  والقانونية  السياسية  املفاهيم  وتدقيق  والواجبات  ا�حقوق 

 مبحثا ذكرها ال�واك�ي تمهيدا لنظام يحقق ا�حر�ة والعدل والكرامة اال�سانية. 

 إسحاق: ب  الحریة في فكر أدی   - 4- 3

أقرب إ�� روح العصر ا�حديث وأد��    -العتبارات تار�خية وثقافية عديدة    -عموما، �ان املسيحيون العرب

الدي�ي   التساهل  إ��  "الر�حانيات"   �� الر�حا�ي  أم�ن  �� دعوة  ا�حداثة. وقد تج�� ذلك  تمثل مكتسبات  إ�� 

 سلطة الزمنية والسلطة الدينية.  وحر�ة املعتقد، كما تج�� �� حرص فرح أنطون ع�� الفصل ب�ن ال

ويعت�� أديب ا�حاق أحد أهم املفكر�ن الذين ناضلوا من أجل ا�حر�ة والديموقراطية، سواء عن طر�ق  

ال�حافة أو عن طر�ق العمل السيا��ي. ورغم تأثره بالفلسفة السياسية لعصر األنوار فإنھ �ان ُيؤثر ا�حياة  

الذي  بالش�ل  الثورة  و�ؤمن    الدستور�ة ع�� فكرة  للقانون  و�نتصر  الديموقراطي  بالتأسيس  ينادي  جعلھ 

با�حر�ة �� نطاق ذلك القانون. لهذا فإن أديب ا�حاق، لم يكن مّياال إ�� حر�ة رعناء ال تفقھ ك��ها وعمقها  

 الشعوب خصوصا أنھ ينطلق من معاينة لضروب ا�جهل والتخلف والفكر األسطوري.

�حر�ة ح�ى اش��ط قبل ا�حديث ع��ا تطّهرا نفسيا وأخالقيا. إن  ومع ذلك فقد دأب ع�� تقد�س قيمة ا

"ثالوث موحد الذات متالزم الصفات، ي�ون بمظهر الوجود فيقال لھ ا�حر�ة الطبيعية    –�� نظره    –ا�حر�ة  

السياسية" با�حر�ة  با�حر�ة املدنية و�مظهر العالئق ا�جامعة فيس�ى  . وهو ال  2و�مظهر االجتماع فيعرف 

ره بأعالم الفلسفة األنوار�ة من مثل مونت�ن ومونتسكيو. لكنھ ال يتورع عن نقدهم أيضا. كما أنھ  يخفي تأث 
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األنظمة   �عض   �� املزعومة  ا�حر�ة  من  في�خر  أعدا��ا.  من  وهو  ا�حر�ة  يزعم  من  �عض  عن  �سكت  ال 

ينيخ عل��ا طغاة السياسة وحّراس الشريعة، ألن "أهل السلطة االستبد ال�ي  ادية حيث �انوا  االستبدادية 

ومن حيث �انوا، يف��ون ع�� ا�حر�ة كذبا �� �عر�فها بالطاعة العمياء والتسليم املطلق بمقال ز�د مرو�ا عن  

القوة   وموت  الذهن  فناء  ا�حد  هذا  بموجب  ف�ي  خالد.  بمنام  مؤ�دا  بكر  رواية  إ��  مسندا  عمرو  ح�اية 

 .1ا�حاكمة وخروج اال�سان عن مقام اال�سان"

رجعية ال�انطية �� فكر أديب ا�حاق بّينة جلية السيما بالرجوع إ�� نص �انط الشه�� عن  وتحضر امل 

. فاملرء تتسلط ع�� إرادتھ إكراهات التعليم وضغوطات القانون والعرف، فتنت�ي إ�� أن 2معّوقات الفكر

يصال "من حيث  ا�حائط ب�ل قيد، بل أن ي�ون القانون ف  �سلبھ حر�تھ. غ�� أن ذلك ال �ع�ي أن نضرب عرض 

 .3أنھ يذهب بحر�ة فرد من القوم ولكن من وجھ أنھ يحفظ حر�ة ال�ل"

إنھ إذا �ان ا�ح�ام مّيال�ن بالطبع إ�� االستبداد، فإن الشعوب نّزاعة بالفطرة إ�� التحرر. وألن ا�حر�ة ��  

نظر    �� يتخالفان  وا�حر�ة  االمتيازات  فإن  املساواة  اال أتوأم  لهذا  ولعلھ  ا�حاق.  ا�حر�ة  ديب  تبدو  عتبار 

اعتقادا   ا�حر�ة   �� اعتقدوا  التفاضل والتمايز. فلو  إ��  الشره  ا�ح�ام  مادام دأب  املنال  السياسية صعبة 

را�خا �حرصوا ع�� املساواة ب�ن ا�جميع. لكن العيان دال ع�� خالف ذلك. ولهذه األسباب ينتشر التعصب  

 و�ك�� الت��م با�حر�ات. 

يبدو لھ دارجا �� اال�شاء العر�ي من حيث أنھ    – عدو ا�حر�ة    -فا للتعصبوقد أورد أديب ا�حاق �عر� 

للتساهل   و�عر�فا  يرى"،  وما  يدين  فيما  ���يء  خالفهما  من  ع��  التحامل  حّد  والرأي  الدين   �� "الغلو  هو 

  - ه �� نظر –. وهذان التعر�فان  4(التسامح) من حيث هو "االعتدال �� املذهب واملعتقد ع�� ضّد ذلك الغلّو"

يبستولو�� حاّد يرى أن كال التعر�ف�ن ال �ستغرق املراد م��ما ألن األول توسع  إيفتقران إ�� الدقة. فهو بو��  

لغوي بال ضابط والثا�ي خروج عن ا�حد اللغوي ألنھ ال يأ�ي ع�� حقيقة التساهل �� املع�ى الذي صاغتھ 

لذلك   أور�ا.   �� األنوار�ة والن�عة اال�سانية  ا�حديثة  الفلسفة  أك�� مالءمة مع تصوراتھ  �عر�فا  فهو �سوق 

ي�ون التعصب بمقتضاها " غلو املرء �� اعتقاد ال�حة بما يراه و�غراقھ �� استن�ار ما ي�ون ع�� ضّد ذلك 

الرأي ح�ى يحملھ اإلغراق والغلّو ع�� اقتياد الناس لرأيھ بقوة ومنعهم من إظهار ما �عتقدون ذهابا مع الهوى  

ا ادعاء  ا�خلق"��  النقص �خالفيھ من سائر  لنفسھ و�ثبات  املعتقد  5لكمال   �� الغلو  يتجاوز  . فالتعصب 

والفكر والتحامل ع�� ا�خالف �� الرأي إ�� دفع اآلخر بالقوة ح�ى يتب�ى رأينا ومنعھ بالقوة من التعب�� عن  

ع�� أن التعصب ليس مجرد    رأيھ بحر�ة غرورا بادعاء الكمال فينا وزعم النقص �� من سوانا. �ل ذلك دليل

أديب   التسامح عند  أما  أيضا.  مادي محسوس  إ�� عنف  يتحول  قد  و�نما  خلقية  نزعة  أو مجرد  احساس 
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ا�حاق فهو متأسس ع�� رضا املرء بما �عتقده صوابا واح��ام رأي الغ�� مهما �ان ومعاملة الناس بما ير�د  

�� رأي سواه وال يمنع الناس من إظهار    أا�خطقطع بلزوم  ع�� إثبات الصواب ملا يراه ال ي  أن �عاملوه بھ. فهو 

ما �عتقدون. وموقفھ هذا متوفر ع�� حظ ال بأس بھ من ا�حداثة الفكر�ة ألنھ يتجاوز مبدأ الرضا إ�� قيمة  

 االح��ام.

لقد تبّ�ن لنا أن أديب ا�حاق من أوائل من �ان لهم قصب السبق �� معانقة القيم ا�حديثة �� �سغها  

وعمقها الفلسفي ح�ن ذهب إ�� أن التسامح يتجاوز مسألة االيمان باالح��ام واالعتقاد �� حق الغ��    ري األنوا

�� التعب�� عن رأيھ ألن هذا الصنف من التسامح قد ي�ون املرء منقادا إليھ رغبة أو رهبة أو اشفاقا وتفضال. 

، ألنھ �سامح ثال�ي األ�عاد أحدها أخال�� 1إنما ال بّد من أن ي�ون هذا األمر "قياما بواجب من العدل وا�حق"

من جهة النفس والثا�ي سيا��ي حقو�� من جهة الناس والثالث فلسفي الهو�ي من جهة ا�حقيقة، وا�حقيقة  

�� هللا. فقد قال "ترتليانوس الكالمي: ليس من ال�� وال التقوى أن �سلب حر�ة الناس �� أمور الدين فإن هللا  

 .2عن أن ير�د أن ُ�عبد اضطرارا"سبحانھ و�عا�� منّ�ه 

 :خاتمة -4

إننا �عتقد أن ا�حر�ة زمن ال��ضة العر�ية لم تتأسس مفهوما حديثا بقدر ما �انت شعارا "��دف فقط  

. �انت ا�حاجة ال��ا براغماتية  3إ�� رفع حواجز أمام ال�خصية بدون اهتمام بتأصيل وتنظ�� مفهوم ا�حر�ة"

ستعمال �لمة "حر�ة" ال ُ�ع�ى كث��ا بالتحقق من املرجعيات ولهذا وجدنا "�ل  صالح ف�ان امتصلة بفكر اإل 

 .4مقال حول ا�حر�ة أصيال �ان أو مستوردا، قديما �ان أو معاصرا، عاما �ان أو خاصا، سهال �ان أو معقدا"

ق عناصر جديدة صلب العالم  
ّ
العتيق  �ان عصر ال��ضة حافال بالتحوالت. و�� تحوالت دلت ع�� تخل

لدى النخبة    وع�� بداية �غلغل ا�حداثة رغم مما�عة الرؤ�ة الكالسيكية للعالم. ف�ان ذلك عنوان و�� شقّي 

ع��ت عنھ برغب��ا �� االصالح العسكري والسيا��ي واالقتصادي واالجتما�� والثقا��. أ�شئت مدارس حديثة  

وال واملرأة  اللغة  قضايا  ونوقشت  ال�حف  وراجت  التعليم  سوق  وانتشر  ونفق  والتشريع.  والسياسة  دين 

وظهر االقتباس مالذا من الفوات التار��� و�شدانا ل�حاق �عالم املعرفة    العر�ية.حيائي للثقافة  الفكر اإل 

والتقدم. ورغم أن أطروحة االقتباس ال�ي هرع إل��ا العقل ال��ضوي تتضمن �جاعة �� مغادرة األنا التار���  

أ  يالدوغمائ ا�خاصة  "فإ��ا كشفت عن  أ�ساقها  داخل  �شتغل  ب�ى  ا�حضارات  اعتبار  أن  نقيض وهو  مر 
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. و�انت أور�ا قبلة املثقف�ن العرب،  1وا�حميمة يمنع من إم�انية تحو�ل االقتباس مشروعا حقيقيا للتمدن"

 لك��ا �انت النموذج والعدّو الصلي�ي واملستعمر �� آن واحد. 

ال��هنة ع�� أن ا�حر�ة واملساواة �� أور�ا ليستا غر�بت�ن عن الثقافة  حاول املص�حون العرب من املسلم�ن  

العر�ية وأن شريعة املسلم�ن حافلة بالقيم ال�ي ت��عمها ا�حداثة، معرض�ن عن حقيقة حركية املفاهيم وما  

التار�خ   بھ  حفل  وعما  املعرفية  والقطائع  العل�ي  التطور  بفضل  تكتسبھ  معر��  زخم  من  بھ  م�حونة   ��

األحوال  الع وقوان�ن  ا�حكم  شؤون   �� خصوصا  ل�حر�ات،  مناقضة  و�شريعات  نظم  من  واالسالمي  ر�ي 

 ال�خصية.

و�ان املسيحيون العرب، �� مقابل ذلك ألصق بروح ا�حداثة وأقرب إ�� مفهوم ا�حر�ة �� داللتھ األنوار�ة.  

��م لم يتخلصوا �� معظمهم  لك��م لم ي�ونوا يمثلون قوة ضغط حقيقية أمام الك��ة املسلمة من جهة وأل

املدنية   با�حر�ة  ُ�شيد  أن  �عد  مراش  فر�سيس  فهذا  امليتاف��يقي.  باملوضوع  ا�حقوق  ر�ط  من  أيضا،  هم 

املتأسسة ع�� العقل البشري واإلرادة ا�حرة لإل�سان �� فر�سا، يذهب إ�� أن مملكة ا�حر�ة "لم تقم إال عند  

مة �� هذه اململكة ألن مملكة الروح وحدها �ستطيع كبح جماح  قيام مملكة الروح، والدين يحتل م�انة عظي

 .2الشر وضمان ا�حر�ة البشر�ة"

ل �� الغرب؟ �� تقديري، إن وع��م با�حر�ة  
ّ
هل �ان لدى أعالم ال��ضة العر�ية هذا الو�� با�حر�ة كما �ش�

محا  �� �ان  ما  بقدر  التار�خية  وأغوارها  أ�عادها  فهم   �� يتجّل  لم  �� اللي��الية  املعر��.  سياقها  تفّهم  ولة 

أعالم   دعا  واالعتقاد.  والتعب��  الفكر  وحر�ة  االقتصادية  ا�حر�ة   �� اللي��الية  ا�حر�ة  املعر��،  املستوى 

لها وفق ت�و�نھ العل�ي 
ّ
ال��ضة العر�ية إ�� هذه القيم، لك��م كّيفوا هذه املعا�ي بحسب فهومهم، �ّل واحد تمث

وميوالت  االجتماعية  السلطة  ومن�لتھ  عن  الدينية  السلطة  فصل   �� أساسا  رآها  العلما�ي  االيديولوجية.  ھ 

 الزمنية �عبارة فرح انطون، والسلفي فهمها باشتقاق معا�ي التحرر والتسامح من القيم الدينية املوروثة. 

أ��ا   بمع�ى  بل  الكنيسة  سلطة  ضد  قامت  أ��ا  بمع�ى  ال  باألساس.  دينية  ثورة  الفر�سية  الثورة  �انت 

عتمدت طرائق الثورات الدينية. قامت ع�� التبش�� واالنتشار بالكيفية ال�ي تنتشر ��ا األديان، �سري إ��  ا

الناس وطبقا��م واعتقادا��م كما   انتماءات  النظر عن  ال�ونية بصرف  �ل طبقات ا�جتمع مغر�ة بقيمها 

أو  عرقھ  أو  جنسھ  �ان  مهما  ا�سان  ل�ل  املطلق  با�خ��  تبشر  ال�ي  املستبدين    األديان  أن  "والواقع  لونھ. 

 ألنفسهم مؤكدين أن �افة اآلخر�ن غ��  
ّ
أنفسهم ال ينكرون سمّو ا�حر�ة، و�ل ما هنالك أ��م ال ير�دو��ا إال

جدير�ن ��ا ع�� االطالق. وهكذا فإن ا�خالف ال يدور حول الرأي الذي ينب�� أن نتبّناه عن ا�حر�ة بل حول  

ة التقدير الذي نكنّ 
ّ
. فهل �ان لدى األعالم العرب هذا التقدير للبشر واالعتبار لألفراد  3ھ للبشر"شّدة أو قل
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بوصفهم أفرادا؟ لقد تحّفظ خ�� الدين من ا�حر�ات السياسية رغم إ�جابھ ��ا وكذلك �ان موقف محمد  

ية  عبده. أما املسيحيون العرب فاعت��وا املسألة مجرد فصل ب�ن الشأن الدي�ي والشأن السيا��ي ع�� أهم

 األمر.

ما لم يحدث �� العالم العر�ي ولم يدركھ أعالم ال��ضة هو الواقع التار��� للثورة الفر�سية/النموذج ال�ي 

تقر�ر   وحق  ال�لمة  و�عطاء  العامة  للسلطة  القوة  منح  إ��ا  الغر�ية.  ا�حر�ة  لقيمة  مركزي  �ش�ل  أسست 

� عاصفة   �� بل  تبش��  دعوة  مجرد  ا�حر�ة  فليست  للبشر.  لم  املص��  االجتما��  العمق  مستوى   �� غي��. 

يحدث ��يء ُيذكر يجعل التبش�� با�حر�ة دينا لالعتناق. ولعلھ لهذا السبب مال كث�� من أعالم ال��ضة إ�� 

استبدال املطالبة با�حر�ة باملطالبة بالعدل واملساواة. "و�� ح�ن أن أحد هذين امليل�ن (امليل إ�� ا�حر�ة) ُ�غّ��  

فيتقلص و�نمو و�قوى و�ضعف وفقا للتطورات يبقى اآلخر (امليل إ�� املساواة) كما هو  بال انقطاع مظهره  

دائما مرتبطا بنفس الهدف، بنفس ا�حماس العنيد وأحيانا األع�ى، مستعدا للت�حية ب�ل ��يء ألولئك  

بالع وتتملقھ  تحابيھ  أن   �� يرغب  ال�ي  ا�ح�ومة  يزّود  ألن  ومستعدا  نفسھ  بإشباع  لھ  سمحوا  ادات  الذين 

 .1واألف�ار والقوان�ن ال�ي يحتاج االستبداد إل��ا ليحكم"

شهد عصر ال��ضة نقاشات جادة ب�ن املنتصر�ن للرؤ�ة الدينية واملنتصر�ن للرؤ�ة العلمانية. �عضهم 

يرى القيم موضوعا دينيا باألساس مدنيا باالستتباع، والبعض اآلخر يراها موضوعا مدنيا باألساس دينيا  

العر�ية لم يكن  باالستتبا ال��ضة  التعارض زمن  ب�ن   –�� تقديرنا    –ع. إن  العلم والدين بقدر ما �ان  ب�ن 

بالدفاع   القانون  أ�سنة  إ��  اليوم  أكيدة  ا�حاجة  �انت  و�ذا  ا�حديث.  السيا��ي  والفكر  االسالمي  الفكر 

ر  �� سياق  املفاهيم  إ�� إجراء هذه  آكد  ا�حاجة  العدالة وا�حر�ة فإن  ؤ�ة أخالقية وسياسية  املستمّر عن 

قادرة ع�� جعل اح��ام القانون نا�عا من الشعور الرا�خ بالواجب و�عب��ا عن االيمان بالقيم املش��كة. ور�ما  

�ستد�� ذلك ا�حرص ع�� مأسسة القيم انتصارا للنظام و�شدانا للسعادة بما �� أق��ى ا�حاالت ال�ي يثبت  

يتھ �� ضرب من الر��ى النف
ّ
 ��ي والعق��.ف��ا اإل�سان إن
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 جان بودریار ... 

 الرمزيوصورة الحـدث  

 
 

 

 �ان االسالم �سيطر ع�� العالم لوقف االرهاب ضد االسالم،  ولو...

 ذلك نفسھ هو الذي سيقاوم العوملة. 

 .روح االرهاب.17

 : صملخّ 

وال سيما  ب الذات اإل�سانية،  يصيقد    أيضا ولكنھ  السطح �� العالم ا�خار��،ا�خلل أحيانا  ب  يصقد ي

حي��ا  ع�� حساب الراهن،  و  ،الرؤ�ة اإل�سانية وتطورها من خالل اإلفراط اإلعالمي�� نظر  الوقائع    ���ح�ن �

قد ھ 
ّ
إن القول  ا�حقيقي    ي�ح  الواقع  ش�ل  ما  أن  إذ  إليھ،  واملرموز  الرمز  ب�ن  االنفصال  اختفت قد  تم 

صورة  نجد    ،حسب منطق بودر�ار، إ�� جانب ذلك  الصرف  عناصره، وصرف لنا واقعا آخر خالفا للواقعية

اذ،   األصيلعكس ملمحا من الواقع  � ،�� عرض واقع مغاير  تفاصيلها،ا�حا�اة  ترسم   آسرة 
ّ

  ضمن إطار أخ

، و�املنظور الذي �عيشھ أفراد ا�جتمع، و�ذلك �س�� وسائل اإلعالم إ�� توحيد الرؤ�ة  اجد مقنعةو�صورة  

ا�خصوصيات،    و�سقاطإ�� تال�ىي األ�عاد ودحض االختالف    واملنطلق �� بوتقة تصور ثقا�� واحد، مما أدى 

 .قر�ة محدودة الزواياع�� ش�ل اتصال العالم  حينما صّور وتلك �� ا�خالصة ال�ي أشار إل��ا (ما�لوهان) 

 
Abstract: 
The defect that afflicts the surface in the external world, also afflicts the humanity, as the 

facts were shaken by the media overload in the eyes of the humanity’s vision and its 
development at the expense of the present. What happened was the separation between the 
symbol and its representation, since the shape of reality has disappeared. He diverted us to 
another reality contrary to pure realism according to Baudrillard's logic. In addition, we find 
the simulation carried out by the image very captivating in the presentation of a different 
reality that reflects a feature of the original reality in the best frame and in a very convincing 
and indivisible way, and with the expectation experienced by members of society, and with 
that the media seeking to unify the vision and the starting point in a melting pot of one 
cultural perception. This led to the diminution of dimensions, refuting the difference and 
dropping the idiosyncrasies. This is the conclusion to which MacLuhan drew that 
communication makes the world a village with limited angle. 
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 : مقّدمة -1

 
ّ
  ، ك�� عائق �� املسار التقدمي منذ أمد طو�ل أ ،ل الوجود الطا�� وا�حضور العاري للعنف �� العالم�ش�

ال�ي ��خص أحداثا ا�حديثة  إ�� الن�عة االستعمار�ة    وصوال  ضار�ة �� القدم،وع�� حقب تار�خية عميقة  

من البشر�ة  النفس  يال�س  عما  تكشف  و�عصّ   وانفجارات  تزامنب،  عنصر�ة  التحوالت  ذلك    وقد  مع 

الثقافية    الهو�اتاملع��ة خاصة عن اختالف    أيديولوجيا��اضمن    االجتماعية و�عقد أنظم��ا و�عدد أجهز��ا،

موجات   املدمرة  نتائجها  ومن  الطبقية.  املصا�ح  ا�جماعية  ل  االحتالوتضارب  شعوب  واإلبادة  من  للعديد 

ياتل  ا فعود أع�� رد   الناشئةاالنفجارات  املعمورة، و 
ّ
ما يتم  �الرغم مو   كث�� من بلدان العالم.��    وقمع لألقل

، لم يمنعترو�جھ من مزاعم حول تحضر اإل�سان ا�حديث واملعاصر، وترقيھ �� سلم ا�حضارة، إال أّن ذلك 

حشية مكرسة  �� و اإل�سان ألخيھ اإل�سان، و و�هانة  من تزايد األفعال الوحشية واألعمال القمعية  باملقابل،  

االجتماعي النظم  و   ة،��  الثقا��  واملوروث  اللغة   �� املتداول ت  سردياكما  الوسائل    ،التار�خ    اإلعالمية و�� 

البيئية    املتعددة خصوصيات  وحسب  ش�ى،  صور  خالل  من  العنف  �عميم  يتم  حيث  آلّيا��ا،  بمختلف 

 الثقافية املس��دفة. 

ا�ختلفة،   اوتحديد أ�عاده  ا،وتفس�� حيثيا��  الظاهرة،حاولت استجالء  ال�ي  دراسات  و�الرغم من ك��ة ال

ت تتوسع وتزداد عمقا �� ا�جتمعات ا�حديثة، وقد ظهرت العديد من املشاريع ال�ي استطاعت  ئما فتإال أّ��ا  

الذي �عود    العنفم��ا استفحال  كشف عن الكث�� من ا�حقائق النفسية واالجتماعية،  اإلش�الية وال  مقار�ة

،  التطورات العلميةّم  اإل�سان املعاصر �� خض   عيش  �غّ�� نمط  �� مقابلال��بية املعاصرة،    إ�� خلل �� نظم

والشعوب وا�جماعات  األفراد  ب�ن  اإل�سانّية  العالئق  اإلش�الية  و ،  و�شّعب  أهمية  إ��  و�شعب  �النظر 

، الفيلسوف  املعاصر  كما نظر إل��ا أحد أقطاب الفكر  ،الظاهرة  هذه  مقار�ةإ��  فقد اتجهت همتنا  طبيع��ا،  

كيف نظر بودر�ار إ�� العنف ��  . وهنا نتساءل  )Jean Baudrillard(   وعالم االجتماع الفر��ىي جان بودر�ار

 زمن الصورة املفرطة؟

 : سقوط الشکل وتکثیف الرمز -2

صفها  و   وشدة تأث��هاونظرا إ�� تفاقمها    ،الداخلية  العنف أخذت طا�ع ا�حربأّن وقائع    بودر�ارالحظ  

�� أي �حظة، تنفجر توشك أن البلد �� �حنة مركبة  ت رهنو   ،اإلعصارع�ن ة �و�رنيكية �ش�لت �� بأ��ا ثور 

   ا عنيف  ابر�ان توازي �� قو��ا  
ّ

  ة صدمالعنف  األمنية    . وقد اعت��ت السياسةالعالم �� مشهد درامي مرعب  يلف

.  دهموا �� العنف الذي وّح سقوط الذين شار�و سقوط اإلم��يالية،  ولعلها بداية    ها، لال يلم ��جل ال�ون مث

ھ ح�ى،
ّ
، فالوحدة قوة لضرب قواعد اآلخر.  العنف مجزرة �� حق اآلخر ا�خالفاعت��   و�ن  و�قول بودر�ار أن

 )10. 2005بودر�ار. ( ومضمونا. شكال و�� أهم م��ة يحفظها التار�خ

  حيث يقّر   ،ا�خيال �� دور السينماهد ال�ي ابتلعت  ا املش  ه�تساءل بودر�ار حول ا�حقيقة الواقعية �� هذو 

  11حادثة    ھثبتتوهو ما    ،غ�� املكتفية بذا��االعاملية  �مارس من قبل الهيمنة  و   ،�شمل املعمورة   عنٍف   بوجود



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا
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رأيھ،ح  ،�انتوال�ي    ،2001سبتم�� الدّم   سب  التوقعات رغم  والرعبخارج  امل�ان  ار  هيبة  حادثة عّززت   ،

 األرض ا�حرام) كما سّماها بودر�ار. (ورمزّ�تھ جراء الضرر الذي �حق بـ

ب�ن   هنا تكمن مسألة الّتفرقة  القدرة ع��  تنعدم معها  إ�� درجة  املعقول  ل�حّد  تجاوز  بما هو  اإلفراط 

ومحا�اتھ، مشعة    فا��يار  الواقع  حالة  التوأم�ن  التار�خ  أال��ج�ن  من  غفلة   �� جو�ة  �انت  الهزة  أن  ثبتت 

�ّل فيما  ا�حروس،   الصور  اال��يارتفا  كشفت  العالم أو   ،صيل  من    ذهلت  حصل    لسيطرة ل  ق ااخ�� بما 

محّل فخر الواليات املتحدة    �انت  م�انات ال�يواإل   ح��ازات اال   �لالضر�ة    ، وأغفلتمر�كية تقنيا وخياليااأل 

بدت   إذ  وزهوها،  املسيّ االمر�كية  الهندسات  �ل  حطم  الذي  املشهد  لهول  مذهولة  بأحدث  مشلولة  جة 

 )12. 2005لة.(بودر�ار.اإلنجازات الثقي

ا�حروب قاموس   �� املدرجة  غ��  الصعقة  هذه  لل��ك��،  حلت  ،��  املشتتة    در�دا و�رى    الضر�ة 

)Derrida Jacques(  بنية    أصابت عمق، بل إ��ا ضر�ة  فحسب  بنقطة التوازن االس��اتي��  ضر�ة لم تخّل   بأ��ا

املفتعلة  االس��اتيجية  اآلخر�ن    ،هذه  نظر   �� خادعة  ��الة  ا�حاط  التوازن  وهم  إثرها  ع��  فانكشف 

 ). 2005.12(بودر�ار.

  ونقطة االرت�از والّتدّبر،  رئاسةالذي هو ال  �� الرأس ضر�ةھ �ان أن، با�حدث بودر�ارھ و�ن��ة كئيبة، �شبّ 

السلطة حال  لسان  ال�ي    )،31.  2005(بودر�ار.  والرئاسة  ا�جو�ة  الضر�ة  اس��دف��م  �ش�ل متسائال عمن 

االصطدام    �عدما اختل تواز��ا من شدة   ،معرضا ل�خطر  أصبح ال�ّل إذ    ، غ�� مسبوق �� تار�خ ا�حروبتمثال

ف،  وعنفھ العالم،  أمام  العمارة  ا��يار  جّسده  الذي  ذاك  مهوال  مشهدا  �ان  جمالها  تفّج فقد  ،  خراببا�ر 

مة حادثة ا��يار ال��ج�ن، و��اوت، باملثل، م� 
ّ
ابرة الهيمنة األمر�كّية ع�� العالم، وقد حاكت الصورة ا�حط

 وكشفت عن معطيات واقعّية.

التار��� وحمول��ا اإل�سانية والفلسفية ظاهرة  إر��ا  و�عكس خطابا    الّتحّدي،  تمثل هذه الصورة ب�ل 

واملصادرة    ،لتعددالّرافضة لشطرة ع�� األطراف  مزدوجا صامتا ب�ن الذاتية املكدسة والغ��ية الطاغية واملن

 .ل�ّل حق �� االختالف

العمل  وقد   هذا  حالة  إ��    أّدى ا  ممّ   ة،استثنائيحالة  ش�ل  الفو�ىى،ظهور  أوانتشار    من  ل  افع ردود 

�الهو�ة  ةدغ�� محّد   ة،هيست��يّ  ��ا،  ملواقفاعكس مدى �شرذم  ، 
ّ
ما    و�شظ عمليات  من    ا نمط  يجسدوهو 

 العنف 
ّ
 . جاه اإلعالمي حسب �عب��هاملؤثث بالالو�� �� ا�خطاب واالت

أن التار�خ األمر��ي هو (فلتة  ، ف��يل الغطاء عن الز�ف املتداول، بإ�� تار�خ هذه الشعوب  ويعود بودر�ار

صور  إّ��ا    ،(الرقص مع الذئاب)مثل    ،كما يصفھ رعاة البقر �� أفالمهم  ،وليس أبدا تار�خا أمر�كيا ،تار�خية)

األمر�كية    الذي �عرض للق�� وامل�خ من قبل تجار السينما  ،�ستثمر �� تار�خ الهنود ا�خ��ق   مفزعةحية و 

 .)17. 2005(بودر�ار.
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 ز: العنف الموحد لثقافات التمای -3

 أنللسلطة  ضرورّ�ا �ش�ل املعرفة رافدا  
ّ
كما يقول    ،فحسب  لقوةلفرض اوجود هذه املعرفة ليس    ، إال

. ال�ىيء الذي يتّم ��  و�قاء مشروعية ا�حياة ب�ل طقوسها وهندس��ا  ،الستمرار�ةا   انضم ل  أيضابل    ،فو�و

�� ، و ، والتأرجح ب�ن رأي�نإخفاءهم ل�حقيقةبودر�ار ع�� التحاليل اإلعالمية  �عيب  عالقة باملؤسسات، إذ  

أن ما قام بھ  و�نكشف  الهوليودية،  م جدار الصورة  يتحطحيث يتّم    خصوصا،فرد ��ا وسائل اإلعالم تن  م��ة

ا�خ��ق    ارتبطت بالعنفوان   ،ا�حدث طفرة متفردةاعت�� هذا  أن    وقد سبق   ،هؤالء هو مجرد خد�عة مرعبة

تتم��    ا ال�يوالتكنولوجي   ةا�حضار ظالل  رغم    الدمارصفة    فطغت ع�� امل�انتنازع الهو�ات،    ، وأو�حتأمنيا

  ب ع�� �تسر فتتمكن هذه ا�حاالت من اللعنف املركب بدا�� الز�جات،  ا  توتر، فهذا ال يمنع من  ا العمارة��

وال��بو�ة  اآللّيات االجتماعية  والقيم  ال�ي تو   ،الثقافية  والرموز  وا�جماليات  السلوكيات  بذلك ع��  نعكس 

 . )23. 2005(بودر�ار. األمر��يا�خيال تأسست �� قلب 

ة قليلة ذاتھ السياق�� 
ّ
جوانب الفنية للعمارت�ن، وما تمثلھ من شموخ  ا�إ��  ت تطرق أشار در�دا إ�� أّن قل

 WTC)( من ت�لموا عن الهندسة املعمار�ة للمركز التجاري العاملي مال نجد الكث��  أننا  كما ،�� تصور العالم

�بعث فينا عواطف ا�حب  ، و العمق الذي يمأل الشعور ، ولم يلفت �ل هذا  ضمن الفضاء السيا�ىي وا�جما��

الرتباط وحينمارمز�ة  بالعمارت�ن    هات�ن  واالنجذاب  الذاكرة    تاا��ار   الك��ياء،  يجتاح  أرشيف  إ��  تحولتا 

  ) ت��ي سميث (ع�� غرار ما بدا من    ،�عنيھ العمارة املس��دفةيتساءل در�دا عما    الّسياق نفسھ��  وا�جماعية،  

 .)95. 2003در�دا .الذي خلق صورة أك�� حرجا سياسيا وال�ي �ع��ا �عمارة الصدمة. (

  إ�� إثباتھ   أمر��ا، وهو ما سعت  بصراع القيم نحو إثبات شرعية األزمة غ�� التقليديةالتحول  يذكرنا هذا  

بأّ��ا  �� الواجهة اإلعالمية الذي هو بمثابة    يديولو�� �عكس واقعها،إدولة تقرر ع�� أساس  ، حيث أقّرت 

  اء، �� �ىيء و�� تمثل أنانية التمك�ن ا�خالف لدولة متعددة األبألنا)، أما اآلخر فال �عن��ا  ارؤ���ا الذاتية (

وطان ا�حاذية  �ّل األ وأن واقعها يختلف عن واقعية    ،قائمة ع�� أنقاض اآلخر�ن  ،مختلفة األعراق واألجناس

ات  تجاوز ، األمر الذي خلق إرث األسالف لتوسيع نفوذ مناطقها (ال�او�وي) �� اتخندق �عكس و�� صفة ،لها

 .)28. 2005لقيم اال�سانية (بودر�ار.لالقات التعاونية و لعل

التوقعات وا�حرص    آفاق  ما يحدث يتعدى   ، إن �انالتساؤل املتجذر  إ��جر ا�حدث  فاألعطاب السابقة ت

األفق نحو  التمدد  الذي    ،ع��  ��دد  األمر  باتت  ال�ي  املتاحة،  التكنولوجية  التقنيات  �ستخدمون  جعلهم 

والبيئيالنسيج   و   رهق أمما    ،األخال��  األرض،  ال�اهل  ايعكس  حجم  ��  ا  ستن�افا   دمار  واإلفراط  لطاقة 

وهو ما يز�ي وسائل العنف املقيت    ،رهاب ومآسيھاإل   سلوك   �سببساحة ع�� اإل�سانية  ت امل قاض ، فتداولها

د املس�ى واقعا، كما يرتئيھ  إن الواقع لم �ع"إذ يقول    ،حسب بودر�اربو�خلق دواع��ا، إ��ا املبالغة �� �ل �ىيء  

 . )32. 2005(بودر�ار.  "املتوارث و املتداول ل�حدث ، و بمعارفھ املتماسكعقلنا 
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القول   بودر�ار  ةنظر تتوحد   ضرورة  ع��  تؤكد  املشروط،  ال�ي  التفك��    ،غ��  م��انية  من  املكرر  وغ�� 

باألحادي  العنف أصبح  ،  الفراغ، فقد  أن  ��الك  بديال عن  أهدافھ ومشهدياتھ  اختلفت مشار�ھ وتوحدت 

 .و�معن ا�حديث فيھ �عد �عدد مفاهيمھ ،أن ينعتھ رمز�ا ع�� بودر�ار العالم، لذا يصّر 

مقولة    مع  قولھ  هللاو�تضامن  للصواب  عبد  ا�جانبة  التار�خية  اعتمدها  ،العروي  م�ان    ،ال�ي  ال  إذ 

ال�ي تتسع لفضاءات   وار موقف السلطة،تبوأ ثقافة ا�حتأن ، و�تحتم بل�حديث عن ا�خصوصيات والتمايز

   .) ..33. 2005اآلخر وتدشن قرنا جديدا (بودر�ار.

(آل االع��اف  حديث  تور و��  إ��    ن)�الن  الفروقات�ش��  ع��  تؤكد  الثقافية  التعددية  تظهر    ،أن  ال�ي 

وز�ادة �� التمايزات    ،و�ش�ل هذه التباينات إضافة �ختلف جوانب ا�حياة  ،ا�حاسن واملساوئ �� ا�جتمعات

 .مقابل التعا�ش وتبادل التقدير ب�ن القيم العاملية  ،مع التمك�ن ل�خصوصيات الثقافية

ا�حتو��ن ب�ن  املواءمة  صعو�ة  �حيّ   ،ورغم  ظاهرة  التصادم  افإن  �ل  لصد  من  خ��اقة  يحد  فهو   ،

ألن التأث��    العوملية والهيمنة الثقافية العاملية، لكن هذا ال ينفي االع��اف ببنية ثقافة اآلخر،  االنحرافات

 . )102. 2017والتأثر مسألة حتمية �� ظل االحتدام واالحت�اك الثقا�� والتكنولو��. (ميشال فيفيور�ا. 

و���   ،األثر إ�� نزعة الدين  عصبوأعاد    القديم،طالق الفكر  أن هذا ا�حدث ش�ل بؤرة ان�ع��ف بودر�ار ب 

أن أي  ا�حضارة،  وفلسفة  النقاش  �عت��مركز�ة  اه��از  ھ  نقطة  عقدية  ،ا�حدث  انفجارات  �عيد   ،وشرارة 

  �غ�� تصفية تار�خية يخ�ىى أن    ،وا�حروب الدامية و�حاياها باملالي�ن من املسلم�ن  العقائد،لألذهان صراع  

 . )34..2005 وقطع دابر املواجهة (بودر�ار توقيفھحي��ا  �صعبو  ،املرجل

القائمة  و�� غياب املؤسسات  .  الظالم �� ظل شريعة الغاب  ايكت�حه  مرحلةع��  العالم اليوم  يتوقف  

  ، �� االحتواء إ  �س��  قدا،متو   ا عالم جامحال�ظل  و   ، تجاوز عقدة املذهبية والعرقيةو   ، مبادئ اإل�سانية  ع��

والسؤال كما يصفھ (انطون غيدين�) �� كتابھ ع�� لسان أحد األساقفة بأن العالم ع�� �جل وأنھ يق��ب من  

 .)35. 2005��ايتھ (بودر�ار.

ألن    ،ثر �� حسابات التطلعات املستقبليةو�ذكر أن الذاكرة تجّر اآلثار امل��اكمة من بطن التار�خ، مما يؤ 

حجم هذا االضطراب  يعكس  ، و لهذا الرد عنف مضاعف  ، فيت�ون ملا�ىيالكث�� لهم القابلية لالنتقام من ا

الفكر�ة لتغذية  لثقافات مختلفة  عدائّية،  اس��الكهم  ا�ع�اس  الرؤى، أل��ا  يمكن توحيد  فضال عن   ،فال 

�� ثقافة االس��الك لإل�سان  تظلّ   ال�ي  ،الهو�ة  ��قد ي�ون العنف عامال ل�حفاظ عهنا  و   ،التوط�ن املؤثر 

جاه ال�ي عرف��ا أورو�ا ، و�� ال�جرة نصرا �� املشهد التنو�� إلرث ال�جراتعبدورها 
ّ
 .أمر��ا�� ات

 

 



 دحيدش سع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ...وصــورة الحـدث الرمـــزي   جان بودريار

 

(233) 

 :معنی التعایشلدمار ال صدمة مخلفات  -4

، قد  عن عنف العالم  )، وال�ي تحدثت Edgar Morin(  دغار موران�تبدو األعمال املش��كة ب�ن بودر�ار و 

ل   ،اللي��اليةضد الهيمنة    ّيانقد�� مضمو��ا فعال    مارست 
ّ
�حظة  ، و نصوصها صورة لنكبة العصرحيث �ش�

ع��ة  ، ال�ي �ش�� �� مضمو��ا إ�� أن الو�تمديد أ�عاد أف�ارهما خارج �حظة ا�حدث  ،و�� �� ا�حقل السيا�ىي

،  �� مواجهة البؤس الفكري للعنف والعنف املضادّ هذه األف�ار تتوحد  ،�عموم اللفظ ال بخصوص السبب

 بأحد الرموز اإل�سانية أو التار�خية أو الفنية، وهو مرتبط

األ ف  املدن  داخل  العنصري  للتمي��  املتكررة  ا�حاوالت  خالل  من  آخر  عنف  و مر�كيةيمر  ب�ن  ،  �الذات 

صدمة    تش�ل و   ، التدم�� الفع�� ملع�ى التعا�ش اإل�سا�ي  �و�� صورة عرفت من�  ، ا�جنس�ن األبيض واألسود

التس محاولة  نحو   ثقافة  املش��كبناء  والعيش  ز�ادة امح  ذلك    ،  النسيج  ع��  حدود  العنف  هذا  �عدى 

أو العالمة لدولة  ،العمرا�ي وعرق ودين    اتجاهم��اطور�ة تحتوي بداخلها أك�� من  إ   وما تحملھ من السمة 

 .مختلفةوثقافات 

واقعة   قبل  �ع��  من  األخ��ة  فلو�د  جورج  عن  شرطيالقتل  لدى   (األبيض)،  رعب    حقوق نصار  أ  حالة 

 ، فال يقتصر األمر ع�� حدود ا�جسد  ،أبنية ما��اتن الشاهقة�سقوط  شبيھ    سقوط  أل��ا �ع�� عناإل�سان،  

  وأطيافها،  زحفت ب�ل ألوا��ا  ، الشعوب ال�ي �عرف قيمة املواطنةفتدم�� رمز اللون أيضا،    يتعّداه إ��   و�نما 

، و�� مر�كيةاأل   ناهض�ن للعنصر�ة �� املدنلكث�� من املإ�� ا  دتتما�حو هذه ا�جر�مة ال�ي  املدينة نحو أفق  

 .العرقيةنقطة انطالق لكسر هاجس التفرقة ع�� أساس اللون أو الساللة 

ا�خالفات   ��جعل الدين مطية وم��را لتوظيفھ من  كن �عض املتطرف�ن �� ص��ورة الصراع وخلفيا��ا تم

لون  �والتمي عكس  حيث  الثقاف  )من(األ �،  ��    تعبث  ال�ي  املنحطة  اتألوان  انخرطوا  ممن  الكث��  �عقول 

 البشر�ة. العنف ع�� أساس الطبيعة  ، يجسدهامساحة التطرف، فتدم�� العمارت�ن (م��اتن) كقيمة رمز�ة

فال��ديد والوعيد من   ،سيأخذ طا�عا رمز�ا أك�� منھ صورة عسكر�ة ،وطفة ع�� ،فالعنف الدي�ي بتعب�� 

يجعالن    ،ا�خوف والرعب مركبان هيست��يانإذ    جسدية،  نھ مواجهةهو سمة رمز�ة أك�� م  ،قبل اإلرهاب

اضطراب متواصل حالة   �� واملتلقي  ا�خصم  غ��أّن  ع�ي  �   مما   ،من  ال��ائية  �عض    مت�افئة،  املواجهة  ألن 

ت�جأ إ�� األنماط  املباشرة، مما اضطرها إ�� أن لمواجهة ل ا�جماعات اإلرهابية ليس لد��ا اإلم�انيات ال�افية 

 . تحطم �ل الرموز املعادية واملضادةو لتختفي وراءها  ،مز�ةالر 

جاه نفسھ، أن  يو�ح دكتور وطفة ��
ّ
هو من أعنف ا�حروب وأصل��ا وأطولها نفسا،   ،العنف الدي�ياالت

االجتماعية الثقافة  بنية   �� يؤثر  ما  يكن    ،وهو  فمهما  القائم،  االجتما��  النظام  خاللها  يتفكك من  تأث��ا 

  (وطفة. فإن منطلقاتھ األو�� تأخذ طا�عا اجتماعيا رمز�ا   ، ومهما تكن الصيغة ال�ي ير�سم ف��ا  ،العنف الدي�ي

2020(. 

صور��ا  اجتاحت  و   ،ردا ع�� القتل البشع جاءت    ،�� أعنف حركة عنصر�ة  ،هذه االحتجاجات األخ��ة

املدن األمر�كية عنف)، واعت��ت حركة  جسد، فقد  أغلب 
ّ
(الال الصوت اآلخر  للقو ت  السود    �نظاهر تم�ة 
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إ الف��يقية  املظاهرة  موضوع  وتحولت  ل  جدران  يخ��ق   سل�ي��  خالفا  وا�حرق  ا�خالف،  والسطو  لفو�ىى 

 .من قبل امللون�ن األمر�كيةاملظاهرات  ��اعل، ال�ي اعتادت عارمةاملس��ات الو 

�غ��ت    �انا باألمس حدثا،لألمركة وهيمن��ا، أين  عن املوضوع الرمزي    اللذين �ع��انومنذ تحطيم ال��ج�ن  

متوالية،   هزائم  إ��  جعل��ماالنتصارات  ا�حوادث  لهذه  اإلعالمية  و�ثارة  �عيدون    فالصورة  األسئلة  طرح 

، و�ش��ك  فعل �عيدا عن موقع ا�حدث وصناعة القرار  يحدث ردّ   ،خالل الصورة واس��الكها  منف  ،النقاش

اإلعالميةالفيھ   والتقنية،  وسائل  الفنية  مستلزما��ا  ا�حقيقة  و   ب�ل   �� ميدانية  ��  حر�ا    بالصورة ليست 

 .)53العالم . ، كما يرى بر�خت �� حوارات املبعدين (بودر�ار. عنفانفسه 

 : هیمنة الصورة علی دالالت الرموز -5

  ، ملا تصدره للمشاهد من فنيات للرسائل املست��ة والعلنية  ،إنتاجها النو����  تتجھ قراءة حمولة الصورة  

نماذج   من  اآلخر  �� ذهنية  ترسمھ  أن  تر�د  وما  أساليب سيميائية،  تمرره من  تدرك    مرسومة مسبقا،وما 

الهيمنة بآليات  التنميطية  الصورة.  مفاهيمها  استثناء  يمكن  وحركة    أو   ،فال  الغر�ية  ا�حياة  عن  عزلها 

باإلضافا�جماه�� إ��  ،  وال��ف��ية،  ة  وال��و�جية  ال��و�لية  عن  تداعيا��ا  ا�خياالت  و جفضال  صناعة  انب 

 . لتطو�ق نظرة ا�جماه�� املتماوجة ،السينمائية والوهم اإليديولو��

يكتب لها البقاء كمدونة وظيف��ا مقاومة  سوف  و�قدر ما ت�ون الصورة ��ذا الزخم من ا�حضور اآل�ي،  

التال�ىي والزوال وتقهر الزمنلفناء واالندثار، ف�ي تقا فتستد�� املا�ىي ب�ل تراكماتھ لتوقظ ا�حياة    ،مع 

و�عادة �عث الر�ام نحو �سو�ة الذاكرة    ،من التصدي للموت واالضمحالل  امرة ثانية، أي ما �ش�ل لد��ا نوعً 

الصورة لها    أن  ح�ن يذهب إ��)  Régis Debrayوترميم بنيا��ا الوظيفية، و�� ا�خاصية ال�ي يؤكدها دو�ري (

.  �عبد العا�(  وأ��ا تقاوم التال�ىي املصاحب للموت، وذلك بإعادة ال��ميم املالزم للصورة.  ،خاصية التحدي 

2014 .145(. 

أي أن هناك    ،رهاب �عت�� غطاء ي��رها السياسيون بآل��م ا�جهنميةاإل   يرى أن �شاعة  ،من منظور آخرو 

ھ رسالة إ�� الداخل إلس�ات أصوات  يوج، �� إطار ت إرهابا داخليا �� النظام ملز�د من الفو�ىى واالضطراب

 والّديمقراطّية.  ملز�د من ا�حر�ة، وتطالب بابدأت تتصاعد

، إذ ال  ت��ير عنف الواقعض، �ستمر ��  التناق السيا�ىي املتواطئ مع  ا�حدث  فرغم من �ارثة ال��ج�ن،  و�ال

�شظي مخطط    ولن يراهن ع��  ،العنفإحراجا أمام صور    ش�ل لديھأي قاعدة �النظام  نجد �� قاموس  

 .)63. 1994(بودر�ار.باعتبار أن �ل م�وناتھ مدرجة ع�� أسس النظام املهيمن.  النظام،

دال  )Pierre Bourdieu(  بورديو بيار  ويع��ف    لھ  الرمزي  الفعل  ويش�ل   ،حتمية  لة بأن  القوة    ملسايرة 

، د م�ّ�را ذلك  ك��  هم وتقاليدهم،طقوسع�� غرار �عدد    ،عالقا��ا الكتمال حاجيا��ا، ألن �حايا االختالف

يضافبأ معينة  دالالت  فرض   �� يف�ح  نفوذ  أي  الرمزي  العنف  ع��  النفوذ  هذه.إ   ن  القوة  عالقات   ��  

 .)5. 1994(بورديو.
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الوع��   ملتقى   �� تصب  الثقالتال��  سياقات متعددة  اإل�سانيةنتائج  تفات  أن  تحاول  وال�ي  جعل من  ، 

)، الذي  Amartya Sen( س�ن    كما �سم��ا ال�اتب الهندي أمارتيا   ، لهو�ة املتفردةلالعنف عالمة حظر وق��  

�بدو هذا  ، و )؟ق مسافة التسامح أحيانا...و ليع  ،(هل العنف الشر�� يزداد تمددا  يتساءل �� الوقت ذاتھ:

سود، وقد  أل كما حدث مع الشرطي الذي قتل جورج فلو�د ا  ،�� تأجيج الوضع  ا ساهمم   ،النوع من العنف

 .�عليب البشر �� حاو�ات مغلقة  إ�� هذا التصنيفأف�ىى 

مطالبة  وهو ما �ش�ل    للعودة باإل�سان إ�� حظ��ة اإل�سانية،  البحث عن منفذو�� خطوة أخرى أمكن   

بكيفية  من خاللها،    يتّم الّتعب��  نافسة بناءة،املجعل  و ،  تھ بخفض نظرتھ العدائيةمساهماآلخر و تدخل  ب

العالم    أّن   حيث،  ى خر أل ا الضفة  إ��    ا�ختلف   و�يصال صوت  ،عن إدراك وو�� �حالة التوق إ�� ا�حر�ة  ،ما

 2012س�ن.  دفعھ الستخدام العنف وتأجيج الصراع (أمارتيا  بدلمدفوع بأن يتحرر و�حقق السالم،  اليوم  

.15(. 

 : لق هویات االختالفشوکة اآلخر في ح -6

�� عنف ضار، إ  �عدد االتجاهات وتباين الرؤى، فاالختالف قد يتحول ع��  �عدد الهو�ات يحيل  امتداد  إن  

  ىبدال من تبادل الرؤ   ،و�تحول إ�� عنصر قوة �� مواجهة القوى املضادة   ،ال �سمح بالتقارب �� وجهات النظر

  ، سبيال للصراع والتناحر  أيضا  ت�ون   اإلخصاب،بقدر ما ت�ون سبيال لل��اء و ف  ،والتنوع، والهو�ة حمالة أوجھ

 . املضاداالحت�اك �ساب نتيجة لهذا واألومصدر تفرقة �� األعراف 

  �� الهو�ات وا�خالصة  ھ    ،شأن 
ّ
ببعدأن متصلب  أّن و   ئي،والوال  ئياالنتما  هشأن  عناصر  ل  رغم  لثقافات 

مختلفة،    مش��كة االستعمار    فإنوأخرى  التعا�شأثقافة  هذا  �سود، زاحت  فرق  سياسة  منطلق  من   ،  

 .يا ب�ن الشعوبئمناخا عدابذلك  وأ�شأت

،  فق �� األ   حلوالوهو قيمة اجتماعية تنتج    ،بأن التعدد الثقا�� يج�� التنوع  )س�ن  مارتيا أ �ش�� ال�اتب (

  أمارتيا(األحادية.  التجر�ة والرؤ�ة    ُيخصب بل    ، يخلق التنافروأن التم�� ال ،حر�ة التفك�� واالختيارمن أجل  

 .)52. 2012س�ن. 

  ا حقيقة صدام ا�  ��  ليست  ،سبتم��  11من جهتھ أن أحداث    )Moller Slott Harald(  يؤكد هرالد مولر 

  ، العر�ي قاطبةألن أسامة بن الدن ال يمثل العالم  مصطنعا،  بل �ان وهما    ،ب�ن ا�حضارت�ن الغر�ية والعر�ية

من   صراع ال ينطلق  يمثالن حالة صراع لكسر شوكة اآلخر،  إّ��ما  كما أن جورج بوش ال يمثل العالم الغر�ي،

جدا فهناك    ا وهذا ليس غر�با، بل ممكن  ،ولهذا ال يرى ال�اتب ما�عا �� �عا�ش الثقافات  ،صدام ا�حضارات

  دائما   هناك  و�قدر تصاعد التوترات،  ،ضمنياوعالقات سالم مطروحة    ،مصا�ح مش��كة وطموحات متواز�ة

 . )18. 2005مولر.  (هرالد.من ير�د ارتباطات ودية ترا�� التحس�ن والتطور 

ع�ي عودة اإلرث املش�ل لدعوة  ، مما �عودة الدين �� صورة ممارساتدر�دا برؤ�ة ثاقبة حالة  يتفحص  

يطرح فيھ العديد من األسئلة حول الظاهرة  الذي    ،مسألة اإليمان والعلم من خالل كتابھ   ع��  اركز ماملا�ىي،  
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تنام��ا التأّزم،  عودة  قد �ساءل حول  و   .الدينية ودوا��  رات ع�� 
ّ

�� مجرد تكرار  أم  الظاهرة: هل �� مؤش

فعاليتھ الرمز�ة    بما �ع�ي تجديدمرة أخرى    ة الدينشمولي إ��    تحيل ع�� عودة  وهل  فقط؟  مارسات التدينمل

،  �انطوفق رؤ�ة  �معن النظر فيھ  ؟ و ثم ملاذا يرتبط وجوده بصورة العنف  مرار؟�جّرد االست�� املنتسب�ن  

  ، والدعوة إلزاحة الدين �� ا�حدود ا�جردة للعقل ،من أش�ال الشر  شكالهذه املمارسات تمثل   أن مضيفا ب

تنتفي  و  ظواهره  �ذلك   �� يط��  مما  االجتما��،  النظام  الطقوس وممارسات  وأنماط  الت�امل  نزعة  وحدة 

الطاغية وا�خصوصية  والتفرد  واالستبعاد  املضمر  ،ا�خلع  مساحة  يحمل  والفراغ    ،فا�جرد  الوهم  و�نتج 

ل�ائن الثقا��  ا  ّ�ةمت بصلة لنقاء األصولية ال�ي �سبح �� طهر يالالمحدود، فالعودة ��ذا النسق �� رأيھ ال  

 .)15-14. 2003�خ. (در�دا .�عيدا عن صورة التشدد والهدم لل��ضة والتار  ،وا�حضاري وا�جما��

ف�ي    ،بأن العصر عصر �عددية ثقافية، و�ذا �ان ال بد من املركز�ة  ،تؤكد يم�ى ا�خو��  نفس الرؤ�ةو�

أو هوامش).   (مراكز وأطراف  بالضرورة �شكيل  وليس  املراكز  �� ذات املضمون �عددية  �ساؤالت،    وتطرح 

جسد العنف  توكيف ي  ،املساءلة عن عالقة الثقافة بالهو�ة  و�� خضم  ...؟ملاذا ال ي�ون العالم أك�� عدالم��ا:  

 ؟ هل الثقافة صنف واحد أم هناك أصناف من الثقافات  تتساءل�� ظاهرة التح�� الثقا��، 

  وال�ي تؤ�سن   ،كما يحددها مفهوم �انط  ،ثقافة األ�سنةإ��    ع�� وطفة الدكتور  �ش��  السياق نفسھ  ��  و 

البشرّي، ا  ال�ائن  من  تجعل  العقلبحيث  فيھ  يخاطب  غاية  والقيم    ،إل�سان  والوجدان  والضم��  والروح 

اإل�سانية  ،األخالقية للقيم  مدمرة  شيئية  نزو�ة  اغ��ابية  اس��الك  ثقافة  ف�ي  األخرى  الثقافة  ��تم    ،أما 

  ، وتجعلھ يخضع لسلطة املادة ومتطلبا��ا، ثقافة غرضها الن�وة واللذة اآلنية  ،تجرد الفرد من رمز�تھو �ىيء  الب

 .عمق الغايات واألهدافالو�� �واالستسالم ملظاهر ا�حياة والتشيؤ واالس��الك دون 

ن  خاصة �عد  ،الذي يصنع مآزقھ  ،أزمة اإل�سان املعاصر  ، ��بتعب�� ع�� حرب  ،فاألزمة اآلنية
ّ

من    أن تمك

و�� تداولنا �� غالب    ، حد اآلنإ��    خلق صورة أخرى إلعادة البناء واملراجعة الدائمة، مضيفا أن ما نتقنھ

وكشف األخطاء واملعايب،   ،وتبادل ال��م و�شهار االستبعاد ،رت�ابات للفضائح وال��ديد املستمرإ هو ،األعم

حرب.  (وهمها.  وا�حصيلة أننا مازلنا �عيش �� بوتقة البؤس نتيجة ا�حواجز الرمز�ة ال�ي نصبناها واعتلينا  

2005 .23(. 

) �� مقار�تھ  de Gobineau Arthur-Joseph(غو�نو و د  رثرأ جوز�ف ذهب امل��دية،  سياق املوجةوضمن 

�� إشارة منھ لتم�� صفة    ،م��ا األبيض واألسود واألصفر،  أن األعراق تصنف ا�� ثالثة أصنافإ��    ،العرقية

 . من ذ�اء و�رادة وحكمة وعلو الهمة واألخالق األبيض عن غ��ه من األلوان، كمزايا تفوق عر��ّ 

ما   الثقافية  وهذا  الصورة  إ��جعل  واالتجاه  واالختالف،  التنوع  نحو  حر�ات    ��التكتل    تتفاوت  ش�ل 

ل  ،عنصر�ة هذا  أن  إال  العنف،  ظاهرة  تطور  العلوم   م وم��ا   �� الباحث�ن  أو  السياسي�ن  �عض  يمنع 

ل هذه  يديولوجية �� زاو�ة محصورة، ورغم � إلمسألة العرقية خصوصية  ل  أن �عت��وا أّن من    ،االجتماعية

، ح�ى �عد سقوط نظام التفرقة العنصر�ة  ماثلة،  ااملواقف فإن شيوع مواقف التم�� والتمايز بقيت صور 
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ظهرت موجة �عيد ا�حقل القديم �� منظومة عنصر�ة جديدة أو  فقد  ،  ة تقر�باالشروط العنصر�   ي توار و 

 ) 133. 2010كما �س�ى العنصر�ة الثقافية (غيدين�. 

، وفرض  �� توسيع فجوة العنصر�ة وصدمة ا�خالفات الرمز�ة  من خالل الوضع املتوتر،  إلعالم ساهم ا

وال �ش�� بأن ال�جرة األورو�ية ��    ،أن البيض هم أ�حاب األرض واألصل األمر��يفجوة أخالقية مفادها  

حركة  ذلك    إزاءأن السود غر�اء، فظهرت  فكرة  �� الوقت نفسھ  . ويعكس اإلعالم أيضا  ال�ي عمرت هذه القارة

العنصر�ة  مظاهرها  من  و   ، ثم انتقلت بفروعها إ�� أمر��ا  ،(أنتيفيا) و�� حركة �سار�ة تبلورت فكر��ا �� أورو�ا

جاءت   و أ��ا  السوداء  البشرة  أ�حاب  احتجاج  وأّ��ا    عموما،  املهاجر�نضّد  ضد  �ل   �� العنف  �ستخدم 

 .�ا مؤخراالتخر�ب الذي طال أمر� إ�� مفاعيلهاأدت ، ف�وسيلة للتعب��

من قبل    ةاملستمر   ةرسطلغاب�ن األجيال نتيجة    طبقيا،وصناعة العنف املتوا��    التطورات   و�� مضمار 

الذاتية  بمشاعرهم  �شبثوا  الذين  التار�خ  اآلخرل  املغّيبة  مجرمي  أصبح    ،رأي  والظلم  فقد  القهر  حجم 

؟ أم  ��� بيئة معينةو ان واالنتماء  هل األمر �عود إ�� عقدة امل�   ،وهنا يطرح السؤال  .وال��ميش سمة العصر

ھ �عود إ��  
ّ
كالتمسك بأن

ّ
�ل الصراعات    ّن يرى البعض أ  ؟عند اإل�سان كما يحصل عند ا�حيوانات  ن�عة التمل

أن البشر ال يبعدون  و ،  ون السوسيولوجي  بّينھ حب امتالك امل�ان كما  تتجھ نحو  رحاها ع�� الزمن    رةالدائ

   .)11. 2001و�سون. (�ولن عالم ا�حيوان ال�ي �سود هذه القاعدة  نعكث��ا 

العنف   �عود و   دوافع ممارسة  إ��  أخرى    إ��رؤ�ة  تختلف من  إ�� أسباب عديدة،  قد آخر، و ومن عصر 

االحتياجات الضرور�ة  تؤكدها �عض  مجهولة    ، �� ح�ن تبقى �عض الّدوافع يرتبط �عضها بالعوامل النفسية

اإل ��ا  يتمسك  حياتھال�ي   �� واألمن�   ،�سان  إ��  الطعام  إضافة  بالطمأنينة،  ،  والشعور  االنتماء   �� الرغبة 

كما تبدو ��    ،ذلك ما دفع (ماسلو) إ�� إضافة احتياج آخر للنفس البشر�ة  ،حب التفرد والتم��  فضال عن

وهذا ��ا،  واالعتداد  الذات  للعالم  األمر  تحقيق  حلما  ��  ،يبقى  الرغبة  مسألة  �شأت  هذا    لذلك  تحقيق 

 . )21. 2001و�سون.  (�ولنها ولو �لف ذلك النفس مشقة لفرض ،العنصر

الرغم من الفالسفة الذين تحدثوا عن  ، ببنية الهو�ة  بيان ��  ن  أن الفلسفة لم تتوا  إ��  حسن حنفي �ش��   

الهو�ة من  أك��  الهو�ة  ،االغ��اب  عن  التعب��  أن  جهتھ  من  مضيفا  قديم،  ترا�ي  لفظ  عن  �ع��  هو    وال�ي 

هو ال�ىيء الذي يجب أن يخلق    ،وأن املطالبة بحر�ة الوجود وحسن التصرف لهذه األجناس  ،التفاعل ا�حر

� و�  ،قلة و�� بالوجود�سبب ما تزعمھ من أن هؤالء لد��م  بدال من أن يؤخذ، لهذا فإن أمر��ا تحرم امللون�ن  

 ،العقيدة واللون �� صورة الرفض للغ��يةوما العنف املزدوج املستخدم تجاه أهل    ،ظر�� فقط  �علم أن األمر 

 ) 17. 2012(حسن حنفي. إال �عب��ا عن مأزق الهو�ة املضطر�ة واملهزوزة.

باعتبارها ا�خلية األو�� أو   ، تداول معرفيا أن األسرة لها نصيب كب�� �� إنتاج العنف داخل ح�� ا�جتمعيُ 

سات  املؤّس   إغفالاملؤسسة االجتماعية وال��بو�ة األو�� للمجتمع، وذلك ما يفسره أغلب االجتماعي�ن دون  

عادة  بدوره ع�� إالذي ��جع    ،ال�ي لها دور �� تنمية هذا اإلنتاج املمارس خاصة �� الوسط املدر�ىيو األخرى،  

  ، االنتصار والتم��  ةالذي يز�د من عمق ا�خالف وعقد، و صر املنافسةإنتاج هذه األدوار، نظرا لوجود عن



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(238) 

ب�ن مسامات تركيبات    ا وقد ينعكس هذا االتجاه ع�� بقية املؤسسات األخرى، مما �ش�ل خطورة وانتشار 

املعاصرة  االجتماعية  القيم  منظومة   �� واالختالالت  التصادمات  هذه  عن  يت�ون  أن  يمكن  وما    ا�جتمع، 

  .)10. 2008ا�خو��. (محمود سعيد

لعار الذي  ل  فغسل أمر��ا  ،أن العنف ال يحل برد عنيف آخر،  هذه الزاو�ة  من   ،بودر�ارتكشف فلسفة  

ف�ح ع��ا، ي  االدعاء بأن املقاصد ا�حقيقية لم  ف�حي  ،عنفالعنف بال  ولت��يرها  ،لعراقها ل�حقها باحتالل

وقعها  و  �ان  ا�حرب  وأن  معلنة،  غ��  املسطرة  األهداف  من مشهديا  أن  ميدا�ي    أك��،  شاهد  دون 

 ). 8. 2010(بودر�ار.

وعطفا ع�� ص��ورة ا�حرب اإلعالمية ال�ي كشفت عن خنق الكث�� ممن �انوا يطمحون إ�� ا�حر�ة، و��� 

ال�ي تقرع    ��ا عكس وقد    ،�خطابات املتعالية واملتالحقةلنتيجة    التعتيم،  رؤ�ة ا�حقيقة، �ان  طبول ا�حرب 

و�ش�ل   ،�ل هذه ا�جازر تف�ح رد فعل ما��اتن ،ضاءات املقدسات والنفوس املنعزلة وتخ��ق فر، باستمرا

ال�ىيء الذي أدى  ، وهو  ضم�� أخال���ّل    عليھ هذه املشهديات ال�ي ينعدم ف��ا�يمن  ا، �عاملي   ا�� خيالنا إرهاب

  بديال ا  نموذجمحاولة تفكيك �ل ما َمن ِمن شأنھ أن يطرح  و   أطيافها،مختلف  بإ�� كراهية الهيمنة العاملية  

فال��ج   ا ومغاير  العاملي،  النظام  قوة  ال��ائي املبدأ  والنظام  التعا��  صورة  حقيقة  يجسدان  �انا    ن 

 . )13. 2010(بودر�ار.

 : اإلفراط في معنی األنا إلزاحة رأي الغیریة -7

يظّل هاجسا يؤرق النظام   اإلرهابوثق نقده بأن تنبثق رؤ�ة بودر�ار من املعطى السوسيولو��، بحيث ي

�� ح�ن أن    ،طانية ثابتةي أو ببطاقة است  ،الذي �عت��ه الف��وس الذي ال يل��م بحدود جغرافية معينة  العاملي،

لها مساحات عر�ضة،   العاملية  نتيجة�حايا و الهيمنة  الثقا��ل  ها ك��  هناك حرب مرتبطة ��ذه  ، ف�حصار 

وتحدياتھ للعوملة الرمز�ة ال    ،�� عالم السياسة ع�� األقل  ن اإلرهاب �� حقيقتھ ال أخال��ّ أل   ، الهيمنة العاملية

 . أيضا ثقا��ّ وال أخال�� 

يزداد يقظة ويستمر بتجر�تھ �� رد    ألنھ ر�ما  ن االنتصار ليس بالضرورة القضاء ع�� اآلخر ا�ختلف،إ

فإنھ    ،سالم �سيطر ع�� العالم كما يذكر بودر�ارح�ى ولو �ان اإل   ،إذ أن اإلرهاب ال عنوان لھ  فعل صادم،

 . )17. 2010(بودر�ار. وذلك ألن العالم نفسھ هو الذي يقاوم العوملة  ،سوف يجد أمامھ جدار اإلرهاب ضده

تصنيفھ �ونھ هاجم �ل   ينالكث�� ع��  استع�ىى    مفكر عدميُينظر إ�� تنوع مضام�ن مفكرة بودر�ار ك

ورفض الطبيعة النقدية ال�ي ترى أن    ،إال أنھ لم ينف البعد السيا�ىي للثقافة  ،االختصاصات ال�ي كتب ف��ا 

ساهمت �� �شر    ،الثقافة الهابطة  بأّن ، مستطردا  )الشر��(�� العنف والقمع    ا،الثقافة �شارك بصورة م 

من ، فروح مسلو�ة القيم والفن، ف�ي �الإعادة إنتاجها  عكستو   ،عدم فهم دور الثقافة ومفهومها االجتما��

 ، ال�ي تزو�د ا�جتمعات بالثقافات املصطنعة، يتم  خالل اإلعالم الذي هو نفسھ �عت�� صناعة إيديولوجية 

 ).57. 2005(كريسهوروكس.  تفتقر إ�� العقل وا�حكمة و�دارة الرأي.
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إذ    ،د إ�� طبيعة اإل�سان وكثافة متطلباتھأسلوب التماسك الرمزي ل�جماعات �عو و�رى من جهتھ أن  

صد ا�حركة  هذه  عنيفة  ى �ش�ل  أداة  �عت��  ال�ي  اإلبادة  الغر�ية،    ،لعملية  القيم  إنتاج  صورة  ملواجهة 

أو باألحرى أن   ،وهو ��ذا يخالف رؤ�ة علماء االجتماع ،فبودر�ار �ستخدم �لمة ا�جماه�� بدال من اجتما��

عالية   رمز�ة  لها  الثقافية  �القيم  االجتماعية  إ��  واألنماط  يرمز  �ائن  ا�جماه��  مفهوم  لكن  املتلقي،  عند 

 .ويع�ي ا�حشد املتحرك والفئة املمثلة للتصنيف واألغلبية الصامتة  ،املوضوع املتناول 

وذلك بواسطة اإلعالم، أين ت�ون    ،�صف هذه النقطة الفارقة ال�ي تحرض ع�� العنف والعنف الرمزي و 

لالستجابة وم��ا إ��   ااعتباطي  اوم�ى تكرر هذا النمط سيخلق تدفق   ؟بي��ا و��ن جمهورها  املسافة املش��كة 

 . )99. 2005(كريسهوروكس..  طرح األسئلة ورد الفعل املميت الذي ال يخطئ متلقيھ

مواجها    ،ولم يتماه مع الطبقة الفكر�ة وأ�ساقها التقليدية  ،�خصية بودر�ار ترفض أن �عمم مثل غ��ها

  ة ومتجاوز   ،�جميع األنظمة االجتماعية  ةمخ��ق، و للقيم واألخالق   ة حصلمال�ي ت�ون    ،لفلسفية�ل صور ا

 .ل�ل العالقات

أحد �ونھ  إ��  االختالف،  هذا  البنيو�ة  ويعود  �عد  ما  ع��   ،رواد  املبنية  املشهدية  مجتمع  تنتقد  ال�ي 

هو   ،ملع�ى�� ا  فراطاإل   السبب الرئي�ىي لهذالواقع، إذ يرى من جهتھ أن  رؤ�تھ �� اختفاء اش�ل  ، و�االصطناع

وأصبح الواقع عبارة   ،ال�ي أدت إ�� عنف رمزي صرفت ف��ا داللة املع�ى ،نتيجة �عدد تكنولوجيات االتصال

 . )7. 2013(بودر�ار.. ذاتية املرجع، و�التا�� ال تنتج واقعا حقيقيامتضمنة عن رموز 

هو عملية تحرر�ة من التقاليد وحمولة اإلرث املا�ىي، مما  الو�� ومن خصوصياتھ النقدية أّن ا�حفر �� 

التحول نحو دورة ا�حياة املتجددة، فمن الطبي�� أن يصاحب هذا االحت�اك درجة معينة    رغبة ���عكس  

ناتج عن    ،كما يحصل �� أمر��ا وأرو�ا  ،قد ي�ون هناك عنف مضادو   ،مما �س�ى عنف التحر�ر  ،من العنف

ا�حياة وا�حماية للبعض دون البعض، وهو ال�ىيء الذي   ع�� امتيازات  الستحواذبا  ، يقومنفعال املفرطال ا

التمي��� ال�ي �و�روز سمات األنا والفردانية  ،�جع ع��  ل  عكس،  املتكرر، �غية    لعنفاالمتدادات املفرطة 

 .فرض الذات و��ميش اآلخر ا�ختلف

الواقعية،   نحو  تجذرا  أك��  التار���و�رؤ�ة  الو��  بأن  امهم    يؤكد  إ��  سبة 
ّ
وخاصة  �جتمعاتبالن  ،

الديمقراطية    قيمب  املتشّبعةو   ،وال�ي لم تفقد تواز��ا �� ا�حياة  ،ال�ي تراهن ع�� العيش املش��كا�جتمعات  

، تلك املمارسة  الذي حذر من نمو االنتقام وممارستھ  ،كما يصفها (األكسيس دوكفيل)  ،والشعور باآلخر

من أجل الدفاع   ،تار�خيةالحقب  �� جميع ا�صاحب اإل�سانية  يالو��  عت��ا أن  مختلفة، مع�� آليات  ال�ي تمر  

تجاوز  �� سلوكيات للعيش قبل أن ت�ون مفردات شعار �عمل ع��  ، و االنتماء وا�حياة التشاركيةعن حقوق  

 .)60. 2013(بودر�ار.. بتعب�� نيتشھباإلكراهات  عبأ إ�� ��ايتھ القصوى املا�حقد  ، ونفيالذات

الذي يتجاوز سد  ، و الذي تلعبھ األشياء �� بلورة مفهوم ا�جتمع املعاصر ،بودر�ار الدور �شرح أخرى  مرة

فضال عن تركيبة    ،وما يتوقعھ مجتمع االس��الك  ،بما يث��ه اإلشهار إ�� االهتمام    ومنافعھ الضرور�ة  ھحاجيات

 أنهنا إ��  �ش��  إذ  نحو اس��داف املاديات،    ،ال�ي تخلق بدورها قيم التنافس  ،املار�ات والعالمات التجار�ة 
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تعلق بتحقيق  إضافة إ�� ما ينتيجة ما تتطلبھ ا�حاجات البيولوجية،    ية تتحّول اإل�سان االس��الك  مقاييس

املار�ات  التطلع نحو جاذبية صناعات  ع��  القائمة    يع،التصنتماشيا مع ثقافة    ،رغبات اجتماعية ونفسية

 .)02. 2013(بودر�ار. . املهيمنة

ال�ي تمارس عنفا  ، و الذي أدى إ�� تفاعل الفرد مع األشياء  ،مدى األسلوب املتداول   عديدة�عكس جوانب  

و�� ظاهرة  �ية،  أك�� من التعا�ش مع األنماط االجتماعية الغ�، وتفرض نفسها  رمز�ا ع�� الطاقة اإل�سانية

ا�حداثة، و  �عد  ما  تفاعلاكت�حت مجتمع  قيم تطوره    ةعرف وتمكنھ من ممع األشياء،    الفرد  تحدد مدى 

خفية ساحرة، تج��  دالالت لها األشياء املتداولة ة، فركز�رؤ�تھ امل�� ي�غ، وكذا كيفية وتجاوز مرحلة التقليد

 ن ك�لس��األفراد امل   من  غفلة ، و�تسرب رمز�ا ��  شهاراتإل املس��لك ع�� اقتنا��ا، وتمارس عنفا رمزّ�ا يصاحب ا 

 .)5013.ع2015(ا�جال��. لألشياء.

ثقافة    العنف مستمر مادام هناك تمايز ب�ن قوى ف  ،�� هذا االتجاه فكرة اس��الك الرموز بودر�ار  يتب�ى  

��ايتھ حتمية رغم صدف��ا  أّن  ما حدث �ان منطقيا و   معت��ا أّن   2001حداث سبتم��إ�� أ  مش��ا  االس��الك،

 . )(Frederit.joignot.2017. 3تدم��ها.(فصعود القوة ��يج الرغبة ��  ،العميقة

رصد   البودر�اري،  املشروع  ضمن  يمكن،  تحتوي هنا  ال�ي  ا�حا�اة  املوضوعية    �شأة  ب�ن  تفاعلها  إثر 

ع��  أيضا  و   ، لذات الغرضوالذاتية مساحة اضطراب، أين يتمدد العنف ب�ل ت�و�ناتھ ع�� وسائل �ستخدم  

الذي    ،م�ونات الكتابة ال�ي ��جع العبثية الطاغية ب�ن عناو���ا، وقد تتعدى حدود الذات إ�� اآلخر امللون 

إل�شاء حدود متحررة    ،يتخذها العنف العاملي   ةصور واملطابقة،  ز�لھ عقلية التوأمة  تيصبح عدوا، ألن العنف  

 .)75. 2005(بودر�ار. . اللغو�ة والعقائد املتنافرة األثنيةروح  ، وغ�� متوقفة عنمن �ل قيد

  االغ��اب ال�ي مناطها العنف   تحاال ، �� ا�ع�اس �ظروف ال��ميشمقدار  توسع  �عت�� حليم بر�ات أن  

الرمزي  والعنف  صور  ،  املادي  ع��ما  االجتما��فينجر  القيم  ،التفكك  القوة    وسيادة  ،وتال�ىى  عالقات 

األحادي  الرأي  وسلطة  آليات  و   ،والن�اعات  وسقوط  التنافر  عبارات  ذلك  أثناء  والتفاعل  تنتشر  التضامن 

ش�ل  �   أرض واحدة، مماو يخلق عالقات توتر واضطراب داخل ح�� واحد  قد  هذا ال�ىيء  مؤكدا أن    املش��ك،

 .)8. 2006(حليم بر�ات. وواجهات نزاعية عنصر�ة ت صراعا

بو  أّن  �ستمر  إ��  �� حديثھ مش��ا  العنفدر�ار  ف��ا  ينتشر  ال�ي  ��ا خطاب  ا�ستعمل سلط  ،ا�جتمعات 

وال �ستعمل خطاب الرغبة إال لصا�حها، وهذا الشعار هو نوع من    ،إلبقاء الواقع املز�ف دون اقتناع  ،األزمة

وحت�ي، تمهيدا    قع قائمإ�� اعتبار رغب��م بمثابة وا  ،�ستخدمھ السلطة بمع�ى أ��ا تدفع جمهورها  ،السالح

لهذ واقعھ  اتا�جتمع  هلت�ون  إ��  دون  ،  مرجعية  حقيقيةالعودة  السائدة    أصول  الثقافة  وقائع  �عكسھ 

.  السلطة ال�ي �عت�� نفسها املرجعية اإللهيةهذه  من قبل    ،مسلط ع�� رقاب أفراد ا�جتمعرمزي  نتيجة عنف  

 .)73. 2008(بودر�ار.
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  ، الصدمة الرمز�ة ال�ي تلق��ا اإلدارة األمر�كية   تحليل الوضع من خالل آلية�حاول بودر�ار من جهة أخرى  و 

أن اإلرهاب �سكن �ل نظام و�الزمھ و�حقنھ م�ى شاء، لذلك تحاول أمر��ا أن  مبّينا  الواقعة    ف��ا�خ��ل  و 

 . أل��ا ترى نفسها (جر�حة �� ك��ياء إدار��ا) ،عالممتناهية املال تخوض حر�ا  

املشاعر تقاسيمھ، فارتطمت هذه  ب�ل  األمر��ي، وعاشھ  ا�جتمع  أفراد  �ل  تقاسمھ  ��جل    وهو جرح 

وس��ورتھ ا�حكمنتيجة    ،التار�خ  مفاصل   �� العنف  قيمها  و ،  سيطرة  بجميع  التحليالت  مضام�ن  تحول 

 وال املعتقدات وال املصا�ح  اإليديولوجّيات  الحت ال �ع�� ع��ا  فأصب  ،طاقة �غذي الرعبإ��  املرتبطة بذلك  

، ألن اإلرهاب �ع�� عن ذبذبة صادمة  ��ائيا  ا�حلول   ةتم م�ح رؤ� وهكذا  س��اتيجية للدين وللقوميات،  اإل 

الصامت   واالرت�اس  االنت�اس  لهذا  بصدام  و مقيتة  لھ  عالقة  ال  أنھ  أخرى  مرة  يثبت  فالصراع  املميت، 

 .ال بصدام األديانو  ،ا�حضارات

القوة    ، ل��سيختعدى حدود اإلسالم أيضا، وأن األمر مرتبط با�جا��ةيكشف هذا االخ��اق أن املسألة ت 

بل إن ا�حقيقة تكشف    العوملة ��ذا االنفراد،  تمثلأن أمر��ا ال  يثبت أيضا  وهذا ما    ال�ي تمتلكها أمر��ا فقط،

  ، د اإلرهاب تماما، و�ل ما �� األمر أن هناك مسرحيات مشهديةال يجس هو اآلخر  اإلسالم   وأّن  بؤس اإلعالم،

 ) 23/ 17. 2003خرون.آ و  مثل��ا أمر��ا �� ا�خليج وحرب أفغا�ستان دون أي نتيجة ملموسة تذكر (بودر�ار 

 :خاتمة -8

ف،  
ّ

بأنھ استخدام  ،  للعنف والعنف السيا�ىي ع�� ا�خصوص  (البودر�اري)  من خالل هذا الوصفتكش

أراد  للقوة ت،  العالم   �� خفية  حقائق  كشف  سلفاع��ه  مرسومة  أهداف  تحقيق  ع��  �انت    ،حيل  سواء 

و  اجتماعية،  أو  وتوتراها  مدى �ّ�ن  سياسية  مسالكها  الوقائع    �عّقد  حسب  وتكرارها  إعاد��ا  جانب  إ�� 

 .ومؤشرات أسبا��ا

تمغيبة  الالإستقرار  ظاهرة    إن السياسيةتماما،  املواقف  وتظهر   تعق��ا  أدوارها،  من    تلك  ��  اإلحاالت 

تمس �ل قيم ا�جتمع وتفكك ثقافتھ وخطاباتھ، إذ أن العنف الفكري �غذي  خالل املعطيات السلبية ال�ي  

 السياسات. األحداث ال�ي تدور رحاها �� سلم 

حافة    صورة تتمدد نحوو��  والذبح عبادة،    ،بأن القتل أصبح عادة  ها،صف، �� و ع�� وطفةويش�� األستاذ  

أن ت�ون    استد��مما    ، ال�ي لم �عد الرؤ�ة تدركها  ،�جتمع استشرف اس��اتيجية ا�حقيقة ا�خفية   ،اال��يار

أخرى هناك   ل�حدث،    ،حاسة  والتأو�ل  الكشف  قيمة  حيث  وما  لها  بالسوط،  يجر  قد  باإلشارة  يزاح  ال 

لعنف الذي عرفتھ البشر�ة  خالفا ل  ،�� الكشف عن زوايا العنف ا�خفية  ،ساهمت تكنولوجيا االتصاالت

 ة طو�لة. تار�خيع�� حقب 

نّد   ،املواجهة  وتخرق جدار  ،تتوطد القوة الذهنية لإلرهابو�� �عد آخر   عنف    أماملند    التضع نفسها 

وغرضها األطماع السياسية، إ��ا ا�حقيقية ال�ي   ،التشو�ھ   تتوّسلصناعة ا�حر�ات القتالية  إذ أن  بمثلھ،  
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بات االعتبار  بقدر ما  ،كة، و�حسب بودر�ار فإنھ لم �عد االعتبار للذود عن املبادئيختفي خلفها نظام األمر 

 .شعار يحتفى بنمطيتھمجرد  وفرض الرأي ا�خالف كمذهب صامد، وليس  ،صورة ا�حضور ل

مع  هو الوسيلة األك�� ادعاء  رت�از ع�� شاطئ األمن  اال ثبات الوجود، و إلفتقد�س الهيمنة أصبح قانونا  

ا�ح الرا�عةبداية  العاملية  املشار    ،رب  العوملة  تراهن  إباسم  وال�ي  قبل،  من  بودر�ار،  ل��ا  رأي  ع��  بحسب 

أن زلزال العمارة يختلف عن    اعت�� متوسيع دائرة التفكيك واالحتواء،  تج��د ��  و   ،إسقاط الرموز القديمة

والذي طالھ االنحراف ولم يكن إال زورا، بل لم يكن حقيقة   ،الذي مر منذ حقب قر�بة  ية،التار�خا�حروب  

 .فعلية نظرا ملا شا��ھ من الهامشية
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ات  كلية اآلدب والفنون واإلنساني 

 ونست - جامعة منوبة

 العوالم الّتخییلّیة للبطل

 
The fictional worlds of the hero 
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 العوالم الّتخییلّیة للبطل

 

 

 

 : الملّخص

ال العالم  قص��يّ النّص  املعّقدة    ات�ستد��  عواملها  و�وّجهها من  تحّدده    واملتداخلة  خاّصا  توج��ا 

ب�ن العالمات إّن      .مقتضيات ا�حبك   حّدد أفق أعمالھ، إذ ال وجودو�  البطل   عوالمهو ما يصنع    ال��ابط 

سر�د  ألعمال بطولّية خارج عالم عالمّي 
ّ
وقد اخ��نا أن    الذي يصنع عاملا تفاعلّيا أو عاملا مواز�ا.  أساسھ الت

ل عوالم البطل التخي
ّ
إثن�ن حّول ف��ما الّسرد �خصّيت�ن تار�خّيت�ن إ�� �خصّيت�ن   خ��ينيلية من خالل  نحل

"خ�� عمارة بن الوليد والّسبب الذي من أجلھ    ان ا�خ��ان هما:هذ  .بطوليت�ن ع�� مزّ�ة ا�حبك وطرق تنظيمھ

 بن   وخ��ر الّنجا��ّي الّسواحر ف�حرتھ"، من كتاب األغا�ي أل�ي الفرج األص��ا�ي،  أم
ّ

�عنوان "مقتل عبد �

رّ�ھ.   الفر�د البن عبد  العقد  الّسؤالالّز���"، من كتاب  �� سياق    وهنا نطرح  بالّزمن  التخييل  حول عالقة 

ذي   الّزمن هو  أّن   هلفالّسرد،  
ّ
مجال    خرجھ من مجال االستعارة ا�جامدة إ��يمنح التخييل حياة في  العامل ال

ويشّرعتأو�لها    ال�خصّية التار�خّية مع�ى ثانيا  إ�� أّي حّد يمكن للتخييل أن يمنح لوجوداالستعارة ا�حّية؟ ثّم  

 ؟ والتفك�� ف��ا

 

:Abstact 
 

The storytelling calls signs from its complex and intertwined worlds, and directs it in a 
special way. This orientation is determined by the requirements of the plot. The 
interconnectedness of the signs is what shapes the worlds of the hero and it is the one that 
determines the horizon of his actions. As there are no heroic deeds outside the world of signs. 
It  is based on abstraction that creates an interactive world or a parallel world. That’s why We 
have chosen to analyse the fictional worlds of the hero through two stories in which the 
narration has transformed two historical figures into two heroic characters with the quality of 
plotting and the methods of its organisation. 

These two stories are « The story of Amara Ibn Al-Walid and the reason for which the Negus 
commanded sorcerers and this charm » from the book of songs by Abu Al-Faraj Al-Asbahani, 
and a story entitled « The killing of Abdullah bin Al-Zubayr » from Ibn Abd Rabbu’s book 
« The unique necklace ». we raise the question about the relationship of fiction to time in the 
context of narration, is time what gives life to the fiction and takes it out of the realm of rigid 
metaphor into the  vivid metaphor? and to what extent the imagination can give a second 
meaning to the existence of the historical figure and a legitimacy for its interpretation?  
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 : مدخل -1

ه�ّي ل��يء
ّ

ل الذ
ّ
ع وا�حدس واالستشراف، هذا   ما، أو ا�خيال هو التمث

ّ
اف��اض وجوده، وهو أيضا التوق

شاط  
ّ
إ��  الن سّن  من  يختلف  ه�ّي 

ّ
االنفعاالت  آخرالذ أو  املعتقدات  تقوده  وقد  أخرى،  إ��  ثقافة  ومن   ،

ل، هذه  
ّ
ر�قة ال�ي يتّم ��ا تحقيُق هذا التمث

ّ
والّرغائب املكبوتة أو حّ�ى الّنوازع املرضّية. أّما الّتخييل فهو الط

ر�قة
ّ
غوّي وما �ستدعيھ من أدوات تضطلع   الط

ّ
شكيل البال��، ع�� طاقة فّياضة ت��ّيأ  يحّددها اآلداء الل

ّ
بالت

ما ما تحّدث    واملع�ّي هنا ليس  داخل الّنّص للقيام بالتجديد الّدال�ّ�.
ّ
وجوه البالغة �� معناها الكالسي�ّي، و�ن

من توسعة تلك الوجوه لتور�ة املعا�ي �� سياق إ�شائّي يّتصل فيھ الّسابق بالالحق،    1عنھ "ج��ار جينيت"

الف التمّدد إل�شاء  ف��بط  بأثره، معتمدا  ألّ��  انم��ه   ةتخييليّ   عوالمعل  ا�خيال،  مجّرد    اعن عوالم  ليست 

ما  
ّ
غوّي  ��  طر�قة �� تصّور العالم، و�ن

ّ
إم�ان غ�� متحّقق وطر�قة أخرى �� تصّوره وتخّيلھ �عتمد البيان الل

 . 2 وسيطا لها

ر�قة عن موقف قضوّي    تصدر
ّ
رق املمكنة  ُ�عت��  هذه الط

ّ
وصفھ. ولذلك فإّن  و لّنظر إ�� العالم  لمن الط

هو   ما 
ّ
و�ن املرج�ّ�،  العالم  عن  مفصوال  ي�ون  ال  التخيي��  العالم  عالمات  "�شييد  إ��  العالم  أشياء  قلب 

د طر�قة �� تصّور �ا مجرّ أ�ّ   �فهمها �عض املناطقة ع��و   " ع�� حّد عبارة العادل خضر.والعالمات إ�� أشياء 

عاملنا الراهن، بما هو عالم �سكنھ نفس ال�ائنات ال�ي �سكن �� عاملنا هذا، إال أن العالم املمكن ليس ��خة 

شكيل مقودا  إم�ان غ�� متحقق وطر�قة أخرى �� تصوّ   هو   من الواقع، و�نما 
ّ
ره و�شكيلھ. ول�ن �ان هذا الت

. 3 بضروب حّرة من ا�خيال واالعتقاد

ھ،  
ّ
ببنائھ،    فإن تقوم  عالمّية  �شبكة  الّنّص  داخل  هذايتقّيد  أّن  الّسطح    حيث  أحادّي  ي�ون  ال  البناء 

monoplan  .ما �علو و�نفتح وفق ترسيمة قوامها العالمات
ّ
 ، و�ن

نتج الّنّص و�نتجها، إذ تدخل �ش�ل معّ�ن إ�� عالم الّنّص ثّم تخرج  
ُ
 ولذلك فإّن العالمات ت

ً
 شكال

ً
 مّتخذة

 
َ
الّتخيي�ّ�، لتض��    آخر وداللة الفضاء  لنفسها داخل  ملكي��ا  تفقد  العالمة  أّن  أو إضافّية، ورغم  جديدة 

م�ّونا من م�ّونات الّنظام الّسيميائي للّنّص، الذي يحّولها من وحدة �عب��ّية إ�� وحدة من وحدات ا�حتوى،  

 أّن هذا التحو�ل، حسب أم��تو إي�و، ليس هو الذي يمّ��
ّ
ما قابلّية هذا الّنظام    إال

ّ
الّنظام الّسيميائّي، و�ن

 
1-Gérard Génette, La métalepse, 2004, Seuil, Paris, p17. 
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ٔ
خر، بحوث سيميائّية تا

ٓ
ولى العادل خضر، الجاحظ والبيان اال

ٔ
بعة اال

ّ
، 2017، دار مسكلياني للّنشر والّتوزيع، الط

 . 276-273ص 
دب الخيال العلمّي،  -3

ٔ
باعة والّنشر سورياجاء في كـتاب، محّمد عّزام، ا

ّ
ولى ، دار عالء الّدين للط

ٔ
بعة اال

ّ
، ص 2003والّتوزيع، الط

حد  173
ٔ
ّنه من ضروب الخيال "الّتنّبؤ العلمّي" الذي اسهم في صناعة عوالم الّتخييل في قصص الخيال العلمّي، فالّتنّبؤ العلمّي هو ا

ٔ
، ا

مام عن تحقيقه فتتوق إليه في عالم الخيال، و خصائص الخيال العلمّي، وهو بمثابة الحلم الذي تعجز البشرّية
ٔ
تضع هذا الحلم هدفا ا

حظة التي 
ّ
وجد في خياله البساط الّسحرّي، ومن الل

ٔ
يران، فا

ّ
جيال التي ستسعى حتما إلى تحقيقه، فاإلنسان القديم كان يحلم بالط

ٔ
اال

سكنها عوالم
ٔ
ب الخيال  الّتخييل القصصّي، وبالّتالي فإّن التنّبؤ العلمّي هو ضرب من ضرو  انبثقت فيها الفكرة سعى إلى تسريدها فا

شياء المتخّيلة إلى
ٔ
يضا بتحويل عوالم الخيال االفتراضّية وكذلك اال

ٔ
 المسهمة في صناعة عوالم الّتخييل الّسردّية، وهو الذي قد ينتهي ا

شكال المتخّيلة في إطار الحكي. 
ٔ
ن كانت خياال حالما ثّم شكال من اال

ٔ
ائرة تصبح حقيقة واقعة، بعد ا

ّ
ّن الط

ٔ
 واقع، وها ا
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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، ألّن العالمة و�ن أ�حت أس��ة الّنّص فإّ��ا تمنحھ داللتھ ا�حّرة وا�خاّصة و��ّيؤه الكتساب املع�ى،  1للّتأو�ل

ها  ليوّجه بمزّ�ة التمفصل ال��كي�ّي، والتعالق والّنظم الذي �ستد�� العالمة من عواملها املعّقدة واملتداخلة

توج��ا خاّصا، هذا التوجيھ تحّدده �� الّنّص القص��ّي مقتضيات ا�حبك الذي يقوم بصنع عاملھ التخيي�ّ�، 

ونحن إن وجدنا نفس العالمة �� نّص شعرّي مثال، فإّن ذلك �سك��ا بالّضرورة عوالم أخرى مختلفة عن  

عر، ح
ّ

عر م�حمّيا مثال. عوالم الّسرد، ولك��ا قد تتال�� معها �� أنواع مخصوصة من الش
ّ

 �ن ي�ون الش

بكة العالمّية املن�جمة  إّن   
ّ

�كي�ي والتنظي�ّي ب�ن العالمات، هو ا�حّدد �خواّص الش
ّ
طبيعة الّتعالق ال�

ھ �� إطار الّسديم    أيضا  ا��جاما خاّصا داخل الّنّص، وهو
ّ
املسهم �� تحديد طبيعة العوالم التخييلّية، ألن

رسم شبكة معّقدة
ُ
بكة �� ال�ي  العالمّي ت

ّ
من الّدروب، �ستد�� �� حّد ذا��ا أدوات ملعرفة مسالكها. هذه الش

فظّية، �� لغة  بما  تمنح ا�خطاب هوّ�تھ التمي��ّية،  
ّ
غة، إذ يكتسب معناه من الّروافد الل

ّ
هو تجسيد ماّدي لل

الّضرورة داخل سياق من  ما، ح�ن تنتظم انتظاما رمزّ�ا خاّصا داخل الّسياق، و�الّتا�� فإّن ا�خطاب يتحّقق ب

إ��   بانتما��ا  املباشر  غ��  السيميائّي  معناها  تكتسب  املباشرة،  الّداللة  ذات  غوّ�ة 
ّ
الل والعالمة  الّسياقات، 

 2خطاب ما
ّ
تكتسب مشروعّي��ا من تأو�ل الّرموز، ح�ن تتحّول العالمة املباشرة،    ، ألّن املعا�جة الّسيميائية

رات ال��كيبّية وا�خيارات امل�جمّية واالستخدام البال�ّ�  
ّ

إ�� رمز غ�� مباشر، يتّم استدعاؤه من خالل املؤش

   .�� نّص ما

ألّن العالمة    ،ملقامّيةفمضمون امللفوظ يتّم استخالصھ باالستناد إ�� اس��اتيجّيات الّتلّفظ والوضعّيات ا 

 �� �سهم  تلّفظّية  اس��اتيجّيات  وفق  ا�خطاب   �� تنخرط  فإّ��ا  البدء   �� م�جمّيا  خيارا  �انت  و�ن  غوّ�ة 
ّ
الل

العوالم تصنعها العالمات   العوالم. هذه  لها دور �� صناعة  ال�ي ي�ون  ال�ي تحديدها الوضعّيات املقامّية، 

ده القراءة و�حّدده التلّقي وهذا األمر قد  تكتسب معناها من انتما��ا إ��  بدورها  
ّ
العوالم، غ�� أّن املع�ى تول

نتج ف��ا ا�خطاب، النفتاح التلّقي وتجّدد الفعل القرائّي وامتداده،  أينفلت �� رأينا عن الوضعّية املقامّية ال�ي  

 قد ي�ون منتميا �� حّد ذاتھ إ�� عوالم أخرى. كما إذ قد ي�ون مخلصا للبدايات 

ھ يتبّوأ من�لة  فالفع 
ّ
ل القرائّي لھ دور �� �شكيل املع�ى، وسواء شغل املتلّقي موقع القارئ أم الّسامع، فإن

�� العملّية الّتلّفظّية، ألّن انتاج القول �ستد�� ضمنّيا وعيا باآلخر املتلّقي، وألّن امللفوظ يفقد معناه �� غياب  

ة الناّصة ع�� الرغبة �� االستماع" وأض�� بيا��م معّ��ا  حّ�ى إن العرب استوعبوا هذه "البد��  ،هذا املتلّقي

، ف�ل متلفظ  3ال�ي تنتظم وفق شروط تحّدد نوعا من الّتعاقد امل��م ب�ن الّراوي واملروّي لھ  هذه البد��ة،  ع��ا

غة بداهة،  
ّ
مدفوع تلقائيا إ�� أن �عقد صلة بينھ و��ن مخاطب �ستمد م��ا وجوده بصفتھ �ائنا يمارس الل

 مركزّي �� ال��اث العر�ي.  �� موقع  املروي لھ ولهذا تموضع د ُجبل ع�� التواصل مع اآلخر شفاهّيا  وق

 
1- Umberto Eco, Les limites de l’interprétation, Trduit de l’Italien par Myriem Bouzaher, 1992, Editions 
Grasset et Fasquelle, Paris, p 72. 
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بعة اال

ّ
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�اث العر�ّي اخ��نا أن نقوم بدراسة العالمات وعواملها �� "العوالم الّتخييلّية للبطل" ��   
ّ
ومن رحم هذا ال�

ونحن نزعم أن ال وجود   .ا�خة �� ذاكرة الّتلّقيإطار ا�خ�� العر�ّي باعتباره من األجناس الّسردّية ال��اثّية الرّ 

ألعمال بطل خارج عالم عالمّي يحّدد وجه��ا وأفقها، هذا العالم قد ي�ون متفاعال مع املرجع وقد ي�ون مواز�ا  

لھ، وقد ت�ون أعمال البطل �� صلة ما بأهوائھ، ألّن البطل ال يفعل فقط بل يضّمن الفعل �حنة انفعالّية  

، كما أّن طبيعة العوالم تتحّدد بطبيعة  1 الكثافة والّنجاعة ال�ي يتحّقق من خاللها هذا الفعلتحّدد درجة 

 ا�حبك وما ينتج عنھ من أفق دال�ّ� للعالمات.  

وسعيا مّنا إليضاح هذا االنتظام وت��ير العالقة ب�ن الّنظام العالمي ونظام العوالم، انتقينا من األخبار  

 بن الّز���"خ��ين إثن�ن، أّولهما خ
ّ

، وثان��ما خ�� "عمارة بن الوليد والّسبب الذي من أجلھ  2�� "مقتل عبد �

 أّن    .3أمر الّنجا��ّي الّسواحر ف�حرتھ"
ّ
�اث العر�ّي، إال

ّ
هذان ا�خ��ان أرادا إخبارنا عن علم�ن من أعالم ال�

هل يمكن    هنا:  ي��. والّسؤال املطروحمن سياق ا�حقيقة الّتار�خّية إ�� عالم العالمات الّتخي  هماا�حبك حّول

ّل واحد م��ما؟ و��� أّي حّد يف�ح ا�حبك 
ّ
أن �سند صفة البطل لهذين العلم�ن معت��ين أّ��ا اسما ثانيا ل�

بھ املع�ى و�و��  للتّ   ؟عن هذا  يمكن  أّي حّد  ات  و��� 
ّ

الذ لتأو�ل  ثانيا �شّرع  العلم مع�ى  يمنح هذا  أن  خييل 

خييل هو بمثابة الدعوة إ�� الّتفك�� �� الوجود، وهذا ما يدعونا  لك أّن رسم عوالم التّ فك�� �� وجودها؟ ذوالتّ 

فك�� �� عالقة الّتخييل بالّزمن �� سياق الّسرد، فهل الّزمن هو الذي يمنح التخييل حياة فيخرجھ من  إ�� التّ 

أ يكفي  وهل  حياة؟  يصنع  الذي  البال��  اآلداء  إ��  ا�جامد  البال��  اآلداء  األعالم  مجال  من  الفرد  ي�ون  ن 

 املشهور�ن �� الّتار�خ، حّ�ى تؤّهلھ الّسردّية أن ي�ون بطال؟ 

أك�� فئات األلفاظ فقرا من حيث املع�ى، ألّ��ا    األسماء األعالم من  فئة  يرى ان تودوروف  يت تزفخاّصة وأّن  

مع  �� خاّصة  أهّمية  عطى 
ُ
� أّ��ا  حقيقة  يفّسر  ما  وهذا  اعتباطّية،  األسماء  �� أك��  أو  الّتأو�ل،  تقاليد  ظم 

  ثانيا   ة للفهم، ومن هنا يأ�ي إعطاء ال�خص اسما أقّل من غ��ها قابليّ   فاألسماء األعالم ��  .جميعها تقر�با

�ي ت�حق باملسّ�ى فتجري مجرى االسم4 لتلي�ن الفهم
ّ
ا�ي هو الّصفة ال

ّ
و�� هذه ا�حالة  . واملقصود باالسم الث

سمية، أّولهما  أمام خي  نجد أنفسنا
ّ
  ،يقوم ع�� مطابقة االسم للمسّ�ى أي مطابقة الّدال للمدلول ار�ن للت

هوّ�ة  ل�ستجيب املدلول ل  ح�ن  ينھ و��ن املسّ�ى،جوهر فاعلّية االسم �� فكرة الّتما�� أو الّتطابق بفي�ون  

قافة تحاول بقدر ما �ستطيع االح،  ا�جوهرّ�ة ال�ي يزعُمها الّداّل 
ّ
، فأّي  5الّدوال  تفاظ ��وّ�ة  خاّصة وأّن الث

سمية يمكن أن ت�ون ع�� سبيل االستعارة، وثان��ما أّن    .خطإ ف��ا يمكن أن يف��ي إ�� انحراف �� املدلوالت
ّ
الت
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ٔ
هواء، من حاالت اال

ٔ
سيميائّيات اال

ولى 
ٔ
بعة اال

ّ
 . 12، ص 1020بيروت، دار الكـتاب الجديدة المّتحدة، الط

بعة الّثانية   -2
ّ
ندلسّي، العقد الفريد، بيروت، منشورات دار ومكـتبة الهالل، الط

ٔ
 .190، الجزء الّرابع، ص 1990ابن عبد رّبه اال

د الّثالث، الجزء الّسابع، ص   -3
ّ
باعة والّنشر، المجل

ّ
غاني، القاهرة، مؤّسسة عّز الّدين للط

ٔ
صبهاني، اال

ٔ
بو الفرج اال

ٔ
  .50ا

ولى تزيف -4
ٔ
بعة اال

ّ
ويل، ترجمة وتقديم إسماعيل الكـفري، دمشق، دار نينوى، الط

ٔ
-139، ص ص 2017ان تودوروف، الّرمزّية والّتا

401 . 
سطورة حّتى العلم الوصفّي، بيروت، منشورات الجمل،   -5

ٔ
دبّي، محاولة في بالغّية المعرفة من اال

ٔ
سعيد الغانمّي، فاعلّية الخيال اال

ولى 
ٔ
بعة اال

ّ
 . 59-55ص ص  ،2015الط
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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من  . و ال�ي يقوم �عر�فها ع�� عكس ذلك الّتطابق، ف�ي استبدال داّل بآخر ال يطابقھ إلنتاج مدلول جديد

الّدال  وجهة نظر األسطورة ال توجد سوى   ب�ن  ت�ون قدرا مقدورا  أن  ال�ي توشك  القبلّية،  املطابقة  فكرة 

 .واملدلول 

يء ال تكمن فيھ، وال �� الّتصّور العق�ّ�  
ّ

ومن هنا يأ�ي ا�خوف من مكر االستعارة ال�ي تجعل هوّ�ة ال��

بقّوة ال�لمة    عنھ، بل تكمن �� اسمھ، أي �� ال�لمة املنطوقة ال�ي تخ��لھ، ويعاضد ذلك اإليمان الّ�حرّي 

بع��   التحّول  اإلقرار  حدوث  بإم�انّية  إيمان  وهو  األشياء،  الّصا�عة   فيھ  ت�ون الذي  جواهر   �� ال�لمة 

ال    .للعوالم  
ّ
داال باعتباره  "بطل"  منطوق  فإّن  صناعة    قتتحقولذلك  باعتبارها  العوالم  تلك   ��  

ّ
إال داللتھ 

يحّول األبطال إ�� أفراد، رغم أّن الّنظم اإليديولوجّية    تخييلّية، تفتقر إ�� حّجية املرجع الواق��، فالواقع

وهكذا تتحّدث الّنظم اإليديولوجّية  �حديث،  ا  دانّيةتقع �� ا�خلط ب�ن مفهوم "البطولة" القديم ومفهوم الفر 

 . 1أسطورّ��ن عن أفرادها الّتار�خّي�ن بوصفهم أبطاال 

املفهوم هو   �عنينا من هذا  ّيا عن   اختالفھ والذي 
ّ
إ��   �ل ينت�ي  األو��  �� صورتھ  فالبطل  البطل،  مفهوم 

و�� صورة تخ��ل الّنموذج القي�ّي للمخيال املنتج لھ سواء تطابق مع    ،الفكر األسطوري منذ أقدم عصوره

شكيلّية مثال يرمز إ��  
ّ
الّنموذج االجتما�� أو تجاوزه أو أف�ح عن مس�وت عنھ. فجسد البطل �� صورتھ الت

التشكي�ّ� لتسكن  ا�جسد االجتما�ّ�   الفّن  أّن صورتھ تلك غادرت شيئا فشيئا فضاء   
ّ
إال القي�ّي،  �� �عده 

عوالم الّتخييل القص��ّي، جاعلة من جسد البطل رمزا للكيان املهّدد �� كينونتھ اضطهادا وعنفا، أو رمزا  

ى بمن�لة مختلفة وخاّصة، قد تمنحھ إّياها  ظللّتوق الذي ال ��دأ، وهذا ما يمنحھ امتيازا ال مثيل لھ ح�ن يح

ي الّصراعات الّسياسّية وتذ�ي ن��ا��ا، وقد �س�� إ�� افت�اكها منھ ح�ن  
ّ

سلطة املقّدس ال�ي ما فتئت �غذ

 يدخل �� صراع معها الس��جاع ملكّيتھ �جسدة خارج املعاي�� األخالقّية ال�ي حّدد��ا لھ.
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ا�ي شموال وتجر�دا  فمفهوم العمل يتمّ�� �سبّيا عن مفهوم الفعل،   
ّ
�قوم ع�� ��خيص  و األّول يفوق الث

والّسيميائّية التحقق،  إ��  االف��اض  ومن  الوجود  إ��  الكمون  من  االنتقال  مفهوم�ن    مظاهر  �ستخدم 

الّسيميا املستوى   �� ا�خصوص  تقع ع�� وجھ  ال�ي  والّتحّوالت  الّتفاعالت  لوصف  ح�ائي، وهما  -متقار��ن 

، وهذا ما يقت��ي الّتمي�� بي��ما رغم تداخلهما وت�املهما وقيامهما تقر�با بالوظيفة  faireوالفعل    acteالعمل  

ھ انتقال من    نفسها، إذ يالئم الفعل اإلنجاز جزئّيا، و�ف��ض
ّ
كفاية جهية بوصفها كمونا للفعل، فُيعّرف بأن

جهة   ھ 
ّ
بأن �كي�ي 

ّ
ال� املستوى  ع��  غر�ماسّية،  نظر  وجهة  من  االنتقال،  هذا  و�فّسر  اإلنجاز،  إ��  الكفاية 

 
ّنه بدل الفردانّية الفردّية مصطلحسعيد الغامدي  استخدم، 69-68المرجع الّسابق، ص ص  -1

ٔ
بعد   ذاكرا ا

ٔ
مفهوم حديث ال يعود إلى ا

بحاث دوركايم ضمن علم االجتماع الحديث في بداية القرن العشرين. وبالّتالي فإّن مفهوم 
ٔ
من القرن الّسابع عشر، وقد شهد تطّورا مع ا

ّنه يقوم على الوصف المح
ٔ
و الفردّية ينتمي إلى عصر معرفّي انتج الّتفكير العلمّي والّنقدّي الحديث، ال

ٔ
ايد الذي ال يحضى فيه الفرد  الفرد ا

 باّي امتياز خاّص 
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. ول�ي يتحّقق العمل ُ�ش��ط وجود ذات تضطلع بمهّمة الفعل لضمان الّتحّول من حالة إ�� أخرى  1الفعل

ة وتصميم، ومؤّهلة �ش�ل �اف  ومن الكفا
ّ
ات محّددة لهدفها بدق

ّ
ب ذلك أن ت�ون الذ

ّ
ية إ�� اإلنجاز، و�تطل

من ج�ي املعرفة واإلم�ان، وهذا ما يجعلها قادرة ع�� اإلنجاز، فما ينتج عن اكتساب القيمة ا�جهية للمعرفة  

دينام مبدإ  ع��  تقوم  العمل  فسيميائّية  إذن  اإلم�ان.  جهة  امتالك  ال��امج  يّ يكهو  من  املستمّدة  العمل  ة 

ى لها  
ّ
ل الذات، تتحّرك بحثا عن املوضوع، وال يتأ�

ّ
صال واالنفصال، إذ بمجّرد أن تتش�

ّ
ا�ح�ائية وحاالت االت

ر ع�� املؤّهالت الّضرورّ�ة ال�ي تدعم حظوظها وتقّو��ا �� إنجاز املهّمة امللقاة ع��  
ّ
 �عد أن تتوف

ّ
امتالكھ إال

 
ّ

� �� برنامج عمل دينامي�ّي يطلب الّنجاعة.  أهلّي��اات �ش��ط عاتقها، فإنجاز الذ
ّ

 ، ال�ي تتج�

 �� دراستنا هذه أ   ونحاول  
ّ
ھ مفهوم    ال

ّ
نقف عند املفهوم الّدينامّي للُب�ى العاملّية بل نتعّداه إ�� ما نف��ض أن

�ش��ط  ، إذ  2بطولّية  ذاتا  ن �جعل الذات الفاعلة  �ن �افي �نو�ّ� للعمل، فاألهلّية واإلنجاز قد ال ي�ونان شرط 

  ، العمل ديناميكّيا ولكّنھ ليس نوعّيا أو فر�دا. ولذلك، فقد ي�ون  أن ت�ون صاحبة أهلّية نوعّية و�نجاز فر�د

من   مخصوصفنحن نف��ض أّن هناك نوعا خاّصا من األعمال ع�� صلة ما بنوع من األهواء، تقوم ع�� نوع  

"العتبات" الّسياسةسواء أ�انت تلك الع  3تجاوز  قافة أم من فرض 
ّ
الث الّتجاوز    ،تبات من فرض  فطبيعة 

وعواملھ   الّسرد  فضاء  إ��  الواق�ّ�  املرجع  فضاء  من  الذات  تحّول  ال�ي   �� العمل  ع��  تصر�فھ  وطر�قة 

 . الّتخييلّية

و�� ال�ي �سهم �� إضفاء قيمة الّنجاعة ع��    ،وتتحّدد األهواء من جهت�ن، جهة الّرغبة وجهة الواجب  

عل البطل، هذه الّنجاعة �� ال�ي تجعل لفعل البطل تداعيات تنتظم ضمن مسار ال ينقطع، وانتظامھ  ف

ل لعمل
ّ
هو نوع من مراكمة  الذي  ، ألّن أهّم ما يمّ�� العمل البطو�ّ� هو قيامھ ع�� مبدإ الّس��،  ھهذا هو املش�

�تيب والقائمة ع�� الّنجاعة، 
ّ
أن ال بمع�ى مّ�� س�� البطل هو ذلك الّتوق يو�ّن ما األفعال ا�خاضعة ملبدإ ال�

تضّيق   ال  وأن  الّزمن،  لقهر  فعلھ  أوع��  يخضع  وحواجز  حدود  الفضاء   �� ا�حيط   حركتھ  من  إكراهات 

  االجتما�ّ�، فوجود البطل ال ينضبط ملعاي�� عاملنا 
ّ
ما ي�ون العالم املمكن مسكنھ، وهو عالم  ا�حدود و�ن

التخييل   بتشكيلھيتكّفل  يتواجھو   .القص��ّي  العالم  ،نراه  نراه    ،داخل هذا  كما  خاّصا،  تواجها  املوت  مع 

لذلك ح�ن ال تتما�� وجهتھ الثمن    ةظباهيصل إ�� أماكن ال �ستطيع غ��ه الوصول إل��ا، وقد يدفع ضر�بة  

ها تتعارض م 
ّ
طھ لهذه  مع مسار القيم، تلك القيم ال�ي ال ت�ون معدودة �� أولو�ات عيشتھ، بل لعل

ّ
ع ما خط

الذي س�� إ�� كسر    ا�خزومّي"   عمارة بن الوليد"العيشة حّ�ى �شعر بامتالء الكيان، مثلما هو ا�حال مع  

ح�ن    لعمرو بن العاصحرمة    يحفظإذ لم  حواجز ا�حضر واملنع مستدرجا ا�حرائر استدراجا دونجوانّيا،  
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2 -François Rastier « Greimas Algidras-Julien » in. Encyclopaedia Universalis et Albin Michel, Paris, p 347. 
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ٔ
هواء، من حاالت اال

ٔ
سيميائّيات اال

ولى بيروت، دار الكـتاب الجديدة ا
ٔ
بعة اال

ّ
 . 10، ص 2010لمّتحدة، الط
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ه �� البحر من ع�� ظهر الّسفينة وهو �� غفلة  ، واألك�� من ذلك نوى بھ الغدر فرما راود زوجتھ عن نفسها

 .  من أمره 

اكرة  ذلك لم يمنع  ّن  فإ،  قيل فيھ  ول�ن س�� األص��ا�ي أن يذكر عمارة �� أخباره لغاية توثيق شعر 
ّ

الذ

تصنعالّسردّية   نوع    أن  بطال من  نوعمنھ  وميلهم    مختلف،  اإلبا�ّ�  وجنو��م  الشعراء  بن�ق  متمّرد مصاب 

متطاوال    جعلھ يتجّرأ ع�� مخادنة زوجة الّنجا��يّ هذا امليل    .روج عن منظومة القيم املسطورةا�خإ��  املفرط  

نا ب
ّ
  وقد لّتجاوز،  �� اجرأة  ا�بطولة الشاعر تقوم ع�� ا�حق �� االختالف وع��  ع�� مقامھ مل�ا ل�حبشة. و�أن

سة أخالقّيا والغارقة �� وحل ا�خطيئة إ�� ذحّول  
ّ
و�ن    ،ات يرغب املتلّقي �� تقليدهاالتخييل تلك الذات املد�

 �ّل ممنوع مرغوب.  ألّن  ،أو �� تتّبع أخبارها �شغف ،سّرا  ذلك �ان

 �� الّسرد، ناهيك أّن الّسارد صّرح بجاهلّية الّسياق الذي    غ��
ّ
أّن هذا املرغوب يظّل معصية مست��ة إال

ل صر�ح ��  معّ��ا عن  تّمت فيھ األحداث،  
ّ

إذ قال: "وكالهما مشرك شاعر فاتك    الّسردموقفھ املتحّفظ بتدخ

جاهلّي��ما"  �� العر�ية 1وهما  الثقافة   �� ا�جنسّية  للعالقات  الّسائد  ل 
ّ
التمث عن  املوقف  هذا  و�صدر   ،

القرآ�ي، وقد  الّدي�ّي ونموذجھ  الّنّص  لها  يكّرس  اإللهّية مثلما  املشيئة  إ��  رجع مصادرها 
ُ
ت ال�ي  اإلسالمّية، 

تقوم عليھ العالقة ا�جنسّية ب�ن الّرجل واملرأة، فتعّد من أقوى روابط االتصال ب�ن    جعل الّسكن أساسا 

ساء
ّ
هذا الّتصّرف ال يمكن للمتلّقي أن .  وعمارة بن الوليد يتصّرف خارج هذه الرابطة القو�ة  ،2الرجال والن

سّري    ففعل عمارة بن الوليد  ،يراه خارج �ونھ إحداثا لنوع من ا�خرق داخل منظومة القيم
ّ
ال يدخل �� باب الت

خاذ ا�جواري ألنفسهم
ّ
   .الذي �سمح بھ املنظومة الّدينّية، وهو الذي يتيح للّرجال ات

الرجل و  ب�ن  ا�جنسية  العالقة  إليھ  تنت�ي  الذي  الّسكن  املوّدة غاي��ا  أّن  سّري هو 
ّ
والت املوّدة  ب�ن  الفرق 

سري فال يقوم ع�� الرحمة، أي ليس  واملرأة، فاملودة كناية عن ا�جماع، والرحمة كناية عن  
ّ
الولد، أّما الت

 أّن  
ّ
سّري �� األصل حّرة من ساللة ملوك تّم سب��ا إثر هز�مة، إال

ّ
غايتھ الولد. وقد ت�ون ا�جار�ة مصدر الت

الغنيمة والّس�ي، فتمنح   ��ا دون حدوث مواجهة رجل لرجل تج��  إ�� حرة �� خدرها و�سّرى  ل 
ّ
عمارة �سل

 ��" للفعل.الغطاء "األخال

إذن ففعل عمارة بن الوليد يتعارض مع الّنموذج الّسلو�ّي املثا�ّ� للممارسات ا�جنسية الشرعية، غ�� أّن  

 
ُ
ما بال�حر، إذ رغم أّن أحداث ا�خ�� �

ّ
سبت إ�� ما قبل اإلسالم، فإّن املوقف  العقاب لم يكن تطبيقا �حّد و�ن

هر عل��ا،  من هذه الّنوع من العالقات ال يخرج عّما �عاقد
ّ
ت عليھ األديان من إضفاء صفة القداسة والط

القوى   عالم  ا��  نفاذ  ولكنھ  الشيطان  عالم  ا��  انتقاال  ليس  فا�جماع  ع��ا،  والّرجس  الّدناسة  صفة  ونفي 

ذي وخصوصا �� حاالت اإلحصان،   ،امل��مة املقدسة
ّ
 هو نوع من الّ�حر ا�حالل.  ال
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ات املذهبّية �ان يمّر ع�� إ�حاق صفات جنسّية تكّرس للّرجس  حّ�ى أّن إهانة ا�خصم �� خضّم الّصراع

ال يتما�� مع    ،فالّزا�ي ابنھ ملعون كما أّن مص��ه ملعون   ،1والفحش من قبيل "ابن الفاجرة" و"ابن الّزنا"

نزعة   صاحب  ي�ون  أن  نحو  بھ  نزعت  سردّيتھ،  حاك��ا  ال�ي  األهواء  ألّن  وذلك  العادّي،  اإل�سان  مص�� 

�ق �ان يدفعھ إ�� الّتبا�� بمغامراتھ رغم  ة، و�� تلك ال�ي كسرت الّنمط وتجاوزتھمغامراتيّ 
ّ
. حّ�ى أّن هذا الن

إذا رجع مدخلھ بخ�� عمرو بن العاص بما �ان من أمره" ، 2أّ��ا ال يمكن أن ت�ون مصدر فخر إذ "جعل 

يء الذي هّيأ لعمرو أن ينتقم منھ وقد كتم �� صدره الضغينة منذ أن ت
ّ

جّرأ ع�� إلقائھ �� البحر من ع��  ال��

 . ظهر الّسفينة

وا�ح  املمنوع  فضاءات  للبطل  الّتخييلّية  اإلم�انات  فتحت  اإلم�انات  ظومثلما  فإّن  اجتماعّيا،  ور 

فتحت أمام البطل فضاءات املاوراء، أي ما وراء الوجود املاّدي    "خ�� مقتل عبد هللا بن الّز��� "التخييلية ��  

ة ان��اء وانتفاء، تقوده �� ل�جسد، ليتالمس م 
ّ
ة لالنطالق واالبتداء ال محط

ّ
ع عوالم اآللهة و�ص�� املوت محط

والثورة والّتحو�ل  والتغي��  لالقتداء  رمزا  ي�ون  أن  ساعيا  زعاماتّية،  نزعة  تفكيك    .ذلك  ع��  يقوم  فعملھ 

للمجتمع بل وقودا محّر�ا  ألّن روح البطل ليست خالصة تمثيلّية    ،روابط أصا��ا الب�� ليعقد أواصر جديدة

 إذا أف�ح �� اجتياز سلسلة من االختبارات، قد ي�ون أقصاها  
ّ
ومثاال يقود، وهو ال يصل إ�� هذه املرتبة إال

بالّتحديد، وهو   القتال  �� ميدان  ال�ي يتحّصل عل��ا  البطولة  الّتعّرض للموت، بما يمنحھ شرف  وأقساها 

 �� عوالم الّت�جيب واإلدهاش. إذ    وهذا ال يتحّققوالغرابة  ميدان زاخر بما يث�� الّرهبة  
ّ
  يتالمس   البطل  نرى إال

مع املوت من خالل تصعيد القّوة، ساعيا �� فورة حماسّية غاضبة إ�� اخ��اق أسوار هذا العالم املتعا�� "ذي  

��اء   عبارة  حّد  ع��  الهادرة"  العنيفة  مش 3نّوار  الّدالالت  ع��  تنتصب  األسوار  ��ذه  ي 
ّ
و�أ� ميادين  ،  ارف 

 املواجهة والقتال. 

الفعل    هذا  مزج  إ��  تتجاوزه  بل  فقط،  القتال  فعل   �� تكمن  ال  الّس��  هذا  يات 
ّ
تجل أبرز  فإّن  ولذلك 

األحالم وحلم  الغايات  غاية  ف�ي  هادة، 
ّ

الش  �� رؤ�ا   . بالّرغبة  مع  يتواجھ  ا�جامح  ا�حلم  ال�ي   ا�حّجاج   هذا 

ي أس�خ بن الّز��� من رأسھ إ�� قدميھ  ح�ن قا  استشرفت موت البطل بطر�قة شنيعة
ّ
ي رأيت �� املنام �أ�

ّ
ل: "إ�

، فا�حلُم يتحّدى ا�حلَم، و�دخل �� �جال معھ في�ون الّرّد باإلقدام والّصدام  4فقال لھ عبد امللك أنت لھ"

إ�� عالم مختلف ق  التحّدي ينطوي ع�� ما ال حصر لھ من معا�ي ا�خرق والّتمرد توقا  د  والّصمود، وهذا 

لھ،  
ّ
لھ املقبل ع�� الّساح باعتباره عالم العدالة املطلقة. وهذا ما ي�ّ�ر خيارات ا�حبك الذي يرا�� �� �ش�

ّ
يتمث

مرئّية
ّ
ل الّ��ائّي �� عوالم الغيب الال

ّ
الت البطل لكينونتھ املتمّ��ة ع�� توقھ إ�� التش�

ّ
بما يقّرب    ،اإليحاء بتمث

 صره وطول املالحم وع�� اس��سالھ ونزوعها إ�� الّنظم.ا�خ�� من أجواء الّسرد امل�ح�ّي، ع�� ق
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ا�حزن    دونّية  من  باملوت  مرتفعا  اإلدهاش،  إ��  نازعا  والقتال،  املعارك  بأجواء  املوت  ارتباط  يصّور  إذ 

واالنتصار  االحتفال  مراتب  إ��  يقاتلهم    واالنكسار  فجعل  �س��  نفر  ومعھ  الكعبة  إ��  ظهره  "أسند  ح�ن 

جعل املوت خيارا ناتجا عن عزم و�رادة، ذلك أّن  فقد  ،  1و�لھ يا لھ فتحا لو �ان رجال.."  و��زمهم وهو يقول: 

ملوت. وت��ز ا�جمجمة أو الّرأس املقطوع، �� أجواء الّرعب هذه، لتعلن عن  اإرادة ا�حرب �� نوعا ما إرادة  

الوجود   مع  وللقطع  للموت  مطلقا  رمزا  باعتبارها  ّل، 
ّ

الذ ورفض  ا�جسدالتحّدي  داخل  ما  األر��ّي  رغم   ،

"�عث   ح�ن  مر�رة  إبليسّية  �خرّ�ة  ومن  تنكيل  من  مرافقيھ  ورأس  الّز���  بن  هللا  عبد  رأس  قطع  صاحب 

ھ  
ّ
�أن الّز���،  بن  رأس  إ��  صفوان  بن  رأس  يقّر�ون  للّناس فجعلوا  املدينة فنصبوها  إ��  برؤوسهم  ا�حّجاج 

 . 2�سارره و�لعبون بذلك"

 أّ��ا نطقت �� هذا املشهد ب�ّل ما يمكن    بناء منطقي وسب�ّي ي��ض عليھ ا�ح�ي،من    ا�حبكةورغم ما ��  
ّ
إال

ق بھ بناء العقدة مقود �سؤال أسا��ّي هو:   أن ينطوي عليھ الوجود من عبثّية.
ّ
فاألساس الّسب�ّي الذي يتعل

هذا؟   يحدث  أّن  ملاذا  رغم  الوحشّية؟  هذه  مثل  لت��ير  الّسيا��ي  العداء  يكفي  من  �ّل وهل  حدثّية  وحدة   

لت  ا�خ��  وحدات
ّ
الّصدفةأو    اعرضيّ لم يكن  تتا�� األحداث  فنتيجة سببية ملا حدث قبلها،    مث . 3 تحكمھ 

بت ترتيبا محكم البناء، وذلك بمراعاة  ف
ّ
ا�حبك تمّ�� بخصيصت�ن، ا�خصيصة األو�� �� أّن الوقائع الهاّمة رت

وا�خص ا�حدثّية،  الوحدات  ب�ن  السب�ّي  �ابط 
ّ
امتداد  ال� بنسب  البناء  استعادة هذا   �� ل 

ّ
تتمث انية 

ّ
الث يصة 

وأّدت االستعادة دورا استداللّيا أراد  وذلك باعتماد أسانيد مختلفة م��ا املعروف وم��ا غ�� املعروف،  متفاوتة  

 . بھ املتلّفظ ال��هنة ع�� �ّحة الّرواية من خالل تطابق الّروايات

 الّزم�ّي والبناء الّسب�ي ال 
ّ
 بتنويع بال�ّ� ملفت يصّور هول املعركة  يختلف من رواية إ�� أخرى   فا�خط

ّ
، إال

وقتام��ا بطرق مختلفة �عتمد ف��ا الّسرد ال�جائ�ّي لألحداث مّرة، والّتأو�ل االستعاري لها مّرة أخرى. إذ جاء  

��م �حا
ّ
أظل الّز���  بن  لقتال عبد هللا  ا�جانيق  ا�حّجاج  ا نصب 

ّ
"مل أ�ي عبيد:  بة فأرعدت وأبرقت  �� رواية 

ا�جمع   إ��  ومنسو�ة  الّسند  مجهولة  رواية  و��  و�عاضده،  معھ  تحارب  الّسماء  و�أّن  الّصواعق"  وأرسلت 

اكم �حابھ    الغائب صعد عبد هللا بن الز��� املن��
ّ

"فحمد هللا وأث�ى عليھ ثّم قال: أّ��ا الّناس إّن املوت قد �غش

ي ��ذه االستعا 4وأحدق بكم ر�ابھ"
ّ
  ة ظ اليقرة �� تأو�ل ملا سيأ�ي من أحداث �� يوم مقتلھ، أو أّ��ا رؤ�ا  ، و�أ�

 واستشعار املص��.  

و   ال  ا�حب�اتف
ّ
والط القصر  ب�ن  �س��ا  وتفاوت  ال��تي�ي  بنظامها  فقطتتمايز  من    بل،  ل  اق��ا��ا  بمدى 

ولعّل البطل �سكن �� فضاء هذه    بتعادها ع��ا أيضا ملالمسة عوالم استعارّ�ة ممكنة،ا  و ا�حقيقة الّتار�خّية أ

وهو لعمري فيما اخ��ناه من نصوص �سكن فضاء ب�ن ب�ن، ت��ع الّسردّية �� بناء    ،املراوحة ب�ن النأي والقرب

ومّما هو ��جي�ّ� وما هو تخيي�ّ�.    ،عواملھ، و�� ال�ي تقف ع�� نفس املسافة مّما هو تار��ّ� وما هّو م�ح�يّ 

 
 191، ص 1990ابن عبد رّبه، العقد الفريد، الجزء الّرابع، بيروت، منشورات مكـتبة الهالل،  -1
 .192ابن عبد رّبه، العقد الفريد، ص  -2
ولى  -3

ٔ
بعة اال

ّ
بو رحمة، سورّية، دار نينوى، الط

ٔ
ماني ا

ٔ
 .109، ص 2011يان مانفريد، عالم الّسرد، مدخل إلى نظرّية الّسرد، ترجمة ا

 .192، 1990ابن عبد رّبه، العقد الفريد، الجزء الّرابع، بيروت، منشورات دار ومكـتبة الهالل،  -4
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من فضاء ما وقع فعال إ�� فضاء ما هو �� دائرة اإلم�ان. وقد مّ�� أرسطو  مات مرتحلة  حّول األعالم إ�� عال إذ ي

ع�� هذا األساس ب�ن نوع�ن من الكتابة، فالشعر�ة م��ا �عّ�� عّما يمكن أن يقع، والّتار�خّية م��ا �عّ�� عّما  

 أّن ا�1فعال  وقع  
ّ
ھ يحا�ي ما وقع فعال، إال

ّ
حبك ف��ما يف�ح عن محا�اة ممكنات  . واملتلّفظ �� خ��ينا يزعم أن

ألّن ا�خطاب فيھ ين�ع إ�� التخييل الذي يكسب األشياء وجودها من خالل �سمي��ا، وطبيعة هذا    ،الوقوع

  ،
ّ

اف
ّ

الش الّرمزّ�ة  �غالف  و�غليفها  العالمة  بتوجيھ  تضطلع  ال�ي  غة 
ّ
لل التخيّيلّية  اقة 

ّ
الط عن  تنتج  الوجود 

 
ّ
غة ال�ي �س�� ع�� التخييل إ�� املطابقة ب�ن املمكن والفع�ّ� و�لغاء املسافة  فالعالمة ت�ون خاضعة لقّوة الل

 بي��ما.

ولعّل الّت��ير الذي �شّرع إللغاء املسافة ب�ن ا�حادث واملمكن ا�حدوث، هو أّن الّسرد الّتار��� والّسرد   

الّزم�يّ  شكيل 
ّ
الت مبدإ  إ��  سواء،  حّد  ع��  يخضعان،  الّتصنيف    .األسطورّي  من  آخر  نوعا  �ستد��  وهنا 

غوّ�ة م��ا، إذ ظّل اال 
ّ
غوّ�ة وغ�� الل

ّ
هيثم ا�حاج  رأي "ختالف بي��ا محصورا، حسب  التمي��ّي ب�ن الفنون الل

، 2، �� �و��ا فنونا م�انّية أو زمانّية، ناهيك عن املسرح الذي يصبح جامعا للّسمت�ن �� حالة العرض"ع��

غة ومن ضم��ا فّن الّسرد القص��ّي �� فنون 
ّ
رح، هو أّن فنون الل

ّ
والذي �عنينا بصفة خاّصة من هذا الط

غوّ�ةزمنّية، من حيث استخدام
ّ
هذه الّتتا�عات الّصوتّية �شغل حّ��ا    ،ها لتتا�عات صوتّية أصغرها العالمة الل

غوّ�ة، ألّن انتظام أصوا��ا وتمفصلها �ستغرقان وقتا،  
ّ
من الّزمان، وهذا ما يجعلنا نقول بزمنّية العالمة الل

 . مة األخرى و�ختلف حّد الوقت باختالف طبيعة العالمة وطبيعة الّتعالق ب�ن العالمة والعال 

ر فضا��ا الّزم�ي  
ّ
يمكن اعتبار الّنّص الّسردّي خيطا من ا�حروف، وشر�طا من ال�لمات املتعاقبة ال�ي تؤط

ق  .  ا�خاّص وهذا ما يجعل عنصر الّزمن جوهرّ�ا وأساسا حاضنا ل�حبك
ّ
غ�� أّن األفق التخيي�� للّزمن ال يتعل

ما بالّزمن  فقط  بزمنّية االنتاج
ّ
صاغ  منت   بوصفھ، و�ن

ُ
وجا ألّن عالقة القّصة بالّزمن عالقة مزدوجة، فالقّصة ت

داخل الّزمن، والّزمن ُيصاغ داخل القّصة، بما �سهم �� صناعة عاملها الّتخيي�ّ�، إذن فوجود البطل داخل  

وهو وجود زم�ّي خاّص    ،)3(معضالت  هذا العالم التخيي�ّ� هو وجود زم�ّي ب�ّل ما تطرحھ مسألة الّزمن من  

 . يصنع بطولتھ إذ

�تيب ا�حد�ّي �� القصص البطو�ّ� �� أش�ال خاّصة �سمح بصناعة عوالم فر�دة، يقودها  ف 
ّ
أش�ال ال�

و�� الّسارد الذي ال يظهر �� ترتيب األحداث، بل �� سوقھ ملا ين�ح بھ وجود البطل من مأساوّ�ة تن�اح بھ  

ادة �� خ�� مقتل عبد هللا بن الز���، �� ش�ل االستعولذلك فإّن  عن حدود الّتار�خ لتسكنھ فضاء املمكن.  

مختلف من أش�ال ال��تيب، يجّسد وعيا خاّصا بمأساوّ�ة وجود البطل، وهو وجود يتداخل فيھ الواق�� 

إ�� أّن و�� املؤلف ��يمن ع�� و�� السارد، وهو الذي  تجدر اإلشارة  باالستعاري وا�حقيقي باألسطورّي، وهنا  

 
ّن مهّمة الّشاع -1

ٔ
رسطو ا

ٔ
رسطو، فن الشعر، يرى ا

ٔ
ن يخضع هذا الممكن إّما إلى   فعال بلما وقع  ليست روايةر ا

ٔ
ن يقع على ا

ٔ
ما يمكن ا

و إلى قاعدة الحتمّية.
ٔ
 قاعدة االحتمال ا

ولى   -2
ٔ
بعة اال

ّ
 . 24-23، ص ص 2008هيثم الحاج علي، الّزمن الّنوعّي وإشكالّيات الّنوع الّسردّي، بيروت، دار االنتشار العربّي، الط

3- Paul Ricoeur, Temps et récit, L’intrigue et le récit historique, 1983, Editions du Seuil, Paris, pp21-23.  



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيةالسنة    -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(256) 

فهو منذ البداية يمارس وظيفة اإل��ام باستقاللية هذا العالم و�الّتا�� بإم�انّية    .ئييصوغ فعليا امل�ن ا�ح�ا

غة،  
ّ
ة الل

ّ
م �� الّزمن الّسردّي ح�ن تخضعھ إ�� خط

ّ
وجوده. ولذلك �عّد الكتابة عامال هاّما من عوامل التحك

ھ �ستعيد هذه االس 
ّ
ھ �ستعيد أحداثا ماضية، بل إن

ّ
تعادة بما �� رجوع إ��  خاّصة ح�ن ُيوهمك ا�حبك بأن

سر�د �� حّد  
ّ
غة يمتّد إ�� األمام دائما، وهذا ما يجعل الت

ّ
الوراء، رغم أّن الوقت الذي ينتظم فيھ شر�ط الل

الّسرد بزمنھ    يظفرذاتھ هو نوع من ا�خاتلة ال�ي تقوم أساسا ع�� مراوغة الّزمن، هذه ا�خاتلة غاي��ا أن  

. والّسرد �� سعيھ لتشكيل الّزمن ا�خاص ي�ون  1والعاّم ولو�ّ� العاملّي ا�خاّص رغم إكراهات الّزمن ال�وسم

ّية 
ّ
هو املسؤول عن �شكيل خيارات البطل ورسم هوّ�تھ، و�� خيارات ترسم ع�� الورق با�خضوع إ�� خط

ّية الّزمن. وقد رسم ا�حبك خيارات البطل "عبد هللا بن الّز���" �� مواجهتھ ل�خصم، فهو
ّ
ال    الكتابة ال خط

ھ املقبل ع�� املوت واملسرع إليھ ال املدبر  
ّ
ينتظر أجلھ بل �س�� إليھ، وال يخ��ى حتفھ بل يطلبھ �شوق، إن

املنظومة   بالقتال وفق  يل��م  ھ 
ّ
ألن اكرة، 

ّ
الذ  �� ا�خواص  ندرة   

ّ
إال ها 

ّ
يحتل م�انھ ال  بّوأه  فالّتخييل  عنھ فرقا. 

و�را�� أصول الّتواجھ مهما �انت الظروف واألحوال، ذلك    القيمّية ال�ي تمّ�� الفرسان عن غ��هم من القتلة،

ما من أجل غ��ه، ومن أجل ما يراه أساس لقيام األّمة، وهو مقتنع  
ّ
ھ ال يقاتل من أجل ذاتھ أو مصا�حھ، و�ن

ّ
أن

ھ يحمل سيفھ للّدفاع عن العدالة والعمل ع�� تحقيقها.
ّ
 أن

ما �� قّوة محكّية قامت بصياغ��ا سردّية    ،��اوقّوة البطل ليست قّوة محضة يمكن قياسها أو مالحظ 
ّ
إن

بي��ا و��ن ما   بالّتقد�س و�كث�� من اإل�جاب، فخلطت  الّتداول  أثناء هذا  اكرة 
ّ

الذ ف��ا 
ّ
للّتداول، وغل قابلة 

ف 
ّ
ھ ما أن ي�ون الّسرد مس�ونا ��اجس الّتخليد حّ�ى يتوق

ّ
ر �� فعل التأر�خ من صدق وحياد، ألن

ّ
يجب أن يتوف

أن   صفة  عن  الكتساب  يؤّهلها  للقوة  معّينا  شكال  املسّردة  ات 
ّ

الذ منح  ع��  �عمل  والّتخييل  تأر�خا.  ي�ون 

سقة ومنتظمة انتظاما سببيا، بما يؤّهلها أن  
ّ
البطل، فتصبح سردّي��ا قابلة للنقل ع�� محا�ا��ا ألفعال مت

سيان. ت�ون أعماال بطولّية باهرة، فأعمال البطل تخ�� عنھ وتر�خھ �� الذاكرة 
ّ
 بما يحفظھ من الن

ر�قة ال�ي ��ا مات، فعدم نجاتھ من 
ّ
والبطولة �� سردّية عبد هللا بن الّز���، تحّققت �عد موتھ بل قل بالط

املوت هو األمر الذي أسهم �� إدراجھ ضمن قائمة األبطال، كما أّن طر�قة موت عمارة بن الوليد تا��ا �� 

 
ّ

عراء مصاريع الهوى، ع�� عذرّ���م و�باحّيتھ. ألّن البطل يحيا و�موت  الّ�حراء �� ال�ي رّسمتھ �� قائمة الش

اكرة بالوساطة �� حفظها ع�� سرد ح�ايات العشق أو املالحم البطولّية. وتظهر  
ّ

وفق سردّيتھ ال�ي تقوم الذ

ل عالقتھ باملوت، ألّن 
ّ
تقّبل املوت    أهّمية البعد الّسردي لقوة البطل، �� "مقتل عبد هللا بن الّز���"، �� تمث

ال�ي  ر�قة 
ّ
الط ��ا عليھ، أي  ال�ي أقبل  الكيفّية  ما 

ّ
الفرادة والّتمّ��، و�ن واإلقبال عليھ ليس هو الذي يمنحھ 

اختار ��ا موتھ، فقد يختار أشرف طرق املوت وأ��رها، املوت الذي سي��ّ�خ �� ذاكرة الّتار�خ. أّما عمارة بن  

طر�قة االفالت من املوت أو طر�قة    حيث أّن إلفالت من املوت،  � اإ�الوليد فتظهر مأساوّ�ة فعلھ �� سعيھ  

إن لم تكن محكّية ف�ي غ�� مثبتة وال ��يء يدّل عل��ا أو يمنحها شكال ومع�ى،   ،اإلقبال عليھ �� حّد ذا��ا

 
ولى  -1

ٔ
بعة اال

ّ
، "يوهم 74، ص 1990تقول، يمنى عيد، تقنيات الّسرد الّروائي في ضوء المنهج البنيوّي، بيروت، دار الفارابي، الط

ّن 
ٔ
ّن الكالم يتوّجه إلى الوراء في حين ا

ٔ
مام." القّص ا

ٔ
ّية متقّدمة باّتجاهها على الورق إلى اال

ّ
   الكـتابة تبقى في الحقيقة خط
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ات بما ُيتاح لھ من إم�انات تخييلّية  مع�ى  فالذي يمنح  
ّ

لذات البطل هو ا�ح�ي الذي يقوم بتشكيل هذه الذ

غة  
ّ
غة، فحيوّ�ة الل

ّ
�سمح بھ من إم�انات فر�دة �� الّتصر�ف عالمّي، �� ال�ي تقوم بتشكيل   وماتمنحها إّياه الل

الّتكرار،  و حياة بطولّية فر�دة ومختلفة،   أو  الّتقليد  البطل فردا ممتنعا عن  أّن  تجعل  الّتخيي�� إذ   العالم 

ھ
ّ
أن البطل كذبة وعاملھ ممتنعا، إال   مّرة واحدة، وقد ي�ون وجود 

ّ
إال ل 

ّ
  يتحّقق   لبطل من األبطال ال يتش�

وا�جسارة   جاعة 
ّ

ال� قيم  من  ات 
ّ

الذ بھ  تحلم  ما  أر��  بصياغة  يقوم  ھ 
ّ
ألن ممكنا،  صدقا  لي�ون  بالّسرد 

قاة ما ��ابھ الّناس، وقد يقوم بصياغة  وا�جازفة ال�ي يكمن وراءها غضب ل�حّق يدفع البطل إ�� املغامرة ومال

ات من نوازع الّرفض ال�ي �س�� بھ  
ّ

فيخرج منھ غ�� راض ألّن الهوى    ، ستعادة ملكّية ا�جسدإ�� ا أعمق ما بالذ

فهو البطل املهزوم مقارنة بالبطل الذي خطا إ�� املوت بخطو واثق مؤّسسا    ،استعبده حيث رام أن يحّرره

ل خاّص  ل 
ّ
تمث ع��  مث��ة  بطولتھ  خلطة  إّ��ا  ا�خطر،  ر�وب   �� واإلفراط  بالّ��ّور  ا�خلوطة  جاعة 

ّ
ال� قيم 

لهذه   وتأو�لھ  روايتھ  يقّدم  وال�ّل  األلسن،  وتتناقلها  تداولها  يتّم  إذ  رصيد،  من  ل�خ��  ما  �ّل  و��  مشّوقة، 

جاعة 
ّ

ل    ال�
ّ
قّوة للّتعا�� عن ا�حياة  تمنحھ تلك ال و تب�ى عل��ا سردّية البطل ا�حارب،  أخالقّية  قيمة أ  ال�ي تمث

ھ هو من قّرر  
ّ
أن ا�جسدّية، صا�عا زمنا خارج الّزمن مقّررا مص��ه �عزمھ، فعبد هللا بن الّز��� �عتقد عدّوه 

ھ بثباتھ ونزعتھ املتعالية كسر هذا االعتقاد ح�ن حّول رمزّ�ة ا�حلم من مص�� مشؤوم ي��ّدده  
ّ
 أن

ّ
مص��ه، إال

هادة. إ�� �شارة با�خالص نالها ع�� 
ّ

 الش
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م للتعب�� عن مع�ى يوّد نقلھ، لكّنھ غالبا ما  
ّ
غة املكتو�ة أو املنطوقة مألى بالّرموز ال�ي يتوّسل ��ا املت�ل

ّ
الل

ل الّرمز �� مصط�ح  
ّ
الّصور ال�ي ال ت�ون وصفّية تماما، و�تمث أو اسم أو ح�ى �ستخدم أيضا اإلشارات أو 

 أّ��ا تحمل مضام�ن خاّصة إضافة إ�� معناها املألوف والوا�ح.  
ّ
صورة قد ت�ون مألوفة �� حياتنا اليومّية، إال

ولهذا قد ت�ون ال�لمة أو الصورة رمز�ة، ح�ن تدّل ع�� ما هو أك�� من معناها الوا�ح واملباشر، و��ون لها  

أو ي ُيحّدد بدقة  "باط�ي" أوسع من أن  للّرمز، يجد اإل�سان  جانب  العقل  تاّما. ومع اكتشاف  فسر تفس��ا 

نفسھ منقادا إ�� أف�ار تقع ما وراء قبضة املنطق، ولذلك يرى" �ارل غوستاف يو�غ" أّن صناعة اإل�سان  

واقعة   ألّية  شعوري 
ّ
الال ا�جانب  ألّن  األحالم،  ش�ل  ع��  عفوّ�ة  و�صورة  أيضا،  شعور 

ّ
بالال ت�ون  لرموزه 

ف لنا �
ّ

�بة ال�ي تنمو ف��ا معظم الّرموز، و�عضها قد ي�ون ذا طا�ع نبوئّي  يتكش
ّ
، 1� األحالم، فاألحالم �� ال�

 
ليف  -1

ٔ
كارل غوستاف يونغ، اإلنسان ورموزه، سوسيولوجيا العقل الباطن، ترجمة عبد الكريم ناصيف، دمشق، دار الّتكوين للّتا

ولى 
ٔ
بعة اال

ّ
ّنه في عالم الحلم ال يظهر هذا الجانب على شكل  57-20، ص ص 2012والّترجمة والّنشر، الط

ٔ
، يذكر غوستاف يونغ ا

ّن عددا من علماء تفكير عقالنّي، بل على شكل صورة 
ٔ
رمزّية. وبناء على دليل كهذا يفترض علماء الّنفس وجود العقل الباطن، رغم ا

خر 
ٓ
ّن بعضها اال

ٔ
 ا

ّ
حالم تدّل على اضطرابات مرضّية، إال

ٔ
ّن بعض اال

ٔ
خرين والفالسفة ينكرون وجوده، ويرى غوستاف يونغ ا

ٓ
الّنفس اال

ن تحدث بزمن طويل، وهذا ليس قد يمّثل توقا سّريا لشيء ما، وقد ينذر بخطر ما، وق
ٔ
حيانا عن مواقف معّينة قبل ا

ٔ
د يعلن الحلم ا

زمات تكون ذات تاريخ الشعورّي طويل، 
ٔ
ّن كـثيرا من اال

ٔ
شكال اإلدراك المسبق، ال

ٔ
من باب المعجزات بالّضرورة، وال هو شكل من ا



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيةالسنة    -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا
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إذ قد يحمل نذيرا و�أّن ا�حلم يرسم أفق الفعل و�وجهھ، فالّرؤ�ا ال�ي رآها قاتل عبد هللا بن الّز��� �� من  

ھ  الّرؤى ال�ي قد توجهها روح القسوة، تلك الّروح ال�ي �سكن األسا 
ّ
ط�� وا�ح�ايات فتوّجهها توج��ا مأساوّ�ا، إن

 
ّ
يتوق للّرمز  العم��  الّتفس��  فإّن  اإلرادة. ولذلك  إ�� كسر  ا�جد ويس��  �عادي  الذي  ا�حالة  ا�حلم  ف ع�� 

هنية ل�حالم، أي ع�� حالة "األنا" لديھ و�� باعث الّرغبة وال�امن وراءها. و�عض األحالم قد ت�ون صناعة  
ّ

الذ

فة �غالف دي�ّي، ف�ي ال تنقاد مثلما  تخييلّية فت
ّ
ل �شكيال سردّيا، ح�ن ت�ون �� نوع من الّنصوص املغل

ّ
تش�

�عب��   من  متنّوعة  أش�اال  ل 
ّ
تمث ألّ��ا  بيسر،  لها  �ستسلم  وال  الّتار�خّية"  "املعرفة  إ��  خضر  العادل  يقول 

ما �ستقبل ما �ان م��ا صادرا من  الّنفس، ومن أجل ذلك "ال تتلّقى من ا�حقائق ما �ان من نتاج الّتار�خ و 
ّ
�ن

ل    onirique"1ا�ُحلمّية    Le religieuxمنا�ع الّدي�ّي  
ّ
وقد ي�ون ذلك حال سردّية الرؤ�ا ال�ي رآها القاتل وتتمث

�� س�خ جلد عبد هللا بن الّز���، هذا الّس�خ هو �عب�� عن رغبة دفينة �� ان��اك ا�جسد ونزع �ّل ما هو عليھ،  

�ع هو
ّ
�حرمانھ من الّتكف�ن والّدفن، و�كرام املّيت تكفينھ ودفنھ، فالّس�خ    ة قّمة الّتنكيل بھ وتوطئ  هذا الن

ات، بما �� ذات مكّرمة، ألّن "األنا بما �� جلد" تكّرس ألعمق ما �� اإل�سان، ولذلك  إذن  
ّ

هو نفي عميق للذ

ل املّيت، و 
ّ
 يمث

ّ
ا�ي الذي يحيط بجسد  يرى العادل خضر أّن الكفن ليس مجّرد إيقونة أو داال

ّ
ما هو ا�جلد الث

ّ
�ن

ة،  2املّيت
ّ
ھ يلغيھ ولكن برفق وليس مثل الّس�خ الذي �عّ�� عن أق��ى أنواع الّتعامل البارد مع ا�جث

ّ
  في�ون ، إن

باعتباره ثو�ا داخلّيا   املوت، كما هو ا�جلد األص�ّ�  إ�� عوالم  ا�ي الذي �س�� لالنتقال 
ّ
الث الكفن هو ا�جلد 

ي�
ّ
خص كمال جسمھ، و�جعلالعظا  غط

ّ
ات تماسكها ولل�

ّ
شيئا مثل" األنا بما    ھم وال�حم و�حم��ا، و��ب الذ

، فالّس�خ �� الرؤ�ا هو املعلن عن نّية القتل والّنفي، خارج إطار الّتكر�م الذي  » Le moi peau «هو جلد"  

عالم األموات. هذا الّس�خ هو  يكفلھ الكفن ح�ن ��ب املّيت عالمة موتھ، معلنا انتقالھ للق�� ومن ثّمة إ��  

، وهو بمثابة ا�حرمان  3ممكن بمثابة "كشط ا�جلد" الذي ال يمكن أن يتحّقق �� الواقع بل �� عالم تخيي�ّ�  

من هبات وهدايا يتلّقاها املّيت قبل أن يكّرم بالّدفن مل�افأتھ ع�� أعمالھ البطولّية. إذن فرؤ�ا الّس�خ �� ا�خ��  

عن عمل عبد هللا بن الّز���، �� إطار من الّصراع ال��اجيدي املكّرس    لةع صفة البطو �� نوع من العقاب بن� 

لّية ا�جدارة وا�حقارة، فهو صراع مداره استحقاق ا�جدارة أو إ�حاق ا�حقارة، هو نوع من الّ�جال الذي  د�ج

العزم الوضيع ملنع   الّز��� لم �ستسلم لهذا  القتال، ألّن عبد هللا بن  ع��    إصرارهالّدفن والتكف�ن، ب�سبق 

هادة، ساندا ظهره  
ّ

جدار الكعبة مستمّدا من امل�ان  إ��  القتال سائرا قدما لتجسيد حلمھ ا�خاص وهو الش

 
ح

ٔ
زمات، فنسعى لتحقيق الحلم، وبعض اال

ٔ
ّننا نكاد نتحّرك باّتجاه تلك اال

ٔ
ت الملك حّتى ا

ٔ
نبا

ٔ
الم تعمل كما عملت نبوءة "ولفي" التي ا

ن اجتاز النهر المذكور وهزم هزيمة ماحقة في المعركة التي 
ٔ
 بعد ا

ّ
ّنه إذا اجتاز مهر هاليس فسيدّمر مملكة واسعة، ولم يعد إال

ٔ
كروسو ا
 خاضها.

ولى  -1
ٔ
بعة اال

ّ
 . 60، ص 2015العادل خضر، في الّصورة والوجه والكلمة، مقاالت ميديولوجّية، تونس، الّدار الّتونسّية للكـتاب، الط

ولى  -2
ٔ
بعة اال

ّ
، ص  2017العادل خضر، القّص والماليخوليا في الحكايات والمواضيع الّضائعة، تونس، الّدار الّتونسّية للكـتاب، الط

ّن فكرة  لباحث فصله بقولة لبول فاليري ، يصّدر ا52-50ص 
ٔ
عمق ما في اإلنسان الجلد'، ويذكر ا

ٔ
 لهي   Le moi peauوهي: "ا

Didier Anzieu، .ّنه متصّور مفتاح في علم الّنفس والّتحليل الّنفسي
ٔ
نا الجلد با

ٔ
 معّرفا هذا اال

 51المرجع الّسابق، ص  -3
ّ
ّول إال

ٔ
عمال اإلخراج الفّني  ، يقول العادل خضر: "ال يمكن كشط الجلد اال

ٔ
 une mise enبعمل من ا

scene  جسادا مكشوطة وهي تمسرح عمل الّسلخ الّتشريحّي
ٔ
في نوع من الّرسوم الّتشريحّية التي تعود إلى عصر الّنهضة تمّثل ا

dissection anatomique .إلظهار ما يختفي تحت الجلد ، 
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سا. ولعّل أبرع ما يكّرس لبيانّية الّرؤ�ا �� رأينا هو قيامها ع�� ثنائّية  
ّ
قداسة تح�ي جسده من أن يموت مد�

�ن �انت الرؤ�ا األو�� مغرقة �� املاّدّية ال�ي �شّد ا�جسد إ�� أرضّيتھ ا�حدودة، فإّن الّرؤ�ا والّرؤ�ا املضاّدة، فل

مرئّي 
ّ
هادة قد بنيت ع�� تخييلّية الوقوف �� منطقة وسطى ب�ن املرئّي والال

ّ
صا�عة   رؤ�ا عبد هللا بن الّز��� للش

ّن البيان هو األثر الذي يمنحها  عاملا ممكنا ال نرى لھ رسما خارج حدود البيان، بما هو بنيان مرصوص، أل 

بالبصر ُيرى  �� تداخلها مع األشياء فالبيان هو ترجمان ملا يمكن أن  ال�لمات  يق��ا من فو��ى  ،  1انتظاما 

�انت   فإذا  واالستشراف.  ا�حدس  إ��  ا�حس  متجاوزا  القر�حة،  بفرط  أي  والّتوق  بالبص��ة  يرى  ما  وأيضا 

"مستورة البيا�ي  املتصّور   �� وحشّية، ومحجو�ة مكنونة"  املعا�ي  و�عيدة  املع�ى   (املرجع)خفّية  إظهار  فإّن 

. فاإلخبار هو وسيلة لكشف املع�ى 2الّدالالت  ي�ون بكشف قناعھ وهتك سبلھ �اإلخبار وحسن استعمال  

�ّي ع�� و�ظهاره، بما يتضّمنھ �� رأينا من �حنة داللّية تتجاوز الوظيفة األو�� لإلخبار لتفتح باب الّتأو�ل البيا

تأسيس املع�ى، والعملّية الّتأو�لّية عملّية بيانّية ترمي إ�� تقليص املسافة    مصراعيھ، ألّن التلّقي مسؤول عن

ولذلك فإّن تأو�لّية الرؤ�ا ال تقف عند �و��ا حدثا نفسيا أو تخييلّيا، بل �س�� إ�� رسم   ب�ن املع�ى واملتقّبل.

الال��ا مّما ُيرى فعال إ�� املمكن رؤ�تھ، ومهما �ان نوع الّداللة فإّن  حدودها البيانّية القصوى ال�ي تتدّرج د

. ونحن إذا اعت��نا الّرؤ�ا �� املرئّي الالمرئّي، أو  3املسافة  املع�ى يقف ع�� بون م��ا ويستد�� الّتقّبل لتقليص  

لّقي، جاز لنا أن �عت�� العالم الالمرئّي الذي يتحّول إ�� مرئّي ع�� الّتأو�ل الذي يقّرب صورتھ البعيدة من املت

من   الّرائي  غّ��  ما 
ّ
�ل خواّصها  تختلف  املمكن  العالم  وم�ّونات  والعيان،  الّنظر   �� مختلفة  طر�قة  املمكن 

 بن الّز��� �� "�شييد ثقا�ّ�" أسهم �� صناعة عالم البطل الذي    موضع رؤ�اه. والّرؤ�ا �� خ��
ّ

مقتل عبد �

أو   ا�ح�اية  واضع  صنع  من  وخلودا  هو  مجدا  استشرفت  أّ��ا  هو  الّرؤ�ا  هذه   �� ما  أخّص  ولعّل  ساردها، 

مخالفة هوى رائ��ا، ألّ��ا تقاطعت مع الرؤ�ة اإليمانّية للبطل، إذ رأى �ع�ن اإليمان ال �ع�ن العيان، فاالعتقاد  

با الّتن�يل  من  قّو��ا  استمّدت  للبطل  اإليمانّية  فالّرؤ�ة  املمكن.  ا�ح�اية  عالم  من  القاعدة  جزء  عتباره 

غوي نظامها وأسسها،  )1(األساسّية األو�� من القواعد املؤسسة ل�خالفة
ّ
، ال�ي استلهمت من هذا الّنّص الل

توظيف الّنّص تّم بأوجھ مختلفة و�طرق متضار�ة، تواجھ ف��ا من هو �� الّسلطة مع من يرى نفسھ   غ�� أّن 

امل��ة األساسّية لتار�خ ا�خالفة ا�حافل بالعنف والّدموّ�ة،  من املعارضة أحّق ��ا. فالّتنازع ع�� الّسلطة هو  

الّس والّس  باملفهوم  ��ا مجتمع من ا�جتمعات  لطة  يتمتع  ال�ي  لل�لمة �� نطاق الصالحيات املشروعة  يا��ي 

اإل�سانّية، وتمنح هذه الصالحيات من خالل القنوات املع��ف ��ا رسميا، فالّت�ليف بالقتل تطبيقا للّرؤ�ا  

بتفو�ض من رأس السلطة، ال�ي ترى ابن الز��� غ�� جدير �شرعّي��ا. فهو املتمّرد يطمح إ�� تفكيك �سقها  �ان  

�� سبيل ذلك،  النفس  ھ، ح�ى و�ن قّدم 
ّ

إ�� نفي ما يراه ضالال سائدا وز�فا يجب فك اإليديولو�ّ�، ساعيا 
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 أّن  فف�ح ز�ف الّسلطة وتدليسها قد يذهب بالبطل إ�� أن �غامر بوجوده و�ض
ّ
عھ أمام خطر االنتفاء، إال

التقاطع ب�ن ما هو سيا��ّي وما هو دي�ّي يجعل حراك البطل يتجاوز ا�حدود إ�� عالم ال محدود وهو الذي  

�ستمّد امتداده من الّسلطة الّسماوّ�ة ال�ي ال تضّيق ��ا حدود، و��ذا ي�ون مجال حراك البطل أوسع من  

 
ّ
ى لھ ا�حراك إن ظّل مقّيدا بحدود ا�جسد، فمن شروط االنتشار الّسماوي  مجال الّسيادة األرضّية، وال يتأ�

هادة، ولذلك فإّن س�خ    اليصبح انتفاء ا�جسد انتصارا رمز�  تقديم ا�جسد والتخّفف منھ،
ّ

يا �� نيل الش
ّ
متجل

ھ يرمز إ�� االنطالق والتحّرر وا�خروج من ضيق ا�جلد،
ّ
وهو يكشف    جسد بن الّز���، و�ن أر�د بھ التنكيل، فإن

الز�ف و�ف�ح العنف ويس�خ القناع عن القتلة. وهذا ما يمنح ا�حرب خلفّي��ا امليتاف��يقّية األك�� عمقا،  

ھ إذا  
ّ
شروط معّينة ت�ون بنية امليتاف��يقا سببا �� ا�حرب أو إطارا وج��ا لفهمها ح�ن تتأّسس  تظافرت  ذلك أن

ّية"
ّ
"ال�ل وا�خضوع  1ع��  الواجب  أخالق  ع��  أي  املكتمل،  ،  الواحد  باملعتقد  ترتبط  دينيا  و��  ل�جماعة، 

واجتماعيا �ش�� إ�� الهوّ�ة ا�جماعّية ال�ي تحّدد مجال الذات ا�جمع "نحن" �� �عارضها مع اآلخر الغائب  

ات ا�جمع متمّ��ة بالّتّفوق ع�� من سواها، ال �سمح بالّتمايز واالختالف والتباعد  
ّ

مختلفا ع��ا أو مارقا، فالذ

ية  وا�
ّ
 ينب�� إقصاؤه واستبعاده، ألّن ال�ل

ّ
خروج عن دائر��ا، فاملتمّرد ُيفرض عليھ أن �عود إ�� ا�جماعة و�ال

�ع�ي أّن ال�ل واحد، وال ينب�� أن يتمايز أحد ع�� ال�ل، أو أن �عاند الواحد �� واحدّيتھ. فا�خروج عن ال�لية  

ا ألنھ ين�ي تناه��ا، و�مزق واحدي��ا، و�زعزع تطابقها  أو منافس��ا أو تقديم بديل ع��ا، ��ّددها ��ديدا شديد

ينب�� إدماجھ، و�التا��   تباعد أو خروج ع��ا، فاآلخر ا�خالف  أّي  ال�لية  رها بفراغا��ا، لذلك ترفض 
ّ

و�ذك

باإلبادة   أو  العر�ّية،  القبائل  دأب  �ان  وذلك  وا�خلع  بالعزل  وجوده،  إلغاء  أي  إقصاؤه  أو  اختالفھ  إلغاء 

ھ عقاب عن ا�سالخ الفرد عن ا�جسد ا�جما�ّ�.   والّس�خ،
ّ
 س�خ ا�جسد و�أن

ول�حرب أش�ال عّدة فقد ت�ون �� الّسياق القب�ّ� مبنّية ع�� املباغتة و�حداث املفاجأة إلر�اك العدّو، وقد  

د�
ّ
يقة ال�ي خل

ّ
�ا  ت�ون صراعا شر�فا ب�ن فارس�ن أو بطل�ن ال يخشيان املوت أبدا، إ��ا تلك املواجهات الش

فيھ   تتداخل  رسما  عاملها  ورسم  بإعاد��ا  الّسرود  من  عّدة  أش�ال  تضطلع  إذ  الشعبية،  اكرة 
ّ

والذ املالحم 

باعتباره رمزا إيطيقّيا تخ��ل صورتھ معا�ي املواجهة والّنبل.   البطل ا�حر�ّي  ل 
ّ
بالّتار�خ، و�تّم تمث األسطورة 

��: أين تكمن إيطيقا هذه املواجهة؟ وهل  اّسؤال التّ ونحن ح�ن نبحث �� خ�� مقتل عبد هللا بن الّز��� نطرح ال 

تنكيل با�جثة وحرمان أّمھ "أسماء بنت أ�ي بكر" من دف��ا؟ فمواجهة  
ّ
يمكن اعتبارها مواجهة أقران وقد تّم ال

جاعة، وال تنطوي ع�� دوافع نفسّية  
ّ

رجل لرجل �� معناها الّنبيل ت��جم قيما عقلّية من قبيل البأس وال�

ھ التجأ  أساسها ال
ّ
 من كرامتھ، خاّصة وأن

ّ
ّضغينة ونوازع االنتقام، فالبطل الفارس ال يحتقر ا�خصم أو يحط

تّم كسر قاعدة من دخل الكعبة فهو آمن. والفارس �عت�� الّسيف هو الّسالح األمثل    و�الّتا�� فقد  ،إ�� الكعبة

ال�ي يقبل باملواجهة املباشرة واألك�� قر�ا، تلك  الفارس ع�� املوت بفرح منقطع    ألنھ هو الذي �سمح  ف��ا 
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، �� اختياره �خصمھ ومواجهتھ ��جاعة، وأمانتھ  1املشهد  الّنظ��، وأشيل نموذج غر�ي مفّضل لتمثيل هذا  

 �� عهوده، و�خالصھ �� وعوده، وعده حق وعهد ودين. 

  عالم السّحر:    - 2- 3

� عالمّيا من خالل وسيلتھ   
ّ

تج� البطل، وقد  الوليد غّ�� وجهة عمل  بن  �� خ�� عمارة  الّ�حري  العمل 

الفعلّية "النفخ"، ذلك أّن وسائل الّ�حر وأدواتھ تتنّوع من سردّية إ�� أخرى، فقد ت�ون ع��ى أو نوعا من  

ھ من عمل الّسواحر  األطعمة أو ما شابھ، والّنفخ قر�ب من الّنفث وأقّل من الّتفل، إذ ُعرّ 
ّ
سان بأن

ّ
ف �� الل

بدليل اآلية التالية: " ومن شّر الّنفاثات �� العقد"، إذ أّن الّسواحر ينف�ن �� العقد بال ر�ق، وقد �غّ�� النظرة  

قافة واملعتقد، ففي الّصالة عند املسلم تتم االستعاذة من الشيطان ونفثھ  
ّ
إ�� الّ�حر والّ�حرة بتأث�� من الث

ما أّن النفخ يدخل �� إطار اإلعالنات اإللهّية واألعمال امل�جزّ�ة مثل الّنفخ �� الّصور أو ما جاء من  ونفخھ، ك

"
ّ

كر ا�حكيم: "فانفخ فيھ في�ون طائرا بإذن �
ّ

ا لنسمة ا�حياة ��  2أمر املسيح �� الذ
ّ
. فالّنفخ قد ي�ون بث

الّ�ّحة ومن ثّمة سلبھ ا�حياة، كما هو ا�حال مع    ا�جسد إذا �ان بأمر رّ�ا�ّي، وقد ي�ون عقابا ل�جسد �سلبھ

ھ ا�جزاء الذي  
ّ
ط عقابھ ع�� عمارة بن الوليد جزاء مستحّقا لن�قھ املغامرا�ّي. إن

ّ
سواحر الّنجا��ّي الذي سل

عالم   من  و�خصّيات  �الّسواحر،  ا�خيال  عوالم  من  �خصّيات  ب�ن  ا�خ��   �� جمع  ح�ن  التخييل  صنعھ 

مرو بن العاص. فالعناصر الّتار�خّية �� ال�ي وّجهت الفعل الّسردّي نحو اإل��ام بأّن  الّتار�خ �الّنجا��ّي وع

 �� االعتقاد  نحو  يوّجھ  األحداث  بواقعّية  واإل��ام  الواقع مرجعا،  محيلة ع��  وتحّققت  تّمت  قد  األحداث 

ّن االعتقاد يوجھ التلّقي، و�حّدد  و�الّتا�� فإ  ،�ّحة الّنتائج. إذ أّن تأث�� الّ�حرة قد ُيفّند، وقد ُ�عتقد �� �حتھ

نوع العالقة ب�ن الباث واملتقبل ف�ي إّما أن ت�ون إن�ارا و�ّما أن ت�ون تصديقا. خاّصة وأّن للّدين موقفا من  

ھ  
ّ
ياط�ن ولذلك تّم اعتبار الشعراء إخوة لهم، ويعّرف األزهرّي الّ�حر بأن

ّ
الّ�حر، إذ �عت��ه من أعمال الش

قّرب فيھ إ��
ُ
يطان و�معونة منھ، والّ�حر هو األخذة ال�ي تأخذ الع�ن ح�ّ   عمل ت

ّ
ُيظّن أّن األمر كما ُيرى،    ىالش

أّ��ا   "يا  الّتالية:  القرآنّية  اآلية  بدليل  اإلسالم،  قبل  الّساحر  م 
ّ
عظ ولذلك  ودّق،  مأخذه  لطف  ما  �ّل  وهو 

نا ملهتدون"
ّ
فقد نودي   اآلية الّتاسعة واألر�عون).(من سورة الّزخرف،  الّساحر ادع لنا رّ�ك بما عهد عندك إن

مو��ى باستخدام أداة الّنداء أ��ا تبعيدا و�جالال، ألّن الّساحر �ان �عتا محمودا، والّ�حر �ان علما مرغو�ا  

. ونحن نرى ��  3مثلها  فيھ، فقالوا لھ يا أ��ا الّساحر ع�� جهة الّتعظيم، إذ جاء بامل�جزات ال�ي لم �عهدوا  

وساحر  ا�خ��   البيان،  ساحر  ب�ن  تّمت  فاملواجهة  إذن  اعر، 
ّ

الش وشيطان  الّسواحر  سلطان  ب�ن  صراعا 

عر"،  
ّ

الّسلطان، ولعّل أهّم ما �� املقّدمة الّنقدّية ال�ي وضعها لسان الّدين ا�خطيب �� كتابھ "الّ�حر والش

ذي تفيده "من" �� ا�حديث  ، معتمدا �� تفر�قھ ع�� الّتبعيض ال�ماذلك القسم الذي خّصصھ للّتفر�ق بي�

الّنبوّي "إّن من البيان ل�حرا" ف�حر البيان هو �عض من الّ�حر الذي "يخلب الّنفوس ويستفّزها و�ث�ي 
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. وقد ُجو�ھ هذا الّ�حر ببعض آخر من الّ�حر، األّول يقوم ع�� معسول الكالم الذي  1األعطاف و��ّزها"

ا�ي يقوم ع�� الّنفخ أو ال
ّ
كھ و�ذهلھ  �غوي ويغري، والث

ّ
ط قّوتھ ع�� الصدر من ا�جسد فيتمل

ّ
ّنفث الذي �سل

عر ال�ي �� سبب البالء، وخاّصة موهبة ذلك الّنوع من  
ّ

عن نفسھ، نازعا ما استقّر �� الّصدر من موهبة الش

بن   عمارة  إ�حار  إ��  اعر، 
ّ

والش الّساحر  ب�ن  ال��اجيدي  الّصراع  هذا  انت�ى  وقد  بالقلوب.  ئط 
ّ

الال عر 
ّ

الش

ساء و�حر البيان إ�� فضاء الّتيھ مخالطا الوحوش �� ا�خالء، مأخوذا عن  الول
ّ
يد، منصرفا عن �حر الن

املؤّسسة   مع  التحام   �� إّما  و���مجها  التخييل  يصنعها  ال�ي  الفحولة  تلك  املنفلتة،  فحولتھ  وعن  نفسھ 

ھ �� الّتار�خ، مثلما نراها ��  . ذلك أّن للفحولة أك�� من خطاب وأك�� من وج2معها  االجتماعّية أو �� �عارض  

هذا ا�خ�� وغ��ه من األخبار ال�ي حفظ��ا األغا�ي، مصّورة أنواعا من العنف املاّدي وم��ا ا�خ��ي، والّ�حر  

ط ع�� عمارة بن الوليد صنو تخيي�� لھ صنعھ ا�حبك، وهو خ��ي �س��دف الّنفس قبل ا�جسد. 
ّ
الذي ُسل

مشؤ  مص��ا  راسما  باملوت  الّ�حر  املغامرات  و�نت�ي  من  الّنوع  هذا   �� خاّص  حضور  وللموت  للبطل،  وما 

مبنّية ع��    �� مسرحّيتھ  الدونجوانّية، وهو الذي يؤّهلها أن ت�ون ذات طا�ع تراجيدّي، فأسطورة دونجوان

سرحّية ا�حقيقّي،  املاملوت وع�� ا�حضور الفاعل للمّيت، لذلك الّتمثال الذي دّبت فيھ ا�حياة، وهو بطل  

إ�� ما وراء هذه ا�حياة، وعالم االرتباط باملقّدس، وهو الذي اقتّص من ال�� الذي أهانھ وان��ك    والوسيط

الّنجا��ّي من عمارة بن الوليد، إّن هذه البطولة الدنوجوانّية ال�ي ال ��دأ ��  3عرضھ ، تماما مثلما اقتّص 

 
ُ
ت الّدوام وأن  تولد ع��  أن  قابلّية  لها  ساء، 

ّ
الن بعث من جديد، ف�ي ملك مشاع مرن، تصّيد �حاياها من 

ل النموذج  
ّ
وقّصة مفتوحة �ش�ل �امل وقابلة للّنفاذ، بحيث تتقّبل الّتحّول دون أن تفقد هوّ���ا األو��، لتتمث

بينونة رمزّ�ة مّمن   الّتلّقي يقف ع��  ھ من جهة 
ّ
ساء. ولعل

ّ
الن ق ز�ر 

ّ
للّسماء واملتأن ا�جابھ  ل�خاطيء  املكّرس 

املوت محتمي  هادة  واجھ 
ّ

الش إطار   �� األّول  الوحوش،  ب�ن  هائما  املوت  فّر من  الذي  الكعبة، وهو  بجدار  ا 

ا�ي �� إطار العقاب الذي أ�حقھ بھ الّدهر فأ�حده. 
ّ
 والث
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 خاتمة:   -4

غوّي   �� عملنا هذا  رأينا
ّ
الل اآلداء  التخييلّية،    ،أّن  العوالم  بتشكيل  بما �ستدعيھ من عالمات، يضطلع 

ذه العوالم ��خا من الواقع، و�نما �� إم�ان غ�� متحقق وطر�قة أخرى �� تصوره و�شكيلھ،  هحيث لم تكن  

 العالمة تفقد ملكّيتا لنفسها داخل الفضاء الّتخيي�ّ�، فتض�� م�ّونا من م�ّونات الّنظام الّسيميائّي للّنّص،و 

 أّن العالمة حّ�ى و�ن أ�حت أس��ة الّنّص فإّ��ا تمنحھ داللتھ ا�حرّ 
ّ
ة وا�خاّصة و��ّيؤه الكتساب املع�ى، إال

ليوّجهها   بمزّ�ة التمفصل ال��كي�ّي، والتعالق والّنظم الذي �ستد�� العالمة من عواملها املعّقدة واملتداخلة

تحّدده التوجيھ  هذا  خاّصا،  القص��يّ   ،توج��ا  الّنّص  عاملھ    ،��  بصنع  يقوم  الذي  ا�حبك  مقتضيات 

الع بدراسة  قمنا  "أصغر وحدة ح�ائّية"،  التخيي�ّ�، وقد  �عت��  الذي  العر�ّي  ا�خ��  إطار   �� المات وعواملها 

فيتمّ�� عن ا�ح�اية ب�ون مركز الّتوجيھ فيھ يتمحور حول "الفعل" ا�حدث، ففي �ّل خ�� رأينا حدثا مركزّ�ا،  

ا�ي ��حر عمارة بن الوليد. وا�خ�� من األجنا
ّ
ق األّول بمقتل عبد هللا بن الّز��� والث

ّ
س الّسردّية ال��اثّية  يتعل

اكرة، تلك ال�ي ماز��ا أعمال بطولّية، وقد اف��ضنا أّن  
ّ

الّرا�خة �� ذاكرة الّتلّقي، وأك�� األخبار رسوخا �� الذ

هذه األعمال ال وجود لها خارج الّسردّية بما �� عالم عالمّي يحّدد وجهة العمل و�حّدد أفقھ، هذا العالم قد  

و  املرجع  أّما في�ون متفاعال مع  لھ.  ي�ون مواز�ا  بمعزل عن  يقد  ت�ون  أّ��ا ال  رأينا  باألعمال فقد  ق 
ّ
يتعل ما 

اإليحاء باألفق الدال�ّ� للعالمات ال�ي  � األهواء. هذا الّتفاعل ب�ن األعمال واألهواء يتكّفل ا�حبك بتشكيلھ و 

ال� األعمال  رحم  من  ق 
ّ
يتخل املع�ى  هذا  املع�ى،  عن  والبحث  الّتأو�ل  أبواب  خاّص  تفتح  تجاوز  عن  تنتج  ي 

�عارض   الوليد  بن  الّسياسة. فعمارة  أم من فرض  قافة 
ّ
الث العتبات من فرض  تلك  أ�انت  للعتبات، سواء 

بالّ�حر. ومثلما فتحت اإلم�انات   للممارسات ا�جنسية الشرعية، وقد عوقب  املثا�ّ�  الّنموذج  سلوكھ مع 

ا، فإّ��ا �� خ�� مقتل عبد هللا بن الّز��� فتحت أمام  اجتماعيّ   ور ظوا�حالّتخييلّية للبطل فضاءات املمنوع  

ة ان��اء وانتفاء، ساعيا أن ي�ون  
ّ
ة لالنطالق واالبتداء ال محط

ّ
البطل فضاءات املاوراء، ليص�� املوت محط

 رمزا لالقتداء، فقد حّول الرؤ�ا املشؤومة إ�� �شارة شهادة، متحّديا الّتنكيل وا�حرمان من الّدفن. أّما �� خ��

اعر
ّ

ھ استمات �� الّصراع متحّديا لّسواحر �شيطان الش
ّ
 . عمارة بن الوليد فن�ى أن

نا مطالبون" بفهم أحسن لھ" ع�� حّد عبارة سعيد  
ّ
�اث الّسردي فألن

ّ
ونحن إن اهتممنا بدراسة هذا ال�

اكرة    1يقط�ن
ّ

ھ خّزان الذ
ّ
نا لم نتعامل معھ با�جّدّية املطلو�ة فيما م��ى، باعتباره قطاعا حيوّ�ا ألن

ّ
إذ يرى أن

اكرة وما راكمتھ من آمال  
ّ

ا�جماعّية، وخّزان املتخّيل ا�جما�ّ�، الذي يقّر�نا من فهم طر�قة اشتغال هذه الذ

 
ّ
إن العالم،  إ��  ونظر��ا  بالّزمن  عالقتنا  لة 

ّ
مش� أن  وخيبات،  يمكن  ما  أعمق  ذواتنا،   �ستقرئ ھ  خاللھ  من 

ما هو سردّية خاّصة �ست��يء �� تأو�لها بمسار سردّيتنا العامة، ع��  
ّ
و�ستوعب أّن وجود �ّل واحد مّنا إن

ا��ا دون الوقوف ��ائيا مذهول�ن تحت وطأة التقد�س.  
ّ
ف �� مختلف محط

ّ
 التوق
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 : الملخصّ 

عت�� السلفية ا�جهادية وجها من وجوه اإلسالم السيا�ىي الذي ي��ر العنف للوصول إ�� السلطة و�غي��   
ُ
�

األنظمة االجتماعية والسياسية انطالقا من تأو�الت إيديولوجية للنص القرآ�ي ونصوص ال��اث اإلسالمي،  

 مة مشروع الدولة اإلسالمية.  و�رتكز فكرها ع�� وجوب تطبيق الشريعة وتكف�� ا�جتمعات واألنظمة و�قا

التنظ��ات   أهم  لنتب�ن  ا�جهادية  السلفية  خطاب   �� الدولة  مفهوم  بدراسة  املبحث  هذا   �� وا�شغلنا 

ممّ��اتھ   لھ  وتنظيما  عقيدة  املفهوم  هذا  أض��  فقد  مقّوما��ا،  وأبرز  إقام��ا  وطرائق  للدولة  السلفية 

ز
ّ

ر�ن للتيار ا�جهادي وع�� امتدادات    ومرتكزاتھ اإليمانية �� ا�خيال السلفي، وترك
ّ
اهتمامنا ع�� �عض املنظ

 هذا الفكر �� �عض ا�حر�ات اإلسالمية نحو حزب التحر�ر �� تو�س.  

ر�ن من  
ّ
أنظمة ا�حكم السائدة �� الدول العر�ية واإلسالمية ال�ي  واستد�� منا البحث تبّ�ن موقف املنظ

قوق اإل�سان والقيم ال�ونية وخصائص نظر��م للمجتمع  �ستند إ�� األح�ام الوضعية املدنية ومنظومة ح

بناء   عند  والتار�خية  والداللية  النصية  سياقا��ا  عن  القرآنية  املفاهيم  �عض  تحو�ل  مظاهر  لنستج�� 

 نظر�ات الفكر السلفي ا�جهادي ع�� غرار مفاهيم تطبيق الشريعة وا�حاكمية وا�جاهلية والتوحيد.  

ن البحث بآليات تحّقق الدولة الدينية، وا�شغلنا بدراسة مفهوم ا�جهاد  واهتممنا �� العنصر الثا�ي م

لنب�ن الفرق ب�ن ا�جهاد القرآ�ي وا�جهاد �� األدبيات السلفية، ومن أجل الوقوف ع�� املرجعيات املتحكمة  

الدينية   الدولة  مشروع   �� الثيوقراطي  ا�حكم  نظام  مظاهر  عن  والكشف  ا�جهادية  التنظ��ات  بناء   ��

يتأّسس    لفية، ولتأكيد قصور العقل السلفي وشلل الرؤ�ة السياسية �� مخيال اإلسالم السيا�ىي الذي الس 

ع�� توظيف املتعا�� واملقدس لبناء الدولة، والس�� إ�� تحقيق مآرب دنيو�ة ع�� املزج ب�ن الدي�ي املقدس 

 والسيا�ىي الدنيوي وت��ير شرعية العنف باسم الدين. 
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Abstract:  
 
Salafi jihadism is considered as a facet of the political Islam that justifies violence to 

gain power, and calls for a change in social and political systems based on ideological 
interpretations of the Qur’an and the texts of Islamic heritage. The Salafi ideology is 
based on the necessity of establishing an Islamic state project and excommunicating 
from islam societies and governments that deviate from the application of Sharia. As far 
as this subject is concerned, we have been preoccupied with the study of the concept of 
state in the discourse of Salafi jihadism in order to discern the most important Salafi 
theories of the state, methods of establishing it and its most prominent components, as 
well as to understand the foundations of the thinking of this religious group and their 
mental structure.  

The definition of the state has its own characteristcs and foundations according the 
salafi beliefs. Our attention focuses on some theoriticians of the jihadist movement and 
on the extensions of this ideology found in some religious movements and Islamic 
parties such as Hizb ut-Tahrir in Tunisia. In our research, we are required to clarify the 
attitude of these theoriticians regarding the prevailing systems of governments in the 
Arab and Islamic countries that are based on the positive law, system of human rights 
and universal freedoms.  

Also, we are required to show the theoreticians’ view of society in order to uncover 
aspects of the deviation of some Qur’anic concepts from their textual semantic and 
historical context, when building theories of the salafist ideology. In the second part of 
the research, we mainly dealt with some issues such as the mechanisms of realizing a 
theocratic state, the difference between Quranic jihad and the jihad as stated in the 
Salafist literature as well as the references controlling the Salafist theories.  

We also tried to reveal features of the political system in a theocratic state, the mental 
deficiency and the paralysis of political vision in the political Islam conception which 
employs the transcendental and the sacred in order to establish the state  and achieve 
political ends. Added to that, the political Islam was founded on not only mixing 
religious, sacred and political facts but also justifying the resort to violence in the name  
of religion. 
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   المقدمة: -1

ل  
ّ
مفهوم الدولة مدار اهتمام علماء اإلسالم قديما وحديثا، فا�شغل املنظرون السلفيون ا�جهاديون  مث

لتمنذ أوا
ّ
�� التعامل مع  مصدرا مهما  مؤلفا��م   ئل القرن العشر�ن �� رسم معالم "دولة ا�خالفة"، وقد ش�

 ة،الشرعي أفادت االتجاه ا�جهادي بالتنظ��ات العلمية و ، فضال عن �و��ا  ا�خالف�ن وتحديد نظام ا�حكم

ز �� هذا البحث ع��
ّ

ثالثة زعماء مصر��ن   وساهمت �� إكساب التنظيمات ا�جهادية حرفية عالية. وسن�ك

القادر بن عبد العز�ز واسمھ ا�حر�ي    وعبد )1982(ت   محمد عبد السالم فرج ) و 1966هم: سّيد قطب (ت

، وندرس مظاهر امتداد فكرهم وتأث��هم �� الواقع العر�ي واإلسالمي من  سيد إمام الشر�فدكتور فضل و 

 . 1ا�جهادية ع�� غرار حزب التحر�ر �� تو�سخالل �عض األحزاب السياسية والتيارات الدينية 

�عا�ج    أن  البحث  هذا   �� ارتأينا  السلفية  وقد  ا�جماعات  أدبيات   �� بالشريعة  وعالق��ا  الدولة  مفهوم 

اإلش�االت  ا�جهادية ومتشّعب  مهم  مبحث  ا�جهادي  السلفي  الفكر   �� الدولة  موضوع  ومتعدد    ألّن 

اء السلف مدار اشتغال مخيال أقطاب السلفية ا�جهادية ومنطلق  املرجعيات، فقد �ان الّنص القرآ�ي وآر 

األخرى،   الدول  مع  �عاملها  ومنطق  الدولة،  مفهوم  لبلورة  تأو�لهم  ومجال  ا�جهادي�ن  السلفي�ن  املنظر�ن 

ا�خطاب  وضبط معالم نظام ا�حكم ف��ا أو ما �عرف بالسياسة الشرعية، أو ليس للمخيال قدرة ع�� تطو�ر  

 ل الصور واألف�ار وفق توجهات سياسية وعقائدية واجتماعية مختلفة؟ و�شكيالدي�ي 

قة ببناء الدولة اإلسالمية وتنظيمها 
ّ
مثل تطبيق الشريعة    وآثرنا �� هذا املقام أن ندرس عّدة مفاهيم متعل

وا�جهاد املعرفية  وا�حاكمية  مرجعيا��ا  أبرز  بدراسة  اال�شغال  ف��ا  البحث  منا  و�قت�ىي  وأهم  ،  والدينية 

و�قودنا   السلف،  وتراث  القرآ�ي  بالنص  عالق��ا  واستجالء  واالجتماعية،  والسياسية  الفكر�ة  مستندا��ا 

تب�ن امتداد تأث�� املنظر�ن السلفي�ن ا�جهادي�ن �� �عض التيارات السياسية الدينية. لذلك    ��البحث كذلك إ

ق األ 
ّ
ول بصورة الدولة �� املفهوم السلفي ا�جهادي و�ّتصل  ��منا �� هذا البحث أن نجيب ع�� إش�ال�ن يتعل

 الثا�ي بكيفية بنا��ا.

ينب�� أن �سود   النظام الذي  الدولة؟ وما طبيعة  السلفي ا�جهادي مفهوم  التيار  رو 
ّ
فكيف عّرف منظ

انز�احهم عن االستعماال  أدبيا��م؟ وأين تكمن مظاهر   �� التأو�لية املعتمدة  ت  ف��ا؟ وفيم تتمثل األسانيد 

بالدولة مثل ا�حاكمية وا�جهاد؟   تأو�ل ا�جهاز االصطال�� ا�خاص   �� وما �� مختلف  النصية والتار�خية 

   اإليديولوجيات ال�ي �ع�� ع��ا �� ا�خيال السلفي ا�جهادي؟

 

 
هم  -1

ٔ
ما الدكـتور فضل مكـتاب “معال مؤلفاتهينتمي سيد قطب إلى جماعة اإلخوان المسلمين، من ا

ٔ
  فهو صاحب  في الطريق". وا

 كـتابي
ّ
حدث مراجعات فكرية عديدة،  "الجامع في طلب العلم الشريف" و"العمدة في إعداد العدة"، نظ

ٔ
ر للسلفية الجهادية، ثم ا

هّم الّد   عبد السالم فرج ويعتبر محمد 
ٔ
عاة إلى الفكر الجهادي من خالل كـتابه 'الجهاد الفريضة الغائبة'. لقد ساهم هؤالء في التنظير ا

نهم خرجوا عن الخط السلفي التقليدي، ودعوا إلى اعتماد الجهاد وسيلة لبناء الدولة ا
ٔ
لفكري والسياسي والعقائدي للّسلفية الجهادية ال

 والحكم باسم هللا.
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   السلفیة:في أدبیات الجماعات  هاتنظیموالدولة  معالم  -2

��منا �� هذا املقام أن نتعرف إ�� تار�خية الدولة �� الفكر السلفي ا�جهادي وعالق��ا بالدين، هل �ان   

هذا املصط�ح يحمل طا�عا سياسيا دنيو�ا مدنيا أم دينيا مقدسا لدى منظري الفكر ا�جهادي؟ وما أوجھ  

واألمراء وا�خلفاء  الرسول  أ�شأه  الذي  واإلسالمي  السيا�ىي  للنظام  ��    مماثلتھ  وما  �عد؟  من  املسلمون 

مرتكزا��ا العقائدية والتنظيمية؟ هل يحّق لنا أن نطلق ع�� النظام الذي أرساه الرسول وا�خلفاء �سمية  

 الدولة؟

إّن الالفت �� أدبيات السلفية ا�جهادية اق��ان مفهوم الدولة بالدين، فقد أطلق مفهوم الدولة، وهو   

كم املسلم�ن وع�� أنظمة مختلفة من ا�حكم �انت ��دف إ�� مصط�ح سيا�ىي حديث، ع�� �عض ف��ات ح

إرساء نظام ا�خالفة، ع�� غرار ا�خالفة األمو�ة وا�خالفة العباسية، ولم يكن إطالق هذا مفهوم ع�� تلك  

الفكر   �� ا�حديث  السيا�ىي  املصط�ح  هذا  فارتبط  املعاصرة،  بأجهز��ا  الدولة  �ع�ي  التار�خية  املراحل 

معاصرة مثل ا�جتمع والوطن وا�جنسية، ولكنھ ا�جتمع الذي �عمد إ�� تطبيق الشريعة،    ا�جهادي بمفاهيم

، 1وأّما ا�جنسية ف�ي شريعة ونظام حياة،  والوطن الذي يتأسس ع�� معالم دولة النبوة وا�خالفة الراشدة

الدولة ال�ي ��يمن  ّ��ا  إ   و�ستطيع أن �ستج�� من ذلك معالم الدولة ال�ي يرسمها اإلسالم السيا�ىي السلفي،

أ�حت الدولة عقيدة إيمانية يم��ج ف��ا الدي�ي والسيا�ىي، بل ��يمن  عل��ا أح�ام اإلسالم وشرائعھ، فقد  

 العقيدة ع�� �ل جوان��ا التنظيمية.

السلفي  التصور   �� تمثل ملقولة "اإلسالم دين ودولة"  �عّ�� عن سوء  للدولة  التعر�ف  أن هذا  وال شّك 

ا،  ا�جهادي  الذي  باتار���  ال  لو��وغياب  املفيھ    ظهرت لسياق  إ�� هذه  قادت  تار�خية  ظروف  فثمة  قولة، 

، ذلك أّن هذه املقولة �انت تناسب املص�حة القائمة، وتوائم الرغبة �� تحقيق  القول بأن اإلسالم دين ودولة

غرا��. غ�� أّن التيار انتشار اإلسالم وقيام الدولة ال�ي تنشد النفوذ السيا�ىي �� العالم وتحقيق التوسع ا�ج

ر ملشروع الدولة، وارتكزت آراؤه ع�� �عض األحاديث النبو�ة  
ّ
الّسلفي ا�جهادي ظّل يردد هذه املقولة وهو ينظ

م) �� اإلقرار بضرورة عودة ا�خالفة  744ت( " ابن كث��م) و"1328" (تابن تيميةالسلف ع�� غرار "فتاوى و 

فية األح�ام الّنصية واعتبار التكف�� بنية عقائدية. وهو ما �ع�ي و�رساء السياسة الشرعية باالعتماد ع�� حر 

صعو�ة إقامة هذه الدولة ع�� أرض الواقع لتفاوت املفاهيم و�غ�� أنماط ا�حياة وتبدل ا�جتمع، فما �� 

   أبرز ممّ��ات الدولة ومالمح صور��ا �� التصور السلفي ا�جهادي؟
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 : اإلنسیّة إلى الحكومة الدینیة من الحاكمیة    الحكم: نظام    - 1- 2

تطبيق    خالل  من  ا�جهادي  السلفي  اإلسالم  تيار  منظري  فكر   �� شرعي��ا  اإلسالمية  الدولة  تكتسب 

الشريعة وا�حكم بما أنزل هللا، و�قامة املسلم�ن لنظام سيا�ىي ع�� منوال ا�خالفة الراشدة، فقد روي عن  

من سّوغ اتباع غ�� دين اإلسالم أو  " :حمد عبد السالم فرج' �'ا�جهاد الفر�ضة الغائبة 'ابن تيمية' �� كتاب 

ببعض   وكفر  الكتاب  ببعض  آمن  من  ككفر  وهو  �افر،  فهو  محمد(ص)  شريعة  غ��  شريعة  اتباع 

 . 1الكتاب..."

نا �عتقد أّن هذا الفهم للسلطة ال يخلو من نظرة قدسية للزمن اإلسالمي األّول، عهد النبوة   
ّ
وا�خلفاء  إن

والتا�ع�ن �� املرحلت�ن األموّ�ة والعباسية، واعتبار ذلك ا�جيل جيل اإلسالم ا�حقيقي البعيد عن �ّل ش��ات  

 واهتما بھ، فال يمكن للمسلم�ن �عد ذلك االج��اد أو  
ّ
التحر�ف، والظن بأّن الن�ي والقرآن لم ي���ا مجاال إال

ما ابت
ّ
ما حادوا عن أصل الدين، والبد أن �عيش التغي��، فقد اعتقد املسلمون أّ��م �ل

ّ
عدوا عن زمن الو�� �ل

املسلم روح اإلسالم، فيقتدي بالرسول و�حابتھ و�أح�ام النص القرآ�ي وعلماء املسلم�ن والسلف الصا�ح  

 �� بناء الدولة و�سي�� شؤون ا�جتمع وتأسيس نظام سيا�ىي ع�� ن�ج النبوة.

ا�  السلفي  الفكر  مرجعيات  تأّسست  السياسية  لقد  األحزاب  �عض  تتبناه  الذي  حزب    -جهادي  وم��ا 

ع�� ا�حكم بما أنزل هللا عن طر�ق إقامة ا�خالفة و�زاحة األنظمة السياسية ال�ي �سمها  -التحر�ر �� تو�س

إ�� دار إسالم وا�جتمع مجتمعا إسالميا بإصالح أفراده   ال�ي �عيش ف��ا املسلمون  البالد  بالكفر، لتتحّول 

 ف��تكز  .2سيا�ىي واألخال�� ومشاعره الروحية، واالعتقاد بأّن رسالة اإلسالم �� الدعوة وا�جهادونظامھ ال 

مفهوم الدولة ع�� األخالق الفاضلة أو الدعوة إ�� ا�خ�� بتطبيق أح�ام اإلسالم/ الشرع املتصلة بالفرد بدل  

بالبيعة �ي �عمل ب با�جماعة، و�عي�ن ا�خليفة  العامة املتعلقة  نبيھ و��دم أح�ام  األح�ام  كتاب هللا وسنة 

الدولة    الكفر وأنظمتھ املدنية ألّن   �� قضية املسلم�ن املص��ية �� إقامة ا�خالفة وتطبيق أح�ام اإلسالم 

نظام  ع��  تنب�ي  ال�ي  و��  هللا،  �شرع  تحكم  ال�ي  الدولة   �� العادلة  الشرعية  فالدولة  وا�حياة،  وا�جتمع 

وا�جه ا�خالفة  ع��  ي��كز  سيا�ىي 3ادسيا�ىي  نظام  ع��  ا�جهادية  السلفية  لدى  ا�حكم  مشروع  و�رتكز   .

واجتما�� �عيش من خاللھ املسلمون �� دار إسالم و�� مجتمع تطبق فيھ أنظمة اإلسالم وأح�امھ الشرعية،  

ظل دولة إسالمية ال�ي �� دولة ا�خالفة، وال�ي ُينّصب املسلمون ف��ا   ��و��يمن عليھ املشاعر اإلسالمية"  

يحمل  خ أن  وع��  رسولھ،  وسنة  هللا  بكتاب  ف��م  يحكم  أن  ع��  والطاعة،  السمع  ع��  يبا�عونھ  ليفة 

وا�جهاد  بالدعوة  العالم  إ��  رسالة  السيا�ىي 4"اإلسالم  اإلسالم  غاية  أّن  الشاهد  خالل هذا  من  و�بدو   .

فـ" الرسول،  الدولة اإلسالمية وقت  نموذج  إ�� سابق عزها ومجدها،  استعادة  تن��ع زمام  �عيدها  بحيث 
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ٔ
 .  2منهج حزب التحرير في التغيير، دون ناشر وال مكان ا

 . 24- 22صمنهج حزب التحرير في التغيير، مصدر سابق، ص  -3
 .  31المصدر نفسه، ص -4
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املبادرة من الدول واألمم والشعوب، و�عود الدولة األو�� �� العالم، كما �انت �� السابق �سوسھ وتر��  

.غ�� أّن الدارس لديناميكية ا�جتمعات املعاصرة يتب�ن أّن تحقيق هذه الدولة  1"شؤونھ وفق أح�ام اإلسالم 

أنظمة اقتصادية واجتماعية وسياسية حديثة، و�� طور  يبدو مستحيال، �� ظل واقع إ�سا�ي جديد ومتغ�� و 

�شبع ا�جتمعات العر�ية واإلسالمية بقيم ا�حداثة واملدنية ومنظومة حقوق اإل�سان ال�ونية. وسع��ا إ��  

   التخلص من �ل أش�ال الهيمنة والنفوذ باسم الديمقراطية أو األصولية الدينية.

�ش��ط وحدة الدين وتطبيق الشريعة    ي �عتمد نظام حكم إسالميو�دا وا�حا أّن الدولة الشرعية �� ال� 

وتطبيقا   وعقائديا  روحيا  انتماء  ي�ون  أن  �عدو  ال  اإلسالم  أّن  ذلك  وتنظيمھ،  اإلسالم  من�ج  إ��  واالنتماء 

وعالقاتھ،   املؤمن  سلوك  �ّل   �� ��ا  وعمال  أوللشريعة  الدينية  للدولة  السلفيون  املنظرون  استند   وقد 

ال�ي "الثيوقرا  العلمانية  ورّد  للمسلم�ن  الشرعية  السياسة  معالم  لرسم  واألحاديث  اآليات  �عض  إ��  طية" 

" ذهب  فقد  دينھ،  أصول  عن  املؤمن  يبعد  �غر�بيا  فكر�ا  رافدا  فرجاعت��وها  السالم  عبد  أّن   "محمد   إ�� 

س�ّ  كفار،  وضعها  قوان�ن   �� بل  الكفر،  أح�ام   �� اليوم  املسلم�ن  �علو  ال�ي  عل��ا  "األح�ام  �وا 

"
َ

اِفُرون
َ
�

ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ْول

ُ
أ

َ
ُ ف ّ

نَزَل �
َ
م ِبَما أ

ُ
ْم َيْحك

َّ
واعتقد 'سيد  .  2املسلم�ن...يقول هللا... �� سورة املائدة 'َوَمن ل

" قطب' يتلقى (املؤمن) أصول  أّن  �� أن  . وال تفس�� قرآنھ وحديثھ وس��ة  .عقيدتھ.اإلسالم ال يتسامح 

تار�خھ وتفس�� �شاطھ، وال مذهب مجتمعھ، وال نظام حكمھ، وال من�ج سياستھ ... من  نبيھ، وال من�ج  

 . 3"  مصادر غ�� إسالمية...

نتب�ن من خالل هذه الطروحات أّن شرعية الدولة مستمدة من متخّيالت إيديولوجية ومشاعر االنتماء   

للّد  الّسيا�ىي  للّنظام  ا�حّدد  ي�ون  أن  يجب  الذي  لإلسالم  ال  والوالء  لها،  دستورا  القرآن  فتعتمد  ولة، 

ما   إ��  ينتسبون  تجعلهم  عقائدية  روحية  عالقة  أفرادها  جميع  ب�ن  وتر�ط  "املز�فة"  الوضعية  الّنصوص 

ب السلفيون  اإلسالمـ  أسماه  فكرة   "."دار  ا�جهادي�ن  السلفي�ن  إيديولوجيا   �� تبدو  اإلسالم"  "دار  أّن  ونرى 

تضيھ نظاما، و�ن لم يكن مسلما مثل ال��ود والنصارى الذين �عيشون ��  وعقيدة ملن يدين باإلسالم وملن ير 

ص بحسب  
ّ
"دار اإلسالم"، لذلك فإن مفهوم الدار مرتبط بفكرة توّسعية تجعل الدار قابلة لالمتداد أو التقل

فلها حدود    ، وأّما الّدولة4ا�حالة الدينية والسياسية للمسلم�ن أو املتعاون�ن معهم، فتش��ط االنتماء الدي�ي

م�ى  شرعي��ا  الدول  ومنح  والدار،  الدولة  ب�ن  ا�جهادي  الفكر  قرن  النحو  هذا  وع��  مضبوطة،  جغرافية 

   انتمت إ�� ديار اإلسالم وطّبقت الشريعة.
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الدينية والسياسية من خالل   اإليديولوجيا  التنظ��ية    وتظهر هذه  النصوص   �� "األمة"  هيمنة مفهوم 

هادية وترك�� ا�خطاب اإلسالمي عل��ا بدل عبار�ي "الشعب" و"املواطن�ن"، وقد  لفكر ا�جماعة السلفية ا�ج 

استغّل هذا ا�خطاب ا�جهاز املفاهي�ي السيا�ىي القرآ�ي، ذلك أّن العقل الّسلفي �عّرف األّمة املسلمة بأّ��ا  

 
ّ

الش تنبثق حياة أهلها وتصّورا��م وأنظم��م وأوضاعهم وقيمهم ومواز���م من  ال�ي  رع ومن املن�ج  ا�جماعة 

رون هذا املصط�ح، وأسبغوا عليھ مع�ى  1اإلسالمي
ّ
، وهو األمر ذاتھ مع عبارة "الشعب"، فقد اعتمد املنظ

"املواطنة" باعتباره مصط�حا   وقد غّيب هذا ا�خطاب مفهوم  دينيا عند ا�حديث عن الشعوب اإلسالمية.

د قيمة الفرد ومن�لة األنا واستقاللي��ا، وألبس مفهوم "الوطن" لباسا دينّيا ضّيقا،  
ّ

سياسيا مدنيا حديثا يؤك

دار اإلسالم �� ال�ي �عتمد الشريعة اإلسالمية  لذلك يرى "سيد قطب" متحدثا عن الوطن والشعب واألمة أّن  

ا فهو األّمة املسلمة ال�ي �ستظل  سلف، إذ يقول: "و�س�� ف��ا األّمة ع�� من�ج ال 
ّ

فأّما شعب هللا ا�ختار حق

  
ْ

خِرَجت
ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ  �َ�ْ

َ
خ م 

ُ
نت

ُ
"ك واألوطان:  واأللوان  واألقوام  األجناس  من  بي��ا  ما  اختالف  ع��  هللا  براية 

اِس..."
َّ
لر�ا�ي الذي اختاره هللا،  ووظيفة اإلسالم األو�� ��...أن يقيم �� األرض نظاما يتبع املن�ج ا، "2للن

  .3وتقوم عليھ..." وهو يخرج هذه األمة املسلمة لتمثلھ

نا �عتقد أّن اعتماد عبارة "األمة املسلمة" �� �عر�ف السلفي�ن ا�جهادي�ن للدولة يرّ�خ خطاب االنتقاء   
ّ
إن

ع��   يقتصر  يجعلھ  �عر�فا مخصوصا  الوطن  مصط�ح  و�منح  والتفوق،  الهو�ة  والتفضيل  املسلم�ن وع�� 

اإلسالمية، ونرى أّن هذه التسمية قد تحّد من من�لة اإل�سانية باعتبارها قيمة جماعية و�ونية، وفضال عن  

االع��اف بقيمة "املواطنة" بمعناها ا�حديث، ذلك ما يجعلنا    ذلك فإّن مفهوم "األّمة املسلمة" ال �ع�ّ� عن

دولة يتأّسس ع�� عصبية دينية و�يديولوجية ضيقة ومعادية للتنوع  نقول إّن هذا التصور املذه�ي للوطن وال

واالختالف، وال �ع��ف باآلخر وال تتناسب مع التحول الزم�ي ملفهوم الدولة ع�� التار�خ، ومما ال شّك فيھ،  

الم  فإّن هذا التصور يخالف مفهوم "األمة اإلسالمية" عند �شأ��ا األو�� زمن الن�ي وال�حابة، ذلك أّن اإلس 

عّد ا�خالف�ن مواطن�ن ال ذّمي�ن، فلم يؤسس الن�ي دولة باملع�ى السيا�ىي ا�حديث و�نما أ�شأ أّمة، ونحن  

نوافق "ا�جابري" �� أّن مفهوم الدولة تبلور �عد ا�خلفاء الراشدين، ولم يكن املسلمون ينظرون إ�� اإلسالم  

  .4ع�� أنھ دولة

ل مفهوم "ا�حاكمية" أهّم املعت 
ّ
قدات ال�ي أقام عل��ا الفكر السلفي ا�جهادي دعوتھ لبناء الدولة،  وقد مث

إ��   ال�ي �ستند  الشرعية  السياسة  انطالقا من  ي�ون  أن  ينب��  الدولة اإلسالمية   �� ا�حكم  من�ج  أّن  ذلك 

السيا�ىي التنصيب  وأحاديث  القرآ�ي  األح�ام    النص  وتحدد  وأتباعھ  ا�خليفة  اختيار  مقاييس  إ��  و�ش�� 

سيد قطب" نظام ا�حكم �� الدولة أو الوطن �عر�فا دينيا ثيوقراطيا ال  "  ففي هذا السياق �عرف  الشرعية،

اإليمان   وع��  هللا  إ��  الدعوة  ع��  وللقرابة  ول�جنسية  للدار  مفهومھ  فيب�ي  والدنيوي،  الدي�ي  ب�ن  يفصل 
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"األمة    دار اإلسالم ��العميق باألرض اإلسالمية، وعدم الشرك با�جنس أو القوم، أو النسب، فهو يرى أّن 

ال�ي يكون من الّرعيل األّول ف��ا أبو بكر...وال�ي تتوا�� أجيالها ع�� هذا النسق الرائع...ا�جنسية ف��ا  

  .1�� العقيدة، والوطن ف��ا هو دار اإلسالم، وا�حاكم ف��ا هو هللا، والدستور ف��ا هو القرآن

�ي إيديولو�� منغلق ال يقر بالقوان�ن املدنية ويعت��ها ضر�ا  وال شك �� أّن "ا�حاكمية اإللهية" مفهوم دي 

فال  من ضروب الكفر، بل تتحّدد جنسية املؤمن وعقيدتھ �� هو�تھ اإلسالمية وتمّسكھ بتعاليم اإلسالم، "

وطن للمسلم إال الذي تقم تقام فيھ شريعة هللا، فتقوم الروابط بينھ و��ن س�انھ ع�� أساس االرتباط  

"دار اإلسالم"، وال قرابة  ال جنسية للمسلم إال عقيدتھ ال�ي تجعلھ عضوا �� "األمة املسلمة" ���� هللا، و 

  . 2..."للمسلم إال تلك ال�ي تنبثق من العقيدة �� هللا

 من هذا التعر�ف أّن مشروع اإلسالم السيا�ىي الّسلفي ��ض ع�� رفض التنظيمات املدنية   
ّ

و�ستشف

الع و�ن�ار  وكفرا  والديمقراطية،  رجسا  واعتبارها  وا�جتمع،  الدولة  عن  الدين  فصل  إ��  �عمد  ال�ي  لمانية 

د  وا�حاكم ف��ا 'طاغوتا' ألّن السيادة ف��ا للشعب بدل هللا، و�سمح لغ�� املسلم
ّ
مسؤوليات سياسية   بتقل

و�ذهب  وا�حال أّن الدولة معنّية بتطبيق اإلسالم ال بحماية ا�حر�ات حسب أ�حاب هذا التيار السلفي.  

أّن   إ��  التحر�ر  الشريعة وحزب  أنصار  الدينية ع�� غرار  واألحزاب  السلفية  التنظيمات  أتباع هذه  �عض 

"الوضعية"   الديمقراطية  ا�حكم  العباد، و�عتمد نظم  وتفسد عقول  السياسة  "تلوث"  العلمانية  األحزاب 

  .3ن رموز ا�جاهلية" و"خبث" ورمز م "رجس وأما املؤّسسات النيابية ف�ي و�عت��ها "غر�ية"،

إّن ا�جاهلية مفهوم سيا�ىي دي�ي محوري �� أدبيات السلفية ا�جهادية ولدى ا�حر�ات الدينية املتشّددة   

ص من    يتطلب"، و'ا�جاهلية ع��"ال�ي �عتقد أ�حا��ا أّن إقامة الدولة اإلسالمية �ستوجب القضاء  
ّ
التخل

سي�� �� دار اإلسالم، الكفر والضاللة لينشأ نظام حكم إسالمي ُ�عدُّ من�ج حياة ومشروع إدارة  
ّ
ومنطلق الت

بتلّق��م منھ من�ج حيا��م وقيمهم وشرائعهم وقواني��م    و�جّسم تصّورا ل�حياة والوجود فرضھ هللا ع�� عباده

" والنظم والشرائع والقوان�ن والعبادات والتقاليد والقيم واملواز�ن من مصدر    الوضعية  القوان�ن  وأما "،  

 .4ا�حياة �� اإلل�ي املن�ج وعن هللا عبادة عن وانحراف ا�جاهلية يف� آخر غ�� املصدر اإلل�ي"، 

للمجتمع عن اإلسالم، وخروجا عن شرع هللا،   �� ا�خيال ا�جهادي حالة انحراف  لقد مثلت ا�جاهلية 

وابتعادا عن الّنظام الّسيا�ىي اإلسالمي الذي �ستمد شرعيتھ وأح�امھ من القرآن ونصوص الشريعة وأقوال  

لسلف، وتجاوزا لسلطان هللا �� األرض ول�حاكمية اإللهية، واتباعا �حاكمية البشر، باتخاذ �عضهم  علماء ا
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و" أر�ابا،  هللا..."و"وضع  لبعض  بھ  يأذن  لم  ما  للناس  الناس  �عض  بتشريع  للناس:  الناس  عبودية 

 .  1". التصورات والقيم والشرائع والقوان�ن واألنظمة واألوضاع بمعزل عن من�ج هللا ل�حياة..

إّن وظيفة اإلسالم �� التصور السلفي تكمن �� إقصاء ا�جاهلية بما أّ��ا كفر �شرع هللا و�ما نّصت عليھ   

أح�ام القرآن والسنة من فروض ودعوات التخاذ اإلسالم من�جا وشريعة �� ا�حياة ومنطلقا لنظام ا�حكم 

ع�� دار   وللقضاء  قطب"  "سيد  عرف  لذلك  و"الطواغيت"،  ""الكفرة"  بأ��ا  ف��ا  اإلسالم  تقوم  أرض  �ل 

 . 2عقيدتھ و�عمل ف��ا شريعتھ...ولو لم يكن لھ ف��ا أهل وال عش��ة، وال قوم وال تجارة"

وا�جاهلية    وا�حاكمية  الشريعة  تطبيق  مفاهيم  أّن  والتعر�فات  املواقف  هذه  خالل  من  لنا  و���اءى 

و�عّ�� عن قصور   الدينية،  الدولة  �� مشروع  الثيوقراطي  ا�حكم  نظام  طبيعة  تكشف  والتكف��  والتوحيد 

ات الوضعية وألْن  العقل السلفي، وشلل الرؤ�ة السياسية للتنظيمات الدينية ا�جهادية الرافضة للتشريع

ي�ون العقل مصدرا �شريعيا، ذلك أّن مشروع بناء الدولة �� مخيال اإلسالم السيا�ىي يتأّسس ع�� توظيف  

أّن   وا�حال  الدنيوي،  والسيا�ىي  املقدس  الدي�ي  ب�ن  املزج  وع��  الدنيو�ة،  املآرب  لنيل  املقدس  املتعا�� 

ب�ن هذين ا�جال�ن، لذلك يكشف هذا الفكر ا�جهادي  املسلم�ن �� عهد النبوة لم ينشغلوا كث��ا بالعالقة  

  �� حدوديا  �شريعا  اإلل�ي  التشريع  ليس  أو  الزمان،  تحوالت  ومسايرة  العقل  حركية  إيقاف  محاولة  عن 

   ح�امھ؟الزمان؟ فما هو موقف العقل الّسلفي من مستجدات العصر ومن 

   السیاسي: نظام  ال رّدة حكّام المسلمین وبطالن    - 2- 2

�غ�� فت �� مؤلفات السلفية ا�جهادية تكف�� ا�ح�ام واألنظمة العر�ية، واالعتقاد بأّ��م يحكمون  من الال  

وجاهلي��م فقط، بل ي��مو��م أيضا    هؤالء ا�ح�ام  كفر  دعاة التيار السلفي ا�جهادي   ؤكدفال يما أنزل هللا،  

�عيدون �ّل البعد  لم�ن �� هذا العصر  ح�ام املس   . و�رى هؤالء أّن باملرتدينويسمو��م    بإ�عاد الناس عن الدين 

االستعمار   عن الشريعة اإلسالمية، فال �عملون بأح�ام اإلسالم وشرع نبيھ وسنة سلفھ، و�نما هم يخدمون 

الغر�ية و  لذلك بات انتماؤهم إ�� اإلسالم وعملهم �شرائعھ ضر�ا  ؛  ةالصهيونيالغر�ي والتيارات السياسية 

  والذود عنھ أو أّدوا �عض فرائضھ.  وا اإلسالممن اإلسالم إال األسماء، و�ن ادع  �م ال يحملون من اإل��ام، بل إ�ّ 

ع�� من شأن نظام ا�خالفة، وهو نظام دنيوي زم�ي بات مقدسا  
ُ
ذلك أن بنية التفك�� املتحكمة �� مواقفهم �

السيا�ىي   املنوال  واعتباره  الراشدة  وا�خالفة  النبوة  زمن  إ��  حنينا  ظهر 
ُ
وت ا�جهادي،  السلفي  العقل  لدى 

وتطبيق شرع هللا وسنة نبيھ. و�عتقد    األمثل لقيادة األمة و�شر اإلسالم ودليل االقتداء بالرسول و�حابتھ

لآليات   وضيقة  حرفية  تأو�لية  قراءة  إ��  �عود  الوضعية  القوان�ن  وصا���  ا�ح�ام  تكف��   �� منطلقهم  أّن 

وُهْم قولھ:  القرآنية تقرن ب�ن الدين والسلطة، و�عت�� اإلسالم شريعة ونظام حكم، مثل  
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دائرة    عن  يخرجا  لم  حكمها  وآليات  الّدولة  مفهوم  أّن  واألح�ام  املواقف  هذه  خالل  من  �ستخلص 

التعدد   ونبذ  اآلخر  معاداة  ع��  وتقوم  الفكري،  الّسلف  تراث  �عتمد  ال�ي  الدينية  ا�حر�ات  إيديولوجيا 

بناء دولة دينية ينطلق نظام ا�حكم ف��ا من القرآن    ختالف، فقد هدف مشروع جيل الّ�حوة القط�ي إ��واال 

والسنة، ويعمد إ�� تطبيق حر�� للشريعة، ورفض �ّل أش�ال ا�حكم املد�ي، ونبذ السياسي�ن ومؤسسات  

 �عاليمھ.  م حرّ و� من ي��ك شعائر اإلسالم الدولة املدنية املعاصرة، و�باحة قتل 

ومن البّ�ن أّن هذا ا�خطاب السلفي ا�جهادي حمل دعوة وا�حة إ�� اقتالع أنظمة ا�حكم وخلع ا�ح�ام   

للبالد   املستعمر�ن  والكفار  الكفر  وجود   �� املساهم  القر�ب  العدو  واعت��وهم  ضاللة   �� عدوهم  الذين 

الدين، ووسموهم بـ "الطاغوت"،  العر�ية، و�سبوا إل��م الكفر والضاللة وألتباعهم واملوال�ن لهم املروق عن 

. واعت��وا الغرب، وما أسموه باالستعمار الصهيو�ي، هو  من دون هللا  ون �شرع ��م أل��م  التحاكم إلو��وا عن  

ا�ح�ام ونظام حكمهم.  ا�جهاد الستبدال هؤالء  أقروا فكرة  لذلك  اإلسالمية،  وللديار  البعيد لألمة  العدو 

مظهر من  شرع هللا    منووضع دستور ل�حكم بھ بدال    الوضعية،األح�ام  �شريع  و�رى أتباع هذا التيار أّن  

وامل الكفر  األصو��/السلفي    عصيةمظاهر  الفكر  فينكر  رسولھ،  وم��اج  وشرعھ  هللا  أمر  عن  وا�خروج 

الوضعيةا�جهادي   األح�ام  واألموال، ويعّدها    ،�شريع  واألعراض  الدماء   �� ورسولھ  هللا  �حكم    مخالفة 

 . 2هذا التشريع منازعة � �� حكمھ��  ، ويعتقد أّن كفرويعت��ها مظهرا من مظاهر ال

و�� هذا السياق يرى حزب التحر�ر أّن جميع األنظمة والعقائد واألف�ار غ�� اإلسالمية كفر وضالل وم��ا   

األحزا  سائر  وأما  والنصرانية،  وال��ودية  والوطنية  والقومية  والرأسمالية  مهما  االش��اكية  محرمة  فإ��ا  ب 

أو   الوطنية  أو  القومية  إ��  ا�حالية، ويعت��   العلمانية.�انت سواء دعت  الدسات�� والقوان�ن  ا�حزب  و�نبذ 

األنظمة ا�حالية أنظمة كفر، و�رفض ا�حزب املشاركة �� ا�حكم أل��ا كفر ومحرمة ع�� املسلم�ن و�ن�ى عن 

إ�� ويس��  معهم،  ا�حلول  و�يجاد  ا�ح�ام  من    مساعدة  وا�جتمع  إسالم"  "دار  إ��  الكفر"  "دار  تحو�ل 

  .3"ا�جاهلية" إ�� اإلسالم

والوا�ح من خالل هذا الرأي أّن األحزاب الدينية املشبعة بالفكر السلفي ا�جهادي تحمل لواء ا�حفاظ  

بأنھ حزب سيا�ىي �عمل ع�� إعادة   التحر�ر  ع�� الشريعة واإلصالح االجتما�� والسيا�ىي، فيصرح حزب 

و  لتغي��  داخ��  من عمل  انطالقا  أنزل هللا،  بما  وا�حكم  ا�خالفة  و�قامة  وأف�ارها  اإلسالم  ا�جتمعات  اقع 

يتصل   خار��  وعمل  ا�ح�ام،  ومقارعة  وعقائده  ومفاهيمھ  وأنظمتھ  الكفر  أف�ار  ومصارعة  وعالقا��ا 
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السياسية   جذورهم  واجتثاث  سيطر��م  من  األمة  لتخليص  �افرة  �عدها  ال�ي  ا�خارجية  الدول  بمواجهة 

و املطبق، وتصبح عقيدتھ �� أصل  فا�حزب يحمل اإلسالم ليصبح هوالثقافية والفكر�ة والعسكر�ة: "

ي بالرسول �� إقامة الدولة  1"الدولة، وأصل الدستور وسائر القوان�ن  . فيقوم من�جھ �� التغي�� ع�� التأ�ىّ

وسنھ لألح�ام الشرعية املتصلة با�جتمع والدولة، و�زعم أسلمة ا�جتمع والبلدان العر�ية ويسمها بديار  

 . 2الكفر

لتكف��ي لدعاة اإلسالم السلفي يبطن غلوا ومعاداة لإل�سية ولإليمانية اإل�سانية،  إّن مثل هذا ا�خطاب ا 

الفرد   من  املواقف  لهذه  املنتج  العقل  أّن  ذلك  واملا�ىي،  ا�حاضر  ب�ن  ا�جم��  الو��   �� مفارقة  و�ظهر 

تسامح والقيم  وا�جتمع �عّ�� عن ذات متوترة ومأزومة تحمل أحقادا دفينة ع�� اآلخر، وال �ع��ف با�حوار وال

. و�نم هذا  وأنموذجا  -ال�ونية و�عيدة �ل البعد عن مفهوم اإل�سانية، تقيس ع�� املا�ىي وتجعل منھ سلطة

بمبدأ   وتقّر  ال�ونية  بالقيم  �شيد  ال�ي  ا�حديثة  والسياسية  املدنية  للتنظيمات  رافض  فكر  عن  املوقف 

ا ا�جهادية  السلفية  لقد صّ�� جيل  املواطنة.  الدنيو�ة، االنتخاب و�حّق  السياسة  باسم  ناطقا  لقرآن نصا 

وا�حال أن آياتھ املقدسة وأح�امھ وليدة ظرفية تار�خية معينة، فكيف يمكن أن ي�ون مصدرا للسياسة  

اليوم؟ أما نصوص الشريعة فإ��ا �عكس تجر�ة جيل ال يمكن أن تلزم أهل هذا العصر، ألّ��ا، ببساطة، ال  

إ فهل  التشريعية،  �حاجاتھ  ا�جغرا�� �ستجيب  الواقع  ومتغ��ات  العصر  لضرورات  �ستجيب  أح�امها  ّن 

  والسيا�ىي واالقتصادي؟

إّن هذا املن�ج �� التفك�� يجّسم مظاهر االل��ام بحرفية النص و�سقاط تأو�الت ومعان مغالية تحّول   

د ب�ى أهل القرآن من نّص مقّدس متعال وكتاب عقيدة ��ّج باملعا�ي الروحية إ�� نص سيا�ىي ودنيوي، فق

فر�ضة،  هذه الإقامة  التيار السلفي ا�جهادي مشروعهم �� التأسيس لنظام ا�حكم ع�� حلم ا�خالفة، و�قرار  

ع�� غ��هم من  املسلم�ن    نبوّ�ة لتأكيد تفّوق بأحاديث  فاج��د ا�خيال السيا�ىي واالجتما��، واستدل هؤالء  

د �شارة  مثل حديث فتح القسطنطينية، فيخرجو  �� آخر الزمان  األمم
ّ

ن ا�حديث مخرجا تأو�ليا مذهبيا يؤك

هذا   و��  القيامة،  يوم  إ��  اإلسالم  ودوام  األمم  من  غ��هم  ع��  املسلم�ن  وانتصار  اإلسالمية  الدولة  قيام 

و�ـ"طو�ى"  ال�حوة  ب  ، ويعدالعصرهذا  عودة اإلسالم ��  الصدد ُ�عّدد كتاب "ا�جهاد الفر�ضة الغائبة" دالئل  

ّن   الن�ي:�� �شارة  ا�خالفة، استنادا إ
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، في��دد  الدولة اإلسالميةو�قامة    دة ا�خالفة إعاإ��  �ل مسلم  يدعو أهل هذا ا�خطاب الدعوي والهووي   
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"طواغيت   ا�ح�ام  بإزاحة  هؤالء  فينادي  املدنية،  للدولة  السياسية  األنظمة  ع��  التحر�ض  إ��  املشروع 
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 يدي األرض" وأئمة الكفر" و'قادة الضالل' بقوة السيف"، لقد ورد عن الن�ي أنھ قال: "
َ

 ِبالسيِف َب�ن
ُ

ُ�عثت

رِ 
َ

 ش
َ
ى �عبَد َهللا َوحَدُه ال

ّ
ْوٍم  الّساَعِة َح�

َ
شّبھ ِبق

َ
 أْمِري َوَمْن �

َ
ف

َ
ال

َ
� َمْن خ

َ
ار َع�

َ
ة والّصغ

ّ
ُھ ...َوَجَعَل الذل

َ
�َك ل

ِمْ�ُ�م  ْهَو 
َ
هللا  ف توحيد  إ��  �ستجيبوا  أل��م  وتوعدهم  مكة"  "طواغيت  حارب  الن�ي  أّن  آخر  خ��   �� وجاء   ،"

فُس مُ با�حجة والبيان: " 
َ
َريش، أَما َوالِذي ن

ُ
َر ق

َ
ِمُعوا َيا َمعش

َ
بِح اْست

ّ
م ِبالذ

ُ
ك

ُ
د ِجئت

َ
 . 1" َحّمد ِبَيِدِه لق

الذي دعا إليھ    وال شّك أّن هذا املن�ج �� التفك�� �عيد �ل البعد عن من�ج ا�حوار القرآ�ي ومبدإ السالم 

الف��ات  �عض   �� شاع  كما  السلطة  ع��  السل�ي  التداول  مفهوم  و�خالف  املقدسة،  والنصوص  األنبياء 

إ�� ذلك، �ش�ل نموذجا متطرفا �عّول ع�� القوة لتغي�� أنظمة ا�جتمعات و�لوغ   التار�خية اإلسالمية، وهو

مآرب سياسية دنيو�ة باسم الدفاع عن املقّدس. لقد تأسس خطاب السلفية ا�جهادية املتعلق بالسياسة  

ل بنية تفك�� ا�جماعة السلفية ومنطق �عاملها، وال �ع
ّ
دو أن والدين ع�� منطق العنف، فجعلوا القّوة �ش�

الدولة  تأسيس  ليصبح  الدي�ي،  للموروث  متعصبة  قراءة  وليد  التفك��  هذا  شرعيا    ي�ون  حقا  الدينية 

ل األديان كما يقول 
ّ
  Renéر��ي ج��ار (  �ستوجب لونا من العنف أو هو العنف الدي�ي املقدس الذي �ش�

Gérard(2.  باعتماد   ة أو "دولة دينية"،و�عتقد كذلك، أن بناء السلطة و�قامة مملكة هللا �� مدينة مقدس

ضرب من القوة والعنف، فكرة لها صداها �� عقائد �عض أهل األديان األخرى، فالرب ��دم عروش ا�ح�ام، 

  .3و�قتلع األمم، و�قلب بلدان العالم، ودعت النصوص املقدسة إ�� أفعال الضرب واالنتقام والقتل

دفا  ھ 
ّ
بأن هذا  رأ��م  االتجاه  هذا  أ�حاب  واملأثور  و��ّ�ر  الدينية  السلطة  شرعية  وعن  اإلسالم  عن  ع 

النبوي، واعتقادا م��م بأّن األّمة اإلسالمية انحرفت عن دي��ا، وغاب ع��ا جوهر العقيدة وأصلها ومعد��ا،  

وحاد املسلمون عن كتاب هللا وسنة رسولھ وس��ة السلف �سبب ��تان ا�ح�ام وابتعادهم عن ا�حاكمية  

ا�حلم لكّن  م��اج    اإللهية،  ع��  ا�خالفة  و�إقامة  املسلم�ن،  أرض  عن  غيابھ  �عد  و�عاليمھ  اإلسالم  �عودة 

وأح�امھ اإلسالم  اإلسالمية ع�� شرائع  الدولة  وتأسيس  الصا�ح،  وممكنا، ويستند السلف  شرعيا  يظّل   ،

� تحقيق  "، لت��ير رأيھ، إ�� حجة تار�خية مفادها س�� الن�ي وا�خلفاء من �عده إ�محمد عبد السالم فرج"

م َبْيَ�ُ�م ِبَما  ):50-48و  44امتداد الدولة ع�� الفتوحات، و��� حجة نصية انطالقا من سورة "البقرة" (
ُ

" اْحك

... َوَمن ُ ّ
نَزَل �

َ
" أ

َ
اِفُرون

َ
�

ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ْول

ُ
أ

َ
ُ ف ّ

نَزَل �
َ
م ِبَما أ

ُ
ْم َيْحك

َّ
 . 4 ل

  " من�ج  أّن  السالم فرجوال شك  عبد  السلفي عموماوأتباع  - "  محمد  الفهم    -التيار  دائرة  يخرج عن  لم 

ا�حكم اإلسالمي   لنظام  يمثل قاعدة  السياق  �� هذا  الناس  ب�ن  با�حكم  املقصود  أّن  للنص، فهل  ا�حر�� 

 عامة؟ أو ليس ا�حكم هو العدل ب�ن مجموعت�ن متخاصمت�ن؟ 

 
 . 6المصدر نفسه ص -1

2- René Gérard، La violence et le Sacré, éditions Bernard Grasset, Paris, 1972. 
يام، داود يملك على إسرائيل ويهوذا، 1999 بريطانيا، إنقليزي،الكـتاب المقدس، عربي  -3
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.  47- 11:1. العهد القديم، سفر ا

َحِد " 24: 6وسفر يشوع، 
ْ
َحاِس َوال ِنَيُة الن�

ٓ
َهُب َوا

�
ُة َوالذ ِفض�

ْ
َما ال ن� اِر َمَع ُكّلِ َما ِبَها، ا� َمِديَنَة ِبالن�

ْ
ْحَرُقوا ال وَها ِفي ِخَزاَنِة َبْيِت  َوا�

ُ
يِد َجَعل

ّبِ   . 53-50: 12. لوقا37-35:  10. متى16-14: 10ويشوع  ".الر�
 . 9و7، الجهاد الفريضة الغائبة، مصدر سابق، صمحمد عبد السالم فرج  -4
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معان خاصة، تدعو الن�ي إ�� أن يحكم  إّن الناظر �� سياق اآليات ومناسبات نزولها يتب�ن أنھ �انت لها   

عّدة  أّن  ونالحظ  رّ�ھ،  دعاه  مثلما  إسرائيل  ب�ي  ع��  يحكم  وأن  هللا،  عبادة  إ��  الناس  يدعو  وأن  بالقرآن، 

من سورة "البقرة"، وقد حملت هذه اآليات دعوة إ�� ا�حكم بما أنزل   48إ��  45تفاس�� غّيبت تفس�� اآليات  

 .1شّك هللا، وهو �غييب مقصود بال  

رع من املعادين للّن�ي  
ّ

لقد اعت��ت هذه املواقف السلفية الرسول رجل دولة ودين، فبينت موقف الش

والرافض�ن ملن�جھ، وذكرت مؤازرة الو�� لھ لتظهر عداو��م �حكم � ولرسولھ، فوسم��م باألعداء ا�حار��ن  

زعيما   �ان  و�ن  الن�ي  أّن  نرى  ولكننا  بجهادهم.  وأفتت  �عض  لإلسالم،  نّصب  وأنھ  روحيا،  وقائدا  سياسيا 

أ�حابھ والة، فإنھ لم يقدم نفسھ ع�� أنھ رجل دولة باألساس، بل عّرف نفسھ للقادة وامللوك بأنھ محمد  

ن�ي هللا، فلم يكن الّرسول وال ال�حابة ينظرون إ�� أنفسهم ع�� أ��م قادة سياسيون ورجال دولة، مما يدّل  

ية باألساس تحمل �عاليم إلهية مقدسة، وأّما الدولة فإ��ا مشروع سيا�ىي  ع�� أن اإلسالم هو عقيدة دين

ونظام حكم دنيوي قد تتعّدد فيھ األديان أو تختفي، وأّن ا�ح�ومة املدنية السياسية دورها تنظي�ي دنيوي، 

�ون  و�� ليست نائبة � �� األرض وال تمثل سلطة دينية كهنوتية، �� ح�ن أّن الرسول مبعوث من هللا لي

صاحب مشروع دي�ي أوال، وقد ذكر القرآن أنھ رسول هللا إ�� الناس أجمع�ن، لذلك فإن الدولة لن تخرج عن  

الشأن البشري وعن اإلدارة املدنية للسلطة. و�� حال قيام دولة دينية فإنھ سي�ون ل�خليفة ونظام ا�حكم  

ا  �� ظل هللا  السلطان  أو  ا�خليفة  ف��ا  ي�ون  عقائدية  السلطانية  إيديولوجيا  اإليديولوجيا  فتماثل  ألرض، 

الفارسية، و�عتقد أّن هذا األمر لم يكن موجودا زمن الدعوة ا�حمدية ألن الن�ي ا�شغل بتبليغ الدعوة ال  

ببناء وطن أو دولة دينية، و�ن �ان الن�ي قائدا عسكر�ا ومدّبرا سياسيا، و�� هذا الّصدد نوافق "ا�جابري" ��  

القة ب�ن الّدين والسياسة/الدولة، لم تكن مسألة مطروحة لدى الن�ي وا�خلفاء، ألن القول بأّن مسألة الع

  .2مفهوم الدولة باملع�ى السيا�ىي تبلور زمن ا�خالفة العباسية

ا�حاكمية" املسماة أحيانا بدولة ا�خالفة لم تتمكن من الصمود    ةأو “دولونالحظ أّن الدولة الثيوقراطية   

الع من  األماكن  �عض  متطّرفا  ��  إيديولوجيا  حلما  تظل  إ��ا  بل  الدول،  �ّل   �� تتحقق  أن  يمكن  وال  الم، 

السياسية   املصا�ح  التبست  و�ذا  ما،  مص�حة  لتحقيق  والسياسة  الدين  منطلقها  ألّن  متخّيلة،  وعقيدة 

 . 3والّدينّية فإّن اإلسالم السيا�ىي ال يمكن أن ينجح أو يحقق أهدافھ

لرأي، فشل ا�حر�ات اإلسالمو�ة �� البقاء �� السلطة أو الوصول إ�� ا�حكم ولعّل ما �عّزز وجاهة هذا ا 

عقب الثورات العر�ية، فضال عن �ونھ �عّ�� عن قصور هذا العقل الذي ظّل قاصرا ع�� بناء نظام إسالمي  

م��اث   من  تنطلق  ال�ي  الدينية  األحزاب  �عض  أن  البّ�ن  ومن  السياسية.  ل�حياة  من�جم  حقيقي  وتصور 

الشريعة"  السل "أنصار  غرار  ع��  ا�حكم،  سّدة  اعتالء   �� تنجح  لم  املتشّددة  اإلخوانية  أو  ا�جهادية  فية 

 
ن، المكـتبة التوفيقية، القاهرة،  -1

ٓ
ويل القرا

ٔ
بو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تا

ٔ
 . 354-330، ص ص1م  ،2004ا

 . 21محمد عابد الجابري، الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مرجع سابق، ص -2
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و"حزب التحر�ر" التو��ىي، فهو حزب دي�ي راهن ع�� التنظ�� للدولة الدينية الثيوقراطية �� الوصول إ�� 

ل اإليمان بدولة ا�خالفة  ا�حكم، وعّ�� مشروعھ عن اغ��اب عن التار�خ و�جز ع�� مواكبة الواقع من خال

  .1وتكف�� مؤسسات الدولة

د أّن هذه التنظيمات تمثل امتدادا للتيار   
ّ

إّن املتأمل �� أدبيات �عض التيارات السلفية ا�جهادية يتأك

القط�ي ولفكر سيد إمام، وغ��هما من دعاة اإلسالم السيا�ىي، و�تب�ن أّن الدولة �� امليثيولوجيا السلفية  

ر ��ا نبّيھ  أرض مباركة  
ّ

وموعودة بالتحّقق، وم��ا أرض "الكنانة"، و�� مصر، ذلك أّن هللا وعد با�خالفة، و�ش

وعباده الصا�ح�ن، وأّما الدولة املدنية، فإ��ا صناعة غر�ية علمانية مرفوضة، غاي��ا االعتداء ع�� اإلسالم.  

ُ " من سورة "النور":  55لقد انطلق هؤالء من تأو�ل اآلية   اِ�َحاِت  َوَعَد �َّ وا الصَّ
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  و�عتقد أّن .  2ي ال

هذا التعر�ف نا�ع عن فهم دي�ي مّتصل بأرض ا�خالفة و�دار اإلسالم، وهو فهم ا يق��ن بمع�ى االمتداد وح��  

 ع مفهوم الدولة ال�ي لها ح�� وا�ح وحدود ثابتة. جغرا�� غ�� محدود أو يتغ�� باستمرار، فهو ال يتناسب م 

ينّص ع�� ش�ل تنظي�ي للدولة   و�درك الّدارس ألدبيات هذه التيارات أّن "مشروع دستور دولة ا�خالفة" 

واألح�ام   اإلسالمية  العقيدة  من  للدولة  املنظمة  القوان�ن  تنبثق  أن  ويستوجب  والدين،  الدولة  ب�ن  يقرن 

رعية �� القرآن وا
ّ

لسنة واإلجماع والقياس، فت�ون السيادة للشرع ال للشعب، وأّما رأس السلطة فهو  الش

وم��ا   والقيادات  ا�حكم  نظام  الدستور  هذا  و�ضبط  بالبيعة.  املنصب  هذا  ع��  يحصل  الذي  ا�خليفة 

ي منھ  ا�خليفة وأم�� ا�جهاد وا�جهاز القضائي واإلداري واملا�� واإلعالمي ومجلس األّمة. و�نّص الفصل الثا�

دار اإلسالم �� البالد ال�ي تطبق ف��ا أح�ام اإلسالم و�كون أما��ا بأمان اإلسالم، ودار الكفر ��  ع�� أّن "

 . 3"ال�ي تطبق أنظمة الكفر أو يكون أما��ا �غ�� أمان اإلسالم

ا�خالفة    خالل  ساد  الذي  واإلداري  السيا�ىي  النظام  �ستعيد  السلطة   �� املشروع  هذا  أّن  نتبّ�ن  نا 
ّ
إن

ميثيولوجيا   تصورا  فأقام  السلطانية،  األح�ام  ببعض  تأثر  وقد  والعباسية،  األمو�ة  وا�خالفت�ن  الراشدة 

�خالفة مثل كتاب "ال�خصية  ل�خالفة وقدسيا ملا هو زما�ي ودنيوي رغم تأكيد �عض الكتب املنظرة لدولة ا

  أن الدولة اإلسالمية أو دولة ا�خالفة �� دولة �شر�ة وليست دولة إلهية وأن ا�خالفة منصب   �اإلسالمية “ع�

إلهيا  �شري  منصبا  وتقد�س  4وليس  الدين  �سييس  إ��  عمدت  السلفية  األدبيات  أّن  وا�حا  بدا  وقد   ،

  السلطة و�عظيم القائد السيا�ىي.

 
، كلمة العدد، 'اإلسالم المعتدل' وخطورة مشاركة العلمانيين في السلطة! 317راجع: مجلة الوعي السنة السابعة والعشرون، ع -1

و ديمقراطية بمرجعية إسالمية؟! 
ٔ
حمد القصص، دولة مدنية ا

ٔ
   هل يستوي الخبيث والطيب؟! قل:ا

بين الدولة المدنية العلمانية، بضاعة الغرب المزجاة، كـتاب  شريف زايد، الكنانة بين الخالفة، وعد هللا وبشرى رسوله (ص) -2
 . 2014، 343-342عي ، مجلة الو7الوعي، ع

حكام العامة، المادة -3
ٔ
 .36و 22. ونظام الحكم، المادة 5، ص2مشروع دستور دولة الخالفة، باب اال

مة للطباعة والنشر و2تقي الدين النبهاني، الشخصية اإلسالمية، ج -4
ٔ
 .103، ص2003لبنان، -التوزيع، بيروت، دار اال
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الدولة    الدنيوي والتعب�� عن احتواء  الدولة قد �شأ حديثا للداللة ع�� نظام ا�حكم  و�ذا �ان مفهوم 

لعدة أديان ورعاي��ا لها، فإن املصط�ح الّسائد زمن النبوة وا�خالفة الراشدة وا�خالفة األمو�ة والعباسية هو  

ر�جيا مؤسسات، أو ما �س�ى �� كتب اآلداب  اإلم��اطور�ة، وهو ال �ع�ي املفهوم املعاصر للدولة، ثم ت�ونت تد

السلطانية بدولة ا�خالفة. إّن السمة ال�ي �انت تطلق ع�� نظام ا�حكم �� االم��اطور�ة ألّن حدودها غ��  

ثابتة، و�عتقد أنھ ال يمكننا أن نتحدث عن دولة إسالمية قديمة، و�نما جاء مفهوم الدولة الحقا، �� مراحل  

م  وهو  متأخرة،  وأن  تار�خية  السياسية  املؤسسات  يحتضن  أن  يحاول  الدي�ي  الفكر  أّن  �ستنتج  يجعلنا  ا 

وأّن   �شري،  زما�ي  هو  ما  صبغة قدسية ع��  القداسة  يضفي  من  ضر�ا  يضفي  ا�جهادي  السلفي  اإلسالم 

 ل�ّل ما هو زم�ي دنيوي وإلدارة ا�حكم و�� شأن تنظي�ي إ�سا�ي.   والفهم امليتاتار���

اإلسالم   الدولة  أعالمإّن  إقام��ا  إ��  دعا  ال�ي  مح�ومة    ية  ثيوقراطية  دينية  دولة  ا�جهادية  السلفية 

بنظر�ات عقائدية و�يديولوجية سياسية، وتنب�ي ع�� العصبيات والعالقات العرقية، �عتقد أ�حا��ا أ��ا  

�ىي للسلفية  �س�� ع�� م��اج النبوة والسلف الصا�ح. لقد أف�ىى هذا الفهم للدولة �� ا�خيال الدي�ي والسيا 

وساهم �� تقد�س الدولة وا�حال    التكف�� و�رساء عالقة متينة بل متداخلة ب�ن الدولة والدين،ا�جهادية إ��  

لم �شتمل عليھ الّنص القرآ�ي. و�ستج�� من خالل هذا املفهوم  أّ��ا تنظيم سيا�ىي وض�� مد�ي وشأن �شري  

لعصبية والتكف�� و�جراء أح�ام الردة ع�� ضوء  العقائدي للسلطة خطورة التفك�� ا�جهادي الذي يتم�� با

ز مفهوم الوطن ع�� جنسية املسلم
ّ

وال تخرج هو�ة الدولة    وعقيدتھ، ا�جنسية والعصبية والدين، لذلك ترك

"قطب" لدى  إقام��ا  الشريعة  وشروط  أو  الدين  حدود  قطب"  عن  "سيد  "  ف��ى  ھ 
ّ
بأن تحكمها  الوطن  دار 

...هذا هو مع�ى الوطن الالئق باإل�سان، وا�جنسية: عقيدة وم��اج  عقيدة وم��اج حياة وشريعة من هللا

 .1حياة

الظرفية التار�خية املعاصرة ال تحتمل ذلك التقسيم إ�� دول �افرة ودول مسلمة، فقد صار   و�عتقد أّن  

ك  املسلمون �عيشون �� مختلف دول العالم، و�اتت للدول العر�ية واإلسالمية عالقات متنوعة، وما من ش 

الفكر السلفي يتعارض مع قيم املدنية ومكتسبات ا�حداثة  الوطن أو الدولة بالدين ��  �� أّن اق��ان مفهوم  

 ومفهوم اإل�سانية.  

   فریضة الجهاد وإقامة الدولة في المخیال السلفي الجهادي -3

 سة:  الجھاد عقیدة قتالیة مقدّ   - 1- 3

بالّدين    خاّصا  موضوعا  ا�جهاد  السابقة  ليس  األخرى  الديانات  عهد��ا  فر�ضة  هو  ما 
ّ
و�ن اإلسالمي، 

ل معتقدا أساسيا �� مخيال ا�جماعات التكف��ية، ومبدأ ضرور�ا لبناء الدولة اإلسالمية، إذ  2لإلسالم
ّ
، ومث

  "محمد عبد السالم فرج اهتم "   ألبس بلباس دي�ي مقدس خدمة ألغراض سياسية وعقائدية مختلفة، فقد

 
 . 145سابق، ص الطريق، مصدرسيد قطب، معالم في  -1
 .  1:12. الرسالة إلى العبرانيين،7:4الكـتاب المقدس، الرسالة الثانية إلى تيموثاوس، -2
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  ، العلماءالن�ي و أقوال  مستندا �� ذلك إ��   شرعًيا  يل ا�جهاد تأصيالتأصب  " الفر�ضة الغائبةجهاد  "ا�كتاب  ��  

ل لتنظيم ا�جهاد الذي ظهر  األساس الفكري األوّ   لذلك �عّد   ،هيةااألف�ار ا�جهادية الشف كتاب  الهذا    وضّمن

مظاهر ��   الكتاب  وكشف  ا�جهاد  �نصر اعاملاملسلم�ن  إهمال    الستينات،  عودة  رغم  ،  لفر�ضة   �� دورها 

ألن   "ذروة سنام اإلسالم"،اإلسالم إ�� قوتھ، وعّده رك��ة أساسية إلقامة الدولة اإلسالمية و�شر الّدين و

  ورد عن الن�ي أنھ قال:املسلم يجاهد ا�حار��ن � ورسولھ،  
َ
ة

َ
 ِميت

َ
زْو َمات

َ
فسُھ بالغ

َ
ُز أْو تحّدث ن

ْ
ْم َ�غ

َ
" َمْن ل

اق"ا�َجاِهلِ 
َ

ِنف ِمن  عَبة 
ُ

ش َع��  أْو  اٍن  1ّية 
َ
ُسلط َد 

ْ
ِعن َحّقٍ  �ِلَمة  ا�ِجَهاِد  ُل 

َ
"أفض قولھ:  أيضا  عنھ  وورد  و   ،

 . 2 َجاِئٍر..."

املسلم�ن   غ��  الكفار/  مجاهدة  �شمل  ا�جهاد  أّن  الغائبة"  الفر�ضة  "ا�جهاد  كتاب  خالل  من  و�ت�ح 

ت'، و�العدو القر�ب للمسلم�ن، ألّ��م يمثلون وجها من  ومجا��ة ا�ح�ام املسلم�ن الذين يصفهم بـ'الطواغي

وجوه امتداد االستعمار، أما العدو البعيد ف�ي الدول االستعمار�ة، وا�ح�ام �� الدول اإلسالمية يخدمون  

غايا��م غ�� اإلسالمية، ودولهم خارجة عن شرع هللا، لذلك �عتقد أنصار التيار السلفي ا�جهادي وجوب  

دات وقتالها، واستبدالها بأنظمة دينية إلقامة شرع هللا و�عالء �لمتھ، استنادا إ�� حديث  إزاحة تلك القيا 

" "ا�خروج ع�� ا�حاكم"  محمد عبد السالم فرجلقد شّرع "  .3"أفضل ا�جهاد �لمة حّق عند إمام جائر الن�ي: "

) يثبت أّن الرسول  هـ261ووجوب خلعھ وقتالھ مستندا إ�� حديث منسوب إ�� الن�ي ورد �� �حيح مسلم (ت

أو ا�حاكم م�ى رأى املسلمون كفره أو معصيتھ �، ألّن اإلمامة ال �عقد   أجاز ا�خروج ع�� اإلمام والقائد 

محمد عبد  ل�افر، و�ذا طرأ ع�� اإلمام أو ا�حاكم كفر وجب عزلھ و�غي��ه �خروجھ عن حكم هللا، واعتمد "

�ّل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع اإلسالم  مفادها أّن:  "، لت��ير رأيھ فتوى 'ابن "تيمية" و السالم فرج 

والوا�ح من خالل    .4  الظاهرة املتواترة فإنھ يجب قتالها باتفاق أئمة املسلم�ن و�ن ت�لمت بالشهادت�ن 

الدي�ي والسيا�ىي واالجتما�� ساهم �� بلورة الكث�� من العقائد السلفية ا�جهادية،    هذا التأو�ل أّن ا�خيال

انتقائية وضيقة   إيديولوجية وقراءات  تأو�الت  إ��  الدين، و�ستند  باسم  والعنف  التكف��  نحو  تّتجھ  و�� 

املطالبة   شرعية  يدعم  وسياسيا  عقائديا  توظيفا  األخبار  فتوظف  اإلسالمي،  ال��اث  نصوص  لبعض 

   بالسلطة، ويشّرع الثورة ع�� أنظم ا�حكم املدنية، فبات التكف�� ركنا من أر�ان الفكر السلفي ا�جهادي.

أّن   ف 
َّ
املؤل خالل هذا  جلّيا من  �عدة   و�بدو  الدي�ي  وا�خيال  السلفي  الفكر   �� ارتبطت  ا�جهاد  عقيدة 

فر واألمر باملعروف والن�ي عن املنكر،  مفاهيم أخرى �علقت بالقتال والتكف�� وال�جرة ودار اإلسالم ودار الك

" فرجفأثبت  السالم  عبد  ا�جهاد محمد  ب�ن  وقرن  واآليات،  األحاديث  �عض  من  انطالقا  ا�جهاد  حتمية   "

اإلسالم    ، مدّعما رأيھ بأّن لرفع �لمة هللاعن النفس أو ترو�ضا لها بل هو القتال    دفاعا   ا�جهادواملوت، فليس  

ر وجوب ت�و�ن قيادات جهادية مثل  �جهاد مراحللمن جعل    ع��  ردّ و السيف،  حّد  انتشر ب
ّ
نظ

ُ
، ورأى هذا امل

 
 . 21، الجهاد الفريضة الغائبة، مصدر سابق، صمحمد عبد السالم فرج  -1
 .22المصدر نفسه، ص -2
  .36-35، 22ر نفسه، ص صالمصد -3
 . 36، 14المصدر نفسه، ص -4
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مة  لأل اإلسالم    واستعادة قّوةتنظيم ا�جهاد  ب  الن�يوصية  ل  استجابةتقود مس��ة ا�جهاد  ل  خليفةا�م�� أو  األ 

هو ما  "، فيجب أن ي�ون القتال تحت قيادة مسلمة وراية مسلمة، و طواغيت"ال  القضاء ع��و�قامة الدولة و 

يقت�ىي اإلخالص �� ا�جهاد، فُيقتل الرجل ا�جاهد لت�ون �لمة هللا �� العليا، ألن الشهادة ليست غاية ��  

ف أهل هذا التيار السلفي املفاهيم القرآنية ع��  1حد ذا��ا، وال ينب�� التفك�� �� منافعها الذاتية
ّ
. وقد وظ

القرآن ع�� رموز الشر  �� الدالة  ال�ي جا��ها األنبياء    غرار عبارة الطاغوت  التوحيد وقوى الفساد  وأعداء 

   وزمن بدايات الدعوة اإلسالمية لدعم العقيدة السلفية ا�جهادية والتحر�ض ع�� األنظمة املدنية.

قطب"،  "سيد  ف  أّما  واألمة،  والوطن  الدفاع  بمفهوم  ا�جهاد  �عر�ف  قرن  راية  ا�جهاد  فقد  تحت  نصر 

لنصرة   العقيدة، فر�ضة  عنوهو  والّدفاع  وشريعتھ  هللا  " دين   ،� والتجرد  اإلسالم"    وال   ملغنم   ال "دار 

 يقاتل  فال  ،هللا"  دين  عن   الفتنة  من  �حماي��م  إال   ولد  أو   أهل  عن  ذود  أو   قوم  أو   ألرض  حمية  وال   لسمعة،

 ِهللا ِ�� الُعلَياالرجل ر�اء أو �جاعة أو حمية لقول الن�ي
ُ
ِلَمة

َ
� 

َ
ون

ُ
َل ِلتك

َ
ات

َ
هَو ِ�� َسِبيِل ِهللا": "َمْن ق

َ
 . 2، ف

اعتقد    فقد  اإلسالمية،  للدعوة  ضرورة  بات  ا�جهاد  أّن  ا�جهادية،  التنظ��ات  هذه  خالل  من  يت�ح 

  أ�حاب هذا االتجاه السلفي ا�جهادي أّن النصوص القرآنية حملت عّدة م��رات إلثبات ا�جهاد اإلسالمي، 

والعبودية وتحقيق طاعة هللا وحده، وتطبيق الشريعة، و�ناء الدولة اإلسالمية  م��ا تحر�ر اإل�سان من الذل  

الدين   اعت��ت  سياسية  دنيو�ة  زمنية  مهمة  اإلسالم  إ��  هؤالء  فنسب  اإللهية،  ا�حاكمية  ع��  تقوم  ال�ي 

للبشر   "اإلسالمي البشر  حاكمية  أساس  ع��  تقوم  ال�ي  وا�حكومات  األنظمة  إزالة  إ��  ابتداء  ��دف 

 . 3ودية اإل�سان لإل�سان...ثم ينطلق األفراد �عد ذلك أحرارا ...�� اختيار العقيدة وعب

غ��   �سك��ا  ال�ي  فالبالد  كفر،  وديار  إسالم  ديار  إ��  العالم  دول  ا�جهادية  السلفية  أقطاب  و�قّسم 

ون ولم يقيموا  املسلم�ن و�حكمون ف��ا بالكفر �� دار حرب ودار كفر، كذلك أرض املعركة ال�ي غنمها املسلم

ف��ا أح�ام اإلسالم �� دار حرب ودار كفر، أّما دار اإلسالم ف�ي البالد ال�ي تخضع �حكم اإلسالم و�حكمها  

ف��ا، الكفر تص�� دار إسالم بظهور أح�ام اإلسالم  ذمي�ن، ودار  أو  �ان س�ا��ا مسلم�ن   املسلمون سواء 

  .4والدار ت�ون دار كفر أو دار إسالم حسب واقع الدار

ويستمّد هذا التقسيم مستنداتھ املرجعية والنصية من الس��ة النبو�ة، إذ يؤكد دعاة السلفية أّن الّن�ي   

ال�ي   بلد يخضع لسلطان املسلم�ن و�ان يقاتل أهلها مسلم�ن أم غ�� مسلم�ن، فالبالد  �ّل  يأمر �غزو  �ان 

تأتمر �سل إذا �انت ال  الن�ي أي �سلطان اإلسالم وأمانھ،  �سك��ا املسلمون يمكن غزوها وقتال أهلها  طان 

و�عت�� دار حرب أي دار كفر. ويعتقد هؤالء أن املسلم�ن �� �امل البالد اإلسالمية اليوم �عيشون �� مجتمع  
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غ�� إسالمي و�الد اإلسالم ال�ي يقيمون ��ا �� دار كفر ألنھ ال يتحقق ف��ا شرط حكم اإلسالم، والع��ة ��  

  .1وليست بالبلد والس�ان  الدار باألح�ام واألمان

السلفي  الفكر  أعالم  حّول  غ��    لقد  قتل  تبيح  قتالية  عقيدة  إ��  عامة  اإلسالمية  والشريعة  ا�جهاد 

املسلم�ن وتصنفهم إ�� ناك�ي العهد أو كفار أو أهل الص�ح والهدنة أو أهل ا�حرب، لذلك �عتقد أّن اإلسالم  

الدي�ي وا�خيال  ا�جهادي  السلفي  التأو�ل  بل    ��  �غي�� مساملة،  روحية وحركة  �عد عقيدة  لم  والسيا�ىي، 

ينفي "سيد    إذ  ،2انتقل إ�� إيديولوجيا سياسية ودينية مغالية ترسم معالم الدولة اإلسالمية الثيوقرطية

قطب" مثال أن ي�ون ا�جهاد حر�ا دفاعية، بل �عت��ه عقيدة مقدسة وموتا �� سبيل هللا، يحقق الغاية من  

 بواعث  م و"وجود اإلسال 
ّ

يحارب �ّل القوى السياسية املادية والذين يمنعون الناس عن عبادة هللا...إن

ال�ي   العليا  وأهدافھ  �� هذه األرض،  ذاتھ ودوره  "اإلسالم"  طبيعة   �� تلمسها  ينب��  �� اإلسالم  ا�جهاد 

    ..3قررها هللا، وذكر هللا أنھ أرسل من أجلها هذا الرسول ��ذه الرسالة"

و�عتقد أّن هذا التعر�ف ل�جهاد يرسم معالم الدولة اإلسالمية �� ا�خيال السلفي ا�جهادي، وهو يجعل   

�� بوتقة القتل واإلرهاب    اإلسالم حركة �غي�� سيا�ىي ودي�ي عنيفة ال توائم اإل�سانية، بل تحشر املسلم 

 األمر ا�خط�� الذي نؤكد عليھ عند  إّن   باسم الدين و�� سبيل هللا، وتزعم القضاء ع�� االستبداد والعبودية.

تتبعنا ألف�ار أقطاب السلفية ا�جهادية يتعلق بالتأث�� البليغ لهذا الفكر ا�جهادي �� حر�ات وتيارات �شأت  

نتيجة التعبئة الذهنية والنفسية لعدة متدين�ن، وحلمهم بإقامة دولة ع�� م��اج النبوة والسلف الصا�ح  

"سيد قطب" و"سيد إمام" إ��   أف�ار ية ونبذ مقومات ا�حداثة، فقد تحولتع�� مقاومة �ل القوى التجديد

منبع إيمان بالعزة اإلسالمية ودليل للثورة ول�حر�ات االحتجاجية العنيفة قصد الوصول إ�� السلطة مثل  

"جند هللا" و"التكف�� وال�جرة" ومنظري تنظيمات العنف مؤخرا ومن بي��م   و "ا�جهاد اإلسالمي" جماعات 

فرج" السالم  عبد  أساسي�ن  محمد  ومرجع�ن  ا�جهاد  دعاة  أبرز  يمثالن  وهما  الظواهري"،  و"أيمن   ،"

  .4للتنظيمات ا�جهادية �� العشر�ت�ن املاضيت�ن

إّن ا�خلط وا�ح �� هذه التصورات ب�ن اإلسالم العقيدة والشريعة و��ن ا�جال السيا�ىي، فقد لّبس   

باملعا�ي  الدينية  التصورات  وأو�لوا    املنظرون  السماء،  و�لسان  الدين  باسم  ناطق�ن  وصاروا  السياسية، 

إلسالم الرسالة مهّمة سياسية، ولم يم��وا ب�ن الدين ومعا�ي الدين، فكيف للشريعة أن تدعو إ�� قتل اآلخر  

   باسم ا�جهاد �� سبيل هللا لبناء دولة؟ أو ليست الدولة شأنا دنيو�ا وهيكال تنظيميا يخّص البشر؟

ه  ولصورة  ع��  ول�جهاد  للدولة  مغال  أسطوري  تصور  ع��  ا�جهادي  ا�خطاب  تأسس  إذن،  النحو  ذا 

والشهيد، �� ا�جاهد  املتخيل  ع��  وقيامها  الدي�ي،  الفكر  بنية  يكشف  التصور  هذا  أّن  مستوى    و�عتقد 
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ثل قسما من  عقيدة ا�جهاد وثنائية الثواب والعقاب، وال شك �� أن املتخيل الدي�ي والسيا�ىي واالجتما�� يم

  )Gilbert Durand( جيلبار ديرانالفكر ا�جهادي السلفي، ألن املتخيل �شمل �ل ضروب التفك�� كما ينص  

، فقد حمل هذا ا�خطاب ترغيبا �� القتال باسم ا�جهاد، و��ديدا لعواقب تركھ وما يمكن أن يحل باإل�سان  1

د طاعة � ولرسولھ وألئمة املسلم�ن وتركھ معصية  املؤمن من بالء �� الدنيا و�عذيب أليم �� اآلخرة، فا�جها 

وا ا�ِجَهاَد ِ�� َسِبيِل  "  وكفر، لقد ورد عن الن�ي:
ُ

رك
َ
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ّ
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 ِ�� ُصفوِف الِنَساِء  
َ

 اآلن
َ

ون
ُ

 َيك
ْ

سِلِم أن
ُ
ب هذا ا�خطاب �� ا�جهاد واملوت �� سبيل هللا، ويعد  2"َع�� امل

ّ
. و�رغ

مقعده  القت�� بالشهادة والثواب �� اآلخرة، ويعّدد خصال الشهيد عند هللا، فهو يجار من عذاب الق��، و�رى  

ل ا�جهاد فر�ضة إسالمية تمكن  
ّ
من ا�جنة، و�زّوج من ا�حور الع�ن، ويشفع �� سبع�ن من أقار�ھ، لذلك يمث

من �شأة الدولة اإلسالمية واالنتساب إ�� ملة محمد. ويعتقد أهل الفكر السلفي ا�جهادي أّن ترك ا�جهاد  

  البيعة ع�� القتال واملوت �� سبيل هللا ، وذلك ما �ستوجب  تمزق التفرق و الهانة و امل ذل و ال  ُ�عد أبرز أسباب

الن�ي ��ا  ر 
ّ

�ش ال�ي  اإلسالمية  الدولة  ل�جهاد  3لقيام  املغا��  األسطوري  التصور  �عت��  السبب  لهذا   .

وللمجاهدين وملن�ل��م، يمثل شكال من أش�ال املتخيل اإلسالمي، ونرى أن التفك�� �� ا�جهاد واملوت والقتل  

لون علماء  �عّد  �عض  ذلك  إ��  أشار  كما  العصبية  ودّعمتھ  ا�خيال  ��جھ  الذي  الدي�ي  الفكر  ألوان  من  ا 

 . 4األديان واإلناسة الدينية

وهكذا، ندرك، من خالل بنية التفك�� ا�جهادي، أن الدولة الدينية دولة دمو�ة تنب�ي ع�� عقيدة قتالية،   

فنون القتال  عرض الفكر ا�جهادي  د بالقتال وال�جرة، فذلك أّن التيار السلفي ا�جهادي قرن مسألة ا�جها

مستعرضا ا�خطط القتالية وا�خدع   "،غزوة األحزاب عّدة غزوات ومن بي��ا "  ھ اعتمادا ع��أسلو�و �� اإلسالم  

قتل و الكفار ورم��م    "تبييت"تحدث عن الدعوة قبل القتال، وجواز  اإلسالمية انطالق من �عض السرايا، و 

قطع أ�جار    و�باحة،  �ن شركامل ة اس��داف النساء والرهبان والشيوخ بالقتل، واالستعانة ب ذرار��م، ومسأل 

، وتحر�م إعانة ا�خارج�ن ع�� شريعة دين اإلسالم باألنفس أو األموال أل��م محار�ون  الكفار وتحر�قهاالعدّو/ 

 .5� ورسولھ مّما يوجب جهادهم

 
1- Gilbert Durand, L´imagination symbolique, Quadrige, PUF, France, 1964.  
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   المارقة: ولة  دّ أسطورة دولة الخالفة العادلة ومعاداة ال   - 2- 3

دينية    دولة  تلوح  ف�ي  ا�جهادية،  التنظيمات  لدى  الدولة  مفهوم  حقيقة  "ا�جهاد"  �عر�ف  ُيظهر 

" ت��ض ع�� االعتقاد بوجوب تطبيق الشريعة تطبيقا أع�ى �� مختلف هيا�ل الدولة، و�� و��  "ثيولوجية

التنظيمات   إديولوجيا  تكشف  ذلك،  عن  وفضال  اآلخر�ن،  مع  �عاملهم  وطرائق  عيشهم  ونظام  أفرادها 

اع أهلها  السلفية ا�جهادية أّن هذه الدولة ترى غ��ها من الدول مارقة عن شرع هللا، وجب محار���ا و�خض

  إ�� اإلسالم، فال قيمة لإل�سان وال لألرض �� التصور امليثيولو�� والعقائدي اإلسالمي دون تطبيق شرع هللا 

و�ستمّد هذه  ،  و�سط اإلسالم لنفوذه ع�� العمليات ا�جهادية االنتحار�ة والقتالية �� �ل بقعة من العالم

بذلك ف��ا، فتص��  هللا  حاكمية  قيم��ا من  حكم   دار " الدولة  من  اإل�سان عامة  لتحر�ر  إسالم" ومنطلقا 

، لذلك يبدو ا�جهاد  1حماي��ا وقيام مملكة هللا ف��ا  البشر وعبوديتھ، وت�ون غاية حركة ا�جهاد اإلسالمي

حركة تحر�ر�ة ومشروعا رّ�انّيا متعاليا �� ا�خيال السلفي لبناء الدولة الدينية املقدسة، وهو ال �عدو أن  

ور�ة �عتمد ثنائية الثواب والعقاب، و�عد ا�جاهدين بالشهادة والفوز العظيم و�ا�حور  ي�ون عقيدة أسط

الع�ن ودخول جنات النعيم، وامليثيولوجيا أو األسطورة بنية حدثية وذهنية مقدسة مش�لة للعقل ا�جم�� 

الدينية حسب   أّن  إ  .Strauss)    -(Claude Lévi2ش��اوسو  (Eliade)  إليادوللكث�� من الظواهر  ننا �عتقد 

الدولة الدينية ال�ي �عتمد نظر�ة "ا�حاكمية" مشروعا سياسيا للتعامل ب�ن الناس و�دارة شؤو��م الدنيو�ة،  

و�عت�� ا�جهاد فر�ضة إسالمية، تبشر ببسط نفوذ سيا�ىي ودي�ي ع�� �امل أرجاء األرض عندما �عود اإلسالم  

لة العداء لآلخر، و�ع�� عن استمرار الرغبة �� االنتقام  قو�ا وتحل ا�خالفة أو مملكة هللا، فتكرس هذه الدو 

منھ، و�� تجسم شكال من أش�ال األساط�� السياسية والدينية، لذلك نلفي ف��ا ضر�ا من أسطرة األحداث  

) أّن أسطورة الدولة هو تصّور يجسم الرغبات ا�جماعية ألن  Cassirer(  3�اس��روال�خصيات، وقد كشف  

م زعامة العالم، و��ون للقائد ف��ا دور مركزي �شبھ أبطال القصص ال�حر�ة. إّن هذا  ت�ون قوة ثاقبة تجس 

التصّور للدولة ين�ع عن اإلسالم عقالنيتھ و�قر�ھ من التنظيمات الرجعية اإلقصائية املعادية لإل�سانية،  

الدينية النصوص   �� صداها  نلمس  ال�ي  املغالية  والسياسية  الدينية  النظر�ات  �عض  السابقة    فيماثل 

، وتج�� حضور هذا الفكر  4لإلسالم حينما �عود املسيح إلقامة مملكة هللا ولتحقيق دولة شعب هللا ا�ختار

ا�جهادي املغا�� الناجم عن فكر "قطب" و"إمام" �� ا�حر�ات ا�جهادية املعاصرة، فقد أعلن الفكر السلفي  

وطالبان، ثم الدولة اإلسالمية    2001قاعدة سنة، وتأّسس تنظيم ال1989ا�جهادي مرحلة ا�جهاد العاملي منذ

أم���ا  : الغرب و واجهة العدو البعيدبالعراق والشام، و�دا تنظيم القاعدة املنظم للفكر ا�جهادي العاملي، مل 

والعدو القر�ب: أي ا�ح�ام املسلم�ن ومن واالهم، وقام تنظيم الدولة اإلسالمية ع�� ادعاء    ، يونيةوالصه

 
 . 76في الطريق، مصدر سابق، ص قطب، معالمسيد  -1

2 - Claude Lévi- Strauss, anthropologie structurale, Plon, 1958et1974, pp227-255. Mircea Eliade, images et 
symboles, Gallimard, 1980, Pp73-76. 

رنست كاسيرر، ال -3
ٔ
حمد حمدي محمود، المكـتبة العربية، مصر، ا

ٔ
سطورة، ترجمة، ا

ٔ
 .373-372، ص ص1975دولة واال

 .603-591، ص ص2، مادة مجيء المسيح، ج 1988وليم وهبة، دائرة المعارف الكـتابية، دار الثقافة، القاهرة،  -4
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�حكم باسم هللا والغزو والقتال �� سبيلھ وال�جرة نصرة للدين، وشّرع هؤالء لوجود األم��  تطبيق الشريعة وا

 . 1قيادتھشر��" ليأمر با�جهاد تحت  ال حاكم ا�"وا�خليفة والقائد 

�عض   �� املتأمل  التنظيمات    إّن  لهذه  والورقية  اإللك��ونية  املدنية،  املنشورات  للدولة  رّدها  يالحظ 

بل   املدنية،  السياسية  والتنظيمات  األحزاب  إ��  االنضمام  ورفض  وجهادها  ومحار���ا  بإسقاطها  وتوّعدها 

ية ��  الديمقراط   ورفض"بكفر من يتحاكم للطاغوت"،  ، و�قّرون  من العصبية ا�جاهلية ا�حرمة�عت��و��ا  

العصر، اإلشباع    هذا  مستو�ات  أع��  إ��  ا�جهادية  با�حر�ات  دفع  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أّن  ونالحظ 

توجھ و���  حز�ية  يديولو��  إ  العقائدي،  تنظيمات  عدة  أن  نرى  ولذلك  ولإل�سانية،  الدولية  للقوى  معاد 

تبقى حر�ات جهادية منشقة أو ��  ودينية ع�� غرار "حزب التحر�ر" أو "أنصار الشريعة" أو فجر اإلسالم" س

 . 2إيديولوجيات حز�ية دون بناء مشروع دولة، ولن تنجح فكرة الدولة "املؤد�جة"

العمل   هو  إسالمي  نظام  إقامة  إ��  الطر�ق  أّن  ع��  أصنافها  بمختلف  السلفية  أقطاب  اتفق  ول�ن 

التحر�ر أّن هذا األمر  الّسيا�ىي، فإ��م اختلفوا �� من�ج بلوغ السلطة وطرائق ا�حكم، ف��ى أن صار حزب 

يقت�ىي الس�� ع�� ثالث مراحل، و�� ف��ة التثقيف لالستقطاب واإليمان با�حزب، ثم مرحلة التفاعل مع  

" أبا بكر نا�� " �� كتابھ "إدارة التوحش" قد أشار    األمة لتحميلها اإلسالم، فمرحلة استالم ا�حكم، غ�� أّن 

طور التمك�ن، فشوكة الن�اية واإل��اك    ند السلفية ا�جهادية، تتمثل ��إ�� ثالثة مسارات لت�و�ن الدولة ع

�سي��ها   وطرائق  اإلسالمية  الدولة  إدارة  عن  السلفية  أقطاب  تحدث  وقد  التوحش،  إدارة  أو  ا�حكم  ثم 

  .3وتنظيمها املا�� والعسكري وعن النظام االقتصادي واالجتما�� �� اإلسالم

دية تخالف اإلخوان املسلم�ن وا�حر�ات اإلسالمية �� أسلوب الدعوة القائم  من البّ�ن أّن السلفية ا�جها  

ع�� فرض العنف والقتال سبيال وحيدا للتغي�� ولبسط اإلسالم والثورة ع�� االستبداد، فيؤمن السلفيون  

اإلسالمية  ق اإلصالح ال�ي تتبناها التيارات  ائطر هؤالء    أّن من�ج اإلصالح يقوم ع�� ا�جهاد، و�نتقد  ا�جهاديون 

ا�جهادية "   غ��  القيم اإل�سانية  آراء وأهواء وتراها مجرد  و�ال��بية ع��  العبادة   �� باالج��اد  "، ألن االكتفاء 

املنكر،   باملعروف والن�ي عن  األمر  و�تعارض مع فر�ض�ي  امتدادها  �شأ��ا وال  للدولة  اإلسالمية ال يضمن 

ا  فيأ�ى بك��ة  أو  ا�خ��ية،  ا�جمعيات  ع��  والعبادات  اإلصالح  والدعاء  النظام  لذكر  بمقاطعة  واالكتفاء 

الدولة ذا��ا إ��  ينتقد  .القائم، بل إن البعض من هذه األساليب خاضعة  بأهمية    كما  القائل  الرأي  هؤالء 

االنتخابات،  عّدة طرائق، و�مختلف الوسائل �التعليم و همة �� الدولة ع��  امل  الوظائف واملسؤوليات  ان��اع

 
فكار في التفسير، ط -1

ٔ
فين، بين السلفية وإرهاب التكـفير ا

ّ
،  2016لبنان، -، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت1مجموعة مؤل

، دار  1.عبد الباري عطوان، الدولة اإلسالمية، الجذور، التوحش، المستقبل، ط117، 109، 106، 62، 53، 34، 30-29ص ص
 .317راجع مواقف حزب التحرير ضمن مجلة الوعي اإلسالمي، ع .220 -9ص ، ص2015الساقي، بيروت، لبنان، 

دلوجة الدولة"، وهي الدولة التي تحكمها عدة نظريات وإيديولوجيات: انظر كـتابه:   -2
ٔ
حد كـتبه عن "ا

ٔ
يتحدث عبد هللا العروي في ا

 . 149-145، ص ص 2006لبنان، -، المركز الثقفي العربي، بيروت8مفهوم الدولة، ط
بو.  40التحرير في التغيير، صمنهج حزب  -3

ٔ
بكر ناجي، إدارة التوحش، منشورات مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية. وتقي   وانظر: ا

 .175الدين النبهاني، الشخصية اإلسالمية، مصدر سابق، ص
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فال خيار أمام املسلم�ن  ال�جرة لل�حراء أو ا�جبال وت�و�ن مجتمع مسلم منعزل،  أو  الدعوة،  بالتوسع ��    أو

 . 1لبناء الدولة اإلسالمية إال با�جهاد والغزو والقتال

اإلرهاب   ولسوسيولوجيا  ا�جهادية  السلفية  ا�جماعات  لفكر  الدارس  اهتمام  أع��    –ويس����  وهو 

أنواعھ بمختلف  العنف  و  2-درجات  الدماء  وسفك  والس�ي  والغزو  بالقتال  ا�جهاد  يقرن  التنظيم   أّن 

"التوّحش"، وقد هيمن هذا ا�جهاز االصطال�� لدى املنظر�ن، وال شك �� أن لهذا امل�جم ا�جهادي جذورا  

عن   وتكشف  ا�جهادية،  للمفاهيم  انتقا��م  عن  �ع��  الدي�ي  املوروث  للنص  ��  متشددة  انتقائية  قراءة 

املصا�ح   ودعم��ا  والتبديد  والتشر�د  التقتيل  بخطاب  الرو��  واإلشباع  العقائدي  العنف  اها 
ّ

غذ القرآ�ي، 

الدولية والسياسية والعقائدية، وساهمت ف��ا ظروف اجتماعية ونفسية واقتصادية مختلفة. إننا نتب�ن ��  

الدولة   املنظر ملفهوم  السلفي  الفكر  السلفية  خطاب  اإليدولوجيا  تكف��ية تحكم  بنية عقائدية  اإلسالمية 

ا�جهادية، ذلك أ��ا تدعو إ�� تكف�� اآلخر ومجاهدة �ل من لم يؤمن با� ورسولھ، ومخالفة غ�� املسلم�ن  

إ�� للقرآن والسنة، وتن�ى عن االرتداد، بل    وأهل امللل واألديان وتكف��هم استنادا  إيديولو��  تأو�ل حر�� 

� عقو�تھ أعظم من عقو�ة "ال�افر األص��"، وتحّرم إعانة ا�خارج�ن عن شريعة دين اإلسالم باألنفس  �عت�

هذه املنظومة الفكر�ة ا�جهادية عن التعاون    أو األموال، و�عّدهم محار��ن � ورسولھ يجب جهادهم، وتن�ى

  .3مع املشرك�ن واالستعانة ��م، وتبيح هالك ممتل�ا��م

والقتال عقيدة ثابتة �� نظام الدولة اإلسالمية و�نية التفك�� السلفي ا�جهادي، فال سبيل أمام  إّن الغزو  

، وتتوّعد هذه اإليديولوجيا  4،املؤمن�ن إال ا�جهاد لبناء اإلسالم وتطبيق الشريعة، فهو "ذروة سنام اإلسالم"،

ا�خليفة ع�� القتال واملوت وطاعة هللا    ، وتوجب بيعة األم�� أو 5ا�جهادية املغالية تار�ي ا�جهاد بالعقاب،

قد َعَصاِ�ي ورسولھ، ذلك ما يؤ�ده قول الن�ي: "
َ
ي األِم�َ� ف اَعِ�ي َوَمن َ�ع�ىِ

َ
قد أط

َ
"، وعن  ...وَمن ُيِطع األِم�َ� ف

ْم  ابن عباس أّن اآلية:  
ُ

ْمِر ِمنك
َ
ْوِ�� األ

ُ
ُسوَل َوأ  الرَّ

ْ
ِطيُعوا

َ
َ َوأ ّ

� 
ْ
ِطيُعوا

َ
نزلت �� عبد هللا بن  ")  59/ 4(املائدة"أ

. وال تتوا�ى ا�خطابات ا�جهادية التكف��ية عن الدعوة إ�� 6حذافة �عثھ هللا �� سر�ة، أي م�ان أم�� جهاد"

ِليًما  " محار�ة اآلخر�ن وقتالهم م�ى نزلوا بأّي بلد استنادا إ�� تأو�ل ما ورد �� القرآن  
َ
اًبا أ

َ
ْم َعذ

ُ
ْبك ِ

ّ
 ُ�َعذ

ْ
نِفُروا

َ
 ت

َّ
ِإال

 
َ
ْيًئا  َوَيْست

َ
وُه ش ُضرُّ

َ
 ت

َ
ْم َوال

ُ
ْ�َ�ك

َ
ْوًما غ

َ
)"، وتن�ع صفة اإليمان عن ا�ح�ام وتنسب إل��م العداء  39/ 9التو�ة(ْبِدْل ق

 . 7لإلسالم و�عت��هم سبب هوان املسلم�ن، لذلك تحرض عل��م. و�عّد قتالهم وجها من وجوه ا�جهاد
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 . 217- 215، ص ص 2015لبنان، -، دار الساقي، بيروت1ا العنف واإلرهاب، طإبراهيم الحيدري، سوسيولوجي  -2
َتُهْم" (البقرة132سيد قطب، معالم في الطريق، ص -3

�
ِبَع ِمل ى َتت� َصاَرى َحت�  الن�

َ
َيُهوُد َوال

ْ
ن َتْرَضى َعنَك ال

َ
ِذيَن 2/120، " َول

�
َها ال ي� ). " َيا ا�

 َفِريًقا
ْ
 ِإن ُتِطيُعوا

ْ
َمُنَوا

ٓ
ل عمران ا

ٓ
وُكم َبْعَد ِإيَماِنُكْم َكاِفِريَن..."(ا َتاَب َيُرد� كـِ

ْ
 ال

ْ
وُتوا ِذيَن ا�

�
َن ال محمد عبد السالم  )، انظر كذلك: 3/100ّمِ

 . 49- 42، 28-27و 12، الجهاد الفريضة الغائبة، ص صفرج 
 . 21سابق، ص الغائبة، مصدر، الجهاد الفريضة محمد عبد السالم فرج  -4
 .  32ه، صالمصدر نفس -5
  .38،  35، 29، 25، 37-36المصدر نفسه، ص ص -6
   .33وص 34المصدر نفسه، ص -7
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املسلم يقتل بيده ثم يتدخل هللا، فيتحقق    �عتمد عقيدة القتال السلفية ع�� أف�ار أسطور�ة ترى أّن  

وتنطلق  املؤمن�ن،  أيدي  ع��  عنده  من  اآلية  النصر  بي��ا  ومن  اآليات،  �عض  من  األف�ار  سورة    4هذه  من 

ِإمَّ "محمد" :"  
َ
 ف

َ
اق

َ
َوث

ْ
وا ال دُّ

ُ
ش

َ
ُموُهْم ف

ُ
نت

َ
خ

ْ
ث

َ
ا أ

َ
ى ِإذ اِب َح�َّ

َ
ْرَب الّرِق

َ
ض

َ
ُروا ف

َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
ُم ال

ُ
ِقيت

َ
ا ل

َ
ِإذ

َ
ا  ف ا َ�ْعُد َوِ�مَّ

�
ا َمن

م ِببَ 
ُ

ك
َ
َو َ�ْعض

ُ
َيْبل ِ

ّ
ِكن ل

َ
َصَر ِمْ�ُ�ْم َول

َ
ُ النت اء �َّ

َ
ْو َ�ش

َ
ِلَك َول

َ
اَرَها ذ

َ
ْوز

َ
َحْرُب أ

ْ
َع ا�

َ
ض

َ
ى ت وا  ِفَداء َح�َّ
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)، وا�حال أّن مناسبة نزول اآلية األخ��ة �علقت بالقرشي�ن الذين  5/ 9(التو�ة  َسِبيل

اعتدوا ع�� املسلم�ن وخالفوا العهد وأ�حقوا األذى ��م، ف�انت تدعو إ�� الدفاع عن النفس ال إ�� االعتداء  

وأهل الكتاب، ع�� اآلخر�ن، ودليلنا ع�� ذلك ما تواتر من أخبار تكشف عالقة الن�ي و�حابتھ باملعاهدين  

و�عتقد أن هذه اآلية تفهم �� إطار عالق��ا بما سبقها و�حقها من اآليات، فقد أمر هللا أن يقتل املسلمون  

(ت "الط��ي"  يقول  الكتاب،  أهل  من  وليس  املشرك�ن  من  العهد  نكثوا  " 310الذين  ع��  هـ):  الواجب  وأن 

 الذين أعطوا العهد عند ا
ّ
مل�جد ا�حرام م��م، فإن هللا جّل ثناؤه أمر  املؤمن�ن قتلهم حيث وجدوهم إال

. وهو ما يؤكد  1"عليھ للمؤمن�ن مستقيم�ن  اما دامو املؤمن�ن بالوفاء لهم �عهدهم واالستقامة لهم عليھ،  

ترّ�خ عقيدة العنف والتكف�� باسم ا�جهاد والدين، و�كشف أّن مشروع الدولة اإلسالمية ال�ي تؤسس لها  

�عت�� ا�جهادية  مؤسسات    التيارات  و�زاء  اآلخر  ضد  العنف  ع��  والتحر�ض  والتخر�ب  والتدم��  اإلرهاب 

الدولة جزءا من العقيدة، وتنسب جذوره الفكر�ة والعقائدية إ�� النص املقدس اإلسالمي واملوروث الشفوي  

للفكر  ومتعّصبة  ضيقة  تأو�لية  قراءة  وليد  تنظيمها  ولطرائق  للدولة  املفهوم  هذا  أّن  وا�حال    للرسول، 

  اإلسالمي �عتمد �عض الروايات املنسو�ة ألعالم السلفية وملا قّر �� التفاس�� التقليدية.

وقد أمعنت النصوص ا�جهادية التحر�ضية �� الدعوة إ�� تقو�ض األوطان، ورسمت معالم بناء نظام   

اختيار هذ املناسب وحر�ة  القتال  �� أسلوب  ا�جهاد والغزو، و�بحث  ينب�ي ع��  ا األسلوب،  سيا�ىي ودي�ي 

فيبيح الكذب ع�� "األعداء" وا�خدعة لتحقيق النصر، وا�غماس املسلم �� صفوف الكفار"، بأقل ا�خسائر، 

ويعّدد ا�خدع القتالية والتخطيطات اإلسالمية، و�سمح هذه النصوص برمي األعداء وقتل ذرار��م، وقطع  

وقتال املرتدين املمتنع�ن  جيش املسلموتتحدث عن تنظيم ا�  أ�جارهم وتحر�قها، وتمنع االستعانة بمشرك

، فاستمدت شرعي��ا من املرو�ات التار�خية عن املسلم�ن وأقوال الرسول،  2وقتال السلطان إذا كفر وامتنع

وعّ��ت عن مفارقة زمنية وفكر�ة ب�ن سياق قولها وزمانھ و��ن الواقع اإلسالمي املعاصر، فكيف للمسلم�ن  

ا منوال  ع��  �عيشوا  أن  األحداث  اليوم  �عض  وفق  اآلخر  مع  يتعاملوا  وأن  تفك��هم  و�آليات  لسابق�ن، 

 التار�خية، فيحار�و��م استنادا إ�� عقيدة الغزو وشرعية القتال؟  

 
وُهْم َواْحُصُروُهْم  9/5التوبة( .31-30المصدر نفسه، ص ص -1
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أف�ار  أثرت  و"  لقد  قطب"  فرج"سيد  السالم  عبد  ا�جهادية  محمد  ا�جماعات  ع��  إمام"  و"سيد   "

وجھ    ��راية ا�جهاد    ترفع ناهضة للعلمنة وا�حداثة، و وا�حر�ات األصولية املالتنظيمات  التكف��ية، فتعددت  

الدول الك��ى �� العالم وا�ح�ام املسلم�ن مثل "جند ا�خالفة"، "بو�و حرام" و"طالبان" و"جماعة التكف��  

بوارتبطت    وال�جرة"، وتنظيميا  ا�جماعات فكر�ا  و جهادية    تنظيماتهذه  أعضاعاملية،    ، السالح ؤها  حمل 

عسكر�ة  اوتلقو  �عض  تدر�بات  واعتماد  والعنف  الفو�ىى  من  انطالقا  ا�خالفة  دولة  لتؤّسس  وتمّددت   ،

الفكر   وانتشار  والتعليمية  املعيشية  األوضاع  وتردي  األنظمة  �عض  السلف، واستغلت هشاشة  أحاديث 

وامتداد    ا�خرا�� واإليمان الشع�ي الستقطاب الناس، وقد ساعدت التكنولوجيا ا�حديثة ع�� �شر أف�ارهم،

ي علما�الحكم  ومجا��ة ا�ين عن الدولة  لّد لرفض الدولة املدنية بما �� فصل  عقائدهم ال�ي تتأسس ع��  

السلطات،    الذي  الشعب مصدر  بأّن  �عت��  االعتقاد  لأل وع��  �عيد  للعالم  ة عزّ مّ ا�خالفة  وقياد��ا  ��  و ��ا 

  ونبذالعدل    و�قامة الظلم    وزوالوف  و�قامة الدين وتوحيد الصف  ،سبيل نصرة األمة وال��وض من جديد

الدولة �� العالم   محمد ا�حداد أّن   . و�� هذا الصدد، يرى األستاذطر الصلي�يخاملشاريع الغر�ية ومجا��ة ا� 

،  املستبدة  دينيةالدولة  ال�ي �شيد بالألصولية الدينية  أو االسياسة الطو�او�ة    العر�ي ما زالت "عالقة" ب�ن

التعدد  و   ا�حر�ات الفردية ب  �سمح دولة املواطنة ال�ي  ب  ولذلك �شيد ،  خا�ي ا�حديثي واالنتالسيا�ىالنظام  و 

  .1لفكرة الدولة الدينية ال�ي يجسمها املتخيل الدي�ي ويعّ�� ع��ا حلم ا�خالفة املناهضة الدولة الوطنية و 

   الخاتمة: -4

 ا�جماعة السلفية ا�جهادية، قد قام ع��:يتبّ�ن لنا �� خاتمة هذا التحليل أّن مفهوم الدولة �� فكر  

ومص�حية    - وعقائدية  وسياسية  تأو�لية  سياقات   �� و�لور��ا  الدينية  واملفاهيم  النصوص  توظيف 

الدولة   مفهوم  بلورة   �� واالجتماعية  والسياسية  الدينية  تمظهراتھ  بمختلف  ا�خيال  ساهم  فقد  جديدة، 

شود، وعمد إ�� رد التنظيمات املعاصرة ورفضها وتكف�� أهلها  ورسم معالم النظام السيا�ىي واالجتما�� املن

مغالية   وسياسية  عقائدية  مفاهيم  تأسيس  ع��  والدينية  السياسية  اإليديولوجيا  هذه  وقامت  وأتباعها، 

 و�شأة خطابات عنيفة.  

املعاصر  - وتنظيمها  ا�حديث  والديمقراطي  املد�ي  بمفهومها  الدولة  وا�حداثة  رفض  العلمانية   ونبذ 

ومنظومة حقوق اإل�سان، ورّد التشريعات والقوان�ن املعاصرة، ورفض ا�ح�ام وتصنيفهم ضمن الطواغيت  

الشريعة ع��  �عتمد  حكم  بنظام  واستبدالها  ا�حكم  أنظمة  إسقاط  إ��  الدعوات  تتالت  لذلك    والكفار. 

وال شّك �� أّن هذا اإلسالمية وع�� ما �عرف بالسياسة الشرعية، فش�ل ا�جهاد لونا من العنف املقدس.  

اقتصادها   ال�جمات عل��ا إلضعاف  املدنية وتكثيف  الدولة  �� استضعاف  الرغبة  ي��ر  التفك��   �� املنطق 

أو ما    2015مثلما وقع �� تو�س �� حادث�ي متحف باردو وال�جوم املس�ح ع�� السياح بمدينة سوسة سنة  

منذ   النفطية  املناطق  ع��  هيمنة  من  وسور�ا  ليبيا  دينية2011شهدتھ  �سطها  املراد  الدولة  أّن  ذلك   ، -

 
زق المواطنة والحكم المدني في المجتمعات اإلسالمية، دار التنوير،  -1

ٔ
 .2018محمد الحداد، الدولة العالقة ما
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ثيوقراطية �عتمد نظاما سياسيا ودينيا مقتبسا من تجر�ة السلف ومن األنموذج األّول للدولة اإلسالمية ال�ي  

  �عتمد ا�خليفة واألم�� ونظام الشورى، و�ستند إ�� القرآن مصدرا ل�حكم.

�� "أرض    اعتبار ا�جهاد والقتال والغزو ن�جا شرعيا لت�و�ن  - الدين اإلسالمي  الدولة اإلسالمية و�شر 

الكفر"، ولعّل ما يمّ�� البنية الذهنية العقائدية العميقة للتنظيمات ا�جهادية السلفية هو أ��ا ال تزال تقوم  

ع�� تقد�س العنف وسفك الدماء واعتباره فر�ضة، لذلك رأينا أن هذه التعر�فات للدولة ولهي�لها التنظي�ي  

العقائدي    والتشري�� اإلشباع  اها 
ّ

وغذ التكف��ية  ا�جهادية  ل�جماعات  والسيا�ىي  الدي�ي  املتخيل  ��جها 

وا�حلم بالفوز والوعد بالشهادة وحسن املآب، وذهبنا إ�� أّن مقولة ا�حاكمية �ع�� عن لون من العنف ومزج  

 املسلم�ن. الدي�ي املقدس بالدنيوي البشري فضال عن �و��ا تجعل هللا خاصا بفئة معّينة من 

نبذ اآلخر ورفض ا�ختلف، ذلك أّن التأسيس النظري والعقائدي للدولة اإلسالمية ينب�ي ع�� بنية تفك��    -

ال تحجم عن التكف�� ومهاجمة ا�ح�ام واعتبارهم طواغيت األرض، وتتلذذ بأشالء األجساد و�حق األقليات  

ات �� البلدان الغر�ية ع�� غرار حادثة "شارل  ومن بي��ا ال�جمات ضد املسيحي�ن �� مصر وما يقع من تفج�� 

إيبدو"، وقد وجدت هذه ال�جمات العنيفة ردودا متطرفة من جهات دينية غ�� إسالمية ع��ت عن صراع  

ر �� هذا السياق بال ِ
ّ

نّفذهما مس�حون ع��  اللذين  رهابي�ن  اإل �جوم�ن  األف�ار واملعتقدات ب�ن املتدّين�ن، ونذك

 .2019مارس   15��  ستش��ش �� نيوز�لندام�جدين �� منطقة كرا� 

و�بدو وا�حا من خالل البنية العقائدية والذهنية لهذه ا�جماعات اإلرهابية مثل تنظيم داعش أّ��ا تر�د   

إعادة نظام ا�خالفة، و��� أن ي�ون ا�حاكم ظل هللا �� األرض، لذلك تقتل اآلخر وتتبا�� بموتھ باسم ا�جهاد  

 ل�جمات االنتحار�ة عمليات استشهادية، وهو ما يكشف تحّجر تفك��ها ومغاال��ا. و�� سبيل هللا، و�عّد ا
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 ورهان تعلیم وتعلم مهارات التفکیر  

 

 

 

 ملخص: ال

كب�� �سبب غزارة املعارف وتزايد االبت�ارات التقنية والعلمية �� مختلف    �عيش املنا�ج التعليمية تحّدٍ 

�ّلِ   .ا�جاالت تحصيل   �� واملتعلمات  املتعلم�ن  قدرة  بمحدودية  الو��  حصول  ظل  وتملكها،    و��  املعارف 

با مطل  ،أصبح مطلب استدماج مهارات التفك�� بما �� موضوعات للتعلم وأدوات لبناء املعارف �� اآلن نفسھ

 . م�حا لت��ض املدرسة بوظيف��ا ال��بو�ة �� توافق مع متطلبات العصر املتحول 

يحاول هذا املقال �سليط الضوء ع�� قيمة وضرورة إيالء مهارات التفك�� واس��اتيجياتھ العناية الالزمة  

ثمارها  �� �ل هندسة بيداغوجية للمنا�ج ال��بو�ة. كما يروم عرض �عض الصيغ واملداخل ال�ي يمكن است

 لر�ح رهان التوازن ب�ن مطلب تنمية مهارات التفك�� ز املعرفة بما �� مادتھ. 

 الس��ورة الذهنية -التفك��  – اس��اتيجية التعلم  -معرفية -امليتا -مهارات التفك��  املفاهيم املفاتيح:

 

Abstract: 
 
Curriculum and bet teaching and learning thinking skills the educational curricula 

face a great challenge due to the abundance of knowledge and the increase of technical 
and scientific innovations in various fields. Educational in accordance with the 
requirements of the changing age. 

This article attempts to highlight the value and necessity of giving thought skills and 
strategies the necessary care in every pedagogical engineering of the curriculum. It also 
aims to present some formulas and approaches that can be invested to win the balance 
between the demand for the development of thinking’s kills and knowledge of what is 
its subject . 

Concepts Keys: thinking skills - Meta-Cognitive -Learning Strategy - Thinking -The 
mental process. 

 
 

 

  خالید الخطاطد.  
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 مقدمة:  -1

ناهضة بتنمية �خصية املتعلم و�عدادها لالندماج �� ا�جتمع. إ��ا   �عت�� املدرسة مؤسسة اجتماعية 

�� مختلف منا��   اليوم من دينامية  �عرفھ عالم  املعارف والثقافة والعلوم من جيل آلخر. وما  لنقل  قناة 

 املعارف وتزايد االبت�ارات التقنية والعلمية.غزارة ا�حياة ووجوهها، �ساهم �ش�ل وافر �� 

ا�حاصل، يجعل املنا�ج الدراسية مطالبة بأخذ هذه املتغ��ات �ع�ن االعتبار أثناء تحديد  إن هذا التطور  

البيداغوجية أن   اختيارا��ا  اله�ن  باألمر  وليس  التعليمية.  ومحتو�ا��ا  ال��بو�ة  ومداخلها  والديداكتيكية 

يفرض بات  الذي  واملهاري  املعر��  الزخم  مع  للتعامل  الدراسية  للمنا�ج  القدرة  كمطلب    تحصل  نفسھ 

للتعليم والتعلم، �� ظل حصول الو�� بمحدودية قدرة املتعلم�ن واملتعلمات �� تحصيل �ل املعارف وتملكها.  

باالنتقال من نموذج تر�وي متمركز ع��   انتفاؤه ره�ن  ٍن،  َبّ�ِ لهذا، تجد املنا�ج الدراسية نفسها أمام تحد 

بديل متمركز ع��   نموذج  إ��  املتعلإاملعارف  املعارف و�نا��ا �ش�ل واع  كساب  توليد  عتمادا ع��  ام من�ج 

الفعالية الذاتية �� التعلم. إن تحليل مستلزمات هذا االنتقال يف�ح عن ضرورة توفر أمر�ن ع�� األقل، 

 هما: 

الكفيلة   إقدار املتعلم ع�� التحكم �� مهارات التفك�� القادرة ع�� تطو�ر وتنمية العمليات الذهنية  ♦

 . ببناء املعارف

مهارات    تب�ي ♦ و�علم  و�عليم  الدراسية  املضام�ن  ب�ن  الت�امل  بتحقيق  �سمح  بيداغو��  نموذج 

 التفك��.

 مهارات التفکیر مدخل لتجدید أدوار المدرسة  -2

ت��ز أهمية �عليم و�علم مهارات التفك�� من خالل تمتع هذه األخ��ة بالصالحية الدائمة �� الوقت الذي  

بناء  تص�� فيھ املعارف ع�� أهم التفك�� شرط  التجديد. وعليھ، �عت�� مهارات  إ��  ي��ا متقادمة و�� حاجة 

باستخدام   توظيفها  وسبل  املعرفة  بناء  بأدوات  الو��  لھ  يضمن  للمتعلم  و�عليمها  وتجددها.  املعرفة 

طة  .فالتفك�� �ستلزم حصولھ عدة عمليات ومهارات معرفية �� �� األصل غ�� م��اب1العمليات وراء املعرفية

وهنا ينب�� التمي�� ب�ن �عليم و�علم هذه   .و�ستعمل مجتمعة أو جزء م��ا لتحقيق نتيجة أو هدف محدد

 املهارات وممارسة التفك�� بما �� محصلة اشتغال هذه املهارات وفق ترابط يخدم الغاية من التفك�� نفسها. 

ووس للتعلم  كموضوع  التفك��  مهارات  بھ  تتمتع  باتت  الذي  االع��اف  بتجديد  إن  املدرسة  يلزم  يلتھ، 

وظيف��ا التقليدية. فصالحية املنا�ج الدراسية وطرائق التدريس تقاس اليوم بمدى قدر��ا التحف��ية ع��  

التفك��   وأساليب  املشكالت  حل  �ستوج��ا  ال�ي  التفك��  مهارات  واملتعلمات  املتعلم�ن  و�كساب  التفك�� 

 
1-Robert. J. Sternberg and Karin Sternberg, Cognitive Psychology, 6éme Edition, Library of Congress,2011, 
p.17.  
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ط التفك�� ال�ي �سهم �� االرتقاء �عمليات التفك�� العليا ال�ي  االستكشا�� والتفك�� النقدي وغ��ها من أنما

ل�ي تدل �� معناها الواسع  اLa métacognition 1معرفية-باتت �ش�ل موضوعا رئيسا ملا بات �عرف بامليتا

لتأمل طر�قة التفك��، فت�ون الذات املفكرة واعية �س��ورا��ا املعرفية ال�ي   الذهنية ال�ي تقود ع�� الس��ورة 

من   مجموعة  أو  ما  موضوع  بخصوص  ا�حاصل  الفهم  تطور  كتتبع  التعل�ي  التعلي�ي  النشاط  �ستدع��ا 

املواضيع أو تنظيم وانتقاء املوارد ال�ي �ستدع��ا وضعية ما، فضال عن تحليل س��ورة تطور طر�قة التفك��  

 كيفيات واس��اتيجيات االكتساب. و 

وح�ى ال يبقى املتعلم    اعتبارا لقيمة �عليم و�علم مهارات التفك�� لتحقيق مطلب ا�ع�اس الفكر ع�� ذاتھ،

مس��جعا حافظا للمعارف ومرددا لها، بل منتجا وموظفا وناقدا لها حسب ما تفرضھ السياقات التعليمية  

دعوة إلعادة النظر �� أساليب التدريس ووضعياتھ وتصميم املقررات  أو املعاشة، تبقى املنا�ج التعليمية م

 الدراسية و�عداد وت�و�ن الفاعل�ن ال��بو��ن

إن ال��بية ال�ي تروم إعداد أفراد متمتع�ن بحس نقدي ال يمك��ا أن تحقق مبتغاها إال بتجديد أف�ارها  

م���� يضمن فهم وتحليل الواقع وتحديد القرارات  ومن�جيات اشتغالها �� أفق تمك�ن األجيال بمهارات عقل  

للتفك�� بكفاءة، واستعمالها يمثل أساسا   التفك�� �� باألساس أدوات  التعامل معھ. فمهارات   �� الناجعة 

 وأح�امھ معللة �عليال عقالنيا.   ومنطلقا ل�ل تفك�� ناقد نتائجھ

لفهم والتحليل وتوجيھ االنتباه. إذ يلزم تفعيل  تو�� مهارات التفك�� اهتماما كب��ا لإلدراك والقدرة ع�� ا

عمليات �عليم مهارات التفك�� �� املنا�ج الدراسية إعادة صياغة هي�ل��ا �� صورة �سمح بتدر�ب املتعلم�ن 

واملتعلمات ع�� استخدام مهارات التفك�� واالستكشاف واالستقصاء واملناقشة والتحليل وت��ير املواقف  

ش�ل عقال�ي. وال يتحقق هذا األمر إذا لم تصر األ�شطة التعليمية التعلمية ذا��ا خادمة  والدفاع عن اآلراء � 

 لهذه املهارات و�� اآلن نفسھ تتخذ م��ا شرطا �حصول التعلم ا�جديد. 

أن مالمح  2كتابھ �عليم و�علم التفك��  ��   .RESNICKLAUREN B  لوران ريسنيكو�� هذا اإلطار يذكر  

 ن رصدها إال ضمن وضعيات �ستلزم تفك��ا يقود ألفعال �عكس ا�خصائص اآلتية: التفك�� ا�جيد ال يمك

 التفك�� ا�جيد ال ينحصر �� طرحھ ل�حلول ل�حل الواحد؛ -

 التفك�� ا�جيد يقود �حلول عدة، �ل حل ت�لفة خاصة بھ ولھ نقط قوة ونقط ضعف؛ -

 التفك�� ا�جيد يفرز حكما دقيقا وتفس��ا مقنعا؛  -

 حصلة معاي�� متعددة. التفك�� ا�جيد هو م  -

 
نLivingston يقر ليفينكستون  -1

ٔ
 ينطوي التي المعرفية العمليات عن عامة لمحة التربوي النفس يقدم لعلماء المعرفة ماوراء دراسة ا

ولئك عن الناجحين الطالب يميز وما التعلم عليها
ٔ
قل بشكل يعملون الذين ا

ٔ
 انظر:  .ا

Livingston, J. (1997). Metacogniton: An Overview. State University of New York at Buffalo . 
2- Resnick Lauren, Education and Learning to Think, National Academy Press, Washington.1987, p.3. 
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إن االهتمام بتنمية مستو�ات التفك�� العليا لدى املتعلم�ن واملتعلمات يجعل من �عليم التفك�� خيارا  

 حيو�ا �� إعادة بناء النموذج التعلي�ي الذي يأخذ �� صياغتھ املوجهات اآلتية: 

 تنمية مهارات التفك�� سبيل للوصول إ�� التفك�� الفعال. -

 تقاس بالقدرة ع�� حل املشكالت. قيمة التعلمات  -

 �عديل السلو�ات مشروط بتعديل طرق التفك��. -

 �ل موقف �علي�ي جديد يودي إ�� �علم جديد. -

 املتعلم(ة) مشارك �� اختيار محتو�ات التعلم. -

 النشاط التعل�ي مح�وم ��دف حاصلة معرفتھ لدى املتعلم(ة). -

 تنوع املواقف.  املتعلم(ة) منظم ألف�اره ومعدل الس��اتيجياتھ حسب -

 املتعلم(ة) واع بما يحدث �� ذهنھ.  -

 الذهنية. -املتعلم(ة) قادر ع�� استدماج �علمھ ا�جديد �� خر�طتھ املعرفية  -

 املتعلم(ة) ع�� و�� بمحدودية معرفتھ السابقة.  -

ومشكالت  �عليم مهارات التفك�� و�علمها تمر�نا ودر�ة ع�� التعامل مع مواقف ووضعيات   هكذا، �ستلزم

. إن البحث عن ا�حلول أو تجاوز الصعو�ات ال�ي تصادفها عملية  1ذات مع�ى بالنسبة للمتعلم�ن واملتعلمات

التعلم ضمن وضعيات تحفز املتعلم(ة) ع�� تطو�ر قدرات محددة. وهو ما يجعل التعلم أك�� عمقا، وأقوى  

واقف القيمية. وعليھ، ينب�� أن يركز �عليم والسلوك واالتجاهات وامل  تأث��ا �� كيفيات التفك�� واملعا�جة

ال�ي ت�ون موجهة باس��اتيجيات صر�حة وتمثيالت رمز�ة �حل املشا�ل   مهارات التفك�� ع�� الفعالية الذاتية

 . 2واتخاذ القرارات و�علم املفاهيم ا�جديدة

 جدلیة العالقة بین مهارات التفکیر ومحتویات التعلیم: -3

من ب�ن مهارات التفك�� ال�ي يمكن أن ت�ون موضوعا للتعلم، نذكر: مهارة حل املشكالت ال�ي �ستعملها  

هاهنا للداللة ع�� مجموع األفعال والعمليات الفكر�ة ال�ي �ستخدمها املتعلم(ة) ألداء مهمة محددة ذات  

(ة) باستدعاء معارفھ السابقة  متطلبات عقلية ومعرفية. ف�ي بمثابة وضعية �عليمية �علمية �سمح للمتعلم

امل��تبة عن   ومهاراتھ ال�ي �ستوج��ا موقف لم �سبق لھ أن �ان مألوفا لديھ، وحلھ يحصل بحل التناقضات

 غياب ال��ابط املنطقي ب�ن م�ونات املوقف أو ع�� تجاوز غموض حاصل فيھ. 

 
1-Resnick Lauren, Education and Learning to Think, National Academy Press, Washington.1987, p.19. 
2-Robert. J. Sternberg, Critical thinking : Its nature, measurement and improvement. In Essays on the 
intellect (p. 45-70). Alexandria, VA. Frances, R. Link. ASCD. 1985, P. 46. 
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لتنمية ا�خ��ات ا�حياتية. فإذا ما تم نافع  اتخاذ الوضعية املش�لة إطارا    إن �علم مهارة حل املشكالت 

من   والرفع  املتعلم(ة)  دور  تفعيل   �� ذلك  ساهم  لها،  التعليمية  املواقف  إخضاء  وتم  للتعلم  ديداكتيكيا 

درجات التدرب عل��ا �� مختلف �حظات التعلم، ل�ون هذه املهارة �س��دف الب�ى العقلية والبنيات املعرفية،  

التفاعل بي��ما �� سياق ذي مع�ى �ستلزم التعامل معھ تحقيق    بما �� �علمات ومكتسبات سابقة وتحقق 

 �علم جديد. 

االنفجار املعر�� والتق�ي، أصبحت املنظومات   ال�ي بات يفرضها  التحديات  �� ضوء ما سبق، و�� ظل 

اتھ. فإذا �انت  و ال��بو�ة ملزمة بمسايرة هذا التحول من خالل استحضار العالقة ب�ن موضوع التعلم وأد

فة ضرور�ة لنمذجة الواقع وتمثيل املعلومات عقليا، فإن هذا العقل لن ي��ض بمهمتھ إذا لم ينظر إ��  املعر 

مهاراتھ كموضوعات للتعليم والتعلم، و�� اآلن نفسھ أدوات �سمح لل�ائن البشري بالتعامل مع املعارف بما  

للتفك��. و�� ال��بو�ة نفسها أمام م �� مادة  تغ��ين أساسي�ن يوجها هندس��ا  هذا السياق ستجد املنا�ج 

 البيداغوجية و�حددا اختيارا��ا ال��بو�ة: املعرفة ومهارات التفك��.

وفيما ي�� نقدم �عض االختيارات البيداغوجية ال�ي يمكن أن ت�ون ناظمة لعملية �عليم و�علم مهارات   

 التفك�� �� عالق��ا با�حتو�ات الدراسية:

: يمكن �عليم التفك�� كمادة مستقلة بذا��ا، مثلها مثل  ادة مستقلة بذا��ا�عليم مهارات التفك�� كمأوال:  

با�� املواد الدراسية. و�عليمھ ��ذه الصورة يمكن من تحصيل نتائج أفضل، ألن املتعلم(ة) تتاح لھ فرصة  

الو��   التعرف ع�� االس��اتيجيات ال�ي يوظفها من خالل عملية تأمل للتفك�� (تفك�� �� التفك��) و�حصل لھ

بمصادر األخطاء ال�ي يرتك��ا. كما ي�ون بإم�انھ �علم اس��اتيجيات جديدة �ش�ل صر�ح مع إم�انية تقو�م 

 أدائھ لها ولنجاع��ا. 

درا�ىي: ثانيا: محتوى  خالل  من  التفك��  مهارات  �ش�ل   �عليم  واس��اتيجياتھ  التفك��  مهارات  تدعم 

بذا��ا. و��ون  قائمة  بناء    ضم�ي من داخل مادة دراسية   �� املشاركة  املتعلم من  تمك�ن  الغرض من ذلك، 

 التعلمات دون أن ت�ون كيفيات التعلم وأدواتھ غاية �� النموذج الديداكتي�ي الناظم لتدريسية هذه املادة. 

يتم �علم التفك�� ومهاراتھ واس��اتيجياتھ    �عليم مهارات التفك�� من خالل مدخل ت�امل املواد:ثالثا:  

�ش�ل صر�ح من خالل محتوى �علي�ي خاص ومستقل عن با�� املواد األخرى، ليتم ر�طھ ��ا فيما �عد، من  

املهارات   وتطبيق  استخدام  ع��  واملتعلمات  املتعلم�ن  ستحث  ال�ي  التعليم  عملية  تنظيم  إعادة  خالل 

 � �علمات با�� املواد الدراسية. واالس��اتيجيات ال�ي تم اكتسا��ا ع�

الدرا�ىي: امل��اج  خالل  من  التفك��  مهارات  �عليم  امل��اج    را�عا:  خالل  من  التفك��  مهارات  �علم  يتم 

الدرا��ي �افة. فاملهارات العقلية ال�ي يتم �علمها �� هذا السياق، يتم �عز�زها �ش�ل مش��ك �� جميع املواد  

دمج هذه املهارات كموضوعات للتعلم �� مختلف املواد الدراسية. وتبقى  الدراسية. وهذا االختيار �ستلزم  

مشاركة املتعلم�ن واملتعلمات �� مختلف األ�شطة رامية إ�� بناء املعارف من جهة، و��� الو�� باملهارات ال�ي  

 تطل��ا البناء، وكيفية توظيفها.  
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 خالصة: -4

��جع املتعلم�ن  الدرا��ي �ع�ي إقامة بيئة �عليميةكموضوعات �علم �� امل��اج   إن دمج مهارات التفك��

املهارة داخل   التعلم الذي ي�ون حاصال بفعل املراس واملشاركة وتوظيف  واملتعلمات ع�� تنظيم عمليات 

عززتھ   إذا  إال  ومهاراتھ  التفك��  و�علم  �عليم  مطلب  يتحقق  أن  يمكن  وال  واع.  �ش�ل  الدرا��ي  الفصل 

ووع الديداكتيكية  ومهارات  املمارسات  املعرفة  ب�ن  شرخ  أي  إحداث  دون  املعرفية  املادة  مع  �عاملها  ��في 

التفك�� ال�ي يتم التعامل معها �ش�ل مقصود وصر�ح ع�� التدر�ب واملمارسة ا�خطط لها مع مراعاة التوازن  

 ب�ن مطل�ي املعرفة واملهارة �� اآلن نفسھ. 
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 : ملّخص

ق بمراجعة نتائج أبحاث املستشرق�ن �� تار�خ التشريع اإلسالمي، ومسائلھ الك��ى. والحظ  
ّ
اعت�ى وائل حال

أّ��ا تلتقي �� تبخيس املوروث الفق�ي اإلسالمي، �سبب عدم أصالتھ، واعتماده ع�� االستدانة من املدّونات  

ق ع�� نقض الدعاوى اال 
ّ
ز عمل حال

ّ
ستشراقّية، كما تبلورت �� أعمال جوز�ف القانونّية األجنبّية. وقد ترك

شاخت، وف�ح عيو��ا اال�ستمولوجّية املتعّددة، وكشف خضوعها إ�� براد�غم املشروع ال�ولونيا�� الغر�ي.  

وجاء �� خالصة جهده النقدي أّن عقدة التفّوق املالزمة �خطاب االستشراق �انت وراء �جزه عن تقدير ما  

� �� استناده ع�� امل�ّون األخال��.�� الفقھ اإلسالمي من نقاط ق
ّ

 ّوة، تتج�

ق، ال�ولونيالّية، الفقھ، ال��اد�غم.ال�لمات املفتاحّية: 
ّ
 االستشراق، حال

 

 

Abstract: 
 
Wael Hallaq took a lot of interest in reviewing the researches of the orientalists 

in the history of Islamic jurisprudence and its domains, and he noticed that they 
all agreed on misprizing the Islamic Fikh due to its unoriginality and 
indebtedness to foreign laws. 

Therefore, Hallaq's work focused on refuting the orientalist allegations as 
described in the works of Schacht, exposing its many epistemological flaws and 
its compliance with the western colonial paradigm, then concluded that the 
superiority complex associated with the orientalist discourse impeded the 
recognition of the upsides of the Islamic Fiqh, which essentially lie in relying on 
the ethical factor. 
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 : مقّدمة -1

وقد   املاضي�ن.  القرن�ن  خالل  اإلسالمّيات  قضايا   �� رة 
ّ
مؤث معرفّية  سلطة  االستشرا��  ا�خطاب  ل 

ّ
ش�

�شأت هذه السلطة من نجاعة املنا�ج ا�جديدة ال�ي اعتمدها االستشراق �� مراجعة مواد ال��اث اإلسالمي  

بمختلف عناصرها، أمام سذاجة العقل النق�� املهيمن ع�� القراءات ا�حافظة عند جانب من اإلسالمي�ن  

ن بروز تحّفظات متفاوتة ع��  املعاصر�ن. ولكّن هذا الصيت الواسع ملتانة البحث االستشرا��، لم تمنع م

�عض نتائجھ. ويعود الفضل إ�� إدوارد سعيد �� التنبيھ �خاطر التسليم �سردّيات خطاب االستشراق، فقد  

ل مح�وم  
ّ
ل غر�ي للشرق. وهو تمث

ّ
كشف أّن صورة الشرق �� هذا ا�خطاب ال تطابق الواقع، بل �� مجّرد تمث

 بقصدّية ذات أوجھ متعّددة.

كعلم التار�خ عند هشام جعّيط، والنقد األد�ي    د االستشراق �� عدد من املباحث ا�ختّصة،وقد ترّدد نق

الدي�ي عند محمد الطال�ي. ومن   الوّهاب املس��ي، والفكر  عند إدوارد سعيد، والفكر السيا��ي عند عبد 

مات االستشراق �� باب الدراسات الفقهّية. و 
ّ
ق مراجعة مسل

ّ
تكمن أهّمية هذا  ضمن هؤالء، اختار وائل حال

فات اإلسالمي�ن ع�� امتداد التار�خ، وحول هذا ال��اث وضع  
ّ
ھ يضّم تراثا ال ي�اد يح��ى من مؤل

ّ
املبحث �� أن

فات النقدّية ال�ي صارت بدورها محّل نظر وتقييم.
ّ
  املستشرقون عددا مهّما من املؤل

ق ي��   ،نقد االستشراقو�� نقد  
ّ
ز ع�� مجادلة الباحث�ن الغر�ي�ن ��  �ان الرهان املركزي عند وائل حال

ّ
ك

الكبار ع�� غرار   أعمال األعالم  ف عند 
ّ
التوق ذا��ا. واختار  باعتماد األدوات اال�ستمولوجّية  اإلسالمّيات، 

تراث   باعتباره املرجع األّول �� إ�شاء السردّية االستشراقّية حول قيمة ،) (Joseph Schachtجوز�ف شاخت

وديفيد  Patricia Crone( ( اإلسالمي. واعت�ى كذلك بالرّد ع�� آراء تالميذه من أمثال باتريشيا كرونالفقھ  

ك�ن �� أصالة الفقھ David Powersباورز (
ّ

) وغ��هما مّمن ساروا ع�� خطى شاخت وغ��ه من الباحث�ن املشك

 ا�ي واليونا�ياإلسالمي، و�� نجاعتھ كمنظومة قانونّية، قياسا بمدّونات القانون الروم

  وضمن مقار�اتھ النقدّية، حرص حالق ع�� ا�جمع ب�ن أمر�ن: أّوال، نقض دعاوى املستشرق�ن، وثانيا، 

ت��ير �شوء هذا الفكر بالكشف عن بنيتھ املؤّسسة. واعتمد �� ذلك ع�� التوثيق الدقيق ألف�اره، ومجادلة  

نق محاور  أهّم  زت 
ّ

وترك ودقائقها.  املسائل  عموم   �� يرّددها  خصومھ  �ان  ال�ي  "املديونّية"  فكرة  رّد  ع��  ده 

االستشراق، إثباتا للتفّوق الغر�ي، وع�� كشف االنتقائّية الفّجة �� التعامل مع أطوار التار�خ الفق�ي، بحيث  

الفتوى وعلم األصول.    �� أغفلت املرحلة الوسيطة، ع�� الرغم من وفرة ما ظهر ف��ا من مصّنفات كث��ة 

ن أّن  فت 
ّ
يخف  والال لم  الذات،  ع��  التمركز  عقدة  ع��  القائمة  االستشرا��  ا�خطاب  لقصدّية  ق 

ّ
حال قد 

قصدّيتھ الذاتّية أيضا، فقد اصطبغت مقار�تھ النقدّية بمبادئ تّيار ما �عد ال�ولونيالّية، املعارض ل�حداثة 

استشراقيّ  الفقهّية، قصديتان: قصدّية  الدراسات  حقل   �� تتواجھ،  بالعلمّية،  ومنتجا��ا. وهكذا  تتذّرع  ة 

طا�عها   تنكر  وال  اال�ستيمولو��،  بالنقد  ح 
ّ

تتس� مضاّدة  وقصدّية  االستعالئي،  وطا�عها  عنصرّ���ا  وتخفي 

 النضا�� ضد الهيمنة ال�ولونيالّية.  
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 : فضائح القصدّیة االستشراقّیة في الخطاب التشریعي -2

 : الدراسات الفقھیّة، بما ھي حقل معرفي   - 1- 2

ق أن يراجع أهّم أبحاث الغر�ي�ن �� تار�خ الفقھ اإلسالمي  ملواجهة سرد 
ّ
ّيات االستشراق، اختار وائل حال

باالنتشار بدأت  تخّصص هذا    ال�ي  االختيار  م�ّ�رات هذا  التاسع عشر. ومن  القرن  منتصف  منذ  والتأث�� 

�� هذا الباب ع��  الباحث �� تار�خ التشريع اإلسالمي، فقد صدرت لھ مجموعة هاّمة من الكتب واملقاالت  

ق أشّد بموضوع بحثھ،    .1امتداد العقود الثالثة األخ��ة
ّ
ة أخرى، لها �عل

ّ
ق يجعل الختياره هذا عل

ّ
ولكّن حال

االهتمام   هذا  ويعود  الفق�ي.  التار�خ  مجال  ع��  االستشراقّية  لألبحاث  خاّص  ترك��  من  رآه  فيما  ل 
ّ
وتتمث

. 2ملسائل الفقھ، خالفا ملباحث العقيدة والفلسفة والتصّوف  ا�خاّص إ�� الطا�ع املزدوج: النظري والعم��

را إحصائيا تقر�بيا لتأكيد هذه الفكرة ال�ي أنكرها دافيد باورز �� مقالة نقدّية، راجع  
ّ

ق مؤش
ّ
وال �عطي حال

ق
ّ
حال أطروحة  عناصر  أهّم  أحد  3ف��ا  ع��  أمسك  فقد  سند،  أد�ى  بال  تكن  لم  األطروحة  هذه  ولكّن   .

منذ عهودهم  املستشرق املسلم�ن  إ��  بالنسبة  القانونّية  الفقهّية/  للمواضيع  ا�خاّصة  باألهّمية  اع��افھ  �ن 

رة. وهذا االع��اف مقّرر لدى جوز�ف شاخت، حيث افتتح أحد أهّم دراساتھ التار�خّية بتأكيد أّن الفقھ  
ّ

املبك

ل املظهر األبرز ل�حياة اإلسالمّية
ّ
ص الفكر اإلسالمي، ويش�

ّ
و��� نفس هذا التقدير ذهبت باتريشيا    .4ي�خ

. 5حيث أعادت استخدام عبارة شاخت ال�ي تصف الشريعة اإلسالمّية ب�و��ا "لّب اإلسالم وجوهره"  كرون،

من تأث�� قوي ألح�ام    -أثناء ترحالهم املتواصل -ومن عوامل تأييد هذا ا�حكم، ما عاينھ الرّواد املستشرقون  

 الشريعة �� سلوك املسلم�ن. 

 
هّم  البحث هذا نحيل تباعا، في ثنايا  -1

ٔ
بحاث، إلى ا

ٔ
ق في مسائل تاريخ الفقه اإلسالمي. ا

ّ
 وائل حال

2- «Islamic law has long been recognised by orientalism as a central and strategic field of enquiry», W. B. Hallaq, 
The quest for origins or doctrine? Islamic legal studies as colonialist discourse, UCLA Journal of Islamic and Near 
Eastern law, 2 (2002-2003) 

صلّية. وبخصوص الترجمة انظر: البحث عن  
ٔ
وسنحيل في باقي الصفحات على ترجمة هذا المقال الذي لم نعثر على نّصه كامال بلغته اال

م هي عقيدة االستشراق؟ دراسات الفقه/ القانون اإل
ٔ
صول الفقه اإلسالمي ا

ٔ
حمد باقادر،  ا

ٔ
بو بكر ا

ٔ
سالمي بوصفها خطابا كولونياليا، ترجمة ا

ق ومجادلوه، مركز نماء للبحث والدراسات، ط 
ّ
ّن هذه  2016، بيروت  1ضمن كـتاب دراسات في الفقه اإلسالمي: وائل حال

ٔ
. وننّوه إلى ا

 الترجمة يعتريها شيء من الضعف في مواضع متعّددة.
3- D. S. Powers, W. B. Hallaq on the origins of Islamic Law: A Review Essay; Islamic law and society, vol. 17, No 
(1), pp. 126- 157, Leiden: E.J. Brill, 2010.  

صلّية فقد اعتمدنا على ترجمة له ضمن المرجع السابق: انظر: ديفيد اس. باورز، وائل  
ٔ
ر حصولنا على هذا المقال في لغته اال

ّ
وبحكم تعذ

 
ّ
حمد باقادر، ص  حال

ٔ
بو بكر ا

ٔ
صول الفقه اإلسالمي: مقالة نقدّية، ترجمة: ا

ٔ
راؤه حول ا

ٓ
ي باورز المشار إليه   169ق وا

ٔ
وما بعدها. وبخصوص را

عاله انظر: المرجع السابق، ص 
ٔ
 .183ا

4- «La loi islamique est le résumé de la pensée islamique, la manifestation la plus typique du genre de la vie 
islamique, le cœur et le noyau de l’islam lui- même», Joseph Schacht, Introduction au droit musulman, G-P. 
Maisonneuve et Larose, 1983, p 11. 

حمد  -5
ٔ
ولى، ترجمة ا

ٔ
طلعت، مراجعة إيمان عبد الغني  باتريشيا كرون ومارتن هيندز، خليفة هللا: السلطة الدينّية في العصور اإلسالمّية اال

 . 8ص   ،2017، بيروت 1نجم، جسور للترجمة والنشر، ط 
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. 1وتقديرا لهذه األهّمية، �عامل االستشراق مع الدراسات الفقهّية بوصفها "حقال معرفّيا" قائما بذاتھ

ھ ينب�� أن ينسب الفضل �� "اكتشاف" هذا ا�حقل املعر��،
ّ
إ�� الرّواد الغر�ي�ن الذين تناولوا هذا    ورأى أن

. ولم �عط أد�ى قيمة ألبحاث املسلم�ن الكث��ة  2"العلمّية" ا�حديثة املبحث بأدوا��م املن�جّية "املوضوعّية" و

بدعوى افتقادها هذه الصفات الضرورّ�ة �� املعرفة ال�حيحة. وهكذا استو�� االستشراق    �� هذا ا�جال،

 سلطة إصدار "ا�حقائق" التار�خّية املرتبطة ��ذا املبحث.    -الحقا-ع�� مجال الدراسات الفقهّية، ليكتسب 

ق-و�ذ ال يخفى  
ّ
ھ ال ي��ّدد �� التصر�ح بأّن    -ارتباط االستشراق باملشروع ال�ولونيا�� الغر�ي  -عند حال

ّ
فإن

. وحقيقة هذا االهتمام الزائد ي�ّ�رها اصطدام سياسة الهيمنة  3الدراسات الفقهّية تقع �� قلب هذا املشروع

�انت تضبط سائر   ال�ي  الشريعة  ا�حّد من ال�ولونيالّية �سلطة أح�ام  مظاهر االجتماع اإلسالمي. وألجل 

تأث�� أح�ام الشريعة، تقاطعت نتائج أبحاث املستشرق�ن �� اإل�حاح ع�� القول بانقطاع الصلة ب�ن أح�ام 

االنقطاع،   هذا  حقيقة  لتأكيد  دراسات  عّدة  تّمحضت  وقد  للمسلم�ن.  ا�حديثة  ا�حياة  ونبض  الشريعة، 

اعتم بالعدول عن  املسلم�ن  األك��  و�غراء  األح�ام  انتقاء   �� الهيمنة  نّية  وتظهر  القديمة.  القوان�ن  تلك  اد 

الوقف موضوع  ال�ولونيا��، ع�� غرار  املشروع  بأهداف  باورز4ارتباطا  ق 
ّ
وث جّيد،   . وقد  نحو  نفسھ، ع�� 

جهت دراسا��م، نحو إظهار تناقض نظام األحب 
ّ
اس  عناية ثالثة من الباحث�ن الفر�سي�ن ��ذا املوضوع. وات

الساري �� ا�جزائر مع قواعد امل��اث اإلسالمي. وتزامن ظهور هذه األبحاث مع حملة السلطات االستعمارّ�ة  

 .5با�جزائر لالستيالء ع�� األرا��ي و�لغاء ا�حاكم الشرعّية

هذه   مثل  االستشراقّية  البحوث  تتجاوز  أن  معرفيا"  "حقال  الفقهّية  الدراسات  تكريس  اقت��ى  وقد 

ا  لتار�خ  التحّ��ات  األر�ان  مت�املة  �سقّية  رؤ�ة  معالم  لتسط��  وأعمق  أشمل  أفق  عن  والبحث  ملكشوفة، 

أعمال   من  ل 
ّ
�ش� فقد  املقّررة،  والنتائج  املعتمدة،  املقار�ات  طبيعة  عن  النظر  و�صرف  اإلسالمي.  الفقھ 

ق "العقيدة االستشراقّية" -منذ منتصف القرن التاسع عشر-املستشرق�ن  
ّ
. واعتبارا �خطورة  6ما سّماه حال

ق جهوده من أجل عرض مباد��ا، والطعن عل��ا بما ينقضها و�كشف  
ّ
العقيدة، فقد وّجھ حال أر�ان هذه 

"للعقيدة   العاّمة  املبادئ  أّوال،  اثنت�ن:  ناحيت�ن   �� النقدّية  مقار�تھ  عناصر  تكثيف  و�اإلم�ان  ��اف��ا. 

 ار�خ الفقھ اإلسالمي. االستشراقّية"، وثانيا، مرتكزات رؤ�ة جوز�ف شاخت لت
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ٔ
وكان اال
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ٓ
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ّ
حال
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 : المبادئ العاّمة "للعقیدة االستشراقیّة"  - 2- 2

معالم   إّن  بل  اإلسالمي،  الفقھ  لتار�خ  االستشراقّية  الرؤ�ة  جوانب  مختلف  إ��  ق 
ّ
حال إشارات  �عّددت 

الفق�ي.  نقد االستشراق   �� آرائھ  باألساس ع��  ارتكزت  ما 
ّ
إن املبحث،  ال�ي صاغها بخصوص هذا  النظرّ�ة 

ھ نظر إ�� االستشراق بوصفھ �سقا/ (براد�غم) تاّما، يضّم تصّورا  ولعّل 
ّ
 من أهّم ممّ��ات مقار�تھ النقدّية أن

ل هذا التصّور النسقي مرجعّية مش��كة  
ّ
شامال ألهّم منعرجات تار�خ الفقھ اإلسالمي، وممّ��ا��ا الك��ى. وش�

ة م��م، وهذا ما سمح �حالق با�ح
ّ
 ديث عّما سّماه "العقيدة االستشراقّية". ألجيال املستشرق�ن، عدا قل

سامھ بالطا�ع االنتقائي املكشوف ��  
ّ
ق �� هذا ال��اد�غم االستشرا��، ا�

ّ
و�ان من أبرز ما أثار اهتمام حال

التعامل مع تار�خ الفقھ اإلسالمي. وعالمة ذلك أّن املستشرق�ن صرفوا �ّل اهتمامهم إ�� دراسة ف��ت�ن اثنت�ن  

التار�خ: الف��ة    من هذا  امتّدت  التقدير  التأسيسّية قديما، واملرحلة اإلصالحّية حديثا. ووفق هذا  املرحلة 

األو�� ع�� مدى القرون الثالثة األو�� لظهور اإلسالم، �� ح�ن بدأت املرحلة اإلصالحّية مع منتصف القرن  

بحوا�� ثمانية قرون، فال ت�اد تذكر  التاسع عشر للميالد. أّما الف��ة املمتّدة ب�ن هذين التار�خ�ن، وال�ي تقّدر  

ت بذلك "أرضا مجهولة"
ّ
ق �� كشف السّر وراء هذه االنتقائّية،  1�� أبحاث االستشراق، وظل

ّ
ر حال

ّ
. وال يتأخ

لتا �حظة تقاطع مع الثقافة الغر�ّية، أي الثقافة  
ّ
فالذي يجمع ب�ن الف��ت�ن التأسيسّية واإلصالحّية أّ��ما ش�

. وخالل هذا اللقاء، �ان الفقھ اإلسالمي يجد �� القوان�ن 2وثقافة األنوار األورو�ّية حديثاالرومانّية قديما،  

الفقھ اإلسالمي للمنظومات    الغر�ّية خ�� ملهم، �ستمّد منھ قواعده وأح�امھ. وهكذا تبلورت فكرة "مديونّية"

 القانونّية األجنبّية، والغر�ّية ع�� وجھ التحديد. 

ق أّن 
ّ
"حقل معر��" ع�� مصط�حات   االستشراق اعتمد �� تأسيسھ للدراسات الفقهّية كـوقد الحظ حال

. و�مقت��ى هذه املقار�ة ت�ون  3محّددة تكّرس تبعّية هذا امليدان، ع�� غرار: "�ستدين"، "يق��ض"، "يقتبس"

وقد    ).Sheldon Amos"الشريعة عبارة عن القانون الروما�ي �� ثوب عر�ي"، بحسب عبارة شلدون آموس ( 

) أمثال فون كر�مر  املستشرق�ن من  أبرز  من  هاّمة  طائفة  االستعالئي  االّدعاء  �� هذا   Alfred Vonتوّرط 

Kremer  بيكر ) وو���  Ignaz Goldziher(   واجناس جولد �س��ر  HeinnishCarl   ()Beaker) و�ارل هن��ش 

. ولكّن فكرة املديونّية لم تكن �ستند ع�� أساس مت�ن، 4وجوز�ف شاخت وغ��هم  )Willi Heffeningهفينج (

) Edward Sachau() وادوارد ساخو Carlo Nallinoبدليل إغفال رّواد االستشراق األوائل من أمثال نللينو ( 
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2  - « My argument therefore remains that Orientalism’s topical selection has privileged the formative and modern 
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ق  
ّ
ملثل هذا االّدعاء، وهما أر�خ قدما �� معرفة ثقافات األمم القديمة، وخاّصة القانون السر�ا�ي. ووجد حال

ال باتريشيا كرون النموذج األو�� للتعب�� عن هذا التّيار املتمّسك بفكرة االستدانة. وجاء �� �عليلھ  �� أعم

الختيار كرون نموذجا �ستعرض من خاللھ سردّية االستشراق بخصوص تبعّية الفقھ اإلسالمي، أّ��ا قّدمت  

دانة" ح�ى أّ��ا ألقت باللوم  أو�� ت�خيص لبحوث املستشرق�ن. و�انت شديدة ا�حماس لتأكيد فكرة "االست

. 1ع�� سابق��ا، كشاخت ونالينو وساخو ألّ��م لم �ستثمروا �ّل معارفهم إلظهار هذه التبعّية ع�� نحو أو�ح

ومن    و�ان لها من ا�جرأة أّ��ا صّرحت �� العلن، بما �ان يتداولھ غ��ها ع�� موائد الغداء �� الندوات العلمّية.

االستدان  �سويغ فكرة  ا�جز�رة  أجل  خارج  تّمت  اإلسالمي  الفقھ  �شأة  أّن   �� شاخت  بعت كرون قول 
ّ
ات ة، 

الهالل ا�خصيب كما   الفقھ، وليس  إّن سور�ا �انت املوطن األّول لظهور  بالقول  أّ��ا خالفتھ  العر�ّية، غ�� 

و��" ذهب إ�� ذلك شاخت. وقد تمّحض كتا��ا املوسوم ب "خليفة هللا، السلطة اإلسالمّية �� العصور األ 

القانون اإلسالمي، بفضل ما استفادوه من   أمّية �انوا وراء تأسيس هذا  ب�ي  أّن خلفاء  الدليل ع��  إلقامة 

ر بدوره بالقانون الروما�ي.
ّ
ف آخر إ�� القول بأّن املسلم�ن   القانون اإلقلي�ي �� سور�ا، املتأث

ّ
وذهبت �� مؤل

امل�اتبة   نظام  أدّق  و�ش�ل  الوالء،  نظام  الرّق ا-استعاروا  أح�ام   �� باملعتق  املعتق  عالقة  م 
ّ
تنظ من    -ل�ي 

دت كرون أّن تأث��   .2السائدة ع�� تخوم ا�حدود الرومانّية  (Paramone)املنظومة اإلقليمّية للبارمونّية  
ّ

وأك

  هذه املنظومة �ان أشّد وأعمق �� األح�ام اإلسالمّية من التقاليد ا�جاهلّية املتوارثة �� هذه الناحية. والسّر 

ھ �ان قانونا متطّورا �� بيئة حضارّ�ة راقية، ولذا لم  
ّ
رات الرومانّية، أن

ّ
�� جاذبّية القانون اإلقلي�ي ذي املؤث

  .3ي��ّدد املسلمون القادمون من جز�رة العرب �� اقتباس هذه األح�ام

ق يرّد ع�� �ّل مسألة بما ينقضها، و�ظهر ��اف��ا. و�
ّ
� نقد نتائج أبحاث  وخالل عرض هذه اآلراء، �ان حال

دا أّن الفارق ب�ن منظومة األح�ام  
ّ

ة املعتمدة �� القول باستعارة نظام الوالء، مؤك
ّ
كرون، الحظ ضعف األدل

االقتباس لوجود  فرصة  أد�ى  �ستبعد  اإلسالمّية  والقوان�ن  الواسمة  4الرومانّية  االستعالء  ن��ة  ولوال   .

بال� املسلمون  اّ��م  ملا  االستشرا��،  الوالء.ل�خطاب  كقانون  أخال��  قانون  وضع  عن  فإّن    جز  ذلك  و��� 

. أّما بخصوص  5املسلم�ن املنتش�ن بانتصارا��م ال يمك��م التنازل الستعارة قوان�ن األقوام الذين هزموهم

الزعم بانقطاع الصلة ب�ن سور�ا وج��ا��ا العرب من جهة ا�جنوب، فال يقوم عليھ دليل صلب. ومثل هذا  

ق-القول منشؤه  
ّ
ا�جهل بخصائص العالقات الدولّية �� تلك املنطقة قديما. و�� هذه الناحية،    -عند حال
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ٔ
ة وإساءة االستشهاد بها: مسا

ّ
دل

ٔ
ق، االستشهاد باال

ّ
انظر: وائل حال

حمد باقادر، ضمن: دراسات في الفقه اإلسالمي: وائل 
ٔ
بو بكر ا

ٔ
ة، ترجمة ا

ٔ
ق ومجادلوه، مرجع سابق، ص ص النشا

ّ
. والعنوان  61، 60حال

ق:
ّ
صلي لمقال حال

ٔ
 The use and abuse of evidence: The question of provincial and roman influences on early اال

Islamic law 
ّما كـتاب كرون المشار إليه فعنوانه:

ٔ
 Roman, provincial and Islamic law: the origins of Islamic patronate ا

 وما بعدها.  61المرجع السابق، ص  -3
 . 96المرجع السابق، ص  -4
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سع رّد حالق ليشمل دعوى شاخت كذلك، �� قولھ باستدانة املسلم�ن قانو��م من العراق، �عد أن �سّرب  
ّ
يت

معزولة عن محيطها االقلي�ي  إ�� هناك ع�� الثقافة اليونانّية. ومؤّدى هذا الرّد، أّن ا�جز�رة العر�ّية لم تكن  

ق  
ّ
ع�� نتائج األبحاث األخ��ة    -�� ت��ير هذا املع�ى-من ج�ي العراق وسور�ا ع�� حّد السواء. وقد استند حال

ق بتار�خ ال�جرات والتجارة واإليالف، ال�ي تثبت قّوة الصالت ب�ن  
ّ
حول تار�خ هذه املنطقة، وخاّصة ما �عل

من حولها  وما  العر�ّية  الواسعة    ا�جز�رة  املنطقة  هذه  وترتبط  افر�قيا.  شمال  حّ�ى  تمتّد  مجاورة،  أقاليم 

. 1بثقافة الشرق األد�ى، و�انت تحتكم إ�� قانون �ج�ن يضّم آثارا لعناصر متعّددة سامّية و�ابلّية ورومانّية

امل ع��  االطالع  ة 
ّ
وقل ا�جهل  عن  الناتجة  ة، 

ّ
الدق �عدم  كرون  أبحاث  نتائج  معظم  سمت 

ّ
ا� عطيات  وهكذا 

ل 2ا�خاّصة بتار�خ هذه املنطقة
ّ
  . وقد سبق لهشام جعّيط أن أزرى بالقيمة العلمّية ألعمال كرون ال�ي "التمث

"هاغاريسم"   كتا��ا  ع��  بذلك  ق 
ّ
�عل و�ان  خيا��"،  علم  هو  بل  العلمّية...  باملسؤولّية  الشعور  عدم  سوى 

3Hagarism املسلم�ن �حضارة  مدينة  أورو�ا  أّن  والحظ  "املديونّية"،  جاه 
ّ
ات قلب  فقد  إقبال  محّمد  أّما   .

رة �سبيا
ّ

�� مرحلة متأخ  
ّ
إال أّ��ا لم �ع��ف بدي��ا  ا��  4ولعلومهم، غ��  العلمّية  ق هذه األخطاء 

ّ
. وقد رّد حال

توّد   �انت كرون  فقد  لألجانب،  والعداء  االستعالء  ق-عقدة 
ّ
حال ولم   -بحسب  جز�ر��م،   �� العرب  بقي  لو 

. و�ذا �ان الرّد ع�� مثل هذه  5يتوّسعوا خارجها ع�� ذلك النحو الذي �سّبب �� كث�� من املشا�ل لإل�سانّية

ا   ل�ي تبخس املسلم�ن ومورو��م الفق�ي ميسورا، باعتبار عدوانّي��ا الظاهرة، فإّن األمر األح�ام العنصرّ�ة 

 �� العلمّية"، ع�� غرار ما جاء  إ�� "املن�جّية  ي�ون أك�� �عقيدا عند مراجعة "�سق" شامل، ينسب نفسھ 

 أعمال شاخت. 

 : تدمیر قلعة شاخت   - 3- 2

امل�انة   ا�حقل االستشرا��، و�عود هذه   �� الفقھ اإلسالمي مرجعّية مركزّ�ة  أبحاث شاخت حول  لت 
ّ
مث

غة اإلنجل��ية ولكن بحسب التقاليد العلمّية  
ّ
ف كتبھ بالل

ّ
ھ أل

ّ
ق إ�� جملة من العوامل، أهّمها أن

ّ
بحسب حال

مة  وم��ا أيضا أّن آراءه بخصوص الفقھ اإلسالمي، جاءت مواف  األملانّية.
ّ
مات االستشراق عاّمة. واملسل

ّ
قة ملسل

د  
ّ

الفقھ وأصولھ، وتؤك التشري�� اإلسالمي تدور حول �شأة  بالتفك��  املهتّم�ن  -املركزّ�ة لدى املستشرق�ن 

 فضل "االستدانة" عليھ.  -مثلما تقّدم مع كرون

ر    و�رجع الفضل األّول إ�� شاخت �� صياغة مالمح "املعتقد االستشرا��" �امال، وأّول 
ّ

مبادئھ القول بتأخ

ظهور الفقھ إ�� ما �عد وفاة الّن�ي بقرن من الزمان. وخالل هذه الف��ة �ان يجري العمل باألعراف الشعبّية  

 
ة وإساءة االستشهاد بها، مصدر سابق، ص  -1

ّ
دل

ٔ
ق، االستشهاد باال

ّ
ق، البحث ع69وائل حال

ّ
صول الفقه  . وانظر كذلك: وائل حال

ٔ
ن ا

 . 131اإلسالمي، مرجع سابق، ص 
 . 96المرجع السابق، ص  -2
، كانون الثاني(يناير)  1لبنان، ط -هشام جعّيط، في السيرة النبوّية: تاريخّية الدعوة المحّمدّية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت  -3

 . 14، ص 2007
ترجمة محّمد يوسف دعس، دار الكـتاب المصري، القاهرة، دار الكـتاب اللبناني،  محّمد إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم،  -4

 .214، 213، ص ص 2011بيروت، 
صول الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -5

ٔ
ق، البحث عن ا

ّ
 .126وائل حال
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يا 
ّ
�ل املستشرق  هذا  أنكر  وقد  أمّية.  ب�ي  من  ا�خلفاء"  "قانون  جانب  إ��  دليل-  املتداولة،  الوجود    -ودون 

ھ قد أغفل دورها �� إنتاج  التار��� لفقهاء املدينة، ورغم انتباهھ  
ّ
إ�� أهّمية ما أسماه "السّنة العر�ّية"، فإن

ية �� ا�حجاز وما حولها. وذهب إ�� أّن والدة الفقھ �انت �� البصرة وال�وفة،ب
ّ
االستعانة بمدّونة   قوان�ن محل

ر ظهورها إ�� ��اية القرن األّول 
ّ

�ر �� القول بأّن �ّل  . وأخذ شاخت برأي جولد �س�1األحاديث النبوّ�ة ال�ي تأخ

. ورغم سلطة آراء شاخت، فإّن مذهبھ �� التأر�خ لظهور الفقھ �ان  2األحاديث موضوعة، ح�ى يثبت العكس

منطق،  3محّل طعن من داخل الدائرة االستشراقّية ذا��ا
ّ
ق فقد رّد أطروحة شاخت بنسب��ا إ�� الال

ّ
. وأّما حال

ا� قانون  من  باالنتقال  القول  ي�ّح  �عد، من دون  إذ كيف  ما   �� الفقهاء  قانون  إ��  األّول  القرن   �� خلفاء 

حصول تمهيدات هّيأت لهذه النقلة، وجعل��ا ممكنة. ولذا ففقهاء القرن الثا�ي ليسوا سوى ورثة أسالف لهم  

ھ سيثبت بذلك    -بالتأكيد-وما �ان لشاخت    من الف��ة السابقة.
ّ
ر للفقھ، ألن

ّ
أن يقبل القول بالظهور املبك

 "ا�حّببة لدى العقل االستشرا��. لتھ، و�نسف أطروحة "االستدانةأصا

الفقهّية   "املدارس  فكرة  شاخت  اخ��ع  رة، 
ّ

املبك اإلسالمّية  املرحلة   �� التشري��  الفراغ  حالة  ولتأكيد 

يا، ومن دون أن ينتسب إ�� مرجعّية دينّية موّحدة. ومن  
ّ
ا�جغرافّية"، أي أّن التشريع �ان يكت��ي طا�عا محل

أجل �سويغ القول بالتطّور التدر��� لهذا التفك�� القانو�ي النا��ئ، اعت�� أّن املدارس ا�جغرافّية القائمة  

. 4خالل القرن الثالث، تحّولت �� القرن التا�� إ�� مدارس "مذهبّية"، قائمة ع�� الوالء إلمام ذي تأث�� واسع

األو�� القرون   �� الفق�ي  التار�خ  ملنعرجات  التبو�ب  خياالت.    هذا  ع��  املب�ي  "ا�حمق"،  ب  ق 
ّ
حال وصفھ 

وال�ي   ال�خصّية"،  "املدارس  إ��  ي�ون  ما  أقرب   �� فقهّية"،  "مدارس  شاخت  اعت��ه  ما  أّن  واأل�ّح عنده 

 .5تطّورت الحقا إ�� معتقد م���� وتأو��� وا�ستي�ي عاّم، تضاءل فيھ دور اإلمام املؤّسس

التأر��� لشاخت، �سبة النسق  الرأي    ومن ر�ائز  الشاف��. وهذا  إ��  للفقھ اإلسالمي  الفع��  التأسيس 

ا�ع�اس   أّن ظهور كتب ال�حاح ليس سوى  رأيھ  ��ذا ا�خصوص. و��  املسلم�ن  املؤّرخ�ن  موافق لسردّية 

ق هذه  
ّ
لنجاح الشاف�� �� الرفع من حّجية ا�حديث النبوي ومن�لتھ �� وضع القواعد التشريعّية. وقد رّد حال

ھ لم �عرف عن الشاف�� اهتماما با�حديث زائدا عّما عرف لدى غ��ه. ودفع كذلك ما قيل  الدعوى، مبيّ 
ّ
نا أن

ھ انحدر �عده مباشرة ليدخل �� طور ا�جمود 
ّ
عن بلوغ الدراسات الفقهّية عصرها الذه�ي مع هذا الفقيھ، وأن

 
ي خالفة موتسكي بحديثه عن فقهاء المدينة ومّكة. راجع مثال حديثة عن خصائص الفتوى عند ا -1

ٔ
 بن عّباس:هذا الرا

Harald Motzki, The origins of islamic jurisprudence, Meccan fiqh before the classical schools, translated by 
Marion. H. Katz, Brill, Leiden -Boston-Kölen, 2002, p 288. 

 وما بعدها. 136بخصوص جميع هذه المعطيات انظر: المرجع السابق، ص  -2
 Harald لتعيين ظهور الفقه يسبق تاريخ شاخت بربع قرن، وذهب موتسكي  G H A Juynboll الذي اختاره جوينبل  التاريخ  -3

Motzki  خير
ٔ
قدم من ذلك. واعتبر اال

ٔ
حاديث ليست كافية. انظر:   -خالفا لشاخت وجولد تسيهر-إلى تاريخ ا

ٔ
ة على فكرة تزوير اال

ّ
دل

ٔ
ّن اال

ٔ
ا

 .  149المصدر السابق، ص 
4  - «Dans la première période abbasside également, les anciennes écoles juridiques, qui devait leur existence 
séparée à la géographie, se transformèrent en école d’un type nouveau, fondée sur leur allégeance à un maitre 
particulier», J. Schacht, Introduction au droit musulman, p 55.    

صول الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -5
ٔ
ق، البحث عن ا

ّ
 . 159وائل حال
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بكث�� من إسهامات أعالم   أّن إسهام الشاف�� أد�ى  ق 
ّ
كبار �ا�جو��ي والغزا��  الطو�ل. وا�حقيقة عند حال

 �عد وفاة الشاف�� بأك�� من قرن�ن من الزمان. أّما  
ّ
والرازي والنووي. ولم يبدأ اإلنتاج الفق�ي �� ال��اجع إال

دعوى غلق باب االج��اد ال�ي رّوج لها االستشراق لتبخيس الف��ة الوسيطة من تار�خ الفقھ اإلسالمي، �سبب  

القوان و��ن  بي��ا  الصلة  الفتاوى  انقطاع  صدور  استمرار  د 
ّ

تؤك ال�ي  ة 
ّ
األدل أمام  تصمد  فال  األورو�ّية،  �ن 

 . 1واألح�ام عن ا�ج��دين طيلة الف��ة الالحقة

دوائر    �� األك�� شهرة  كتابيھ   �� الواردة  شاخت  آراء  الصارم سائر  بالنقد  ق 
ّ
حال تتّبع  النحو  وع�� هذا 

م�ّونات هذا النسق االستشرا�� املهيمن، �عد أن كشف . وانت�ى إ�� نقض سائر  2االستشراق، وح�ى خارجها

ق �انت تحاول �سف القلعة الفكرّ�ة    -بحّق -وقد وصف باورز   خلفّياتھ االستعالئّية.
ّ
بأّن مجمل أعمال حال

د  3لشاخت ال�ي يدور حولها البحث االستشرا�� منذ ما يز�د عن قرن ونصف من الزمن ا�حديث
ّ

. ومن املؤك

قدرة الواسعة يحوج إ�� محاولة تفّهم عوامل قّوتھ ال�ي يمكن التماسها �� خلفّيتھ الثقافّية،  أّن �سقا ��ذه ال

فاتھ. 
ّ
ق، بكث�� من التوّسع �� عدد من مؤل

ّ
 و�� رهاناتھ الك��ى، و�� آلّيات اشتغالھ. وهذا ما تصّدى لھ حال

 وخلفّیاتها:أصول القصدّیة االستشراقّیة  -3

 : االستشراق   جینالوجیا   - 1- 3

لـ ق، �عد عرضھ للمبادئ الك��ى املؤّسسة 
ّ
أثاره حال "ملعتقد االستشرا��"،    �ان السؤال األسا��ي الذي 

أمر�كّية العميقة  -يّتصل بطبيعة البنية الفكرّ�ة ال�ي أنتجت االستشراق الفق�ي، أي النظر �� األصول األورو

دة لهذا "ال��اد�غم" الفكري. و�مواجهة البحث  
ّ
ق �ستدرك ما أغفلھ  املول

ّ
�� هذه السؤال املركزي، �ان حال

ق   .4إدوارد سعيد �� تفكيكھ الرائد لبنية االستشراق
ّ
ولتحصيل جواب عن هذا السؤال امل��وك، اعتمد حال

والدة   مال�سات  ع��  الضوء  إللقاء  الفلسفّية،  ا�حقائق  و�عض  املعرفة،  اجتماع  علم  مبادئ  �عض  ع�� 

) القائلة باختصاص �ّل مجموعة �شرّ�ة  Max Schelerن مالحظات ماكس شيلر (االستشراق. وقد انطلق م

جاهات.  
ّ
د األعراف واالت

ّ
بب�ى معرفّية محّددة، وقيمة تلك الب�ى �� �شكيل قبلّية معّينة ألفرادها، م��ا تتول

التنشئة، اعت��    وألجل ذلك حظيت التنشئة االجتماعّية �عناية بالغة عند علماء االجتماع. وتأكيدا لقّوة أثر 

ھ ال يوجد "أنا" من دون وجود "نحن"، وت�ون "نحن" دائما مزّودة بمضامي��ا قبل "أنا". وتأييدا لهذا  
ّ
شيلر أن

جاه، قّررت أبحاث علم اجتماع املعرفة أّن تداول منظومة أف�ار محّددة ضمن مجموعة �شرّ�ة ما، يمنع  
ّ
االت

 
1  - W. B. hallaq, Was the gate of ijtihad closed?, International journal of Middle- East studies, vol. 16, n.1, march 
1984. 

 .Introduction to islamic law. / Origins of Muhammadan jurisprudence بذلك: نعني  -2
راؤه، مرجع سابق، ص  -3

ٓ
ق وا

ّ
 . 174باورز، وائل حال

4  - «Said treats Orientalism as itself being a performative phenomenon…representing and, more importantly 
(re)constituting the “Orient”. However, he does not speak of how Orientalism is itself constituted by the 

discursive formations of Euro-America», W. B. Hallaq, On Orientalism, p 391. 
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موعة، ما �ع�ي صعو�ة �شوء وجهات نظر جديدة، ومنبّتة عن  من ظهور أف�ار ال يتقاسمها أعضاء تلك ا�ج

معرفّية  1سياقها أنماط  إنتاج   �� مركز�ا  دورا  اللغة  عامل  يلعب  االجتماع،  علماء  من  ر�ن 
ّ

املتأخ ولدى   .

ر املبادئ والقيم ال�ي ينب�� أن يتقاسمها األفراد داخل ا�جتمع الواحد.
ّ
 مش��كة، و�� تؤط

وزيع املعرفة املش��كة ع�� املؤّسسات القانونّية والتعليمّية وال�ّحية وغ��ها.  وضمن �ّل مجتمع، يجري ت

وهذا التوزيع ال يحصل ع�� نحو عادل، بدليل منع فئات معّينة من تحصيل معارف بذا��ا، من أجل احت�ار  

رون، ع�� غرار ماركس ونيتشھ وفو�
ّ

و وغ��هم.  القّوة والهيمنة. وقد سبق إ�� التنبيھ ع�� هذا ا�حيف مفك

ل �� كشف امليول الشديدة نحو الهيمنة �� �سق املعرفة الغر�ّية  
ّ
واإلضافة الهاّمة ال�ي جاء ��ا شيلر تتمث

. وهكذا تحّددت وجهة هذه املعرفة �غاي��ا النفعّية، وهو ما �ان يقت��ي الضبط والهيمنة، كما  2ا�حديثة

 سيبّينھ فو�و الحقا.  

التار�خ   كتابة  األخرى - واستخدمت  املعرفة  فروع  التنو�ر،    -مثل  عصر  بداية  مع  الهيمنة،  تكريس   ��

الت و�عادة التشكيل. وأّدت هذه العملّية إ��  
ّ
واكتسب املؤّرخ الصفة ا�حصرّ�ة للكتابة عن اآلخر، ع�� التمث

والتوار�خ الهامشّية  التمي�� ب�ن تار�خ�ن: تار�خ "الكمالّية الالمتناهّية ل�جنس البشري"، وهو التار�خ األوروّ�ي،  

�، و�� توار�خ الشعوب غ�� األورو�ّية.
ّ

 ال�ي ال دور لها سوى التمهيد للتار�خ الك�

التار�خ   جّسدها  ال�ي  التقّدم  مقولة  جانب  إ��  ذا��ا،  ع��  املتمركزة  الغر�ّية،  العالم  رؤ�ة  ارتبطت  وقد 

وم والقيمة.  ا�حقيقة  ب�ن  الفصل   �� ل 
ّ
يتمث جديد  بمبدإ  �عد األوروّ�ي،  لم  الهيمنة  فكرة  أّن  ذلك  قت��ى 

و�انت آراء الفالسفة املي�انيكي�ن قد مّهدت لهذه األف�ار  مقصورة ع�� الطبيعة، بل تجاوز��ا إ�� اإل�سان.  

منذ مطلع عصر األنوار، بدعو��ا إ�� اعتبار الطبيعة "بليدة" و "متوّحشة"، وهو ما �ع�ي التعامل معها بدون  

 و�لغ    .3ضوابط أخالقّية
ّ
"ما يجب أن ي�ون"  نموذج  جاه حدوده القصوى مع نيتشھ �� اعتباره أّن  هذا االت

ھ  4، �� مقابل امتالء نموذج "ما هو �ائن"فارغ بال مضمون 
ّ
ق أن

ّ
جرى    -ضمن هذا النموذج األخ��-. والحظ حال

نطاق أوسع  ع��  الهيمنة  و�سط  القّوة  لتكريس  املعرفة  الوا�ح  5استثمار  ومن  الب -.  هذا  أّن   -احثعند 

املشروع ال�ولونيا�� األوروّ�ي ا�حديث �ان مدفوعا ��ذه املبادئ ال�ي تكّرس الهيمنة والسيطرة، من دون رادع  

ل �سقھ  
ّ
أخال��. و�ان هذا السياق، املدّجج با�ستمّيتھ العنيفة، ا�حضن الذي �شأ فيھ االستشراق، و�ش�

 . 6املغلق

 
 .393، 392المرجع السابق، ص ص  -1

2- «An essential characteristic of the modern West, Scheler avers, is “its obsession with gaining knowledge of 
control», W. B. Hallaq, On Orientalism, p 394. 

خالق. انظر:  -3
ٔ
 W. B. hallaq, On Orientalism, p 400عند حالق انفصال الحقيقة عن القيمة يؤّدي حتما إلى غياب اال

4-  
ّ
خالقي، ترجمة عمرو عثمان، مراوائل حال

ٔ
زق الحداثة اال

ٔ
المركز   ،جعة ثائر ديبق، الدولة المستحيلة، اإلسالم والسياسة وما

بحاث ودراسة السياسات، ط 
ٔ
كـتوبر  بيروت، ،1العربي لال

ٔ
ّول/ ا

ٔ
 . 161، ص 2014تشرين اال

5- «If, in the modern thought- structure, knowledge is power, and power is perforce extensionist, then knowledge 
is implicated in universalist extensionist, that is to say, in violence», W. B. Hallaq, On Orientalism, p 398.  
6  - W. hallaq, On Orientalism, Pa 400. 
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 : برادیغم االستشراق   - 2- 3

ھ  
ّ
د حالق أن

ّ
ال معرفة علمّية من دون براد�غم، و�رتبط �ّل براد�غم بثقافة محّددة. واالستشراق، بما  أك

ر ع�� خصائص ال��اد�غم. وال يمكن ألحد
ّ
أن ينكر أّن االستشراق لھ موضوعھ    هو حقل معر��، �ان يتوف

وسلطة تمو�ل (اإلسالمّيات)، ومختّصوه (أ�اديمّيون وخ��اء)، ولھ جهاز مشرف (جامعات/ مراكز أبحاث)،  

ا�ح�ومات) أهداف محّددة (مصا�ح  العمل وفق  براد�غم 1(ا�ح�ومات)، و�جري  يتطّبع  أن  البدي�ي    . ومن 

والسيطرة،   الهيمنة  نحو  الصر�ح  "امليل"  ذي  األمر��ي  األورو�ي  التفك��  بنية  بخصائص  االستشراق 

باستخدام سالح املعرفة. وهكذا ��ضت ا�ستمولوجيا االستشراق بدور الوكيل التنفيذي ملشروع الهيمنة  

ول الس��  الدور، ع�� غرار:  �� هذا  توّرطوا  �عض من  أسماء  ق 
ّ
حال  Sir William(  جونزيم  الغر�ّية. وعّدد 

Jones)هورخورنيھ وسنوك   ،(Snouk Hurgronjeشاخت وجوز�ف  موراند  ومارسال  أّن  2)،  واعت��   .

ھ �شتغل ضمن براد�غم معر�� �عكس  
ّ
املستشرق املنخرط �� "بز�س" البحث العل�ي، قد ال ي�ون واعيا بأن

ال الهيمنة  مشروع  ضمن  محسو�ا  دورا  و�ؤّدي  الثقافّية،  هذا  3�ولونيالّيةمرجعّيتھ  مثل   �� والتوّرط   .

الذي �ان تواطؤه  -شاخت-"ال���س"، ينكشف بمراجعة جانب من الس��ة املهنّية لرائد االستشراق الفق�ي  

واعيا، إذ لم تكن تخفى ارتباطاتھ الوا�حة بالسياسة ال�ولونيالّية االنجل��ّية (اشتغل �� و�الة التجّسس  

ية هارفارد ل�حقوق بأمر��ا،  ال��يطانّية إّبان ا�حرب العامل 
ّ
ّية الثانية، وقّدم محاضرات لشركة أرام�و �� �ل

ية ا�حقوق 
ّ
ة، وقّدم محاضرات عن الفقھ اإلسالمي �� �ل

ّ
وعمل لفائدة بر�طانيا �� األقاليم النيج��ّية ا�حتل

ق وادوارد سعيد4با�جزائر زمن االحتالل الفر���ي) 
ّ
إ�� كشف ارتباطات    . و�ان عبد هللا العروي قد سبق حال

طات االم��يالّية لقوى الهيمنة الغر�ّية
ّ
 . 5�عض األبحاث االستشراقّية با�خط

ق وضعھ جميع املستشرق�ن �� دائرة االّ��ام، ولم ينصف املنصف�ن م��م. ورّدا  
ّ
وقد أخذ باورز ع�� حال

املأخذ، هذا  ال   ع��  االستشرا��،  ال��اد�غم  هذا  ضوابط  ضمن  ھ 
ّ
أن ق 

ّ
حال د 

ّ
ب�ن   أك املمكنة  بالفروق  �عتّد 

مستشرق وآخر، رغم ما قد ي�ون لدى �عضهم من نوايا حسنة. وهذا املوقف عائد إ�� اعتقاده بخضوع �ّل 

ا�ستمولوجّية   شبكة  ل 
ّ
�ش� وال�ي  املهيمنة،  الغر�ّية  لال�ستيمّية  العاّم  ال��اد�غم  إ��  االستشرا��  اإلنتاج 

ق عن االستشراق لم تمنعھ من  ولكّن ه  مغلقة، ال يمكن ا�خروج عل��ا.
ّ
ذه الصورة القاتمة ال�ي رسمها حال

جوها�سن   أمثال  من  ر�ن، 
ّ

املتأخ املستشرق�ن  �عض  أبحاث   �� املزايا  �عض  بوجود   Baber( اإلقرار 

Johansen) وجر�ر (Haim Gerber6)، إ�� جانب �ّل من مو�س�ي و�اورز . 

 
1- W. B. Hallaq, On Orientalism, pp 401, 402. 
2  - W. B. Hallaq, On Orientalism, p 404. 

رؤه، مرجع سابق، ص   -3
ٓ
ق وا

ّ
 .186باورز، وائل حال

 (الهامش).  194المصدر السابق، ص  -4
 .118، ص  1985المغرب،   -لبنان/ الدار البيضاء-عبد هللا العروي، العرب والفكر التاريخي، دار التنوير والمركز الثقافي العربي، بيروت  -5
شّد على  -6

ٔ
بدى لوما ا

ٔ
ي، وا

ٔ
ّخر في قوله: خالف جعّيط هذا الرا

ٔ
إّن ما نعيبه على االستشراق الجديد انفالته من عقاله  «االستشراق المتا

و حّبا للجديد
ٔ
ة الصرامة ذاتها ا

ّ
، هشام جعّيط، تاريخّية الدعوة المحّمدّية، مرجع سابق،  »وابتعاده عن الصرامة المنهجّية التاريخّية بتعل
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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األفراد   دور  أو  -وال��و�ن من  إيجابيا  �ان  ر، وهو    -سلبياسواء 
ّ
املؤث ال��اد�غم   �� االهتمام  حصر  غايتھ 

االستشراق ذاتھ. و�� تفكيك طبيعة اشتغال هذا ا�جهاز ا�جّبار (أ�اديميون، ومؤّسسات، وح�ومات ذات  

مصا�ح حيوّ�ة)، �ان إدوارد سعيد قد عرض توصيفا دقيقا ألوهام القّوة ال�ي �ستبّد بالعقل االستشرا��، 

ان املستشرق ا�حديث يرى نفسھ بطال ينقذ الشرق من العتمة واالغ��اب والغرابة، و�رى  «�   وذلك �� قولھ:

ھ هو الذي نجح �� إدراك ذلك، فبحوثھ أعادت ما فقد من لغات الشرق، ومن أخالقھ وطرائق تفك��ه»
ّ
. 1أن

ھ  
ّ
دا أّن االستشراق، إذ كتب عن "الشرق،" فإن

ّ
ق ذات التوصيف، مؤك

ّ
قد    -ا�حقيقة��    -وقد استعاد حال

 ينتج عن هذا التشكيل  2كتب "الشرق"، من موقع �عيد مادّيا ومعنوّ�ا عن الشرق ا�حقيقي
ّ
. ومن البدي�ي أال

ا�خار�� سوى صور مشّوهة للشرق، تكّرس الهيمنة عليھ وتمحو مقّوماتھ الذاتّية ا�حقيقّية، تحت عناو�ن  

 التحديث والتقّدم والعلم.  

املزّ�فة   الصور  تلك  التشكيل- ومن  إعادة  مشهد  اإلسالمي"  - ��  التشري��  الفكر  "مديونّية  اّدعاء 

للمنظومات القانونّية، ذلك أّن عقدة االستعالء االستشرا��، ال تبقي مجاال لإلقرار بأّن ثقافة غ�� أورو�ّية  

ال�ي اكتس��ا . واألهّمية ا�خاّصة  3يمكن أن تنتج منظومة قانونّية متطّورة وشاملة، كمنظومة الفقھ اإلسالمي

فرع االستشراق الفق�ي، �عود إ�� قيمتھ الوظيفّية �� تحقيق أهداف مشروع الهيمنة، فهو الوسيلة املث��  

لوضع النظم املالئمة للسيطرة ع�� األسواق �� املستعمرات اإلسالمّية، واالستيالء ع�� األرا��ي والعقارات  

لقانون �ساعد أيضا �� ضبط الذات، ويعيد صياغة  (حالة ا�جزائر نموذجا). ولكّن األخطر من ذلك أّن ا

 . 4كيا��ا ع�� هيئة جديدة، تصبح معها خاضعة وسهلة االنقياد

يؤّسس نتائجھ ع�� مقت��ى انفصال ا�حقيقة عن   -بوصفھ من ثمار ثقافة التنو�ر الغر�ي-واالستشراق 

هذا   ومثل  األخالقّية.  ل�جوانب  اهتمام  أد�ى  يلقي  وال  للفقھ  القيمة،  الت�و��ي  ل�جوهر  مصادم  التقدير 

فقواعده لم تكن "تفرض نفسها ع�� األخالق    اإلسالمي، ولل��اث الرو�� الذي �ستمّد منھ مبادئھ وموّجهاتھ.

ما �انت تدّل عل��ا وترّوج لها وتدعو إل��ا"
ّ
ل املشروع  5االجتماعّية، و�ن

ّ
. وألجل هذه ا�خاصّية األخالقّية، تدخ

 

 . 209، ص 1، ط ، القاهرة2006رؤية للنشر والتوزيع، ، ربّية للشرق، ترجمة محّمد عنانيادوارد سعيد، االستشراق: المفاهيم الغ -1
ق عن تعامل االستشراق مع الشرق، وما فيه من تشويه وتحريف مقصود:  -2

ّ
 انظر قول حال

«It wrote about” Orient” - indeed itwrote the “Orient“- from within Europe, namely from a geographically, 
politically, linguistically, culturally, historically, conceptually, epistemically, ontologically,  
teleologically   theologically, metaphysically, and morally distant place, removed from whatever “real Orient” 
there was», W. B. Hallaq, On Orientalism, p 406.  

صول الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -3
ٔ
ق، البحث عن ا

ّ
 . 126وائل حال

شار حالق إلى ما الحظه شلدون بلوك  -4
ٔ
 Sheldon Pollokللتنبيه على مدى قدرة البراديغم المعرفي السائد على تشكيل الذوات، ا

ريّ  بخصوص
ٓ
لمان على تشّكل الهوّية اال

ٔ
بحاث لغويين ا

ٔ
ثير ا

ٔ
ة، والتي وضعت في ضوئها السياسات النازّية المدّمرة. انظر: المرجع السابق،  تا

 . 406، 405ص ص 
ق، ما هي الشريعة، ترجمة طاهرة عامر  -5

ّ
 . 33، ص 2016، بيروت 1طارق عثمان، مركز نماء للبحوث والدراسات، ط -وائل حال
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يا مع شهوة الهيمنة الرا�خة   ال�ولونيا�� ��
ّ
املرحلة ا�حديثة لتدم�� نموذج الشريعة، ألّن بقاءها يتعارض �ل

 فيھ. 

ق-ولم يكن االستشراق  
ّ
مجّردا من القصدّية، وما �ان لھ أن ي�ون كذلك،    حقال معرفيا محايدا،  -عند حال

لھ ضمن محضن ا�ستي�ي
ّ
مّيال إ�� الهيمنة، �عيدا عن    مهما خلصت نوايا أجيال الباحث�ن فيھ، ذلك أّن �ش�

النتائج املطلو�ة. وال شّك أّن أد�ى ما يقتضيھ اإلنصاف العل�ي   -�ش�ل مسبق- املقتضيات القيمّية، فرض  

ق سوى  
ّ
هو كشف ��افت هذا ال��اد�غم الهيم�ي، وف�ح مضمراتھ ا�خط��ة. ولم تكن مجمل أعمال وائل حال

نضا��، ضمن ما �عرف بتّيار ما �عد ال�ولونيالّية، وهو تّيار   حلقة �� سلسلة أبحاث ذات طا�ع ا�ستمولو��

   ال يخفي قصدّيتھ املقاومة ملنوال الهيمنة الغر�ّية.

 : القصدیة المضاّدة: کفاح ابستمولوجي -4

 : رھاب إبستمولوجیا األجانب   - 1- 4

بصيغ   ذلك  عن  عّ��  وقد  االستشراق،  لسردّية  الشديدة  معارضتھ  ق 
ّ
حال ينكر  سلسلة  ال   �� متعّددة 

ال   الذي  ا�حّدة  �� �عض األحيان طا�ع  نقده  املا��ي. واكت��ى  القرن  الثمانينات من  كتاباتھ منذ منتصف 

�ستسيغھ أعراف البحث العل�ي، ولم يخف �عض الباحث�ن الغر�ي�ن ضيقهم ��ذا األسلوب العنيف، القائم  

د أّن االستشراق لم يتعّود  1هاجم��م""الغلّو �� م  ع�� "ازدراء" املستشرق�ن و"ال�خر�ة" م��م و
ّ

. ومن املؤك

ع�� تلّقي طعون، تنطلق من ذات األرضّية اال�ستمولوجّية ال�ي يزعم ملكّي��ا ا�حصرّ�ة، ولم يتعّود أعالمھ  

ھ    -من جانب باحث شر��-ع�� أن يوسم كتاب أحدهم مثال  
ّ
مشّوش وضعيف من�جيا، و�التأكيد خطوة  «بأن

جاه ا�خطأ
ّ
ق، لم يكن سوى رّد فعل ع�� عدوانّية  2»�� االت

ّ
. ولكّن التشّنج الذي قد يخالط أحيانا كالم حال

جاهات  
ّ
أ�اديمّية تجاه �ّل معارض ألطروحا��ا عن العالم اإلسالمي، والشرق عموما. ومعلوم أّن �عض االت

 الهيمنة د
ّ
، فكيف 3اخل أوروّ�ا ذا��االفلسفّية الغر�ّية قد أقّرت بمدى توّرط األ�اديما عاّمة �� تكريس خط

   ال ي�ون تآمرها أعظم خطرا خارج ا�جال األوروّ�ي؟

ق أّن االستشراق براد�غم مغلق، قائم ع�� اّدعاء حصرّ�ة املعرفة  
ّ
مات حال

ّ
تقّدمت اإلشارة إ�� أّن من مسل

ھ محّصن 
ّ
ع�� نحو    "املوضوعّية" الشاملة بخصوص الدراسات اإلسالمّية. ومن خصائص هذا ال��اد�غم أن

"حقائقھ العلمّية". و�ان من أدوات حماية   جّيد، فاملنتسبون إليھ يتناصرون �ش�ل يؤّمن عدم املساس ب 

مات هذا ا�حقل املعر��. وت��ض ردود  
ّ
ك �� �ّحة مسل

ّ
"قلعة االستشراق" التصّدي ل�ّل األبحاث ال�ي �شك

 
راؤه، مرجع سابق، ص  -1

ٓ
ق وا

ّ
 . 190باوزر، وائل حال

ق لكـتاب كرون "القانون الروماني واإلقليمي واإلسالمي". انظر:جاء هذ -2
ّ
دلة، مرجع   ا الكالم في وصف حال

ٔ
ق، االستشهاد باال

ّ
وائل حال

 103سابق، ص 
كاديما في تكريس هيمنة الدولة الحديثة، عبر استثمار ما يشاع عنها من تحّرر، واقتدار في   -3

ٔ
ق عن الدور الخطير لال

ّ
انظر ما نقله حال

ق، الدولة المستحيلة، مرجع سابق، ص  مجا
ّ
 .  195ل البحث العلمي. انظر: وائل حال
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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ق لشاخت دليال ع�� قّوة هذه املناصرة
ّ
�� محار�ة معارف "األجانب"  .وا1باورز ع�� نقد حال �حّجة املعلنة 

الدارس   ي�ون  أن  املرء  �سع  ال  إذ  للدراسة،  موضوع  سوى  ي�ون  أن  يمكن  ال  "الشر��"  أّن  ومحاصر��ا، 

التا�ع ليس  «. و�ذا استبعدنا الدوافع العنصرّ�ة ال�ي �س���ن باآلخر، وترى أّن  2وموضوع الدراسة �� اآلن ذاتھ

م
ّ
يت�ل أن  ��  3»لھ  االنتماء  برواسب  ر 

ّ
والتأث ا�حياد،  عدم  مظّنة  ع��  يحيل  ما  االستشراق  حجج   �� فإّن   ،

يكن يرى ش��ة حول   لم  ھ 
ّ
ألن القرآن،  ق حول 

ّ
آراء حال  �� تحّ��ا  رآه  ما  باورز  الشرقي�ن. ولم يخف  دراسات 

 .4تدو�ن القرآن، ويعت�� أّن معانيھ شّفافة، وال توجب نقدا أو �شكي�ا

 
ّ
ق، بالفعل نماذج متعّددة من أش�ال التمي�� السل�ي الذي يواجھ بھ خصوم االستشراق.  وقد عرض حال

بالرغم من اآلراء   التاّم،  بالتجاهل  ومن ذلك حديثھ عن كتاب محّمد مصطفى أعظ�ي الذي قابلھ الغرب 

خت، وهو ما ال  ا�جاّدة ال�ي تضّم��ا. ويعود هذا املوقف السل�ي إ�� �عّرض هذا الباحث بالنقد ألطروحات شا

ق الطعن باملرجع األّول �� االستشراق الفق�ي
ّ
واستشعر   .5تقبلھ سنن التناصر االستشرا��، خاّصة إذا �عل

مخالفة   جديدة،  آراء  عرض  عند  أو  العلمّية،  امللتقيات   �� سواء  تحاصره  ال�ي  العداء  حالة  نفسھ  ق 
ّ
حال

ق �� �عض كتاباتھ، ولم  لثوابت "املعتقد االستشرا��". وأقّر باورز نفسھ بالضغ
ّ
وط ال�ي �ان عّ�� ع��ا حال

ق أسماء طائفة من الباحث�ن الغر�ي�ن الذين �انوا ال  6يحاول التشكيك �� دوافعها
ّ
. و�الفعل فقد عّدد حال

التوّجس من   من عالمات شّدة  و�ان  نفسھ.  باوزر  هؤالء  ضمن  آرائھ، ومن  السلبّية من  يخفون مواقفهم 

 
ّ
ق، ح�ن رأى �� ثناء  العنف األ�ادي�ي توق

ّ
فة �� قوالب املديح والتمجيد، وهذا ما عّ�� عنھ حال

ّ
ع امل�ائد، مغل

 .7والتحر�ض ا�خّفي عليھ باورز عليھ نوعا من لفت االنتباه إليھ،

لها،   املناوئ�ن  إلدانة  املناسبة  الوسائل  �عدم  تكن  لم  االستشراق  قلعة  تحرس  ال�ي  الشديدة  والرقابة 

ة. ومن ذلك أّن املسي�� العر�ي  و�سفيھ آرا��م مه
ّ
ق و�دوارد   من أمثال-ما بلغت من الوجاهة والدق

ّ
وائل حال

بحّجة  -سعيد فيھ  الطعن  ي�ون  لإلسالم،  بالتعّصب  اّ��امھ  يمكن  ال  والذي  لالستشراق،  الوالء   الناقد 

ق    .8النتمائھ العر�ي
ّ
��    -األ�اديمّية الغر�ّيةعند ��خيصھ النقدي إلرادة الهيمنة    -وألجل هذا ال ي��ّدد حال

 
ّن اعتماد هذه -1

ٔ
ن يّتهمه بسوء الفهم، وكا

ٔ
ق ا

ّ
  بّرر باورز النتائج التي انتهى إليها شاخت باعتماده المناهج الغربّية، ولذا لم يكن لحال

و غيرها يسّوغ قلب الحقائق العلمّية. انظر: باور 
ٔ
راؤه، مرجع سابق، ص المناهج ا

ٓ
ق وا

ّ
 . 185ز، وائل حال

 . 193المرجع السابق، ص  -2
هم النصوص المرجعّية التجاه ما بعد الكولونيالّية، وقد نقلته الكاتبة الهندية جياتري سبيفاك عن   -3

ٔ
حد ا

ٔ
تحيل هذه العبارة على ا

 غرامشي. انظر: 
Gayatri Chakravorty Spivak, Can the subaltern speak, in Colonial discourse and Post-colonial theory, edited by 
Patrik Williams, and Laura Chrisman, Columbia university press, New York, p 78. 

راؤه، مصدر سابق، ص   لباورز، وائ -4
ٓ
ق وا

ّ
 .  205حال

صول الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -5
ٔ
ق، البحث عن ا

ّ
 .147وائل حال

راؤه، مرجع سابق، ص باور  -6
ٓ
ق وا

ّ
 .298ز، وائل حال

ق المتداح باورز له:  -7
ّ
 .W. B. Hallaq, On Orientalism, p 289 انظر تفسير حال

صول الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -8
ٔ
ق، البحث عن ا

ّ
 .148وائل حال
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. وهذا ما يوجب  1تأكيد أّن "الرهاب املر��ي من ا�ستمولوجيا األجانب �� االستشراق يبقى فّعاال ح�ى اليوم"

 التصّدي لھ با�ستمولوجيا مضادة، تنقض دعاوى الهيمنة، والتأسيس ل��اد�غم بديل.

 : برادیغم ما بعد الكولونیالیّة   - 2- 4

با   ق وصف 
ّ
ينكر حال النقدي، ال يقف عند  لم  اعت�� خطابھ  ھ مناهض لالستشراق، ولكنھ 

ّ
بأن لھ  ورز 

. و�ستند 2حدود نقض أطروحات االستشراق الفق�ي، بل هو متجاوز لھ بما يقّدمھ من آراء ت�حيحّية بديلة

ا لتكريس  هذه املواقف ع�� خلفّية معارضة ألفق األنوار الغر�ّية، وللمشروع ال�ولونيا�� الذي انبثق ع��ا الحق

ھ رّد ع�� مقالة برنارد لويس حول "جذور الغضب  
ّ
عقيد��ا �� السيطرة ع�� الطبيعة واإل�سان. وفيما يبدو أن

ب�ن  «، رّد حالق بقولھ:  3اإلسالمي" عن قّصة �غر�ب كب��، حيث �عّرض    1970و  1870يخ��نا القرن فيما 

ـ وثانيا �� ثقاف��م األصلّية القديمة التقليدّية . ومن  4»املسلمون لعملّية من اإلفقار أّوال �� قيمهم الدينّية 

ت حافظة للسلم األه�� ع�� امتداد  
ّ
أبرز مظاهر هذا العدوان استبعاد منظومة القوان�ن اإلسالمّية ال�ي ظل

 قرون. 

االس �خر  مؤّهلة  و�ذ  غ��  مثالّية،  بنية  بوصفها  اإلسالمّية  الشريعة  "أخالقوّ�ة"  أسماه  مّما  تشراق 

ا�حديثة الوضعّية  القوان�ن  كفاءة  ودون  االجتما��،  والضبط  ال�ي  5للتنظيم  ا�حديثة  الدراسات  فإّن   ،

د  
ّ

تؤك ق، 
ّ
حال العكس-اعتمدها  قواعده   -ع��  مزايا  وأد�ى  الشريعة.  لقواعد  العالية  تؤّمن  الكفاءة  أّ��ا  ا 

أقّل إكراها من أّية كنيسة، أو أّي قانون ام��يا�� أنتجتھ أورو�ا منذ ا��يار  «"االنصياع الطو�� لألح�ام"، و�عّد  

ق نقدا شديدا لنموذج الدولة ا�حديثة، 6»االم��اطور�ة الرومانّية
ّ
. و�� كتاب "الدولة املستحيلة" وّجھ حال

لإل�سان،   السعادة  تحقيق  عن  مقّدم��ا ل�جزها  و��  ا�حداثة،  قبل  فيما  ا�حكم  نماذج  "إ�سانّية"  مقابل 

ھ �عيد االعتبار للنماذج  7نموذج حكم الشريعة الذي شهدتھ التجر�ة اإلسالمّية
ّ
فت �� هذا املوقف أن

ّ
. والال

مع    -�� اآلونة األخ��ة-التقليّدية ع�� حساب النموذج املهيمن اليوم، أي نموذج ا�حداثة الذي ازداد ضراوة  

ال�ولونيالّية، املناهض بقّوة ملنتجات عصر األنوار، ذات   تّيار ما �عد  إ�� رؤ�ة  الرأي  العوملة. ويستند هذا 
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2  - «But for me to be a merely sloganeering anti-orientalist entails the total denial of my work over three decades, 
work that has thoroughly and, in my cases, systematically critiqued, and provided an alternative to, Orientalist 

findings», W. Hallaq, On Orientalism, p 429. 
3- Bernard Lewis, The roots of Muslim Range, The Atlantic; sep 1990. 

حمد باقادر، ضمن كـتاب دراسات في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق،   -4
ٔ
بوبكر ا

ٔ
ق، "غضبة مسلم" والقانون اإلسالمي، ترجمة ا

ّ
وائل حال

 .43ص 
سمالّية الحديثة وثقافتها ينزعان إلى  -5

ٔ
ّن «منطق الرا

ٔ
ق ا

ّ
ّكد حال

ٔ
خالقي في العالم ما قبل الحديث»، وائل  ا

ٔ
التبخيس التدريجي لمركزّية اال

ق، ما الشريعة،
ّ
 21ص.  مرجع سابق، حال

ق، ما هي الشريعة، مرجع سابق، ص  -6
ّ
 .17وائل حال

خالق، و"ما هو كائن" القائم على القوّ  -7
ٔ
ن يكون"، القائم على اال

ٔ
ة السيطرة، وائل  التعارض بين النموذجين هو تعارض بين "ما يجب ا

ق، الدولة المستحيلة، مرجع سابق، ص  
ّ
 وما بعدها.  152حال
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مات ا�حداثة، التعر�ض بمبدإ التقّدم الذي    الطا�ع االستعالئي العنيف.
ّ
ومن عناصر االع��اض ع�� مسل

ھ يقتصريزعم التمّرد ع�� املا��ي.  
ّ
أن ع�� معا�جة العلل ال�امنة �� جسد ا�حضارة    والعيب �� هذا املبدأ 

ھ ال يلتفت
ّ
إ�� محاولة البحث عن أسباب ظهور الداء أصال. ومرّد هذه الغفلة إ�� أّن   مطلقا ا�حديثة، غ�� أن

 ذا��ا
ّ
قات ا�حداثة ال تملك مرجعا إال

ّ
. 1، وال عناية لها مطلقا بنموذج األخالقعقيدة التقّدم، كسائر متعل

 وال شّك أّن ��اوي نموذج ا�حداثة يؤّدي وجو�ا إ�� ا�حكم ب��افت براد�غم االستشراق. 

الذراع    بوصفھ  االستشراق  بنقد  يكتفي  يكن  لم  ھ 
ّ
أن ق، 

ّ
�حال النضا��  ا�خطاب  خصائص  أبرز  ولعّل 

ت طاملا  الذي  اال�ستمولو��،  بالتحّدي  اهتمامھ  أك��  يو��  �ان  بل  لل�ولونيالّية،  بھ  االيديولو��  با�� 

لت إحراجا حقيقيا لسدنة   االستشراق. والغالب ع�� الظّن، أّن املواجهة ع�� أرضّية ا�ستمولوجّية،
ّ
قد ش�

املعبد االستشرا��. وهذه املواجهة ب�ن خطاب االستشراق وا�خطاب املعارض لھ، إذا ما تراجعت ف��ما �حنة  

 عن التشّنج وأقرب إ�� املوضوعّية.القصدّية املكشوفة، يمكن أن تف��ي إ�� نتائج علمّية أ�عد 

 : الخاتمة -5

بتار�خ    نقد استند نقد   �� ذلك اإلحاطة  بما  ق ع�� معرفة واسعة بحقل دراستھ، 
ّ
االستشراق عند حال

الع الكب�� ع�� كتابات املستشرق�ن  
ّ
الفقھ اإلسالمي من مرحلة التأسيس إ�� عهد اإلصالحات ا�حديثة، واالط

الفقه الّدراسات  مسائل  ل  �� 
ّ
�ش� ال�ي  واال�ستمولوجّية  الفكرّ�ة  جاهات 

ّ
االت بأبرز  معرفتھ  جانب  إ��  ّية، 

 ضم��ا ا�خطاب االستشرا��. 

الباحث   لهذا  النقدّية  ة 
ّ
ا�خط و�انت  النقدي.  التّيار  هذا  ضمن  هاّمة  خطوة  ق 

ّ
حال أعمال  لت 

ّ
وقد ش�

فة من جملة خطوات مت�املة، تبدأ برّد دعاوى االستشراق بخصوص دونيّ 
ّ
ة الفقھ اإلسالمي وتبعّيتھ  مؤل

أل�ساق قانونّية أجنبّية، ماضيا وحاضرا، وتفكيك أوهام "املعتقد االستشرا��" الذي أكسبھ شاخت شرعّية  

براد�غم   برّد  تق��ي  ة 
ّ
ا�خط هذه   �� الثانية  ا�خطوة  و�انت  العلمّية.  أسسها  وضعف  ��اف��ا  رغم  واسعة، 

ال�ي أنتجتھ، وكشف خالل عملّية تفكيك تلك البنية، ا�خصائص    االستشراق إ�� البنية الذهنّية وا�حضارّ�ة

الواسمة ل�حداثة الغر�ّية، وخاّصة ميلها ا�جارف نحو السيطرة، ع�� استخدام العنف ببعديھ االقتصادي/  

العسكري، واملعر��. و�� ثنايا هذا الت�خيص، �ان ال�اتب ال ي��ّدد �� التعب�� عن آرائھ البديلة لهذا البؤس  

سعادة  امل لتقر�ب  وحده  الضامن  األخال��،  للوازع  ا�حداثة  نموذج  وافتقاد  االستشراق،  ��افت  زدوج: 

إ�� إعادة   -تحت تأث�� فكر ما �عد ا�حداثة-اإل�سان. وهذه املقار�ة، إذ تزعم تجاوز االستشراق، فإّ��ا تدعو  

اذج املتصا�حة مع محيطها، والقائمة ع��  االعتبار للنماذج القانونّية ملا قبل ا�حقبة ال�ولونيالّية، تلك النم

ق ع�� الدعوة إ�� إعادة  
ّ
خدمتھ، بما �ستمّده من ال��اث الرو�� املش��ك. و�ناء ع�� هذا الت�خيص، أ�ّح حال

اكتشاف قواعد الشريعة، والتنو�ھ بكفاء��ا العالية �� االستجابة ملشاغل املسلم�ن املعاصر�ن، إذا أعيد  

 ى مراعاة حاجات الناس.النظر إل��ا، ع�� مقت��
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   في الدیمقراطیة

   الشرعیة  إلی تنمیطتاریخ النفوذ من شرعنة الخطاب 
 

 

 

 : ملّخص

اإلشارة      ھ  إ��تجدر 
ّ
االستبداد من    أن أهدر  ما  اإل�سان  �ستعيد  الديمقراطي،  الفعل  حضور  بموجب 

  الفرح والرقص ع�� �غمات هذا اإلنجاز ال ينب�� أن ينسينا أّن   غ�� أّن   ،ذاكرتھ وكرامتھ وحر�تھ و��سانيتھ

ل�ل ثورة ول�ل منجز ديمقراطي أعداء ي��بصون، وا�خوف �ل ا�خوف من أن ي�ون بمستطاع النظام إعادة  

إ�� نظام استبدادي ناعم. ونروم بالذات عند    إنتاج نفسھ، من نظام استبدادي  �� هذا املقام  أن نتوقف 

حكم األقلية،  سوى    "جاك ر�سيار" الذي ينقد "هذا الش�ل من الديمقراطية التمثيلية، ال�ي ليست �� ال��اية

إ�� ا��حبت  ثّم  أصوا��ا،  الصندوق  منحت  أغلبيٍة  من  انتخا��ا  وقع  إنجاز    ال�ي   
ً
منتظرة العاّمة،  ا�حياة 

  ، ذلك أنھ من املوقن بھ أّن مواجهة التوتاليتارّ�ة، ال ي�ون إال بإبداع للديمقراطّية مستمّر   ،الوعود واملواعيد"

بنا أن �عود إ�� سؤال "البوَي�ىي": "كيف    حرّي وهو ما يضمنھ �عالق و�عانق االحتجاجات والثورات ودوامها. و 

هذه ا�جماعات من الناس ومن املدن أن تحتمل طاغيا متوحدا، ليس لھ من قوة إال القوة ال�ي   يمكن ل�ّل 

فن�اه يحقق انزالقا خارج التار�خ، وتبدو هنا ا�حاجة م�ّحة لتفّهم االنتقال من الّرغبة إ�� حّب    �عطى لھ"؟

غ�� عق�ّ�، واملتبادر إ�� الذهن أّن �ّل عالقة بالسلطة �� عالقة استحواذّية قمعّية.    العبودّية من جهة ما هو

إ�� أخرى قسرّ�ة، من أجل ذلك نحن   لقد استقام لدينا �حظتئذ سؤال ينطرح حول سياسة غ�� قسرّ�ة 

التمر  نزعة  أّن  اللثام عن صرامة تخ����ا تلك االستفهامات، �ونھ يمكننا أن نبصر جلّيا  كز األرو�ّي  نميط 

لھ،
ّ
اهتدى العارفون إ�� أّ��ا مجّرد  ف  ت��عزع. لقد قطعت هذه التساؤالت مع ما �انـھ التار�خ إ�� حّد اآلن �� تمث

 أّن  
ّ
ھ ما يرسم مالمح "مجتمعات ال توجد ف��ا مؤسسة سياسّية، إال

ّ
حالة خاّصة با�جتمعات "الغر�ّية"، إن

أطروحة    ما �ستلزم الوقوف عنده هو أّن أّن  ستب�ن بالتا��  السياسة حاضرة ومسألة السلطة مطروحة". �

ل �� الدفاع عن يوتو�يا ح�ومية جديدة، وال �� اق��اح خطة عمل مغايرة لنضاالت شعبية،  
ّ
"ر�سيار" ال تتمث

وال ح�ى �� تنشيط آلة ما �عد ماركسية ضد شرعية الديمقراطية، إنھ يرفض أيضا، �ّل خطاب تكنوقراطي  

وال ح�ى �� االنقالب ع�� ما يحدث، و�النسبة إ�� املستقبل    ،ي�ن مح��ف�ن �� صنع املستقبلحول تكنوقراط 

"ليس ثمة مستقبل �� انتظارنا"، ثمة فحسب الكث�� من العمل والنضال "بالنسبة إ�� �ل من أراد أال يموت  

   غبّيا".

 . رعيةالش، االستبداد ،العنف ،التوتاليتار�ة ،الديمقراطية ال�لمات املفاتيح:

 

 ُعَمر بن بوجلیدةد. 
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Abstract : 

 
 We would like to point out that, by virtue of the presence of democratic action, a 

person regains what despotism has wasted of his memory, dignity, freedom and 
humanity. But the joy and the dance to the tones of this achievement should not forget 
us that every revolution and every democratic achievement have enemies lying in wait, 
and the fear is all fear that the system will be able to reproduce itself, from an 
authoritarian regime to a soft authoritarian regime. We want here to stop here in this 
particular place with "Jacques Rensiard" who criticizes "this form of representative 
democracy, which in the end is nothing but minority rule, which was elected by a 
majority that gave the Fund its votes, and then withdrew to public life, awaiting the 
fulfillment of promises and dates".  

This is because it is certain that the confrontation of totalitarianism can only be 
achieved through the continuous creativity of democracy. This is guaranteed by the 
continuation and embrace of protests and revolutions and their continuity. It is 
appropriate for us to return to the "Laboy" question: "How can all these groups of people 
and cities endure a monolithic tyrant, who has no power but the power that is given to 
him?" We see him achieve a slide outside of history, and there appears to be an urgent 
need to understand the transition from desire to love of slavery in terms of what is not 
rational, and what comes to mind is that every relationship with power is an oppressive 
relationship. 

At that time, a question arises about a non-coercive policy to a coercive one. That is 
why we are revealing the strictness that these inquiries store, since we can see clearly 
that the European concentration tendency is shaking. These questions have broken with 
what history has been so far represented in it. Knowledgeable people have found that it 
is merely a case specific to "Western" societies. It is thus evident that it is, and what 
needs to be considered, is that the "Resiar" thesis is not represented in defending a new 
governmental utopia, nor in proposing a plan of action contrary to popular struggles, 
nor even in revitalizing a post-Marxist machine against the legitimacy of democracy. 
Technocrats about technocrats who are professional in making the future. 

Not even in a coup against what is happening, and with regard to the future, "there is 
no future waiting for us", there is just a lot of work and struggle "for everyone who wants 
not to die stupid." 

Key words: democracy, totalitarianism, violence, tyranny, legality. 
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 ل: مدخ -1

إنما ي��ض ع�� تقنيات دعائية  إن    أنماط وع��م وسلوكهم،  إعادة �شكيل �خصيات األفراد وتحديد 

لة لرؤ�ة ومع��ة عن مصا�ح، ولها من القدرة ما بھ تؤثر الختيار ممثل�ن سياسي�ن
ّ
ال يمكن أن   ،سياسية حما

   ،نر�دهم أو نحتاج إل��م لو كنا مالك�ن تماما لقدراتنا الذهنية
ّ
ھ السطو ع�� الضم�� والتالعب بالو�� ع��  إن

ا�حس التار��� ويغيب البعد النقدي. والوا�ح  شيئا فشيئا  آليات تكييف تتحكم وتوجھ وتضلل فيضمر  

أننا لم �غادر �� ذهن "االستبداد السيا�ىي" ح�� "القطيع": فهل �ان ذلك كذلك ألننا ننت�ي إ�� �شر�ة ضار�ة  

ولم تينع    ،ة؟ أم ألن حركة التنو�ر والثورة "الفر�سية" ليس لها امتدادات فينابجذورها �� تقاليد نصّية قديم

كيف �عمل السلطة للسيطرة؟ إن هذا  و   عندنا ومفاهيمها ال تزال غر�بة عن مجالنا التداو�� وحقلنا الثقا��؟

ملؤسسات"  التساؤل لم �عد اعتباطيا وال هو من فضول الفضولي�ن، بل إنما شرط املس�وت عنھ، ذلك أن "ا

  ، �س��لك املالي�ن من البشر ليس فقط بتأث�� اآللية االقتصادية ولكن أيضا باخ��اع ومساعدة: جهل مؤسس

وهذيان مقدس ينب�ي ع�� األيديولوجيا والدين. فبأي مع�ى تبدو هنا ا�حاجة م�ّحة لتفّهم االنتقال من الّرغبة  

 .1إ�� حّب العبودّية

 یدیولوجي: األفي الدیمقراطیة والعماء  -2

أّن   ع��  الشاهدة  العالمات  ال    من  هم  إنما  متخلف...)  (جاهل،  النعوت  �ش�ى  الشعب  ينعتون  الذين 

��م ع�� ا�حكم الذي يصدره "الشعب" مآالتھ خط��ة.  تظنّ   �م لم يدر�وا أّن إ�ّ   ،مع�ى  يفقهون للديمقراطية 

الفكر   "اللعبة"، فقد استقر  إ�� عمق  نبأ مس   – إ��م لم ينفذوا  أ  - تقر  ول�ل  أنيتغ�ّ ع��  يلبث  األمر ما  �  ن 

ھ    �ص�� مغايرا ملا نتصورهو 
ّ
ظر  . فا�خسارة �سبية ظرفية، وال يمكن أن ت�ون أبلغ من ذلك إال �حظة النّ 2هوأن

   ه هو أّن ؤ إل��ا من بوابة العماء اإليديولو�� والتحزب ضّيق األفق. وما ينب�� إجال 
ّ

افة وال�ي  ّف االنتخابات الش

ها هنا يتبلور االنخراط الفع�� �� تدب�� فضاء    ،تحقق نقلة نوعية  ألن  بالن�اهة والتعددية، مؤهلةشهد لها  �ُ 

 و�عدد الرؤى واملصا�ح واألف�ار.  آلخر"،"ا لـ حاضن

الثقافية ال يفيد �� �ىيء، ومن ثمة البد  و   حلل والتف�ىي من الروابط ا�حضار�ةوقد بان مما فات أن التّ 

و�نما يتدبر أمر التفرقة ب�ن منطق التطابق    ،موذج ال يقطع مع ا�حداثة السياسيةمن االشتغال ع�� إرساء ن

عن  و   واملماثلة فضال  تار�خية،  ألسباب  كذلك  إال  ي�ون  أن  يمكن  ال  األمر  و�ن  واملباينة.  االختالف  منطق 

  ،و حالم. وهكذاة وال��اغماتية �� �ل فعل سيا�ىي، والذي ال ينكره إال جاحد أاالنتباه إ�� األ�عاد املص�حيّ 

 
شمر، دار الساقي، بيروت، ط -1

ٔ
 .  23، ص2016، 1إتيان دو البويسي، العبودية المختارة، ترجمة صالح اال

Etienne de la Boetie, discours de la servitude volontaire, Payot, 1978  
روبية، خاصة القرن الثامن عش -2

ٔ
زمة اليوم الديمقراطية إلى فترة سابقة مبكرة للحداثة اال

ٔ
ن مفهوم الديمقراطية وممارستها  تعيدنا ا

ٔ
ر، ال

زمة بقفزة المقياس، ووجب إعادة إبداع المفهوم.
ٔ
يضا وضعا في ا

ٔ
نطونيو نيغري، الجمهور، الحرب   حينذاك ا

ٔ
انظر، مايكل هاردت وا
 . 391، ص 2015، بيروت 1والديمقراطية في عصر اإلمبراطورية، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، ط 

M. Hardt and A. Negri, Multitude, War and Democracy in the Age of Empire, 2004.                       
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الرهان هذا  أفق   �� �عمل  أن  هو  غرضنا  الختيار    ،فإن  الالمشروط  انحيازنا  عن  تل�ؤ  دون  �ع��  وأن 

يبدو أننا اهتدينا    ،الديمقراطية، و�فضل هذه النظرة نقوى ع�� الظفر بما امتنع علينا طو�ال. من أجل ذلك

�� عداد املفاجآت إال   إذا جاءت من غ�� مصدرها، وهو ليس واقع  إ�� ما مفاده أن "األحداث" ال تصنف 

ا�حال �� اإلنجازات التار�خية العظيمة لـ"الشعوب". وقصد اإلفصاح عن مبتغانا نروم أن نو�ح بدون لبس  

نا  "ا�حدث" إنما ي�ون درسا وفاتحة حياة، ثم  أّن 
ّ
ھ  نود أن �ش�� إ��  إن

ّ
بموجب حضور الفعل الديمقراطي،   أن

اال  أهدر  ما  اإل�سان  الفرح    1ستبداد�ستعيد  ولكن  و��سانيتھ.  وحر�تھ  وكرامتھ  ذاكرتھ  ع�� و من  الرقص 

  �غمات هذا اإلنجاز ال ينب�� أن ينسينا أن ل�ل ثورة ول�ل منجز ديمقراطي أعداء ي��بصون، وا�خوف �ّل 

ا�خوف من أن ي�ون بمستطاع النظام إعادة إنتاج نفسھ، من نظام استبدادي إ�� نظام استبدادي ناعم،  

الديمقراطية    ومونر  من  الش�ل  "هذا  ينقد  الذي  ر�سيار"  "جاك  عند  بالذات  املقام  هذا   �� نتوقف  أن 

التمثيلية، ال�ي ليست �� ال��اية غ�� حكم األقلية، ال�ي وقع انتخا��ا من أغلبيٍة منحت الصندوق أصوا��ا،  

واملواعيد" الوعود  إنجاز   
ً
منتظرة العاّمة،  ا�حياة  إ��  ا��حبت  ذلك  2ثّم  مواجهة  .  أّن  بھ  املوقن  من  أنھ 

وهو ما يضمنھ �عالق و�عانق االحتجاجات والثورات    ،، ال ي�ون إال بإبداع للديمقراطّية مستمّر 3التوتاليتارّ�ة

ودوامها. وخليق بنا أن �عود إ�� سؤال "البوَي�ىي": "كيف يمكن ل�لهذه ا�جماعات من الناس ومن املدن أن  

فن�اه يحقق انزالقا خارج التار�خ، وتبدو    4ن قوة إال القوة ال�ي �عطى لھ"؟تحتمل طاغيا متوحدا، ليس لھ م

 
نها    -1

ٔ
ذهان شقاء اإلنسان كا

ٔ
خرون منهم في وصف االستبداد ودوائه بجمل بليغة بديعة تصور في اال

ٔ
وقد تكلم بعض الحكماء السيما المتا

، ومن هذه الجمل قولهم: المستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته ال بإرادتهم (...) المستبد عدو  تقول له هذا عدوك فانظر ماذا تصنع 
نواع االستبداد  

ٔ
قبح ا

ٔ
الحق (...) المستبد يتجاوز الحد ما لم ير حاجزا من حديد (...) المستبد إنسان مستعد بالطبع للشر (...) ومن ا

 العلم. استبداد الجهل على 
 ) 18 - 17، ص  2006بعداد،  –كواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، منشورات الجمل، كولونيا ، عبد الرحمان الرا ( 
لباب، مؤسسة مؤمنون بال حدود، العدد  -2

ٔ
ويل جاك رنسيار"، مجلة ا

ٔ
دب والديمقراطية في تا

ٔ
م الزين بن شيخة المسكيني، اال

ٔ
، ربيع  5ا

2015  . 
دب تدرب على الديمقراطية من خالل المساواة بين الجمل"

ٔ
  "... رونسيار الذي يجعل من اال

م الزين بن شيخة المسكيني، الفن والمقدس، نحو 
ٔ
 .125، ص 2020، 1انتماء جمالي إلى العالم، مؤمنون بال حدود، بيروت، ط انظر، ا

Jacques Rancière, La Haine de la démocratie, La Fabrique, 2005. 
Jacques Rancière, Politique de la littérature, Galilée, 2007 . 

بو زيد -3
ٔ
سس التوتاليتارية، ترجمة انطوان ا

ٔ
رندت، ا

ٔ
 . 2016، 2، دار الساقي، بيروت، طحنة ا

Arendt. Hannah, les origines totalitarisme, Paris, Calmann-Lévy 1973,3 vols (collection « points ») 
نظمة التوتاليتارية من معسكرات االعتقال واإلبادة باعتبارها مختبرات ُيثبت فيها معتقد التوتاليتارية 

ٔ
ن كل شيء هو ممكن.    –تفيد اال

ٔ
في ا

 
ٔ
خي  نوالحق ا

ٔ
خرى تتبّدى حياّل هذا اال

ٔ
ومن ضمنها تلك التي تمس المجال الطبي والتي تمثل فظائعها   –ر، ثانوية  كّل االختبارات اال

طباء الرايخ الثالث وهم يرافعون عن نظرياتهم 
ٔ
ن هذه المختبرات استخدمت    –بالتفصيل في الدقائق الممنوحة ال

ٔ
خذ باالعتبار ا

ٔ
مع اال

نواع االختبارات. إن السيطرة الكلية، التي تجَهُد في تنظيم تعددية
ٔ
نما البشرية كلها إن    لشتى ا

ٔ
الكائنات البشرية وتمايزهم الالنهائيين، وكا

هي إال كائن فرد، لن تكون ممكنة إال في حال تقلص جميع الناس إلى هوية ثابتة من ردود الفعل: هكذا يتسنى لكل مجموع من مجاميع  
خر. 

ٓ
ي مجموع ا

ٔ
ن يستبدل با

ٔ
 ردود الفعل هذه ا

سس التوتاليتارية  
ٔ
رندت، ا

ٔ
 )  -مرجع مذكور  - ، 206، ص (را، حنة ا

4-Pierre légende, jouir du pouvoir, éd Minuit 1976 Etienne de la boetie discours de la servitude volontaire Payot 
1978, Claude le Fort, L’invention démocratique Fayard 1981.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Haine_de_la_d%C3%A9mocratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fabrique_(%C3%A9diteur)
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هنا ا�حاجة م�ّحة لتفّهم االنتقال من الّرغبة إ�� حّب العبودّية من جهة ما هو غ�� عق�ّ�، واملتبادر إ�� الذهن  

ينطرح حول سياسة    أّن �ّل عالقة بالسلطة �� عالقة استحواذّية قمعّية. لقد استقام لدينا �حظتئذ سؤال

يمكننا  إذ    نميط اللثام عن صرامة تخ����ا تلك االستفهامات،  غ�� قسرّ�ة إ�� أخرى قسرّ�ة، من أجل ذلك 

أن نبصر جلّيا أّن نزعة التمركز األرو�ّي ت��عزع. لقد قطعت هذه التساؤالت مع ما �انـھ التار�خ إ�� حّد اآلن �� 

لھ،
ّ
ھ ما يرسم مالمح "مجتمعات  اهتدى العارفون إ��  ف  تمث

ّ
أّ��ا مجّرد حالة خاّصة با�جتمعات "الغر�ّية"، إن

 أّن السياسة حاضرة ومسألة السلطة مطروحة"
ّ
 . 1ال توجد ف��ا مؤسسة سياسّية، إال

قّدت منھ هذه ال��اكيب، و   �ستب�ن بالتا�� أّن ا�جهاز املفهومّي الذي انبجست من رحمھ هذه املفردات 

د أّن ما
ّ

ھ    ليؤك
ّ
يظهره "املتوّحشون"، هو ذلك ا�جهود الّدائم من أجل منع الزعماء من أن ي�ونوا زعماء. و�ن

ملن الضرورّي أن ننّبھ إ�� هذا الكشف العظيم والذي ينت�ي إ�� إم�ان إقصاء �ّل سلطة قمعّية، ال تتعاطى  

   إيجابا مع النوازل واملستجّدات واملقتضيات و"املا يحدث".

ل   2الوقوف عنده هو أن أطروحة الفيلسوف الفر��ىي "جاك ر�سيار"  و�ن ما �ستلزم
ّ
�� الدفاع    ال تتمث

عن يوتو�يا ح�ومية جديدة، وال �� اق��اح خطة عمل مغايرة لنضاالت شعبية، وال ح�ى �� تنشيط آلة ما  

حول   تكنوقراطي  خطاب  �ّل  أيضا،  يرفض  إنھ  الديمقراطية،  شرعية  ضد  ماركسية  تكنوقراطي�ن  �عد 

وال ح�ى �� االنقالب ع�� ما يحدث، و�النسبة إ�� املستقبل "ليس ثمة مستقبل    ،مح��ف�ن �� صنع املستقبل

 ،وهكذا  4.، ثمة فحسب الكث�� من العمل والنضال "بالنسبة إ�� �ل من أراد أال يموت غبّيا"3�� انتظارنا"

العبث ا�خطر  ،فإنھ من  لم يكن من  أّن توقع حصول إجما  ،إن  والن�اعات، ذلك  للصراعات    ع يضع حدا 

للتفاوض   وقابلة  مفتوحة  فيھ  الصراعات  نظام  ولك��ا  صراعات  بال  سياسيا  نظاما  ليست  الديمقراطية 

الن�اعات    بحسب قواعد تحكيم معروفة. ففي مجتمع يزداد �عقيدا   ال تقل خطور��ا و   فيھال ينقص عدد 

أراء أولئك الذين يصلون بحر�ة إ�� منابر التعب��  وللسبب عينھ فإن �ع،  تتضاعف وتتعمق  بقدر ما ددية 

العام ليست حادثا عرضيا، إ��ا التعب�� عن الطا�ع غ�� القابل للبت بطر�قة علمية أو دغمائية. ليس هناك  

إدراك فيھ  يمكننا  م�ان  وال��ائي  من  واليقي�ي  واملطلق  وا�غالق  و�عيينھ  القاطع  النسق  انقفال  و�التا��   :

املناقشة السياسية �� دوما من دون    عت�� أن املناقشة قد أقفلت، ألنھ لم �عد لها من داع. إّن التش�ل، لن

أن يف�خ بحسب  أو  قرار يتخذ يمكن أن �عاد النظر فيھ    أّي   خاتمة مع أ��ا ليست من دون قرار، غ�� أّن 

أو��   تظهر درجة  تتواجھ عندئذ و��  كث��ة ومطالب عديدة  إدعاءات  التعي�ن إجراءات مقبولة،  من عدم 

داخل الفضاء العام للمناقشة، هذه املطالب تتعلق �� ��اية املطاف باألولو�ة ال�ي يجب األخذ ��ا �� ظرف  

األفضل. ولعّل مّما يجدر التذك�� بھ هو أّن أخطر املزالق املن�جّية  ل�خيارات    ولو�ةاأل تار��� مع�ن و�� ال��اية  

 
1-Pierre Clastres La société contre l’état, Minuit1974   

ويل جاك رنسيار"، (مرج -2
ٔ
دب والديمقراطية، تا

ٔ
م الزين بن شيخة المسكيني، "اال

ٔ
 .) ع مذكور ا

3 -Jacques Roncière, Et tant pis pour les gens fatigués, Entretiens, Paris, éditions Amsterdam, 2009, p.553. 
4-ibid, p.41. 

وردته
ٔ
م الزين بن شيخة المسكيني، في المقال كذلك  (= ا

ٔ
 ) المذكور سابقا ا
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ما �ع��ضنا �� محاولتنا تحديد مفهو 
ّ
م التنمية، في�ون إيقاع اسم واحد عل��ا جميعا ضر�ا من اإلجمال  إن

�� أحد   اخ��لت  التنمية  أّن  تأو�ل، ذلك  لھ من  بّد  الذي ال  ا�جاز  أو ضر�ا من  لھ من تفصيل  بّد  الذي ال 

را��ا أو ا�خلط ب�ن النمّو كعمليّ 
ّ

ة  أ�عادها وم�ّونا��ا وم��ا �عض املماثالت الساذجة ب�ن التنمية و�عض مؤش

ف  وما ينب�� ا  هادفة.  ما �� عملّية قصدّية إرادّية بتلقائّية �عرفها �ّل ا�جتمعات والتنمية  
ّ
عنده هو    الّتوق

   ا�حداثة والعقالنية (=الروح النقدي) والتنمية ليست مجرد إجراءات وتداب�� فنية  أن
ّ
ما �� إنصات وانتباه  إن

السياسية   للعوامل  حادا  ي�ون  أن  فالتنمية  ينب��  الثقافية،  والروابط  االجتماعية  وا�حواضن  واملناخات 

ال�حظة   تفرضها  ال�ي  التحديات  �جا��ة  وتوظيفها  والروحية  املادية  املقومات  ل�ل  مت�امل  است��اض 

   ا�حضار�ة الراهنة.

املنظور  ا مجاوزة مع مفهوم التنمية الشاملة إنما يتغيّ  ،�� اعتقادي  ،هذا الطرح الذي أصبح يتناسب إّن  

طاقات قادرة ع�� االبت�ار وا�خلق واإلبداع، ال يمكن أن    بما هم   االخ��ا�� للتنمية، وهكذا فإن إنماء البشر

الذاتية   القيم  هذه  ع��  است��اضهم  املمكن  من  بل  جذورهم،  من  وس�خهم  وخلعهم  اجتثا��م  ع��  ي�ون 

أّن  إال  ع�� مشروع واسع األفق.  بھ   واستدماجهم  العناية  يمكن  أّن   ما  البدء هو  الديمقراطية    منذ  مفهوم 

بواسطة منظومت�ن مرجعيت�ن مختلفت�ن: املرجعية    ،كغ��ه من املفاهيم ال��ضو�ة  ،د �� فكرنا العر�ييتحّد 

الشورى   �� الديمقراطية  فتقرأ  األو��  أما  ال��ضو�ة،  واملرجعية  الثانية  ،ال��اثية  عناصر    ،وأما  فتستقي 

إليھ   انت�ى  مما  ف��ا  ��التحديد  الديمقراطية  أجل  من  بالنضال  يتوّ� أوروّ�ا  التطور  هاهنا  أن  .  كيف  ح 

تردّ "السلفّي  بأي  �شعر  ال  الوق "  ذلك  ومنذ  الشورى،  ومفهوم  الديمقراطية  مفهوم  ب�ن  املطابقة   ��   ت د 

��  كاأل  إّياها املفهوم  معت��ا  ،الشورى   ،لدى املفكر الذي يفكر داخل املرجعية ال��اثية  ،والديمقراطية �ع�ي

عمد لقد  املقصود.  املع�ى  عن  والشورى   السلفّيون   �عب��ا  الديمقراطية  ب�ن  املوازنة  �انوا    ، إ��  أل��م  ال 

يديولوجية، ال�ىيء إيجهلون الفروق ال�ي تباعد بي��ما، بل لقد فعلوا ذلك �� إطار ممارسة  أو  يطابقون بي��ما  

املفكر  و : إ��ا من آليات تأكيد الذات والدفاع عن النفس.  1الذي �ع�ي أن مشا�لنا تطرح داخل أفق تراث دي�ي

للديمقراطية كموازن  الشورى  يضع  ال��اثية  املرجعية  االستبداد  2داخل  ب�ن  جمع  سوى  لديھ  نجد  وال   ،

ما أيضا املطلق وحسب، والعدل، فالشورى �� مضمو��ا ال��ا�ي ال تقوم بديال عن االستبداد
ّ
عن نوع من   و�ن

 

جديدة في الفكر السياسي، فهي تواكبه منذ نشوء الفلسفة في مهدها اليوناني والتي  إن إشكالية العالقة بين السياسة والدين ليست  -1
عمق للتفكير ولتحديد السلوك، شكل منذ نشوء التقاليد اليهودية  

ٔ
يديولوجيا، فالدين بصفته القاعدة اال

ٔ
تمحورت حول محورين: الدين واال

يديولوجيا فقد عوضت المرجعية الدينية في المجتمعات  المسيحية محددا شرعيا ورئيسيا للسلطة والعالقات الناجمة ع –
ٔ
ما اال

ٔ
نها، ا

زاحت سلطة الكنيسة وكرست مفاهيم العلمانية ومعيار التمثيل واالنتخاب لتحل محل قداسة الحاكم  
ٔ
الغربية منذ عصر التنوير، إذ ا

 وسلطته اإللهية. 
من   –  7، ص 2007، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط (را، مارسيل غوشيه، الدين في الديمقراطية، ترجمة شفيق محسن، 

   Gauchet. Marcel, La Religion dans la démocratie, Parcours de la laïcité, Ed, Gallimard, 1998).-مقدمة المترجم 
روبي مشروعا في النظر السياسي الحداث -2

ٔ
ي ومشروعا في النهوض االجتماعي  وراء الدولة الوطنية في المشروع السياسي التاريخي اال

ة وتطور هذه الدولة كان مشروطا بتاريخ من التفاعل المستوعب لتجربة تعكس فيها 
ٔ
لةواالقتصادي وبالتالي فإن نشا

ٓ
الدولة محصلة    ا

 سيرورة تاريخية.
 .318  ، ص2011، 1، في االستبداد، بحث في التراث اإلسالمي، منتدى المعارف، بيروت، طعبد اللطيفرا، كمال 
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ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(326) 

ع�ى ال تلزم ا�حاكم، إ��ا مفهوم يندرج ��  امل ��ذا  يمارسھ ا�حاكم الظالم، والشورى  الذي  ّص ا�خا  االستبداد

العادات" و"محاسن  األخالق"  "م�ارم  والواجبات.  ،دائرة  الفروض  دائرة   �� رفض    1وليس  ي�ون  وهكذا 

و�الت أخالقية،  و�وساطة  باالضطهاد،  االضطهاد  م��اث  ومن  بالقهر  القهر  موروث  من  من  ا�خالص  ا�� 

االيديولوجية   مرتكزاتھ  و�كشف  االستبداد  �عري  من��  ننحو  أن  والالهوتية    -الضروري  االجتماعية 

و�ذا ما    .2حتما بالو�� بأصول االستبداد ومرتكزاتھ  الو�� بضرورة الديمقراطية يمّر   ذلك أّن   -والفلسفية  

طية �� ظل الدين، أو �� ظل ما اتفق ع��  "ا�جميع �عرف حالة الديمقرا   �� تدّبر اإلش�ال، يتو�ح أّن   انطلقنا

وال   بالديمقراطية  �ع��ف  ال  الشمولية  األنظمة  �ل  مثل  األنظمة  فهذه  التيوقراطية،  باألنظمة  �سميتھ 

ة  وعليھ فمن ذا الذي ينكر وجاهة األسئلة ا�حارقة وامل�ّح   ،3باستقالل ا�جال السيا�ىي عن ا�جال الدي�ي"

ّواد اإلصالح؟ من ذا الذي يمكن أن يتجاهل خطورة هذه األسئلة: ملاذا يتقدم  ال�ي أقّضت ذهون املفكر�ن ور 

العالم من حولنا بينما �عيش تراجعا؟ ملاذا نتع�� �� برامج التنمية؟ لكن خيطا دقيقا، رقيقا ومرهفا، ين�اح  

ر �� ال��وض �عقل ما قبل ال��ضة؟ هل يمكن طرح تلك األ 
ّ

سئلة ال�ي بنا إ�� سؤال آخر: هل يمكن أن نفك

حاضن فكري  إطار  خارج  تنمو�ة  وتصورات  رؤى  و�ناء  نفسها،  صياغة  ديمقراطي    ،تحسن  مناخ  وخارج 

   �ستعيد فيھ الفرد مواطنتيھ و�ستعيد فيھ ا�جموعة دورها �� تحديد اختيارا��ا؟

سيما    ، ةا�خوف من الديمقراطية وع�� الديمقراطي  إزالة  هو  إّن من أوكد ما يطمح إليھ مثل هذا التساؤل  

أّن  "ديارنا"، ذلك   �� تزال مشروعا جنينيا  تدب�� شأنھ    أ��ا ما  بنفسھ وع��  الشعب قادر ع�� حكم نفسھ 

  انحياز من وراء    العمومي. هذا ما نروم قولھ من وراء "انحيازنا الالمشروط لالختيار" وال ينب�� أن ي�ون القصد

ا�خسارة. و�ن  و م "املهزوم" و"املنتصر" بمنطق الر�ح  أو أن ي�ون مناط االهتما  ،االنتصار لهذا "ا�حزب"   كهذا

ما هو انتصار االختيار �� ممارسة أو�� ملا �عت��ه "فعال سياسيا ديمقراطيا"، 
ّ
ما يجب أن �علن احتفالنا بھ إن

  .4مع إدراك عميق ألالعيب السياسة وم�ائد الساسة وما يدّبر بليل

ھ لنّص قوّي الداللة ومتعدد الشفرات، ح�ى و�ن اندّست ب�ن ثناياه أمور الفتة 
ّ
فهو تدو�ن وتدش�ن   ،و�ن

ذلك االست��اض املت�امل ل�ل املقومات    ل�حظة تار�خّية هاّمة �علن اح��ام حّق االختالف والعيش املش��ك.

هذه املرحلة    أّن   ذلكا�حضار�ة الراهنة.  املادية والروحية وتوظيفها �جا��ة التحديات ال�ي تفرضها ال�حظة  

ومن هنا    ،الو�� مازال وعيا ��ضو�ا والو�� ال��ضوي هو �ش�ل ما و�� حالم  موسومة �سمة ال��ضة: أي أّن 

فمهمة املتفلسفة �� أن يجعلوا من ا�حلوم بھ مطابقا قدر اإلم�ان، أي أن يطرح ا�حلم �� حدود اإلم�ان  
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  ..08ص   -مرجع مذكور  - مارسيل غوشيه، الدين في الديمقراطية،  -3
ّن االنتصار االنتخابي ال -4

ٔ
ساسها، كما ا

ٔ
 بطلت اللعبة وقّوض ا

ّ
ينبغي   إن االنهزام في االنتخابات ال يعني في المحّصل انهزام الديمقراطية وإال

ّنه انتصار سياسّي في المطلق، بل قل إّنها بداية مرحلة جديدة يكون فيها الفرد فّعاال لما يريد 
ٔ
ن يفهم على ا

ٔ
حزاب" وتكونا

ٔ
فاعلة    فيها "اال

تقنت قوانين اللعبة السياسّية والديمقراطّية.         
ٔ
 متى ا
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 أمر التّ ك أن  . وال يفوتنّ 1التار���
ّ
ما أف�ىى إ�� انكشاف ز�ف تمركزها حول ذا��ا و�عال��ا  ظنن ع�� الذات إن

عداها. ذلك أن اآلخر �شرطها و�ؤثر ف��ا وليس �س��ا أن نبقى من ن�ون. والتفك�� ��   واستقاللي��ا ع�� ما 

و�ة أنانو�ة:  قصائية نافية لھ ومتمركزة حول هإنزعة    ر نظرتنا لآلخر من �ّل هكذا مش�ل من شأنھ أن يحرّ 

مشروع فالهو�ة  باآلخر.  عالقة   �� أ�ون  أن  هو  أ�ون  اآلخر    ،فأن  عن  انفصال  مشروع  نفسھ  الوقت  و�� 

 
ّ
 2صال دائم معھوات

ّ
وتتواصل كما    ،وتتفاعل الذوات  ،د االنفتاح ع�� ال�و�ي. و�� أعطاف هذا التصور يتأك

"  البعض وج منا إ�� املنازعة فيھ. إذ يتنا�ىى "إ�� إدراك صوابھ أح ،نحن اليوم ،تصور الأومأنا. وهذا أن  سبق

أنھ ال ديمقراطية �� ظل التجا�س، وال حر�ة أو اختالف �� إطار الهيمنة، واالع��اضات ع�� منطق اللي��الية  

. فدور  3، ال�ي �� ضد املؤسسةال مفر من التس�ح بروح اليسار�ة  وملواجه��ا  تح�ىىا�جديدة أك�� من أن  

فاليسار هو أساسا    ،فكفكة الدكتاتور�ات ومصارعة إم��اطور�ة العوملة الرأسمالية و�سقاطها هو    اليسار

ال   املع�ى  ��ذا  منظار.  وقضية  إدراك  أن  مسألة  املنجرح�ن  يمكن  قضايا  أّن  �عت��  حّ�ى  اليسار  من  ت�ون 

ھ  واملنقهر�ن واملناضل�ن الثور��ن الصامدين أقرب إليك من حبل الور�د. فاليسار ليس ج
ّ
هة نركن إل��ا، إن

ى  . وهنا تصبح اليسارّ�ة شبحا مخيفا يف�ح خوفهم �� زمن عوملة ال�ون وما يتخّف 4ص��ورةو منظور وحركة 

متعددة. ثقافات  ع��  والعدوانّية  والتوسعّية  االستعمارّ�ة  والن�وعات  العقالنّية    وراء 

ل    أّن   �ش�� إ��  ،وقصد اإلمعان �� البيان
ّ
منھ قهر    –�� البطالة والتلوث واألو�ئة، والقهر  نمّو التدهور املتمث

قوى  وجود    ال ينب�� لھ أن �عمينا ع��  ،الذي تضاعف وطال ا�جزء األك�� من اإل�سانية  – الفكر النقدي  

ال   االستبداد  فعيب  االستبداد.  وتقاوم  واللي��الّية  العسكرّ�ة  البوليسّية  الدكتاتورّ�ات  أجهزة  تقاوم  ثورّ�ة 

ما �� العناية با�جموعة اإل�سانية وتصر�ف  ب يكمن �� ا�عدام السياسةبقدر ما  ه والعنف،يكمن �� اإلكرا 

ا�حقيقي وا�حكم  ال��بية  وفن  الناس  ا�عدام    ،شؤون  رعب  إ��  اإل�سان  �عرض  السياسة  تقلص  أن  ذلك 

ال�اذبة والت  املهمل  إ�سانيتھ. و�التا�� فاإل�سان ي من �ل  ف�ىّ سياسيا �ستمرئ املشاريع الوهمية والوعود 

قد   ،. هكذا6. إنھ ما يؤشر إ�� غياب املصداقية وهو ما �ستلزم رّد االعتبار "للسيا�ىي"5مسؤولية أخالقية

الفكر    تقليدي �� تفك��ه ومنطقھ. ذلك أّن   - وتلك عالمات مأساتھ    -لكنھ  و   �� أهدافھ  اف" ثور�ّ ي�ون "املثّق 

وديمقراطية، من جهة    وموضوعية وفعالية و��سية  العر�ي لم �ستوعب م�اسب العقل ا�حديث من عقالنية

 
 . 5، ص1988، 3محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحليلية نقدية، دار الطليعة، بيروت، ط -1
ذن وثقافة العين، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط  -2

ٔ
 . 22-21، ص1994، 1عبد السالم بنعبد العالي، ثقافة اال

3 -Gilles Deleuze : Qu’est-ce qu’être de gauche ? Claire Parnet ،nouvel observateur- L’Abécédaire de Gilles 
Deleuze, 1988. 

ذن وثقافة العين (مرجع سبق ذكره)، ص  -4
ٔ
 .  15عبد السالم بنعبدالعالي، ثقافة اال

صول، اإلسال -5
ٔ
 .  62، ص 1995م وكـتابة الحداثة، تعريب شكري المبخوت، دار الجنوب للنشر، تونس، فتحي بن سالمة، تخييل اال

Fethi Ben slama, Une fictions troublante, de l’origine en partage, Ed, de L’Aube coll. Monde en cours, 1994. 
قامه روالن بارت بين السياسي بصيغة المذكر والسياسة -6

ٔ
ساسي من مستويات   انظر التمييز الذي ا

ٔ
بصيغة المؤنث، السياسي مستوى ا

ما السياسة فهي اللحظة التي يتحول   يقال:كل تشكيلة اجتماعية وهو قوام التاريخ والفكر وكل ما يعمل وما 
ٔ
ساسي للواقع، ا

ٔ
إنه البعد اال

ن المثقف العصري إن كان ال يتنكر للسيا 
ٔ
بعاد الواقع فإن  فيها السياسي إلى خطاب مكرور ولغة رتيبة وهو يرى ا

ٔ
ساسي من ا

ٔ
سي كبعد ا

ذن وثقافة العين،  معبد السالعالقته بالسياسة غالبا ما تنتهي نهاية غير سعيدة. (را، 
ٔ
 .) 112ص   -مرجع مذكور   -بنعبدالعالي، ثقافة اال
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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 ، ما �� نظام مد�ي تقت�ىي أن ال أحد يملك ا�حقيقة السياسية، بل أن تلك ا�حقيقة تت�ون رو�دا رو�دا

ينت�ي. �حظة تتحوّ  إ�� مطلب اجتما��، تحملھ ا�حر�ات  أمارا��ا ا�حوار والنقاش الذي ال  الديمقراطية  ل 

أن يف�ح ا�جال وسيعا لسؤال مفص��: هل    كم واالستمرار. وهو ما من شأنھاالجتماعية وتضمن لھ ال��ا 

ثقافة حديثة. �� هذا املستوى بالذات يمكن اإلشارة    دون   يمكن تصور "مثقف" أو "تنظيم سيا�ىي" ثوري 

. وقد بلغ منسوب الكراهية  1إ�� أن "العروشية" و"املناطقية" و"ا�جهو�ة" �� املتحكمة �� الفعل السيا�ىي

مداه، ذلك أن تدم�� امل��اث األسود وهواجس االستبداد وخ�خلة القناعات "التقليدية" وصناعة ا�جتمعات  

�ستوج املمن�ج   ،ب دهورااملدنية،  والتفق��  الالمت�ا��  التنمية  منوال   �� صدى  لها  تجد  االمتدادات  وتلك 

واالنحطاط األخال�� والوصولية واالن��از�ة. وهو ما من شأنھ أن �ش�ل حواضن العصابات و�حرك الشب�ات  

أّن  يخفى  ال  أنھ  كما  االستعمار�ة.  بالدوائر  املنفردة    و�ر�طها  والزناز�ن  يفارق  االعتقاالت  اإل�سان  تجعل 

آدميتھ ليتحول إ�� وحش �اسر �سهل ع�� العقل ال��اغما�ي التالعب بھ وتوظيفھ وفقا لتحالفات متداخلة  

  ا ديمقراطيّ   امشروع  -حسب تقديري    -ومشبوهة. وهكذا فمجاوزة فعل اإلرهاب واأللم وا�خيانة، إنما يقت�ىي  

   وح�ومة قو�ة قادرة ع�� اتخاذ قرارات مص��ية.

   في االعتداء علی القانون واستحالة الدیمقراطیة: -3

وال    انتقائية  وليست  املستو�ات  جميع   �� ممارسة  إ��ا  يومي،  وسلوك  تر�ية  الديمقراطية،  أن  يتو�ح 

استثنائية، ومن هنا، فإن مسارها ال يتحقق إال تدر�جيا مع تقدم الو�� ا�جما�� وارتقائھ لدى �افة الشر�اء.  

للدو  املرعب  ال�ائن  فالش�ل  عدوانية  فرضية  تمليھ  والذي  مثال  "هو�ز"  يق��حھ  الذي  لة/اللوفياطان، 

البشري، �ستبدل واقع الصراع بالتفك�� �� كيفية تحقيق العدالة والفضيلة. ولكن هذا االستبدال مشوب  

ة حقوقية  باملرارة، ألن الدولة قادرة ع�� توظيف وسائل السلم لغاية قمع األفراد. ها هنا يبدو أن ثمة غشاو 

و�التا�� تدفع إ�� معاودة التساؤل �شأن مشروعية الدول: هل �ستمد    ،2قاهرة ال تزال تحكم طر�قة النظر

 
ن يستبدلها  -1

ٔ
بل هل كان مطلوبه   نهائيا؟لقد استطاع المشروع التحديثي البورقيبي مثال، خلخلة البنى التقليدية. ولكن هل استطاع ا

ن 
ٔ
،  3انظر، المنصف وناس، الشخصية التونسية، محاولة في فهم الشخصية العربية، الدار المتوسطية للنشر، ط  يستبدلها؟فعليا ا

 . 65، ص2014تونس/ 
ال و 

ٔ
ّن مطلوبه منها، إنما كان إمداد المشروع بسبل االستمرار والقوة والهيمنة، فلم يكن قادرا على هدم ا

ٔ
قد حصحص الحق، فإننا لنجزم ا

ر االنتماء إلى صف "شّداد" و"الباشية" وصف "يوسف" و"الحسينية".  
ٔ
الوالءات العشائرية والقبلية والتقليدية. ولم يطمح إلى اجتثاث اثا

ولى، تونس انظر، علي ال
ٔ
 ).15ص   1986محجوبي،انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، دار سراس للنشر، الطبعة اال

نها  
ٔ
إذ رغم التباينات فإن تلك القوى كانت تتقاسم فيما بينها مواقع النفوذ إلعادة إنتاج السلطة. وليس بخفّي على الناظر الحصيف ا

نصارا 
ٔ
 ائد وإعادة التموقع داخل السلطة.  مستفيدين، همهم "رسكلة" السو  تناسلت وخلقت ا

نها ما تزال تملك من الطاقة ولئن
ٔ
صوات مواجهة باالنكـفاء والمقاومة فإنها لم تنجح في إرساء اختيار مجتمعي ديمقراطي، غير ا

ٔ
  تعالت ا

 القدرة على الحلم بإعادة توزيع الثروة والسلطة.و 
ويالت فينومينولوج -2

ٔ
ولي، فتحي المسكيني، الهوية والزمان، تا

ٔ
لة "النحن"، دار الطليعة، بيروت، الطبعة اال

ٔ
 .73، ص  2001ية لمسا
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القانون  للقانون أن يحررنا من مأزق العنف، وأن يؤّس   1مشروعي��ا من قو��ا أم من  س ملمارسة  ؟ وكيف 

   سياسية ديمقراطية؟

يث��ها    ال�ي  الصعو�ة  تلمس  تلمسا أحكم، ذلك ولنحاول اآلن  للتساؤل حول    ھرسم أّن    "ر��ور"  طر�قا 

ال�خص اخ��ال  سبب  تفحص  خاللھ  من  رام  ال�خص،  مدلوالت  مع�ى  Personne  تقليص   ��

 ،2املنت�ي إ�� ديمقراطّية دستورّ�ة، �� تواصل مع االنتصارات ال�ي حقق��ا فكرة التسامح  Citoyenاملواطن

سعت   ما  بالضبط  أيضا  وهو  نحتھ،  ا�حديثة  الدستورّ�ة  الديمقراطيات  تحاول  الذي  ذاتھ  النموذج  وهو 

نظرّ�ة العدالة إ�� صياغتھ دون أن تدرك بما فيھ الكفاية محدودّية عملها هذا، فيعطي بذلك جوابا جزئيا  

عقد. وع�� نحو سل�ي يذهب  "راولز" لنفسھ ع�� قاعدة شرط استقرار ال  ع�� االع��اض الداخ�� الذي قدمھ 

"ر��ور" إ�� القول ب�ل ثقة: "فيما يخص املمارسة السياسّية ال �ستطيع أي تصور أخال�� شامل أن يمدنا 

. وليس �ع�ي 3بمفهوم مع��ف بھ ع�� نحو عمومي �� إطار الدولة الديمقراطية ا�حديثة كتصور للعدالة"

أّن ا�جواب عن "االف��اض"    أحٌد   طبيق تار�خيا. وال يحس�ّن "ر��ور" من "مع��ف بھ" غ�� ما هو قابل منھ للت

�ان ع�� نحو سالب فقط و�نما �ان موجبا، إذ يتع�ن أن ت�ون الفوارق االجتماعية واالقتصادية �� صا�ح  

��ا   تصرح  وال�ي  باملساواة،  املتعلقة  املطالب  إ��  منھ  موجھ  هو  وفيما  ا�جتمع  داخل  حظا  األقّل  األعضاء 

فكر  مؤّس متحدات  حماية  وتضمن  متناقضة  ت�ون  أن  يمتنع  ال  أسباب  ّ�ة  و�ل  وا�حر�ات  ل�حقوق  ساتية 

ا أتينا ع�� ذكره أن الديمقراطية اللي��الية، إنما تناسب تحديد مواطن�ن ال  تحقيق هذه املطالب. و�تب�ن ممّ 

 
فالطون، علم الحاكم فوق القوانين، هل كان يدافع، في محاورة "السياسي"، عن "ال شرعية مثالية" تتقابل مع شرعية ال   لما -1

ٔ
وضع ا

فضل 
ٔ
مر يجعله يكون دون شك وسيلة من وسائل الحكم    منه؟تكون سوى ما ال نجد ا

ٔ
إن إخضاع القانون إلى عقل السياسي الصالح، هو ا

ن تطبق حكمة الحاكم في كل  
ٔ
نه من المحال ا

ٔ
خرى، وليس الرابطة المكونة للمدينة، ومع هذا فلقد كان الغريب واع با

ٔ
من بين وسائل ا

ن يطالب باحترام القوانين عندما تكون هذه  لحظة، على كل حالة خاصة. يكون العقل فوق القوانين، و 
ٔ
لكن يكون عليه لكي يحكم ا

ن ما هو متعارض مع العقل، ليس  
ٔ
خيرة لسان حال العلم التوجيهي، وليس قرارات حاصلة عن تصويت مجلس من الجهلة (...) ذلك ا

ٔ
اال

 هو القانون ذاته، وإنما ثباته.  
فالطون، الّرغبة في الفهم، 

ٔ
 .310، ص 2010ترجمة حبيب الجربى، المركز الوطني للترجمة، تونس، انظر، مونيك ديكسو، ا

Monique Dixsaut, Platon. Le désir de comprendre, Librairie Philosophique J. VRIN, Paris, 2003, 
h ;//www.vrin.fr 

خر من وجهتي التاريخ والمفهوم، إذ  -2
ٓ
حدهما باال

ٔ
ن مقترنان ا

ٓ
حد الجذور التاريخية  فالليبرالية والتسامح مبدا

ٔ
شكل تطور التسامح ا

صبح ميالده ممكنا عندما اعترف كل من  
ٔ
لليبرالية، فالتسامح الديني في الغرب قد ولد في خضم حروب دينية لم تعرف هوادة وقد ا

ن ينهض على قاعدة عقيدة دينية مشتركة، ووفق "رولز
ٔ
نه ال يمكن لنظام دستوري مستقر ا

ٔ
" لم يقم الليبراليون  الكاثوليك والبروتستانت با

 التسامح ليشمل تلك القضايا المتعلقة بمعاني الحياة اإلنسانية وبقيمها 
ٔ
 وبغاياتها. إال بتوسيع مدى مبدا

، ص  2011، ترجمة، منير الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، مدخل ٕالى الفلسفة السياسية المعاصرة  كيملشكا (ويل)،انظر، 
294 . 

3- J.Rawls, Théorie de la justice, Théorie de la justice, traduit par C Audart, Paris ; Ed du Seuil, 1987. p. 208 
ن "رولز" يطرح نظرية العدالة بما هي إنصاف ويؤسسها على 

ٔ
ن:ذلك ا

ٔ
   ا

ساسية بالتساوي   -
ٔ
حرار ولهم الحق في الحريات اال

ٔ
 كل الناس ا

ن يحسن   -
ٔ
ن يترتب على هذه الحريات فوارق اجتماعية واقتصادية هائلة بين الناس لكن شرط ا

ٔ
 من الطبيعي ا

كـثر حرمانا تنظيمها:
ٔ
 تكافؤ الفرص   les plus défavorisésفتكون في مصلحة اال

ٔ
ي ضحايا النظام الليبرالي. وتكون نابعة من مبدا

ٔ
ا

Egalités des chances   .في الوظائـف وفي الوضعيات 
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يعملوا ع�� حصره،  مناص لهم من أن يختلفوا حول ما هو أسا�ىّي �� ا�حياة وأن يفكروا �� ضوء االختالف و 

و�ذهب "ر��ور" إ�� أنھ من املعقول أن �عمل ع�� إقامة صلة ب�ن قاعدة العدالة وا�خلفية املتمثلة �� العقائد  

 ال�ي تقع ممارس��ا �� مجتمعاتنا ا�حديثة.  

نھ  ول�ن استفرغ ا�جهد اآلن �� إجالء الطا�ع اإللزامي �� عالقتنا بمجتمع ال ي�ون الدخول إليھ وا�خروج م 

ع�� األقّل. ول�ن انضوت  القوان�ن    فعال إراديا، والطا�ع اإللزامي أيضا للسلطة السياسية �� مستوى تطبيق 

هاتان الصفتان حقا ضمن حدود ا�جال ا�خاص بالسيا�ىي، فهما ال تفيداننا ��ىيء حول شروط العدالة  

 أّن ما يمنح  ومن النظام السيا�ىي    ،ال�ي من شأ��ا أن تجعل من الدولة، دولة القانون 
ّ
نظاما دستور�ا. إال

 
ّ
إن مشروعّي��ا،  السياسية  للسلطة  العاّمة  أحرارا  البنية  أ�خاصا  بصف��م  لها  املواطن�ن  مواالة  هو  ما 

 فإّن الطا�ع املتعّق من هنا،    ومتساو��ن فيما بي��م،
ّ
 ل �� هذه املساندة، إن

ّ
 ما يتج�

ّ
ھ ال توجد أّي مجموعة  � �� أن

 ذات عقيدة دينّية أو فل 
ّ

جوء إ�� سلطة الّدولة ل�حصول ع�� والء  سفّية أو أخالقية �عت�� أنھ من املعقول ال�

 . 1اآلخر�ن لعقيد��ا

  ، إذ باإلم�ان أن نبحث عن املسافة السياسية ل�حر�ة  ،�ع�� ع�� مقصود "ر��ور"  يمكن أن  هنا بالتحديد 

أنھ من املفيد أن �ع�ن  وكيف ت�ون مسافة عاقلة. و�عد فراغھ من هذا السؤال املفص��، يو�ح "ر��ور" 

تلك املسافة ع�� أ��ا املسافة ب�ن الفرد واملواطن، وهكذا ست�ون الوظيفة العاقلة للدولة إنما �� مصا�حة  

ب�ن    العادات. وت�ون الدولة عندئذ تركيب اقتصادي واملعقول امل��اكم نتيجة تار�خ ا  -عقلّيت�ن: العق�� التقنو

والتار�خ والعادل  ،العقل  الفاعل     ،ب�ن 
ّ
أن ع��  التعقل.  فضيل��ا  بناوت�ون  يجدر  يفت    التنبيھ  ھ  لم  أنھ  إ�� 

) أن يلفت األنظار إ�� الوجھ اآلخر للمش�ل: الدولة بوصفها قوة، و�� نظره ال  Max Weber"ماكس في��"(

لم ندمج �� وظيف��ا احت�ار العنف املشروع، وال ي��دد "ر��ور" �� اعتبار املفارقة  يمكن �عر�ف الدولة إذا  

الدور   يتب�ن  هنا  الدولة.  �عر�ف  داخل  والقوة  الش�ل  ب�ن  املواجهة  �� هذه  تحديدا  تكمن  إنما  السياسية 

إن�ار العنف الذي  ال يمكن إذ التوالف ب�ن طر�� املعادلة  عندهيتّم   ا�خط�� ملفهوم العنف، إنھ املقام الذي 

يخت�ئ �� التمثيل الالمت�ا��ء للقوى االجتماعية داخل جهاز الدولة، إال أن "قدرة �ل واحد ع�� الفعل تجد  

�� وجود اآلخر حدا لها، وتلك حقيقة أساسية شرط أن ال نؤول هذا التحديد �� صيغة عائق بل أن نرى فيھ  

 املثل األع�� للسلطان املطلق الذي يجسده تخصيصا  ق إال و اضطالعا بالشرط األسا�ىي للك��ة ال�ي ال �ع

االستبداد ب�ل أش�الھ والذي �ش�ل وهما سياسيا خط��ا ينفي الك��ة ويعت�� شبكة تفاعل العالقات أمرا  

إ�� أر�ع خصائص للفعل: االستطاعة وما يرتبط ��ا من إم�ان    اإلشارة مع "ر��ور"  يمكن   ولعلھ.  2عرضيا"

 
،  2003, تعريب محمد البحري، الطيب رجب، منيرة بن مصطفى ومنير كشو، بيت الحكمة، قرطاج 1بول ريكور، العادل ج  -1
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Ricœur (Paul), Le juste, Paris, Éditions Esprit, 1995). Regroupe l'ensemble des conférences données par Ricœur à 
l'Institut des hautes études sur la justice 
2- Alexandre Huber, L’action dans L’œuvre de Hannah Arendt, Ed Découvrir, Paris, 1993, p80 
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ع�� القيام بالفعل، ذلك أن كينون�ي من فع�� والتدخل من جهة ما هو رسم الفعل  واقتدار وقدرة أيضا  

الفعل  يقت�ىي مواصلة  ما  بالعدل وهو  واإليفاء  واآلن  ا�حاضر  فيھ  يتطابق  تن�يال  العالم  �� مسار  وتن�يلھ 

فيھ عليھ واالستمرار  السياسيّ 1والدأب  السلطة  أّن  إ��  ينّبھ  إنما  "ر��ور"  أّن  استبان  لقد  لها من  .  ليس  ة 

ال��ام وهو  االنتماء  عن  الناتج  اإللزام  فكرة  خالل  من   
ّ
إال مع�ى  وال  تحدد    مصدر  مش��كة  قواعد  بطاعة 

قدرات تطور  شرط  أ��ا  هو  ظهورها   �� ا�حاسم  واألمر  صارما.  و�م�انّيا�  تحديدا  ي�ون  �م  األفراد  ��ا  ال�ي 

ما االنتماءاإل�سان إ�سانا، وكما أّن السبيل الوحيد للتمتع بخ��ات 
ّ
. واملالحظ  2هو أن يمنح الناس مقابال  إن

إ�� أّن    مع اإلشارة   ،ع��ما  الكشف  هذا التحديد الذي يؤثث طبيعة االنتماء السيا�ىي يو�ح أمر�ن نروم  أّن 

"روسو"(  ع��ا  ع��  قد  أطروحة  و��  السيا�ىي،  الفضاء  داخل   
ّ
إال حّرا  ي�ون  ال  )  Rousseauالفرد 

 ن خالل التمي�� ب�ن ا�حّر�ة الطبيعّية ا�جردة وا�حّر�ة املدنّية العينّية. م   خاّصة، )Hegelو"هيغل"(

هو العزم الذي يطالب الفرد أن يظهره، اعتناء �ش�ل الوجود السيا�ىي    ههنا  و�ّن ما ينب�� أن �شغلنا 

اتھ، فإذا  الذي ينت�ي إليھ بنحو من األنحاء بما هو �ّل، و�بلغ االستدالل مرماه ح�ن �سمح بتطو�ر إم�انيّ 

ما يجعلھ جديرا باالح��ام. ولو تمّعنا قليال الستنتجنا    l’actionبقدرتھ ع�� الفعل  l’acteurاالع��اف للفاعل

"اللوفياثان"( كتاب  ثنايا   ��  
ّ
إال ي�ون  ال  ل�حّق  اكتشاف  صوب  نرتّد  نا 

ّ
لـLéviathanأن   ) Hobbes"هو�ز"(  ) 

أّول نص يخ��ن املع�ى ا�حديث ل�حق، وهو األفق الذي تت�ون داخلھ مسألة الدولة والعالقة ب�ن    بوصفھ

ي الصعو�ة ، بل هو هذا الضرب من التدب�� ل��تيب ماهّية الدولة. ولنحاول اآلن تق�ىّ LEXوالقانون   JUSا�حق

لقانون، إذ القانون من جهة ما  وا  ال�ي يث��ها "هو�ز" وذلك برسم طر�ق نروم من ورائھ تبيان الفرق ب�ن ا�حق

هو قاعدة ملزمة من السلوك أو ما�عة لھ هو ما �عّ�ن طبيعة العالقة ب�ن ا�حق والعنف، فـ"ا�حق يختلف  

القانون  أن يحجم عنھ  ،عن  أو  يقدم ع�� فعل  أن   �� املرء  �عتمد ع�� حّر�ة  ا�حق  أّن  أّن    ،حيث  �� ح�ن 

 . 3يحدد و�لزم" القانون يرتبط بأحدهما دون اآلخر أع�ي أنھ

بتأكيد مفاده أّن القانون وا�حّق، إنما يختلفان بالضبط    أساًسا  يتعلق  إّن ما نر�د إظهاره بصورة بارزة 

  ،�س���� االنتباه هو أن ي�ون العنف ضر�ا من ضروب االعتداء ع�� القانون   لذا فإّن ما   .4�اإللزام وا�حّر�ة

ع�� ا�حّر�ة من دون ال��ام بما يفرضھ    و�قبال  ع�� اإللزام  اع��اض   ا   بط، نبّ�ن أنھو�معانا �� التحديد والضّ 

اللقاء مع ا�حق مستحيل أّن العنف  .القانون، وهو ضرب خط�� من  النظر فسنالحظ   بما هو   و�ذا أمعّنا 

� فعل إبقاء ال قانو�ّي ع�� ا�حّر�ة  l’obligationإللزامل  رفض
ّ

ھ  و�ّن �ّل ذلك ملّما يبّ�ن  . Libertéيتج�
ّ
بقدر    أن

 
1- Ricœur (Paul), Du texte à l'action. Essai d’herméneutique II. Paris, Seuil, coll. «Esprit», 1986. p298-301  

ويل، ترجمة، محمد برادة  
ٔ
بحاث التا

ٔ
مان، ط  –بول ريكور، من النص إلى الفعل، ا

ٔ
 2004الرباط،  1حسان بورقية، دار اال

2- Ricœur (Paul), Lectures I. Autour du politique, Paris, Seuil, «La Couleur des idées», 1991, p164. 
3-Thomas Hobbes, Léviathan, traduit Tricaud, Paris sierg 1971, p189  

ننا نجد من يعربها  Etat De droitتشير دولة الحق إلى العبارة الفرنسّية  -4
ٔ
ق ههنا باختالف في   بـ: دولةبيد ا

ّ
مر ال يتعل

ٔ
القانون، إّن اال

فق الحق الطبيعي الذي  “بـ  ينوطيقي خطير إنه تعويض "الحق" الترجمة بل في قرار هيرم
ٔ
القانون" معناه إخراج معنى الدولة تلك من ا

 على طابعها الشر 
ّ
فق الشرعّية المحضة الذي يجّرد دولة الحق من روحها الحقوقّية وال يبقي فيها إال

ٔ
عّي  ينظم عالقة السلطة بالمواطن إلى ا

ي من حيث هي تملك صالحّية مبدئيّ 
ٔ
  88ة لممارسة ضرب بعينه من السلطة، انظر فتحي المسكيني الهوية والزمان (مرجع مذكور) صا
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� أطروحة "ر��ور" الثانية وال�ي ��منا ب�ل ما تنطوي    ههنا  ما ُ�عتدى ع�� القانون ُيتمسك با�حّق.
ّ

بالذات تتج�

د وطرافة، وال�ي سيعمل ع�� بيا��ا و�ثبا��ا منطلقا من تأكيد ضرورة االتفاق حول  عليھ من صعو�ة و�عّق 

 .G"جرار لوكالرك"(   املسألة �ستع�ن بكتاب "تار�خ النفوذ" لـهذا الذي افتقد. ومحاولة منھ للنفاذ إ�� عمق  

Leclerc(1واليوم أصبح يدّل    ،. ومّرة أخرى لم �عد النفوذ ما �ان عليھ، فقديما �ان مبدأ شرعنة ل�خطاب

لط الشرعّية. و�حتفظ "ر��ور" هنا بفرضّية عمل توجد بمقتضاها بؤرتان  نماط وجود الّس أ  ع�� نمط من

) نفوذا بيانّيا تلفظيا، وتكمن الثانية فيما  G. Leclercفيما �سميھ "لوكالرك"(  ة: تتجسد األو��لفعل الشرعن 

ومن جهة أخرى تنتصب    ، يطلق عليھ نفوذا مؤّسساتيا. فمن جهة ي��اءى ا�خطاب مصدرا الستطاعة رمزّ�ة

إ�� بالنسبة  للمشروعّية  النفوذ.    أولئك  املؤسسة مصدرا  إطارها   �� يمارسون  "ر��ور" عن  الذين  و�تساءل 

) هذه ال�ي تجعلنا �غ�� مجال قولنا باملرور من نفوذ متأّت من الكتاب  G. Leclercقيمة أطروحة "لوكالرك"(

 املقدس إ�� مع�ى للنفوذ لم �عد من قبيل املفهوم الفلسفي، و�نما غدا مفهوما سوسيولوجيا. 

ھ يمكن لألنظمة لو ولكن 
ّ
السياسّية أن تختلف وفق ما ي�ون ا�حكم (=   لطفنا النظر وأ�عمناه أللفينا أن

عدة أ�خاص، أو ا�جمهور) غ�� أّن مصدر القدرة ع�� السياسة يظّل لغز "ا�حياة    �� يد �خص واحد، أو

السياسّية". وكما تالحظ "حنا أرندت" فقد "اصطدمت ا�حاوالت ا�جبارة للفلسفة اإلغر�قّية للعثور ع�� 

تد منع  باستطاعتھ  للنفوذ  ( مفهوم  املدينة  يكن  Polisهور  لم  إنھ  التا��:  باألمر  الفيلسوف  حياة  وحماية   (

. إنھ ما من شأنھ أن يحملنا  2هناك �� مجال ا�حياة السياسّية إدراك للنفوذ قائم ع�� تجر�ة سياسّية آنية"

�� ش�ل    ع�� فحص مقت�ىى هذا اإلدراك وهذه التجر�ة السياسّية اآلنّية وال�ي لم �عشها إال الرومان وحدهم

 ) املدينة  تأسيس  للتأسيس:  املقدسة  فـ "روما" وحدهاPolisالصيغة  بضرب من  تحظى    ) وتأسيس "روما"، 

غز مع كثافة تجر�ة طاقة  
ّ
الل بالقداسة. و�و�ح "ر��ور" مدى تناسب عمق  االنتباه ا�جّل، وتتمّ�� وتنفرد 

عراق��ا    ،التأسيس و���  نفسها  إ��   
ّ
إال ما  بصورة  �ستند  �� وال�ي ال  يكمن  تحديدا  السؤال  ولكّن  ا�خاّصة. 

   3معرفة، إن �ان �ّل نفوذ ال يصدر عن أسطورة
ّ
يتبعها مؤّس توط  ئ ملا 

ً
   سة

ً
للبناء ع�� قاعدة حدث    إعادة

النفوذ من حيث ��   �� عمل ال يجيد تدب��ه غ�� �خصّيات مؤسسة، وتتش�لن �حظتئذ مفارقة  مؤسس 

 أننا إذا كنّ 
ّ
د ظاهرة السلطة فإننا �ستطيع أن نفهم القواعد  حاضن لصفات األسبقّية. إال

ّ
ا ال �ستطيع أن نول

 
1 -Gérard Leclerc, Histoire de L’autorité, L’assignation des énoncés culturels et la généalogie de la croyance,  
Paris, PUF, Coll. "Sociologie d’aujourd’hui" 1986. 

   420ص  سابق)  جع(مر ، العادلبول ريكور  -2
خرين، إنها استباق يوتوبي للمستقبل، حيث   -3

ٓ
سيسي حيث تروي جماعة ما بنفسها لنفسها ولال

ٔ
سطورة ضرب من ضروب السرد التا

ٔ
اال

ن يحافظ على اإلحساتتعبر جماعة ما عن طموحاتها غير الم 
ٔ
نه ا

ٔ
سيسية من شا

ٔ
فضل، وتكرار الرموز التا

ٔ
نه  حققة في عالم ا

ٔ
س بالهوية، إال ا

ن االيديولوجيا تكـتمل بوصفها توكيدا رمزيا للماضي واليوتوبيا بوصفها انفتاح
ٔ
كاذيب تمويهية لتبرير شرعية السلطة، ذلك ا

ٔ
ا  قد يحول إلى ا

نه المسعى اإلنساني 
ٔ
ا يطلق السرد  معنى على التاريخ برواية القصص وبهكذ إلضفاءرمزيا على المستقبل، لذلك يفهم "ريكور" السرد على ا

ن الذات ال تدرك نفسها مباشرة بل عن طريق العالمات المودعة في  “لـ  التاريخ. لقد توضح ممكنات جديدة كانت خفية في فهم 
ٔ
ريكور" ا

ن هذه الرموز هي تعبيرات ذات معنى  
ٔ
ذاكرتها ومخيلتها من قبل الثقافات الكبرى، والهيرمينوطيقا إنما هي طريقة لفك الرموز من جهة ا

لبست ح مزدوج:
ٔ
ويل حكاية السقوط بما هي حكاية حكمة ا

ٔ
الالمفكر فيه    –ث االنتقال د وهكذا فالرمز يحمل على التفكر. وهكذا يكون تا

صلية للموجود المخلوق إلى الخبث الحادث والمكـتسب إلنسان التاريخ  –
ٔ
صول.   -من الطيبة اال

ٔ
 لبوس حكاية اال
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� دور  
ّ

األعمق ال�ي تقوم عل��ا: فمن وظيفة إضفاء املشروعّية، إ�� وظيفة اإلخفاء، إ�� وظيفة اإلدماج يتج�

خال ومن  االجتماعّية  للذاكرة  م�ّونة  عناصر   �� املؤسسة  األحداث  بأّن  االقتناع  �شر   �� لها  اإليديولو�� 

أن يحكيھ عن نفسھ  ،للهوّ�ة نفسها يمكنھ  الذي  التار�خ  يتما�� مع  مّنا  �ّل واحد  كذلك    هو  فاألمر  ،و�ذا 

ولم تكن   ،بالنسبة إ�� أّي مجتمع مع فارق أّن علينا أن نتما�� مع أحداث لم �عد ذكرى مباشرة ألّي �خص

إرادة عدم االع��اف إال بمصدر    أّ��ا  ذكرى سوى لدائرة محدودة من اآلباء املؤسس�ن. وما استقّر عليھ األمر،

ووفق �عب�� "حنا أرندت"، سلطة الشعب دون نفوذ القدامى،    le peupleللسلطة واحد: إ��ا سلطة الشعب

إ�ّ  ا�خلقّي،  الصعيد  ع��  لالستقاللّية  السيا�ىي  النظ��  ا�حّر�ةإنھ  قانو��ا    la liberté�ا  لنفسها  �عطي  ال�ي 

النفوذ   امتصاص   �� تتمثل وظيفتھ فعال  الذي  التعاقدّي  النموذج  ي��ز  بالذات  املستوى  �� هذا  ا�خاّص. 

   داخل السلطة. ويش�� "ر��ور" إ�� أنھ باإلم�ان ا�حديث ع�� أّن الشعب يأذن لنفسھ بنفسھ.

 الخاتمة:  -4

الوجاهة، خليقة باإلبانة عن التقدير الذا�ي عند  و   ��ز حجج ع�� درجة من القوةت  تأسيسا ع�� ما سبق، 

ك هذه املرجعيات، كما استبان غ��  ال�حايا، هذا التقدير الذي رفع إ�� درجة اح��ام الذات. و�ن ما يحرّ 

 
ّ
الستبداد والطغيان،  و�رساء ل  ،ه أن ما ندعوه إذالال، ليس إال تدم��ا الح��ام الذاتما هو اف��اض مفادُ مّرة، إن

 
ّ
ھ �� �ل أش�الھ  وهو ما استلزم �� �ل ح�ن تأمل غياب الديمقراطية، املن�وف بأناة، والتشريع لعنف، يتب�ن أن

ي�ئ لعودة   تقديري،  ��  ،مثل هذا املناخ  ا�ختلفة يوازي التخفيض �� السلطة ال�ي يتمتع ��ا الغ�� أو تدم��ها.

السيا�ىيّ  باالختالف    ،الفكر  التنمية  ويسمح  حول  األسئلة  ملباشرة  ا�جال  بدوره  يف�ح  الذي  والتعدد 

  وا�حداثة والعقالنّية وا�حّر�ة.
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 : ملخص

سوسيو  نظر�ة  ملقار�ة  تبعا  النقدي،  املقال  هذا  محددة،  -��دف  و�سهامات  نماذج  و�استدعاء  تار�خية، 

�� مختلف   الغر�ي، ورصد مساره  �� سياقھ  املد�ي  ا�جتمع  مفهوم  تحديد  إ�� محاولة  املن�جية،  للضرورة 

أثر وتتبع  ثانيا،  اإل�سانية  العلوم  وأدبيات  أوال،  والفكر�ة  الفلسفية  والزمان    املدارس  امل�ان   �� �ش�لھ 

والشروط املنتجة لھ، والكشف عن معانيھ بوصفھ مفهوما، وعن أدواره باعتباره أداة عمل تنظيمية، بآفاق  

معلومة ومحددة، تختلف عن تطلعات ا�جتمع السيا�ىي �� الوصول إ�� ا�حكم، ورهانات الّدولة �� ممارسة  

ر البدايات   .السلطة وتدب�� الصراعات وتحقيق غايات وجودها
ّ
و�حاول هذا املقال، الوقوف عند �حظة توت

أ�عادها   و�شابك  تركي��ا   �� ا�حلية  الزم�انية  لشروطھ  تبعا  باملغرب،  املد�ي  ا�جتمع  مفهوم  تبلور   ��

�عض   تقديم  الصدد  هذا   �� يروم  كما  وخارجيا،  داخليا  واالجتماعية  والثقافية  والسياسية  االقتصادية 

و أش�ال التمفصل والتعالق ب�ن م�ونات ا�جتمع املد�ي وا�جتمع السيا�ىي (األحزاب)  اإلضاءات حول ش�ل أ

 من جهة، ومؤسسات الدولة وأجهز��ا ا�ختلفة من جهة أخرى. 
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Abstract: 
 

This critical article aims, in accordance with a socio-historical theoretical 
approach involving specific models and contributions of methodological 
necessities, at defining the concept of civil society in its Western context, and 
keeping track of its range first, in different philosophical and intellectual schools 
and second in the literature of the human sciences. Also, it tries to pursue the 
influence of its evolution in time and place along with the conditions of its 
development. Moreover, it attempts to unveil its meanings as a concept, and its 
roles as an organizational work means, with definite and specific horizons that 
differ from the expectations of policy makers in obtaining political power, 
together with the state's predictions in implementing power, managing conflicts 
as well as achieving its existence objectives. 

Meanwhile, this article seeks analyzing the starting point tensions in the 
formation together with the shaping of the concept of civil society in the western 
political reasoning context, and also to detect its historical formulation among its 
pioneers and leaders, by invoking pertinent perceptions. Moreover, it attempts to 
observe the evolution of the Morocco civil society in accordance with its local 
temporal as well as spacial conditions intervening in its formation and the 
intervolving of its inside and outside economic, political, cultural and social 
dimensions. More and more we would like, in this respect, to come up with some 
clarifications about the form or forms of articulation and interrelation between 
the components of the civil and political society; political parties on the one hand, 
and the diverse state institutions and mechanisms on the other hand. 
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 : الغربي مفهوم المجتمع المدني: النشأة والتأسیس في الفکر السیاسيّ  -1

أصبح ا�جتمع املد�ي اليوم مفهوما يحيل ع�� �ل املعا�ي لدى �ل املهتم�ن، ح�ى فقد معانيھ ودالالتھ ال�ي  

أسهمت شروط سياقية عديدة �� انبنا��ا، وازداد االهتمام بھ �أداة عمل، والرهان عليھ من طرف الدولة  

حر�ات   ش�ل   �� ��ا  يقوم  ال�ي  لألدوار  املعاصرة  وا�جتمعات  تمثل  ا�حديثة  اق��احية  وقوى  احتجاجية 

 الّضم�� ال�� لهذه ا�جتمعات. 

 : المیالد والمسار   - 1- 1

�� بداية السبعينات من القرن املا�ىي بأورو�ا الشرقية أوال، ثم بأورو�ا الغر�ية و�ا�� دول العالم فيما �عد،  

مجموعة من التظاهرات وا�حطات،  أعاد وأرجع ا�جتمع املد�ي بوصفھ مفهوما، االعتبار لنفسھ من خالل  

 أ��ا تؤكد ما هو عام  
ّ
وأخذت هذه التظاهرات أش�اال متنوعة تار�خيا ناتجة عن خصائص تقييم الفروق، إال

ومش��ك و�و�ي �� آن، أي أن هذا اإلحياء ارتبط بتحديات متباينة ومختلفة، وأولو�ات اختلفت من بلد آلخر،  

أ املفهوم  إن  القول:  يمكن  أنھ  العصور  ح�ى  تار�خ  بما م�ىى من  قياسا  بكث��  استخداما  أك��  اليوم  ض�� 

) فيھ  وتبلور  ون�ج  ولد  الذي  القرن  ذلك   �� للمصط�ح  املكثف  االستخدام  هذا   �� بما  - 1750ا�حديثة، 

من  1850 العديد  أثار  والفلسفي،  النظري  شقھ   �� وخصوصا  للمصط�ح  الكثيف  االستخدام  هذا   ،(

واملفكر�ن "ف�ان   السا�ع عشر والثامن  الفالسفة  القرن�ن   �� اإلنجل�� واإلس�وتلندي�ن  املفكر�ن  استخدام 

مونتسكيو أمثال  الفر�سي�ن  واملفكر�ن  وماركس    عشر  وهيجل  �انط  أمثال  األملان  واملفكر�ن  وروسو، 

، 1واملنظر�ن الالحق�ن أمثال غرام�ىي وهابرماس ملفهوم ا�جتمع املد�ي مرتبطا مباشرة بنظر�ات فلسفية"

�ى أدى اليوم إ�� سيل من الكتابات حول ا�جتمع املد�ي، املرتبطة بتحديات وحاضنات ثقافية متباينة  ح

لهذا املصط�ح، لدرجة  الفضفاضة  املفاهيم  انتشار كث�� من   �� وأنظمة سياسية مختلفة، وزاد  ومتنوعة 

ي مصط�ح ا�جتمع املد�ي  ميلھ ألن �ع�ي �ل األشياء ل�ل األ�خاص، ح�ى أدى إ�� التشّعب وا�خلط �� معا�

 إ�� درجة التناقض، فكث�� من العلماء بدأ �شك �� جدوى التعاطي مع هذا املصط�ح �أداة تحليل وفهم. 

حول ميالد ا�جتمع الليب��ا�� أو    18ز وأّيا ما �ان األمر، فقد "�شأ ا�جتمع املد�ي من أصل مناقشات القرن  

إلبقاء ع�� هذا املفهوم، يجب علينا النظر إليھ �واحد من مجموعة  "التجاري"، و�و�� هذا أنھ إذا ما أردنا ا

كب��ة من املفاهيم املرتبطة بخطاب مش��ك حول ميالد ا�حداثة، وهذا �ع�ي أن ا�جتمع املد�ي قبل مفاهيم  

. وهذه األف�ار وليدة تطور ا�جتمعات الرأسمالية ا�حديثة، حيث اق��نت بن�عة  2املواطن والديموقراطية"

فيھ املفهوم مق��نا بدالالت    الذي أصبح خالقية ودينية، ح�ى حدود سبعينيات القرن العشر�ن وهو التار�خ  أ

 حداثية خالصة ال تمت بصلة إطالقا إ�� صيغتھ الكالسيكية.

 
بواب، عدد: محمد حافظ يعقوب، في   -1

ٔ
حداث المغربية، 41، ص: 13/1997الديموقراطية والمجتمع المدني، مجلة ا

ٔ
، نقال عن اال

 . 1106، عدد: 30/01/2002
 . 42-41، ص: 107مجلة الثقافة العالمية، عدد:  -2
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ا �ان مفهوم ا�جتمع املد�ي ينت�ي أساسا إ�� العلوم االجتماعية، أي أنھ ال يكتسب الدقة العلمية ال�ي  
ّ
ومل

ذا    ظّل مفهوما قابال ل�جدل، أي   وغ��ها؛ فقد��ا مفاهيم الر�اضيات والف��ياء وعلوم ا�حياة واألرض  تكتس 

ضمنيا، مستقرة  وغ��  مختلفة  ومعان  متناقضة  استخدامات  لتطوره    بل  نظرا  ببعض،  �عضها  عالقة   ��

 وذلك لتطوره ضمن تقاليد فكر�ة وممارسات اجتماعية وسياقات تار�خية مختلفة. ضمنيا،

هناك مجموعة من املقار�ات للمجتمع املد�ي باعتباره ممارسة تضرب بجذورها �� أعماق التار�خ، و�أنموذج  

 يصنفها �اآل�ي:  ال�يديلو ستيفن لهذه الدراسات نجد إسهامات 

وامليكيافيلية واملسيحية  الكالسيكية  القرون  *املقار�ات  ري 
ّ

ومفك وأرسطو،  أفالطون  خصوصا  �شمل   :

الوسطى: القد�س توما اإل�و��ي، والقد�س أوغيسط�ن، واملص�ح�ن الديني�ن، مارتن لوثر و�الفن وصوال إ��  

 املفكر اإليطا�� نيقوال ميكيافي��.

وهيجل، *املقار�ات ا�حديثة واملعاصرة: مع �ل من توماس هو�ز، جون لوك، وجان جاك روسو، و�انط،  

 . وغ��هم وماركس، وجون ستيوارت ميل، ونيتشھ، وهناك أ�حاب الرؤ�ة ا�حافظة، و���وك، ودو توكفيل

الهائل    إذن يمكن أن نجد �عر�ف "ا�جتمع املد�ي" عند �ل هؤالء الفالسفة واملفكر�ن، وهذا ما يب�ن الكّم 

ومن    ،ي�� املتباينة من مفكر إ�� آخرمن التعار�ف واملقار�ات ال�ي تختلف حسب مجموعة من الشروط واملعا

بيئة إ�� أخرى، لهذا سأحاول تقديم مجموعة من التحديدات لدى ثالث تيارات فكر�ة، ارتأيت أ��ا أّصلت  

 مفهوم ا�جتمع املد�ي ووضعت قواعده وأسسھ ومسار �ش�لھ. 

 : المجتمع المدني: تحدید ممكن   - 2- 1

لغو�ة �ش�� إل��ا مفهوم مد�ي، أوال: �ساوي �� الالتينية الذي �ان يب�ن ستيفن ديلو أن هناك عدة �عار�ف  

كث�� من   إ��  �ش��  إنھ  ا�ختلفة،  االستعماالت  من  كث��  إ��  �ش��  فهو  مدلولھ؛  ع��  ظاهري  باتفاق  يحظى 

 الدالالت ال�ي لها عالقة باملواطن، كما أنھ يتنافر مع التعب��ات التالية ع�� ا�خصوص:

 من هنا نقول مثال: تح�ي ا�حر�ات املدنية لألفراد من تجاوزات السلطة العامة. مع �عب�� "رس�ي" و  -

 مع �عب�� "أجن�ي" ومن هنا التفر�ق ب�ن ا�حرب األهلية وا�حرب األجنبية، ف�ي غالبا ما ت�ون أوسع.  -

 مع �عب�� "رادع" ومن هنا التمي�� ب�ن القانون املد�ي والقانون ا�جنائي.  -

 "عسكري" وهذا مثال ع�� حالة املدني�ن. مع �عب��   -

 .1مع �عب�� "دي�ي" �أن ُيل�� الزواج الدي�ي �� الدولة العلمانية لصا�ح الزواج املد�ي -

�لمة مد�ي، �ع�� إذن عن �ل ما هو غ�� مدرج �� قواعد وأنظمة داخل الدولة، وما هو غ�� شك��، وكذلك  

مع�ى أدق يمكن للفظة "ا�جتمع املد�ي"، أال �ش�� سوى  األمر عن �ل ما هو صادر عن السلطات العامة، ب

إ�� النخبة. حيث يتألف ا�جتمع املد�ي من �ل ما هو مخالف للمجتمع الرس�ي. و�ذلك، فا�جتمع املد�ي  
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ا�جتمع من   إ��  بالنسبة  األمان  بمثابة صمام  ي�ون  ��ي�ليات متنوعة  القوي حسب ستيفن ديلو واملتمتع 

 قرار. ناحية القوة واالست

ونظرا ملا يتم�� بھ املفهوم من قدم، فقد تفاوت �عر�فھ بحسب املدارس الفكر�ة ال�ي تناولتھ، فمن أوائل  

االقتصادي   �شق��ا  الليب��الية  املدرسة  �انت  املد�ي  ا�جتمع  ملفهوم  �عرضت  ال�ي  الفكر�ة  املدارس 

ع  السيا�ىي  شقها   �� الليب��الية  املدرسة  أكدت  ناحية  فمن  سمة  والسيا�ىي،  بوصفھ  املد�ي  ا�جتمع   ��

تناولت   ال�ي  الثانية  أما املدرسة  �� مواجهة مواطن��ا.  بالشرعية  ال�ي تحظى  الدولة الدستور�ة   �� أساسية 

هيجل نفسھ، وتل��ا املدرسة   فيلهلم فر�دريشا�جتمع املد�ي، ف�ي املدرسة الهيجلية خصوصا مع رائدها  

جانب كتابات ماركس، ما عرض فيھ املفكر اإليطا�� أنطونيو غرام�ىي املاركسية بمحاوال��ا ال�ي شملت، إ��  

 لبعض جوانب هذا املفهوم. 

 المدرسة اللیبیرالیة:   -3- 1

ب�ن  املث��  العالقة  تتناول  رؤ�ة  و��  حديثا؛  راولز  وجون  قديما،  لوك  وجون  هو�ز  توماس  من  �ل  يمثلها 

ت كيفية  أدق  و�صيغة  الفردية،  وا�حر�ة  املدنية،  ا�خاصة  الفضيلة  الفرد  مص�حة  ب�ن  التوازن  حقيق 

 واملص�حة العامة داخل ا�جتمع.

) هو�ز  توماس  الصراعات  1679- 1588وضع  مواجهة   �� ودول��م  املواطن�ن  ب�ن  للعالقة  جديدا  شكال  م) 

عقد   فكرة  إ��  امللك  سلطة  أسند  املشا�ل  من  مجموعة  و�حل  آنذاك،  مجتمعھ   �� تفشت  ال�ي  الطاحنة 

ير�ىى بھ الشعب، و�ان الشرط الرئي�ىي �� هذا العقد أن توجد ا�ح�ومة �حماية حر�ة األفراد،  اجتما��  

وهذه ا�حر�ة تتجسد �� مفهوم ا�حق الطبي�� عند هو�ز، حيث يقصد بھ "ا�حياة غ�� ا�حدودة املمنوحة  

سبيل تحقيق  ل�ل فرد، �� حالة الطبيعة �حماية حياتھ، والدفاع عن وجوده مستخدما �افة الوسائل ��  

 .1هذه الغاية"

ر إليھ هو�ز، �عتمد ع�� خضوع الناس �حكم نظام مل�ي قوي مقابل  
ّ
لكن هذا العقد االجتما�� الذي نظ

. إذن، تلك �� ا�جهود ال�ي بذلها هو�ز ووضعها، إليجاد قواعد من  2حر�ة �خصية يضم��ا امللك و�رعاها

بمثابة   �انت  ال�ي  ا�حقوق وا�حر�ات  تأم�ن  املد�يشأ��ا  للمجتمع  الليب��الية  للرؤ�ة  األو��  . �ش��ط  3اللبنة 

هو�ز لتحقيق ا�حر�ة األخذ �� االعتبار ا�حدود والقيود �� السلوك، و�ذلك ينتقل اإل�سان من حالة الطبيعة  

�ي  إ�� حالة ا�جتمع املد�ي، ألن ا�حر�ة �� الطبيعة �� حق ا�جميع �� �ل األشياء عكس ا�حر�ة �� ا�جتمع املد

 ال�ي تتم�� بحدود وقيود. 
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خالصة القول: إن هو�ز �� العقد االجتما�� ا�جديد الذي وضعھ، وما ينبثق عنھ من رؤ�ة للمجتمع املد�ي  

إيجاد مساحة   إ��  الناس  �س��  بأنھ عندما  القائلة  الفكرة  أو  املتبادل،  االح��ام  إ�� مفهوم  بال شك  �ش�� 

 � سبيل إعالء حقوق اآلخر�ن. ملصا�ح اآلخر�ن سنجد أن �ل �خص سيعمل �

املعروف، فكرة نضال   ا�جديد: فضيلة إسداء  العقد االجتما��  املدنية من خالل  الفضائل  ونذكر �عض 

لن يتحقق السالم   الفرد �� سبيل وضع نفسھ �� خدمة اآلخر�ن، التسامح والتغلب ع�� إغواء االنتقام، و�ال

ا�جم اع��اف  املساواة،  تأم�ن شروط  ب�ن  االجتما��،  التعامل  فرد،  �ل  تخص  ال�ي  األساسية  با�حقوق  يع 

و�� ضد القوان�ن   ةاألفراد �عدل لتحقيق فضيلة اإلنصاف. وهذه باختصار الفضائل والقوان�ن األساسي

 الطبيعية املوجودة فينا: التح��، ا�حاباة، الغرور واالنتقام وغ��ها. 

العادل القواعد  ة لقوان�ن الطبيعة، وذلك عن طر�ق إرساء دولة  حاول هو�ز أن يخلق مجتمعا قائما ع�� 

قو�ة، تتمثل وظيف��ا الوحيدة �� استخدام قو��ا إلعالء هذه القوان�ن، وكما يقول: "إن عهودا �غ�� سيف،  

�لمات" لد��ا سيف وهو1ليس سوى  ي�ون  أن  املد�ي يجب  ا�جتمع   �� ثمة، فالدولة  للقوة كما    رمز  . من 

إ�� حيث ينت�ي األمر ��ا إ�� أن   �� الشرق األق�ىى، إال أن سلطة الدولة هاتھ تنمو  تتج�� �� أساط�� التنان�ن

دة ل�حر�ة ال�ي �س�� ا�جتمع املد�ي إ�� حفظها وصو��ا، و�التا�� تتحول الدولة إ�� كيان مرعب   تصبح مهّدِ

 وسلطة استبدادية قهر�ة. 

، أن الدولة �� ا�جتمع املد�ي يجب أن ت�ون  أبا الفردية الليب��الية  ،)1704-1632بينما �عت�� جون لوك (

تقوم  أ��ا  يف��ض  وال�ي  ا�جتمع،  أعضاء  �جميع  األساسية  ا�حقوق  ��دد  ال  بحيث  مقيدة،  سلطات  لد��ا 

بحماية هذه القوان�ن، و�ذلك ي�ون هذا الفيلسوف قد دحض فكرة هو�ز عن امللكية املطلقة، وأما فيما  

التفاق األسا�ىي الذي تقوم ع�� أساسھ سلطة ا�ح�ومة باعتباره اتفاقا  يخص مفهومھ للعقد االجتما�� أو ا

الفردية اإلرادات  فيھ  تنصهر  األغلبية    إراديا  حكم  يو�ح  فهو  �شكيل سلطة عمومية مش��كة؛  أجل  من 

مفاهيم   أو  الطبي��،  القانون  مبادئ  ع��  تقوم  أن  دائما  يجب  األغلبية  إرادة  ولكن  أهمي��ا،  من  ويع�� 

دنية. و�تم�� ا�جتمع املد�ي عند لوك بتحقيق متطلبات حماية "السالم والصا�ح العام للشعب  الفضيلة امل

 .2بحيث ال يمكن �ح�ومة أن تن��ك بنود االتفاق األسا�ىي"

إذن تطرح رؤ�ة لوك للمجتمع املد�ي مفهوما عن الدولة محدودة السلطة من أجل حماية املبدأ االجتما��  

حماية حقوق ا�جميع، وتت�ون هذه ا�ح�ومة من األغلبية املطلقة. واشتملت رؤ�ة  العام، املتعلق بضرورة  

لوك للمجتمع املد�ي كذلك ع�� ح�� ما، خارج الهي�ل الرس�ي ل�ح�ومة يتمتع فيھ األفراد با�حماية من أي  

هذا  خلق   �� ساعد  الذي  املهم  والعنصر  ا�ح�ومة،  من  أو  اآلخر�ن  من  سواء  �حقوقهم،  ان��اك  أو    خرق 

املستوى أو البعد من ا�جتمع املد�ي يتمثل �� فضيلة التسامح. لكن، غياب االح��ام املتبادل "لتعش وتدع  

غ��ك �عيش" كمبدأ �سمح للناس أن �عيشوا جنبا إ�� جنب، و�املع�ى الفع�� فإن األفراد الذين ال ��ددون  
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وجهات نظرهم ا�خاصة. ومن ثمة، ال   حقوق اآلخر�ن ر�ما يظلون فاقدين ملساحة آمنة �� ا�جتمع ملمارسة

يمكن تأم�ن ا�ح�� املستقل من ا�جماعات الطوعية، إال عندما تجعل من االح��ام املتبادل جزءا أس�ى من  

 ممارسة الفضيلة املدنية للتسامح. 

إذن، الهدف الرئي�ىي ل�ل من هو�ز ولوك هو تحقيق مجتمع مد�ي، يوفر حماية �حقوق جميع املواطن�ن، 

مع املد�ي عندهما ما هو إال واقع يمكن فيھ تحقيق ا�حر�ة الفردية من خالل قيود عقلية معيار�ة من  فا�جت

 شأ��ا تأم�ن ا�حر�ة ل�جميع �� إطار العقد االجتما��. 

يمكن أن ��جل بأن موقف��ما ذو أثر تحرري، ألنھ دعم ا�حاجة إ�� تحر�ر الناس من األ�ساق التقليدية  

 ال�ي �انت ��يمن ع�� جميع منا�� حيا��م. الالهوتية القروسطو�ة

جاك   جون  فيمثلأما  نقديا    روسو  ديلو-موقفا  ستيفن  �انت    -حسب  إذ  السابق�ن؛  املفكر�ن  �ل  من 

إسهاما��ما مدمرة للغاية، أل��ما وضعا الرغبة �� ا�حقوق �� املقام األول للتجر�ة برم��ا، و�� املقار�ة ال�ي  

حساب   ع��  الغالب   �� �ان  الذي  األمر  الذاتية،  ال�خصية  سعاد��م  وراء  الس��   �� ا�حق  للناس  خولت 

 . 1الفضيلة املدنية املرتبطة بالصا�ح العام

القرن    �� تأث��ا  السياسي�ن  ر�ن 
ّ
املنظ أهم  من  وهو  راولز؛  جون  بحث  املعاصرة  الف��ة  مفهوم 20و��   ��  ،

العدالة بوصفھ إنصافا، و�ذلك ش�ل منطلقا جوهر�ا ملا يجري من مناقشات معاصرة حول ا�جتمع املد�ي،  

 بمبادئ العدالة من حيث �� قاعدة لھ: ألنھ ر�ط املفهوم 

املبدأ األول: ل�ل �خص أن يحصل ع�� حّق مساو �� أك�� أش�ال ا�حر�ة شموال وأوسعها مدى، تتماثل مع  

 حر�ة مماثلة لآلخر�ن. 

 املبدأ الثا�ي: يتم �سو�ة التفاوتات االجتماعية واالقتصادية بحيث ت�ون: 

 أعظم نفعا ألقل املستفيدين. -

 .2مراكز ومناصب متاحة أمام ا�جميع، تحت شروط املساواة والعدالة �� الفرص  ي��تب عل��ا -

ويسّ�ى املبدأ األول با�حر�ة املتساو�ة، أما الثا�ي فيس�ى املبدأ الليب��ا�� للمساواة املنصفة �� الفرص، بينما  

خوالت اح��ام  �ع�ي مفهوم العدالة عنده، أن جميع القيم االجتماعية من حر�ة وفرص ودخل وثروات وم

ما لم يكن التوزيع غ�� املتساوي ألحد هذه القيم أو جميعها أمرا �� صا�ح    ،3الذات يجب أن توزع بالتساوي 

 ا�جميع.

تختلف رؤ�ة راولز للمجتمع املد�ي عن رؤ�ة جون لوك القائمة ع�� مبدأ "لتعش وتدع غ��ك �عيش"، ف�ي  

 ،ن األفراد ينخرطون �� التفك�� العام مع �عضهم البعض،رؤ�ة تتجاوز هذا التسامح الذي وجد عند لوك، أل 
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 . 456نفس المرجع، ص:  -3



  رشيد المشهور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجتمع المدني  

 

(345) 

أما بالنسبة إ�� راولز فإن الدولة �عمل �� ضوء اح��ام تلك األسس الدستور�ة ال�ي تضمن ا�حقوق األساسية  

ل�ل فرد �� ا�جتمع، عالوة ع�� ضرورة وجود عملية من التفك�� العام، �شارك األفراد من خاللها وجهات  

لبعض، و�بحثون معا عن األسباب العامة ال�ي يمكن ل�جميع قبولها �أساس للسياسات، وهذه  نظر �عضهم ا

املقار�ة ستساعد األفراد ع�� التغلب ع�� االتجاهات املتمركزة حول خدمة الذات بحيث يمك��م العمل مع  

 �عضهم البعض، ليف�حوا عن حاجات ا�جتمع ك�ل.

 المدرسة الھیجلیة:    -4- 1

إش�الية   �عا�ج  املد�ي"،  ا�جتمع  تار�خ   �� "مقال  كتابھ   �� فرغسون  آدم  اإلسكتلندي  الفيلسوف  �ان  إذا 

الثورة   انتصار  من  عقود  ثالثة  �عد  أملانيا،   �� هيجل  فإن  التقليدي،  بمعناها  املد�ي  وا�جتمع  الدولة 

ن ا�جتمع املد�ي يمثل دائرة من  الفر�سية، يطالب بدولة قو�ة ومستقلة تقع فوق ا�جتمع املد�ي؛ وهو يرى أ

ا�حياة األخالقية ال�ي تقع ب�ن العالم البسيط والعائلة األبو�ة والدولة املتم��ة بأخالقية عالية. اق��ح هيجل  

ا�جتمع املد�ي �أرضية تتفاعل ف��ا الشروط والعالقات االقتصادية وا�جتمعية، بقصد االنتقال من مجتمع  

تقليدي) إ�� مجتمع املواطنة والوالء للدولة، وا�خضوع لنظامها وأجهز��ا اإلدار�ة  القرابة وروابط الدم (ال

 واالقتصادية والقضائية.  

إذن يتمثل ا�جتمع املد�ي حسب هيجل �� ذلك ا�ح�� املستقل الذي �ستوعب املصا�ح املوجودة �عيدا عن  

ب �خص  ل�ل  الفردية  املص�حة  ف��ا  تتال��  كمساحة  متصور  وهو  فإن  الدولة،  و�التا��  اآلخر،  مص�حة 

 ا�جتمع املد�ي يمثل ح��ا من ا�حياة �عد معاديا للدولة وال��امها بإعالء نظرة أر�� للصا�ح العام.

 : المدرسة الماركسیة   -5- 1

سنة   منذ  مرة  ألول  املد�ي"  "ا�جتمع  مفهوم  ماركس  الذي  1883استعمل  باملع�ى  الشباب،  مؤلفات   �� م، 

بھ "رأس املال" سيعت�� ا�جتمع املد�ي م�ونا أساسيا من م�ونات البنية التحتية،  استعملھ هيجل. و�� كتا

ومن ثمة فدوره حاسم �� تحديد طبيعة البنية الفوقية بما ف��ا من نظم ثقافية وحضارة ومعتقدات وأنظمة  

ضات  حكم، فضال عن ذلك فإنھ يمثل إحدى أهم مستو�ات الصراع الطبقي وتمظهراتھ، وذلك �سبب التناق

ال�ي تم�� املصا�ح املادية مل�ونات هذا ا�جتمع. و��ذا املع�ى فإن ا�جتمع املد�ي عند ماركس هو بمثابة مجال  

كما أن اآلخر   ،حرب ا�جميع ضد ا�جميع، وأن اإل�سان �� هذا ا�جتمع يوجد فحسب من أجل �خص آخر

جتمع املد�ي، فيما يقول ماركس، هو مجال  يوجد من أجلھ طاملا أن كال م��ما وسيلة لآلخر، و�التا�� فإن ا�

إ�سان   املد�ي هو  ا�جتمع   �� �عادي �عضهم �عضا، واإل�سان  الذين  املتنافر�ن  األفراد  عالم  إنھ  لألنانية، 

أنا�ي، وسيظّل، ع�� حد وصف ماركس، "فردا منعزال عن ا�جتمع منكفئا ع�� ذاتھ مشغوال �لية بمصا�حھ  

نزواتھ   وفق  والتصرف  من  ا�خاصة  النوعية  هذه  و��ن  الناس  ب�ن  الوحيدة  والرابطة  ا�خاصة  الطبيعية 

 .1األفراد، �� بالضرورة الطبيعية وا�حاجة واملص�حة ا�خاصة ع�� ملكي��م وأ�خاصهم األنانية"
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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لألخالقية   طبقا  االقتصادية  املصا�ح  ب�ن  للمواجهات  فضاء  يمثل  املد�ي  ا�جتمع  أن  ماركس  يرى 

قتصاد السيا�ىي بالنسبة إليھ يمثل علم �شريع ا�جتمع املد�ي. لكن �عد ف��ة غياب  البورجواز�ة، وأن اال 

سنة   من  ابتداء  غرام�ىي  رأسهم  وع��  املاركسي�ن  املفكر�ن  �عض  تب�ى  املفهوم  التحليل  1920لهذا  م، 

 املارك�ىي وهذا ما سن�اه �� النقطة املوالية. 

ارك�ىي �عد ماركس �� إعادة إحياء املفهوم (ا�جتمع  ) املشعل للتيار امل1937-1891حمل أنطونيو غرام�ىي (

املد�ي) واستعملھ سالحا �� مقاومة السلطة الشمولية، سلطة الدولة، إذن ا�جتمع املد�ي ��ذا املع�ى "يقاوم  

 قبل وقوع ال�جوم املباشر ع�� الدولة". 

النقابا مثل:  الفوقية  الب�ى  من  مجموعة  بأنھ  املد�ي  ا�جتمع  غرام�ىي  وال�حافة،  ويعرف  واألحزاب  ت، 

عن   مهامھ  و�فصل  العالم،   �� خاصة  منظمة  أك��  الفاتي�ان   �� يرى  هو  بل  والكنيسة  واألدب  واملدارس 

. و�الرجوع إ�� كتاب حول  1وظائف الدولة، أو �عبارة أخرى أدق إنھ يضعھ مقابال ملفهوم ا�جتمع السيا�ىي

�� يتوصل  لم  غرام�ىي  أن  نجد  ال�جن"  "كراسات  "ا�جتمع    غرام�ىي  لـ  ُمرٍض  واحد  مفهوم  إ��  ا�حقيقة 

 " الدولة"، حيث كتب غرام�ىي: املد�ي" أو لـ 

"ينب�� التمي�� ب�ن ا�جتمع املد�ي كما تصوره هيجل وكما �ستخدمھ �� هذه املالحظات أي بمع�ى الهيمنة  

باعتبارها املضمون األخال� للدولة، من جهة،  السياسية والثقافية �جماعة اجتماعية ع�� ا�جتمع �لھ،   �

مجتمع   يقابلھ  الذي  للدولة،  السيا�ىي  ا�جتمع  عندهم  فهو  ال�اثوليك،  تصوره  كما  املد�ي  ا�جتمع  و��ن 

 .2األسرة ومجتمع الكنيسة"

املد�ي كما تصوره هيجل من جهة، وال�اثوليك من جهة   ا�جتمع  ب�ن  الدقيق  التمي��  لكن من خالل هذا 

ثانية، نجد أن مفهوم ا�جتمع املد�ي عند غرام�ىي يدل ع�� شبكة الوظائف ال��بو�ة واإليديولوجية املعقدة،  

مستو��ن   ب�ن  كذلك  و�م��  ع��ها،  و�سي��ه  ا�جتمع   �� التحكم  يتم  الفوقية، وال�ي  البنية  داخل  كب��ين 

مستوى ا�جتمع املد�ي ومستوى ا�جتمع السيا�ىي أو الدولة. و�قابالن ع�� التوا��: وظيفة الهيمنة، ووظيفة  

ما   مجموعة  تفوق  (إن  للهيمنة،  الثابتة  ا�خاصية  تلتقط  غرامشية  عبارة  توجد  وهنا  املباشرة،  السيطرة 

كقيادة ثقافية وأخالقية. ال يمكن اعتبار مجموعة اجتماعية ما  يتمظهر بطر�قت�ن: أوال كسيطرة، وثانيا  

مسيطرة إال من خالل عالق��ا بمجموعات منافسة تحاول تصفي��ا أو ح�ى إخضاعها بالسالح، وال يمكن  

 اعتبار مجموعة اجتماعية ما قائدة، إال �� عالق��ا با�جموعات ال�ي �� قر�بة م��ا وحليفة لها).

ا� غرام�ىي  جهة  و�موقع  من  و�كراها��ا  بتشريعها  والدولة  جهة،  من  االقتصادية  البنية  ب�ن  املد�ي  جتمع 

 .3أخرى، أما عن وظائف ا�جتمع املد�ي، فيقول يورغن هابرماس: "�ع�ي لدى غرام�ىي الرأي العام الرس�ي"
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نطونيو غرامشي،  -2

ٔ
 .227، ص: 1994كراسات السجن، ترجمة عادل غنيم، دار المستقبل العربي، ا
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 خالصة:   -6- 1

�عد هذه التوطئة النظر�ة حول �ش�ل معا�ي مفهوم ا�جتمع املد�ي �� الفكر السيا�ىي الغر�ي لدى �ل من  

 املدرسة الليب��الية، واملدرسة الهيجلية، واملدرسة املاركسية �ش�ل مختصر، يمكن ��جيل بصفة عامة أن: 

إحيا - الغر�ي، وقع  الثقا��  ال��اث   �� املد�ي مفهوم قديم  ا�جتمع  القرن  مفهوم   �� م، �جا��ة  18ؤه 

 النظام االستبدادي للدولة األور�ية. 

و�انت تدعمھ اإليديولوجية    ا�جتمع املد�ي هو مطلب البورجواز�ة �� مرحلة التحول الكب�� ألورو�ا، -

 الليب��الية. 

يق  ا�جتمع املد�ي إذن �ان ثمرة التحوالت التار�خية الك��ى ال�ي عرف��ا ا�جتمعات الغر�ية، وهو لص -

 بمفاهيم أخرى مجاورة لھ مثل: الدولة واألمة واملواطنة واملواطن والديموقراطية وا�حداثة وغ��ها. 

م، واألفق الفكري والثقا��  18و   17التجر�ة التار�خية ال�ي مرت ��ا ا�جتمعات األورو�ية �� القرن�ن   -

ام الذي احتضن ظهور  الذي أسهم �� رسم معاملھ األو�� فلسفة عصر األنوار، يمثالن اإلطار الع 

فرضية ا�جتمع املد�ي، ونتيجة لهذه التجر�ة تمخضت نظر�ة التعاقد االجتما�� ال�ي أر�ىى مباد��ا  

فر�سا    �� روسو  جاك  وجان  إنجل��ا،   �� لوك،  جون  هو�ز،  توماس  أهمهم:  كبار،  مفكرون  األو�� 

 و�اروخ سبينوزا ��والند وغ��هم.

ا�جتمع املد�ي، ف�ل �عر�ف يمثل توج��ا للبحث يضع أسئلة  ال وجود لتعر�ف عاملي دقيق ملفهوم   -

بلورة إلنتاج معارف    �� يبحث  للمعرفة  تار�خية محددة، و�شكال جديدا  خاصة ومرتبطة بظرفية 

 جديدة �ليا.

ا�جتمع املد�ي هو أداة عمل، و�التا�� فهو �ع�ي ا�حزب والنقابة وا�جمعية وغ��ها من املؤسسات   -

 .1سيا�ىي والثقا�� وا�جتمع املد�ي وهو مقياس لتطور ا�جتمع"ال�ي تؤطر العمل ال

م، وجاء مع��ا عن الفلسفة الليب��الية  17ا�جتمع املد�ي مفهوم وآلية عمل تبلور مع مطلع القرن    -

ذاتھ كنا�ج لسلطة دنيو�ة.   أنقاضها أسس  ا�حكم، وع��   �� للملوك  اإلل�ي  ا�حق  لنظر�ة  هادما 

�� معركة  و�ان مع��ا فعليا عن ا�جتمع الرأسما�� النا�ىئ، غ�� أن غرام�ىي حور املفهوم ليستعملھ  

 .2إيديولوجية ضد الفكر الرأسما��
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 المغربي:مفهوم المجتمع المدني: التجلیات وإمکانیات التحقق في المجتمع  -2

ا�حديث عن وجود مجتمع مد�ي    إم�انية  �� مدى  املتمثلة  التساؤالت  البداية من مجموعة من   �� ننطلق 

ى لنا ا�حديث عن ا�جتمع املد�ي ال بد وح�ى يتس�ّ  باملغرب، و�التا�� إم�انية ا�حديث عن م�ونات خاصھ بھ؟ 

أو عر��،   ي��: وجود دستور مكتوب  فيما  ال�ي يمكن حصرها  أهم مقوماتھ  الدين عن  (من تحديد  فصل 

ولها   حر  �ش�ل  منتخبة  مؤسسات  وجود  والقضائية)،  والتنفيذية  التشريعية  السلط  فصل  الدولة، 

يات ونقابات وأحزاب قو�ة ومستقلة عن الدولة �� مختلف  صالحيا��ا، وجود �عددية حز�ية، وجود جمع

عقالنية   واجتماعية  اقتصادية  ب�ى  ووجود  اإل�سان،  وحقوق  والديموقراطية  القانون  سيادة  ا�جاالت، 

 ومتقدمة.

�عت�� هذه املقومات غ�� متوفرة إ�� حد ما، ومن ثمة يمكن أن نتحدث عن والدة أو إرهاصات �عض م�ونات  

ووجوده. بمع�ى هل لدينا دستور ديموقراطي �� املغرب؟ وهل لدينا دولة ديموقراطية حديثة  هذا ا�جتمع  

البنيات   مستوى  ترى  يا  هو  وما  الدولة؟  عن  ومستقلة  فاعلة  وأحزاب  ديموقراطي  دستور  ع��  مبنية 

 االقتصادية واالجتماعية؟  

 : جدل البدایات   -1- 2

عرف ا�جتمع املد�ي باملغرب جدال حادا، ع�� مستوى الشروط السياقية ال�ي أنتجتھ أو إم�انية ا�حديث   

عنھ باملع�ى الذي ظهر بھ �� الغرب؛ حيث �عددت اآلراء �� بروز هذا املفهوم، فهناك من أرجع ظهور ا�جتمع  

ة واملهنية، وهناك من ر�ط ظهور هذا  قبل االستعمار �� ش�لھ التقليدي، �التنظيمات ا�حرفيما  املد�ي إ��  

املفهوم �� املغرب �عودتھ إ�� الواجهة مجددا �� أورو�ا الشرقية وكذلك �� االتحاد السوفيا�ي سابقا، و�ذلك 

سنة   اإل�سان  �حقوق  املغر�ية  املنظمة  �شوء  إ��  باعتبار 1988يرجعونھ  ال    50أّن  م،  فاعل��ا  من  املائة   ��

االستقاللية عن ا�جتمع    وهو ما يكشف عن قدر معقول منباقية لها انتماء حز�ي،  �� املائة ال  50منتمون، و

السيا�ىي، وكذلك هناك من ر�ط ظهوره بالهزات اإليديولوجية لليسار خاصة �عد ا��يار املعسكر الشر��، 

ظائف  وكذلك ن�ج سياسة التقو�م الهيك�� الداعية إ�� سياسة بذل أقل مجهود من الدولة بمع�ى تراجع الو 

منظمات   من  ا�جدد  الفاعل�ن  أمام  الباب  وفتح  العام  ا�جال   �� تدخال��ا  من  وا�حد  للدولة  التقليدية 

ل��اجع دور   ا�جتمع ك�ل والدولة، حيث �شأ كرد فعل  ب�ن  الطبقة �وسيط  ظهرت هذه  إذن  وجمعيات، 

و�صفة عامة، ظهر ا�جتمع    الدولة، وأنتج أش�اال جديدة للتعب��، والتدخل �� التسي�� العام بدل الدولة،

 عن فراغ تركتھ الدولة.بوصفھ نتيجة آلية  املد�ي �� املغرب

املالمح األو�� للمجتمع املد�ي باملغرب �� حركة الدفاع عن حقوق اإل�سان املدنية والسياسية    ت تبلور   وقد

و  االستقالل،  �عد  املغرب  عرفھ  الذي  السيا�ىي  السياق  إ��  بالنظر  عن    ،�عدفيما  ارتبط،  أوال،  بالدفاع 

 ا�حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقضايا التنمية والبيئة. 

ا�جتمع   طرف  من  بالرفض،  املا�ىي  القرن  وثمانينيات  سبعينيات  أواخر   �� املد�ي  ا�جتمع  ظهور  وقو�ل 

موقراطية وحقوق  السيا�ىي �� ا�حالة املغر�ية اعتبارا �جذوره الغر�ية ا�حداثية واق��انھ بالعلمانية، والدي
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اإل�سان من جهة، وارتباطھ باالستعمار والدخول تحت الهيمنة األورو�ية من جهة أخر، وع�� النقيض من  

 ذلك بالنسبة إ�� املثقف�ن الذين ع��وا عن مواقفهم من خالل جملة من األدبيات. 

املد�ي إذن،ا�جتمع  الغر�ية،    ،  والثقافية  والسياسية  االجتماعية  التحوالت  وليد  رتقاء  لال نتيجة    و�انهو 

  ، واملغرب ع�� وجھ ا�خصوص  ،وليس سببا لها، وما يحدث �� البلدان العر�ية  ،الديموقراطي �� هذه البلدان 

حضورا  هو عكس ذلك تماما. حيث إن ا�جتمع املد�ي حاضر �ش�ل أو بآخر من خالل تنظيمات وجمعيات 

ھ  ذلك �سبب حدة التناقضات القائمة بين و ال �عكس منطلقات ا�جتمع املد�ي ومبادئھ وغاياتھ وفلسفتھ،  

أو    و��ن �عد االستقالل. و�انت قوة هذا األخ�� �ستمد من ضعف  ما  السيا�ىي طوال عقود  ا�جتمع  بنية 

 إضعاف ا�جتمع املد�ي ومحاصرة أ�شطتھ و�شاطاتھ. 

 : للتحدید محاولة    -2- 2

التسعينات،  بداية  ح�ى  الثمانينيات  و��اية  السبعينيات  عقد  خالل  باملغرب  املد�ي  ا�جتمع  مفهوم  �عت�� 

ا�جميع، ويع�ي جميع األشياء، فهو �ع�ي الشعب املتحضر، ويع�ي ، إذ يجري ع�� ألسنة بمثابة مفهوم زئبقي

املؤسسات ا�حديثة واملستقلة عن الدولة،  الديموقراطية وحقوق اإل�سان، ودولة التعددية، ويع�ي مجموع  

 املشروع ا�جتم�� املنشود.  عن  أحياناقد �عّ�� بھ ويش�� كذلك إ�� مجتمع مزدهر اقتصاديا، و 

 �مكن اإلشارة إ�� مجموعة من التعار�ف الدقيقة: و 

ي��م ا�جتمع املد�ي هو: أوال قبل �ل �ىيء مجتمع املدن، وأن مؤسساتھ �� تلك ال�ي ينش��ا الناس ب  -

لتنظيم حيا��م االجتماعية واالقتصادية والسياسية ف��ا، وذلك ع�� النقيض تماما من مؤسسات  

 . 1ا�جتمع البدوي القروي ال�ي تتم�� ب�و��ا مؤسسات طبيعية

إن ا�جتمع املد�ي �ع�ي ا�حزب والنقابة وغ��ها من املؤسسات ال�ي تؤطر العمل السيا�ىي والثقا��،   -

 ويعت�� أداة عمل. 

ا�جتمعا - لقياس تطور  أداة  املد�ي هو  يتم إحراز مستوى    ،�جتمع  و��ون عبارة عن شعار، تحتھ 

 مع�ن من التطور ا�حضاري. 

 ا�جتمع املد�ي هو جوهر يجب تحقيقھ، وهنا هو بذاتھ �ع�ي الديموقراطية وحقوق اإل�سان.  -

تعمال أدوا��ا ل��ديم الوضع إن ا�جتمع املد�ي هو أداة ملمارسة الصراع بما �ع�ي أنھ ساحة يجب اس -

 السائد و�ناء البديل املنشود ع�� أنقاض ذلك. 

 . 2ا�جتمع املد�ي هو أداة وجوهر؛ أي أنھ أداة لتحقيق التطور والغاية �� مجتمع متحضر ليب��ا��  -
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�ل التعر�فات أعاله تتفق �ش�ل أو بآخر ع�� إسناد مهمة حماية ا�جتمع إ�� ا�جتمع املد�ي،    وهكذا، فإّن 

 إنھ الضم�� ال�� للمجتمع وسنده األساس.

 : مكونات المجتمع المدني بالمغرب   -3- 2

 هناك مجموعة من القوى وامل�ونات املدنية نذكر م��ا:  

 المھنیة:   النقابات -1- 3- 2

ب النقا�ي  العمل  النقابة  حظي  تحت  املنضو�ن  املغار�ة  العمال  �ون  ذلك  امتيازات،  �عدة  املستقل  املغرب 

لل�جن   �عرضوا  و�ذلك  املهمة،  الوطنية  النضاالت  من  مجموعة  خاضوا  قد  االستعمار،  أثناء  الفر�سية 

االستقالل حزب  كزعماء  ع��  1واإل�عاد  االستقالل،  غداة  املغار�ة  النقابيون  هؤالء  عمل  حيث  تأسيس  . 

 تأسيسھ كقوة نموذجية �� �ل القارة اإلفر�قية. االتحاد املغر�ي للشغل الذي ظهر منذ 

جعل م��ا التنظيم األول باملغرب، وقد لعبت هذه    هو ما وقد تم��ت هذه املركز�ة النقابية بقوة تنظيمها، و 

ومنذ   السياسية،  ا�خر�طة  رسم   �� حاسما  دورا  ا�جناح1958املركز�ة  إ��  انضمت  �حزب    م،  الرادي�ا�� 

االستقالل ضد ا�جناح ا�حافظ، مما أدى إ�� قطيعة داخل ا�حزب، ان��ت بظهور حزب جديد هو االتحاد  

املغرب    �� األحداث  �سارع  أن  إال  مهما،  دورا  النقابية  املركز�ة  فيھ  لعبت  الذي  الشعبية،  للقوات  الوط�ي 

و  والنقابي�ن  القادة  ب�ن  النظر  وجهات  واختالف  فتور  املستقل  إ��  بدورها  أدت  ما  سرعان  ا�حزب،  قادة 

التنسيق ب�ن التنظيم�ن، ثم القطيعة بي��ما، وقد تفجر أول اختالف ب�ن التنظيم�ن، االتحاد الوط�ي للقوات  

سنة   منذ  و�الضبط  مبكرا،  للشغل  املغر�ي  واالتحاد  الوط�ي  1960الشعبية  االتحاد  حزب  خروج  �عد  م، 

ا�ح�ومة،   من  الشعبية  القطاعات  للقوات  �ل  تضم  �انت  ال�ي  للموظف�ن  الوطنية  الفيديرالية  قررت  إذ 

الوطنية العمومية التا�عة للدولة، خوض إضراب وط�ي من أجل املطالبة بالز�ادة �� األجور، لكن اإلضراب  

�عد سيا�ىي، ولم تحصل قطيعة ��ائية ب�ن ا�حزب و��ن االتحاد الوط�ي للشغل إال �عد اال�شقاق    ذا�ان  

للقوات الشعبية سنة    الذي  م، والذي أدى بدوره إ�� ظهور االتحاد االش��ا�ي  1975عرفھ االتحاد الوط�ي 

م، قرر ممثلو نقابات قطاعية: نقابة ال�حافة العمومية، نقابة  1975للقوات الشعبية. و�� ��اية دجن��  

ل�ي أسندت مهمة �سي��ها إ�� �جنة  املاء والكهر�اء، نقابة املاء ونقابة التعليم، تأسيس ال�ونفدرالية للشغل، ا

 .2عضوا ي��أسها رجل �عليم (محمد نو��� األموي)13جماعية من 

 الحركة النسائیة:  -2- 3- 2

�عض األحزاب السياسية  من  ذلك بمبادرة  و عرف املغرب ظهور حركة �سائية �� عهد ا�حماية �ش�ل عابر،  

  م، وا�حزب الشيو�� املغر�ي 1974الدار البيضاء  أبر�ل إثر أحداث    7حيث أسس حزب االستقالل منظمة  

 
شغورد، التطورات السياسية في الممل -1

ٔ
ي ا

ٓ
بو حاكمة، دار  دوجالس ا

ٔ
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ٔ
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أسس االتحاد النسائي املغر�ي، �� ح�ن أسس حزب الشورى واالستقالل حركة أخوات الصفا، و�عد    الذي 

االستقالل خصوصا �� السبعينيات، بادرت أغلب القوى السياسية التقدمية إ�� إ�شاء قطاعات �سائية  

ا�حز�ي   الوالء  أن  إال  لها.  األحزاب  تا�عة  أك��  االستقالل  حزب  �ان  وقد  أهمي��ا،  من  حد  املنظمات  لهذه 

السياسية �شاطا �� هذا ا�جال، حيث عمد إ�� تأسيس سبع جمعيات �سائية م��ا: جمعية حماية األسرة  

 املغر�ية وجمعية ال��ضة النسو�ة. 

ا�ح�ومة إ��  بالنسبة  الصن فقد    ،أما  ووزارة  والر�اضة،  الشبيبة  وزارة  والشؤون  عملت  التقليدية  اعة 

اقتصرت  قد  االجتماعية، ع�� االهتمام بقضايا املرأة، و�ذا �انت هذه القطاعات النسو�ة داخل األحزاب،  

�� البداية ع�� جلب النساء إ�� األحزاب، فإ��ا سرعان ما أخذت تظهر نوعا من االستقاللية، وقد ش�لت  

م، من طرف النساء املنضو�ات تحت منظمة  1983�� دجن��    الندوة الوطنية األو�� للقطاع النسائي املنعقدة 

مارس    8العمل الديموقراطي الشع�ي تجسيدا لهذا االستقالل. انطالقا من هذا املسلسل، ظهرت جر�دة  

 ال�ي يصدرها ا�جناح النسوي ملنظمة العمل الديموقراطي الشع�ي.

املغر�يات التا�عة �حزب التقدم واالش��اكية، ثم  م، ظهرت ا�جمعية الديموقراطية للنساء  1985و�� سنة  

م. أما  1988اتحاد العمل النسائي التا�عة ملنظمة العمل الديموقراطي الشع�ي، ومنظمة املرأة االستقاللية  

املغر�يات   النساء  منتدى  جسور  أسس  فإنھ  االش��ا�ي  الطليعة  1995االتحاد  حزب  أسس  قبلھ  ومن  م، 

 م.1993ل حقوق املرأة سنة العصبة الديموقراطية من أج

 الجمعیات الحقوقیة:   -3- 3- 2

 يمكن تقسيم ا�جمعيات ذات الن�وع ا�حقو�� تار�خيا إ�� قسم�ن:

من    ا�جمعيات ال�ي تنشطها أحزاب املعارضة إ�� حدود م��ء ح�ومة التناوب، حيث يمثل هذا االتجاه �ّل 

سنة   املنظمة  هذه  (وتأسست  املغرب  لطلبة  الوط�ي  سنة  1957االتحاد  باملغرب  ا�حام�ن  وجمعية  م)، 

املغر�ية  و م،  1970 لل�حافة  الوطنية  (بداية  و م،  1963النقابة  القمع  ملقاومة  الوطنية  م)،  1972ال�جنة 

ا�جمعيات النسائية ا�حقوقية واملنظمات املستقرة �� ا�خارج، و م، 1972حركة أسر املعتقل�ن السياسي�ن و 

م،  1984م، وجمعية حقوق اإل�سان ال�ي ت�ونت سنة  1972النضال ضد القمع باملغرب امل�ونة    ةأهمها �جنو 

 1وجمعية أصدقاء وعائالت املفقودين باملغرب.

الثا�ي   االتجاه  لھأما 
ّ
اإل�سا  فتمث �حقوق  األو��  الوطنية  السلطة،  ا�جمعيات  برضا  تحظى  ال  وال�ي  ن، 

باعتبارها تمس مجاالت ظلت الدولة املغر�ية �عت��ها ضمن اختصاصا��ا، وال�ي ال يمكن أن تتقاسمها أو  

 تتنازل ع��ا ألي تنظيم أو جمعية ال تنت�ي ألجهزة الدولة. 

اب ليب��ا��  تلك �� وضعية جمعيات حقوق اإل�سان، و�الرغم من أن ا�خطاب حول حقوق اإل�سان هو خط

أساسا، فإن املغرب قد عرف جمعيات �عمل �� هذا االتجاه منذ بداية الستينيات، إذ إن حزب االستقالل  
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إ�� خلق العصبة املغر�ية �حقوق اإل�سان، و�� سنة  1962عمد منذ   م، أ�شأ االتحاد االش��ا�ي  1979م، 

و��   اإل�سان،  �حقوق  املغر�ية  ا�جمعية  الشعبية  املغر�ية  1989  دجن��  10للقوات  املنظمة  تأسست  م، 

مرحلة   اعت��ت  و�ذلك  البالد،   �� السياسية  امل�ونات  و�ل  السلطة  ب�ن  اتفاق  نتيجة  اإل�سان،  �حقوق 

 تأسيسها بمثابة إرهاصات أو�� �جتمع مد�ي �� املغرب. 

 الجمعیات الجھویة:  -4- 3- 2

من ا�جمعيات ا�جهو�ة (أو ما �س�ى   عرف املغرب خالل العقدين األخ��ين من القرن العشر�ن، ظهور عدد

جمعيات الهضاب والسهول) ذات النشاط االقتصادي واالجتما�� �� مختلف جهات املغرب، و���أس هذه  

وزراء،   عالية:  ح�ومية  وظائف  �شغل  أو  شغلت  معروفة  سياسية  �خصيات  مستشارون  و ا�جمعيات 

الرس�ي   والهدف  ومقاولون..  وعمال،  هذمن  لعمال،  إ�شاء  االقتصادية  وراء  التنمية  هو  ا�جمعيات  ه 

مد �� �شاطها ع�� النخب ا�حلية ��دف مساعدة  تو�ع -مثال جمعية فاس سا�س-للمنطقة ال�ي توجد ف��ا، 

املصا�ح اإلدار�ة للعماالت واألقاليم ع�� القيام بمهامها، وتتوفر هذه ا�جمعيات ع�� هي�لة قديمة ومنظمة،  

من امل�اتب ا�حلية املوزعة ع�� ا�جهة ال�ي �عمل ف��ا، كما تتوفر ع��  حيث تت�ون �� الغالب من مجموعة  

ع�� دراسة القضايا االجتماعية واالقتصادية، باإلضافة إ�� فروع �� مدن أخرى �سهر    �جان خاصة تنكّب 

 .1ع�� التنسيق مع النخب ا�حلية املوجودة �� جهات أخرى من املغرب

 
ّ
ع�� نفس الدرجة من األهمية، إذ إن جمعيات معينة �� األك�� حضورا  ها  إال أن هذه ا�جمعيات ليست �ل

وفعالية من األخرى، وهذا راجع إ�� اعتبارات القرب أو البعد عن العاصمة. لكن فيما �عد بدأت �� الظهور  

مؤسسات وطنية كمؤسسة محمد ا�خامس للتضامن، ومؤسسة محمد السادس للتضامن، ومؤسسات  

 القطاع االجتما�� واالقتصادي.  يخّص أخرى ذات طا�ع تنموي 

 في عالقة المجتمع المدني مع المجتمع السیاسي والدولة:   -4- 2

أخرى؟   جهة  والدولة من  املد�ي  وا�جتمع  جهة،  املد�ي من  وا�جتمع  السيا�ىي  ا�جتمع  ب�ن  العالقة   �� ما 

 للسلطة؟ ةو�األحرى ما �� شبكة العالقات ب�ن امل�ونات الثالث

�� هذه املوضوعات بحثا مستقال، لكن يمكن تقديم �عض اإلضاءات ال�ي تروم تبيان العالقة يقت�ىي البحث  

ب�ن ا�جتمع السيا�ىي وا�جتمع املد�ي من جانب، وا�جتمع املد�ي والدولة من جانب آخر، من هذا املنطلق  

ا�جتمع املد�ي،    ممفهو   تقت�ىي الضرورة املن�جية تحديد مفهوم ا�جتمع السيا�ىي، الذي ال يقل غموضا عن

وكذلك مفهوم الدولة، باعتباره مفهوما قيل فيھ الكث�� من التنظ�� منذ العصر اليونا�ي ح�ى الف��ة الراهنة،  

 مرورا بالطور�ن الوسيط وا�حديث. 
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املعرفة  يتحّد  فروع  اختالف  إ��  بالنظر  متباين،  �ش�ل  السيا�ىي  وا�جتمع  الدولة  من  �ل  مفهوم  د 

�سانية واالجتما��. لذلك، ومخافة التيھ �� دروب االتجاهات الفكر�ة لتحديد هذه  وتخصصات العلوم اإل

 مفهوم.   املفاهيم. سأقدم �عر�فا نموذجيا ل�ّل 

� بواسط��ا ومن خاللها  إذا �ان ا�جتمع املد�ي �عت�� مجموعة من املؤسسات، ال�ي �عد بمثابة قنوات �ع�ّ 

وتمكنھ وأهدافھ،  مصا�حھ  عن  ا�حديث  هيمنة    ا�جتمع  أمام  بذلك  واقفة  سلمية،  بطر�قة  الدفاع  من 

الدولة، فإن ا�جتمع السيا�ىي هو الذي يت�ون من النخبة السياسية املؤطرة داخل األحزاب السياسية ال�ي 

 �س�� إ�� ممارسة ا�حكم عن طر�ق االنتخابات الشعبية.

ات التنفيذية والتشريعية والقضائية  الصالحي  أما الدولة ف�ي جهاز يمتلك السلطة السياسية املمارسة ل�ّل 

امل�ون�ن   مع  عالقة  يقيم  الثالثة  امل�ونات  هذه  من  م�ون  �ل  القانون.  أو  الدستور  طرف  من  لها  ا�خولة 

 اآلخر�ن، و�� عالقة تقارب وت�امل أو تنافر وتباعد. 

ا السلطة  ��ا  �عاملت  ال�ي  الطر�قة  من  انطالقا  املد�ي،  با�جتمع  الدولة  عالقة  باملغرب  وتجلت  لسياسية 

املستقل مع مقولة ا�جتمع املد�ي، إذ �ان التفاعل يطبعھ نوع من الغموض، أي عدم الرضا أو القبول، ولم  

تتعامل مع ما يمثل هذه املقولة من جمعيات ومنظمات حقوقية ونقابية وثقافية، إال بمنطق العالقة املبنية  

  �� املبادرة  مصدر  واحت�ار  والتحكم  اإلخضاع  إمّ ع��  الثقا��،  فالنشاط  ا�جاالت،  رسميا  �ل  ي�ون  أن  ا 

و�ّم  املعنية،  الوزارة  من  النقا�ّي ومبادرة  والعمل  مشبوها.  �شاطا  ي�ون  أن  وع��    ا  الدستور   �� بھ  مع��ف 

دائما يطبعھ ا�حذر والرفض، ذلك وا�ح من خالل مجموعة   األوراق، ولكن املوقف العم�� من النقابة ظّل 

السياس األحداث  هو  من  املرحلة  �� هذه  املغر�ية  السلطة  يقلق  �ان  ما  إن  االحتجاجية،  وا�حر�ات    أن ية 

 ة لسلط��ا.يتحول ا�جتمع املد�ي إ�� سلطة اق��احية مضادّ 

   أش�ال لعالقة ا�جتمع املد�ي بالسلطة ع�� النحو اآل�ي:ثالثة  د�مكن أن �عّد و 

 المجتمع المدني:  مع عالقة الدولة  -1- 4- 2

 المواجھة والصراع:  -2-4-1-1

ق ا�جتمع ع�� الدولة، من مغرب ما قبل االستعمار، وال�ي ا�سمت بتفوّ   -مرحلة املواجهة والصراع-امتدت  

 ، القاعدة االجتماعية �انت �� املؤسسات الهي�لية لعالقات ا�جماعات وا�جهات مثل الزوايا والقبائل  ألّن 

واملستعمر من جهة ثانية    ،ل ع�� الدولة من جهةنية األعراف، وهذا الواقع التجز�ئي سهّ ومن الناحية القانو 

، إ�� ��اية الثمانينيات، بحيث تم��ت هذه الف��ة باصطدام مباشر مع ما �ان �ش�ل أنو�ة مجتمع  1اخ��اقھ

السياسية وخاصة   باألحزاب  �� غالبھ ع�� صلة  �ان  نا�ىئ، والذي  لهذا وصلت حّد مد�ي ف�ي  ة  اليسار�ة، 

  املواجهة �� كث�� من األحيان إ�� درجة االعتقال واملنع واملصادرة. 

 
بحاث، عدد:  -1

ٔ
 . 55سالم الساهل، تصورات عن المجتمع المدني والمجتمع السياسي بالمغرب، مجلة ا
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   المنافسة: -2-4-1-2

عمدت إ��   انت��ت السلطة �� أواسط الثمانينيات إ�� االهتمام امل��ايد بمؤسسات ا�جتمع املد�ي. ومن ثمَّ 

د��ا بجميع اإلم�انيات  خلق عدة جمعيات ترفع نفس أهداف وشعارات با�� املؤسسات ا�جتمعية ا�حرة، وأمّ 

الّس  أعيان  أ�ي رقراق، املادية، فجعلت ع�� رأسها  �� ا�جتمع مثل: (جمعية  لطة واملال ح�ى تقوي نفوذها 

 .1جمعية فاس سا�س، جمعية اإلسماعيلية، جمعية أن�اد (...)

   االحتواء: 2-4-1-3

�غ��ت اس��اتيجية الدولة تجاه ا�جتمع املد�ي، �عد أن �جزت عن القضاء عليھ باملرة و منافستھ �ش�ل  

 
ّ
جهت إ�� احتوائھ �� مطلع التسعينيات وتوظيف مؤسساتھ، وهكذا بدأ ا�حديث عن إشراكھ  كب��، وكذلك ات

  ،يع حضور رموزه �� األ�شطة الرسمية ووسائل اإلعالم�� إعداد ال��امج ا�ح�ومية وتدب�� �عض املرافق وتوس 

فمثال تم إشراك �عض وجوه ا�جتمع املد�ي �� ال�جنة ا�خاصة بال��بية والت�و�ن ال�ي �لفت بإصالح نظام  

إشراك املنظمات ا�حقوقية �� ا�جلس االستشاري �حقوق اإل�سان، الذي أ�شأ من   التعليم �� املغرب، وتّم 

سنة   الراحل  امللك  طرف  من  امللكية  املؤسسة  تنظي1991طرف  باعتباره  مهتما،  مدافعا  ،ما  عن    ،وليس 

. ومن ب�ن أهم شروط التوافق ب�ن ا�جتمع املد�ي والدولة االح��ام والتجاوب ألجل تحقيق  2حقوق اإل�سان

 نوع من التعا�ش والتساكن �� ا�جتمع املغر�ي. 

�  كما يمكن ��جيل رهان الدولة ع�� م�ونات ا�جتمع املد�ي من جمعيات و�عاونيات وتنظيمات أخرى ع�

جميع املستو�ات واألصعدة، ثقافيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، منذ مطلع القرن الواحد والعشر�ن، 

  ذلك من خالل ا�خطابات الرسمية أو املؤسسات التا�عة للدولة أو املبادرات ال�ي تحقق الغايات نفسها. و 

ر�ة واملبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة  تزايد عدد ا�جمعيات املرتبطة باملبادرة امللكية للتنمية البش��  ولعل  

  2016جمعية سنة    140000لهذا التوجھ، إذ بلغ عدد ا�جمعيات باملغرب ما يز�د عن    افيما �عد، تجسيد

�غطي جميع املناطق باملغرب "باملدن والقرى"، نتيجة الدعم املا�� للمشاريع الصغ��ة واملتوسطة، وتمك�ن  

قدرات استثمار  من  البشري  وغ��ها.العنصر  والتسو�ق  اإلنتاج   �� ا�ختلفة  وكفاءاتھ  ا�خاصة  ما   3ھ  لكن، 

وال تقوم   ،تولد ميتةإّما أّ��ا يمكن مالحظتھ من خالل املمارسة والتجر�ة الذاتية، أن العديد من ا�جمعيات 

ھ إال من  ال يضمن ديمومتھ واستمرار�ت  بأي �شاط من أ�شط��ا املعلنة بالقانون األسا�ىي، و�ما أن عددا م��ا

ل    خالل بؤرة محركة "،
ّ
رئيس املكتب املس�� وعضو أو عضو�ن �شيط�ن معھ". إضافة إ�� ذلك،    ��  غالباتتمث

نالحظ أن جملة من ا�جمعيات ال تنفصل عن العالقات القرابية والدمو�ة، وال�ي ال يز�د هدفها عن تحقيق  

  ا يھ البعيدة. إ�� جانب ذلك �لھ، نجد جزءمصا�ح ذاتية �عيدة �ل البعد عن غايات ا�جتمع املد�ي ومرام

 
بحاث،  -1

ٔ
 .55العدد: عبد هللا دمومات، جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني، في ا

،  1994محمد ظريف، حقوق اإلنسان بالمغرب، منشورات المجلة المغربية لعلم االجتماع السياسي، مطبعة التعرف الجدية،  -2
 . 245، ص: 108هامش 
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غ�� مباشر،   أو  مباشر  باألحزاب �ش�ل  ا�جمعيات م�حقة  لتلقي  و مهما من  انتخابية وخلفية  بأدوار  تقوم 

الدعم. كما ظهر العمل املأجور بتنظيمات ا�جتمع املد�ي، وفق ما �جلھ الباحث فوزي بوخر�ص. لذلك،  

هوم و�أداة عمل قد تطور تطورا نوعيا، مما يطرح ع�� الفاعل�ن املدني�ن لم يكن ا�جتمع املد�ي باملغرب كمف

 جملة من التحديات لبلورة مجتمع مد�ي، يقوم بأدواره ووظائفھ املأمولة.  

 المجتمع المدني والمجتمع السیاسي أیة عالقة؟ -2- 4- 2

إذا �ان دور األحزاب السياسية هو دعم الثقافة السياسية القائمة، وخلق سياسة جديدة وذلك من خالل  

سع��ا أساسا إ�� تطو�ر وتنمية املعارف والقناعات واالتجاهات املتعلقة بمباد��ا وأهدافها ا�خاصة، حيث  

زداد (هذا  اسياسية، فإنھ �لما  يتم تقديم �افة املعلومات عن طر�ق األوضاع االجتماعية واالقتصادية وال 

، بالّنظر إ�� وحظوظ هذا ا�حزب كب��ة. ومن هذا املنطلق نم�� ،الدور) �لما �انت قدرتھ ع�� ا�حكم مرتفعة

 مرحلت�ن:  ، ب�ندور ا�جتمع املد�ي وا�جتمع السيا�ىيطبيعة 

 املرحلة األو��: 

الوقوف  (أو حزاب إما إ�� تأسيس أو دعم و�� مرحلة العمل من موقع املعارضة، و�� هذه املرحلة عمدت األ 

حيث يمكن أن نالحظ خالل املرحلة املمتدة من آخر الستينيات    العديد من مؤسسات ا�جتمع املد�ي.  )وراء

إ�� بداية التسعينيات أن عالقة ا�جمعية باألحزاب بالدرجة األو�� �� عالقة تبعية و��حاق �امل، أو تنسيق  

وهو  ع إ�� سنوات القمع والتضييق ع�� العمل السيا�ىي من قبل نظام ا�حكم،  أو قبول و�عاطف، وهذا راج

��ذه األحزاب  ما   الدفع  العمل إ��  السياسة،  (التنشئة  العام  باملع�ى  بالسياسة  بحث عن مجال االشتغال 

 ذلك ح�ى ال تتعرض للموت أو الشلل من طرف النظام ا�حاكم. و ا�حقو��..)، 

 املرحلة الثانية: 

إ�� اآلن، وال�ي ان��ت بدخول غالبية    1993بدأت هذه املرحلة مع ما �س�ى بمسلسل التناوب عمليا من سنة   

الوضع   بمأزق  املدنية  واملؤسسات  الهيئات  من  العديد  �شعر  بدأت  حيث  ا�ح�ومة،  إ��  املعارضة  أحزاب 

��   باألمس  ال�ي �انتتلك    ا�جديد، وضرورة إيجاد صيغ جديدة لعالقة ا�جتمع املد�ي باألحزاب، وخصوصا

املعارضة، حيث أصبحت اليوم �� قلب ا�ح�ومة، ومن ثمة فقد أصبحت مسألة االستقاللية واملصداقية  

املؤسسات   محّل  هذه  إ��  بالنسبة  املوقف  و�الحظ،  سؤال  هذا  مقابل  أّن ��  إصرار    ،  جانب  هناك  من  ا 

 سسات. األحزاب ا�حاكمة اليوم ع�� عدم فك االرتباط مع هذه املؤ 

باألحزاب  وهكذا    املد�ي  ا�جتمع  وتنظيمات  ا�جمعيات  عالقة  التا��:  الرأي  عام،  �ش�ل  ��جل  أن  يمكن 

 .1السياسية مطبوعة بنوع من الوصاية (...) ناهيك عن ا�حذر من استقاللي��ا
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 خالصة:   -3

ا�جتمع املد�ي ع�� املستوى الوط�ي، يتب�ن لنا أنھ ال يوجد اتفاق ب�ن املهتم�ن وا�ختص�ن �� دراسة مقولة  

وا�جتمع   بالدولة  عالقتھ  و�التا��  وم�وناتھ،  �شأتھ،  ناحية  ومن  �عر�فھ،  ناحية  من  جوانبھ،  جميع   ��

 ط التالية: الكن يمكن أن �ش�� إ�� النق ، السيا�ىي. فهناك اختالفات إ�� حد التناقض

ت االجتماعية واالقتصادية والسياسية  �شأ ا�جتمع املد�ي �� املغرب نتيجة مجموعة من التحوال  -

 ال�ي عرفها مغرب ما �عد االستقالل. 

 ،هناك من �عت�� ا�جتمع املد�ي عبارة عن مجموعة من املؤسسات، ال �ستث�ي م��ا ح�ى األحزاب ال�ي -

�ش�ل العمود الفقري للمجتمع السيا�ىي، حيث يتم الفصل بمعيار ممارسة    ،�� �� اعتبار�ن آخر�ن

 ا�جتمع املد�ي والدولة وا�جتمع السيا�ىي. ا�حكم ب�ن

املهنية   - والنقابات  النسائية  وا�حركة  وا�جهو�ة  ا�حقوقية  ا�جمعيات  من  املد�ي  ا�جتمع  يت�ون 

 وغ��ها.  

إنھ توجد مجموعة من   - السيا�ىي �� عالقة خضوع وتبعية حيث  با�جتمع  املد�ي  ا�جتمع  عالقة 

 �عت�� مؤشرا ع�� عدم فعالية �عض ا�جمعيات.ا�جمعيات ذات الوالء ا�حز�ي، وهذا 

أما فيما يخص عالقة الدولة با�جتمع املد�ي فهناك صراع من جهة، وت�امل من جهة ثانية، صراع    -

يتج�� �� �عامل السلطة مع ا�جتمع املد�ي ع�� أساس احتوائھ، و�الفعل �انت نتيجة هذا الصراع  

�� أك�� من مناسبة. وت�امل   الدولة  الدولة لبعض م�ونات ا�جتمع ع��  لصا�ح  �� ��جيع  يتج�� 

 أساس هدفھ النبيل، خدمة ملا تركتھ الدولة عن و�� أو دون و��. 
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 المعهد العالي لإلنسانيات

امعة قفصةج  

 اإلسالمالجهاد في 
بین الّتأویل والّتوظیف اإلیدیولوجّي في المقاربات القدیمة والخطاب الجهادّي  
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 الجهاد في اإلسالم  
 بین الّتأویل والّتوظیف اإلیدیولوجّي في المقاربات القدیمة  

 ∗والخطاب الجهادّي المعاصر

 
 

 

 

 

 الملّخص: 

ار�خ العر�ي اإلسالمي:  تّ التّتجھ الهّمة �� هذا البحث إ�� الّنظر �� مفهوم ا�جهاد �� �حظت�ن حضارّ�ت�ن من  

، ع�� الّنظر �� ما خضع لھ من تأو�الت  ال�حظة األو��قديمة وحديثة. وسنعمل، �� مقار�ة مفهوم ا�جهاد ��  

توّسلھ من آليات انتقاء و�قصاء    ما تّم اإليديولو�ّ�، و��    -الّتوظيف الّسيا��ي  من اس��اتيجياتلم �سلم دائما  

وتمو�ھ الستبعاد تأو�الت أخرى، سواء �� سياق الّصراع ب�ن املذاهب والفرق اإلسالمّية، أو �� سبيل دعم  

ف مقار�تنا عند ال
ّ
عوامل ال�ي أتاحت  الّسلطة الّسياسّية القائمة �� مواجهة أعداء الّداخل وا�خارج. وستتوق

انيةذلك الّتوظيف. ونّتجھ �� 
ّ
إ�� تقليب الّنظر �� مال�سات استدعاء �عض ا�حر�ات اإلسالمّية   ال�حظة الث

الكشف   إ��  املعاصر. وسنس��  الّسياق   �� ح 
ّ

املس� العنيف  �عده   �� ا�جهاد  اس��اتيجياتملفهوم  هذا    عن 

حداث املعاصرة ع�� وقائع وأحداث قديمة، واستحضار  االستدعاء �االنتقاء واالخ��ال وقياس الوقائع واأل 

نا هذه توضيح  
ُ
معارك املا��ي ومضامينھ وفواعلھ �� إطار سردّيات حديثة. ولتحقيق هذه املطلب تروم مقار�ت

ع��   أخرى،  جهة  من  وستحرص،  ا�جهاد.  ملفهوم  القديمة  الّتأو�الت  �جملة  النسبّية  البشر�ة  ا�حقيقة 

الّسرد  حقيقة  عن  والتحو�ل الكشف  �ا�حجب  اإلسالمّي  با�خيال  الّتالعب  أساليب  و�يان  ا�حديثة،  يات 

 وا�خداع... من أجل �غذية دورات العنف.  

 التوظيف.  –الرّدة  –التكف��  –ا�جهاد -التأو�لال�لمات املفاتيح: 

 

 

 

 

صل، ورقة قّدمت في∗ 
ٔ
عن  المؤّسسةتوقفت تونس. (فيديو، ونشرت جزئّيا ثّم  -مؤمنون بال حدود جوان.  15و 14ندوة  المقال في اال

 . https://www.mominoun.com/auteur/903 . الّنشاط نهائّيا

 امبارك حامدي د.
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Abstract: 
 
This research examines the definition of the concept of Jihad in two civilizational 

moments in the Arab-Islamic history: an ancient and modern one. In approaching the 
concept of Jihad at the first moment, we will examine the interpretations it was subjected 
to in terms of the strategies of the political-ideological employment, and decipher the 
mechanisms of selection, exclusion and camouflage that were meant to preclude other 
interpretations, whether in the context of the conflict between Islamist sects and factions, 
or to back the existing political regime in the face of the enemies of the interior and 
exterior. Our approach will identify the factors that enabled that employment. At the 
second moment, we review the circumstances that propelled some Islamist movements 
to invoke the concept of Jihad in its violent, armed dimension in the contemporary 
context. We will seek to uncover the strategies of this summoning, such as selection and 
reduction, measuring contemporary facts and events on old facts and events, and 
bringing into play the battles of the past and its contents and actors within the framework 
of modern narratives. To this aim, we clarify the relativism of human ancient 
interpretations of the concept of Jihad. On the other hand, we aim to reveal the truth of 
the modern narratives, and to evince the methods of manipulating the Islamic 
imagination, such as blocking, diversion and deception the objective of which is to feed 
cycles of violence. 
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   المقدمة: -1

�� �شكيل  كذلك لدوره ا�حاسم  �عّد ا�جهاد اليوم مبحثا مهّما ال من وجهة الّنظر الّدينّية فحسب، بل  

ان املعمورة    ،واالجتما��ّ   ،املعطى الّسيا��يّ 
ّ
يا ودولّيا... وقد بات اليوم مشغال عاملّيا يؤّرق س�

ّ
والعسكرّي محل

وعّد  عددا  تزايدت  عنيفة  جهادّية  حر�ات  ظهرت  أن  �عد  منذ  جميعا،  و�حاياها  فعلها  مجال  سع 
ّ
وا� ة. 

سبعينات القرن العشر�ن إ�� اليوم. و�سبب هذه األهّمية فقد ُعو�جت مسألة ا�جهاد وفق منا�ج ومقار�ات  

أحيانا   البحث  سع 
ّ
وا� اشتغالها.  وآليات  ومقوال��ا  خلفيا��ا  إ��  والتعّرف  فهمها،  قصد  ومتنّوعة  عديدة 

 ب�ن ظهو 
َ
ر الّتأو�ل املتطّرف ملسألة ا�جهاد، والواقع بصورة عاّمة بما �� ذلك الواقع  فالتمس أ�حاُبھ العالقة

سوسيو معطيات  بوصفھ  الّسيا��ّي  الّدينّية    -ا�جغرا�ّ�  واهر 
ّ
الظ تخليق  ع��  �ساعد  قد  اقتصادّية 

 . 1املتشّددة

ى خطورة مسألة ا�جهاد �� العصر ا�حاضر من آثار إجراء هذا املفهوم �� الواقع العم�ّ� ونتائجھ  
ّ
وال تتأ�

الكفر  لها، و��:  املفهوم خالصة  ُ�عّد هذا  ا�حساسّية  ارتباطھ �شبكة مفاهيمّية شديدة  فحسب، وال من 

الّتأو�الت ا�حديثة ع�� �عض نظائرها    والرّدة والبدعة والفسق ودار ا�حرب ودار السلم... بل كذلك من انبناء 

يتّم  ح�ن  الّتعقيد  و�زداد  ع��ا.  والّس�وت  وحج��ا  تناس��ا  تّم  ال�ي  تلك  أع�ي  اآلخر.  �عضها  دون  القديمة 

الكشف عن أّن تأو�ل نصوص ا�جهاد قد عّ�� �� كث�� من ا�حاالت، قديما وحديثا، عن غايات إيديولوجّية،  

الّصرا اس��تيجية  ضمن  ع��  واندرج  واقتناصهاع  ��   الّسلطة  ا�خصوم  لتصفية  أو  وتوسيعها،  إدام��ا  أو 

عن   و�جز  هوّ�ة  أزمة  عن  بالّتعب��  تقّدم،  ما  إ��  باإلضافة  ا�حديث،  الّتأو�ل  واختّص  وا�خارج،  الّداخل 

ا�ي من هذه املقار�ة. 
ّ
 االندراج �� ا�حضارة املعاصرة كما سن�ى �� القسم الث

 
ّ
نا سنحاول، من خالل هذه املقار�ة، أن نثبت أّن �ّل ما قيل �� ا�جهاد قديما هو  و�ناء ع�� ما تقّدم، فإن

ھ ا�حقيقة الّتاّمة والوحيدة، وأّن ذلك الّتأو�ل لم �سلم من الّتوظيف  
ّ
مجّرد تأو�ل مهما تّم الّتأكيد ع�� أن

 ضرٌب من  اإليديولو��، وأّن استدعاء حر�ات ا�جهاد وتّيارات اإلسالمي الّسيا��ي لذلك الّتأ 
ّ
و�ل إن هو إال

الّتّيارات   تلك  ترى   
ً
تار�خّية عدمّية  القديمة  خصائصھ  إ��  يضيف  والواقعات،  للّنصوص  ب 

ّ
املرك الّتأو�ل 

 بموجبھ أّن الّزمن غ�� ذي تأث�� �� األح�ام واملواقف القديمة. 

�ي أفضت إل��ا  ولتحقيق هذه املطالب اخ��نا أن �عا�جها �� قسم�ن ختمناهما بجملة من ا�خالصات ال

حول ا�جهاد �� املنظومة الفكرّ�ة القديمة، وجعلنا ُوكدنا فيھ تبّ�َن حدود    القسم األّول هذه املقار�ة: مدار  

كما   الواقع  لسلطة  خضوعها  مدى  عن   
َ

والكشف أ�حا��ا،  منظور  من  للّنّص،  القديمة  الّتأو�الت  وفاء 

ا�ينف��ض. أّما  
ّ
ال �� ا�حر�ات ا�جهادّية و�درجة  فمداره ع�� مسألة ا�جهاد    القسم الث

ّ
�� عصر ا�حداثة ممث

ح�ن  ا�حر�ات  بتلك  الّتار�خ  ملكر  التماًسا  القسم  هذا   �� الّنظر  بنا 
ّ
وقل الّسيا��ي،  اإلسالم  حر�ات   �� أقّل 

رت لھ. 
ّ

 تنك

 

صوليين والعلمانيين اإلسالم السياسي بينإسماعيل،  محمود -1
ٔ
 . 99 -97ص ص  1993، ، الكويت يمؤسسة الشراع العرب، 1ط، اال



  امبارك حامديد.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  الجهاد في إالس
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 :الجهاد في المنظومة الفکرّیة القدیمة: وفاء للّنص أم خضوع لسلطة الواقع؟ -2

الّتار��� تأو�ال محّددا ل�جهاد من ضمن تأو�الت عديدة وجدت فعال أو �ان يمكن أن توجد. كّرس اإلسالم  

ورّ�خ الّتار�خ العر�ي اإلسالمي ممارسة منتقاة ل�جهاد من جملة ممارسات كث��ة طرح��ا الّنصوص املقّدسة.  

�جمة األمينة للمقصود اإلل�ّي. وقد �ان االنتقاء
ّ
ھ ال�

ّ
  ،هو الّسائد �� املمارسة والّتنظ��  وكالهما ُيقّدم ع�� أن

ق بتحديد ساحات ا�جهاد واملقصودين بھ أو بأسباب ا�جهاد وغاياتھ... وهو ما �ع�ي أّن  
ّ
�ل��ما سواء �� ما �عل

ومختلف   البشر  اختيارات  عن  بمعزل  يكن  لم  وشروطا...  ووسائَل  ومراتَب  مفهوما  ا�جهاد  نصوص  تأو�ل 

ھ � 
ّ
ان مح�وما بمصا�ح ومطامع لم تكن دائما لـ"وجھ هللا"، وال �� سبيل إعالء  توظيفا��م، و�ع�ي تحديدا أن

حظ أّن تلك املصا�ح واألطماع �انت ��  واملال   �لمة الّدين كما هو مقّرر �� الّنصوص الّتأسيسّية اإلسالمّية. ا

أو احت�ا الّسلطة  بالّصراع من أجل اقتناص  أو  إّما بتوسيع املمالك،  رها و�دام��ا.  أغلب األحيان موصولة 

   ويعود ذلك إ�� أمر�ن:

را ع�ّ� بن    األول 
ّ

ما ينطق بھ الّرجال كما نّبھ إ�� ذلك مبك
ّ
هو أّن النّص حّمال أوجھ، وغ�� ناطق بذاتھ و�ن

(ت   طالب  صاحبھ  661هـ/ 40أ�ي  تحّ��ات  يحمل  ما  تأو�ل   �� قراءة  �ّل  وأّن  الّتحكيم،  حادثة   �� م) 

)Préjudiceناك قراءة دون تحّ��ات واف��اضات مسّبقة () وال يمكن أن ت�ون هprésuppositions  والسؤال ،(

 للمع�ى أم ال؟
ً
 لفعل القراءة منتجة

ً
   1الوحيد املشروع هو: هل ت�ون تلك التحّ��ات واالف��اضات ُمخصبة

ا�يأّما  
ّ
، ويغلب أن ي�ون عنيفا ��ذا القدر أو ذاك. و   الث هدفھ  فهو أّن الفعل ا�جهادي نفسھ فعل متعّدٍ

ال�ونّية   الطبيعة  تنبع من  خصيصة  وتلك  عليھ روحيا وجسدّيا،  والهيمنة  ماّديا ورمز�ا  اآلخر  إخضاع  هو 

 للّرسالة ا�حّمدّية نفسها مثلها مثُل املسيحّية وا�حداثة �� العصور ا�حديثة.

اس��ا من  جزءا  لتا 
ّ
مث قد  الّتار�خ  ع��  تّمتا  ت�ن 

ّ
الل واالختيار  االنتقاء  عملّي�ْي  شاملة  إّن  تأو�لّية  تيجّية 

أو تضييقھ، وتلبيس   املع�ى  القياس وتوسيع   �� ا�حجب واالستبعاد واملغالطة  عضد��ا عملّياٌت أخرى �� 

 �� االس��اتيجّية  هذه  خصائص  وتتجّسد  ا�حاجة...  حسب  املباينة  أو  بي��ا  للمماثلة  الّنصوص  سياقات 

قهاء ب�ن حكم�ن ل�جهاد بحسب نوعھ (جهاد طلب/  مختلف مباحث ظاهرة ا�جهاد، فمن جهة األح�ام مّ�� الف 

، فهو فرض ع�ن حينا وفرض كفاية حينا آخر، ولكّن هذه الّتوسعة �غيب عند ا�حاجة، في�ون  2جهاد دفع)

ْرُض َعْ�ٍن  ا�جهاد فرض ع�ن مهما �عّددت وسائلھ أو أنواعھ. يقول ابن القيم: " 
َ
ِجَهاِد ف

ْ
َس ا�

ْ
نَّ ِجن

َ
ْحِقيُق أ َوالتَّ

ْن ُيَجاِهَد ِبَنْوٍع ِإمَّ 
َ
ِلّ ُمْسِلٍم أ

ُ
� �

َ
َع�

َ
َيِد، ف

ْ
ا ِبال اِل، َوِ�مَّ

َ ْ
ا ِبامل َساِن، َوِ�مَّ

ّ
ا ِبالِل ِب، َوِ�مَّ

ْ
ل

َ
ق

ْ
َواِع" ا ِبال

ْ
ن
َ ْ
  وترّ�خ .  3ِمْن َهِذِه األ

 
1 - H.G. Gadamer, Vérité et méthode, 1ère édition partielle, Paris,Seuil, 19976. p298 

هل المدينة المالكي، تح.   كـثيرة،الجهاد  نوعيفي تمييز  المراجع القديمة -2
ٔ
بو عمر عبد هللا بن عبد البّر، الكافي في فقه ا

ٔ
انظر مثال: ا

 .463، 462، ص ص 1محمد بن محمد الموريتاني، د.ط.  مكـتبة الرياض الحديثة، الرياض، د.ت.ج
بي عبد هللا، زاد المعاد -3

ٔ
  .28، ص4ج ،1998روت،  ج، مؤسسة الرسالة، بي5في هدي خير العباد،  ابن القّيم، شمس الدين ا

راء القدامى في فصل: حكم الجهاد شرعا: فرض عين   حكم نوعياختلف القدامى في  
ٓ
الجهاد وقد استعرض القرضاوي بتفصيل مختلف ا

ن والسنة،
ٓ
حكامه وفلسفته في ضوء القرا

ٔ
م تطّوع. راجع: يوسف القرضاوي، فقه الجهاد، دراسة مقارنة ال

ٔ
م كـفاية ا

ٔ
ج، طبعة مزيدة 2ا

 وما بعدها.  65، ص 1، ج2009مكـتبة وهبه، القاهرة، ، ومنّقحة
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خذ أحيانا 
ّ
 ب�ن ا�جهاد من جهة والقْتل والقتال من جهة أخرى، ول�ن ات

ُ
�ادف

ّ
طا�عا    �� ا�خيال اإلسالمي ال�

ت ومشروط  
ّ
سان، فإّن ذلك املوقف مؤق

ّ
ل �� األمر باملعروف والن�ي عن املنكر بالقلب والل

ّ
سلمّيا ظاهرّ�ا يتمث

بحالة الّضعف وال�جز سواء �� حالة الفرد أو ا�جماعة، واألصل هو �غي�� املنكر باليد، وهو عالمة ع�� قوة  

 . 1اإليمان، إذ التغي�� بالقلب هو أضعف اإليمان

و�� املقابل تّم �غييب تأو�الت أخرى ملفهوم ا�جهاد وجدت فعال منذ القديم وما تزال، م��ا الّتأو�ل الّصو�ّ�  

، وهو مذهب  2الذي يرى أّن املقصود با�جهاد وا�جاهدة هو تزكية الّنفس ومحاسبة املؤمن لنفسھ ومراقب��ا

) يتيح إم� سامح  �� الّنظر فرديٌّ ال جما��ٌّ (الزٌم غ�� متعدٌّ
ّ
 اح��ام الغ�� وحّر�ة الّضم�� واالعتقاد ومبدأ الت

َ
انّية

ھ األد�ى إ�� روح العصر وقيمھ ا�حديثة. 
ّ
 والّتعا�ش... ولعل

الفاسق�ن/   املرتّدين/  (الكفار/  الدّين   �� ا�خالف�ن  جهاد  تكريس  تّم  ا�ختلفة  ا�جهاد  أنواع  ب�ن  ومن 

قارنة بجهاد �لمة ا�حّق �� وجھ الّسلطان ا�جائر وهو أفضل  م مفضوالالبغاة...)، بالرغم من اعتباره جهادا  

مقارنة با�جهاد ��    ومقّدما عليھمقارنة بمجاهدة النفس وهو ا�جهاد املعدود جهادا أك��،    وأصغرا�جهاد،  

األبو�ن أسلفنا، 3خدمة  كما  الّدفع  وجهاد  لب 
ّ
الط جهاد  ا�جهاد:  من  نوع�ن  ب�ن  قديما  الفقهاء  مّ��  ول�ن   .

  وقّيدو 
ّ
هن ال ينصرف إال

ّ
ا األّول باعتداء اآلخر أو ��ديِده للّدعوة ومنعها، فإّن ما تّم تكريسھ ح�ى صار الذ

إليھ، عند ذكر ا�جهاد، هو النوع األّول، وتّم إسقاط شرط االعتداء ليصبح ا�جهاد بمع�ى املبادرة بالقتل  

 تّم التوّسع ف
ٌ
ساهل �� إطالقھ حّ�ى بات ينطبق  والقتال مطلقا من �ّل شرط سوى "الكفر"، وهو شرط

ّ
يھ والت

ع�� أك�� أهل املعمورة، وصار اإليمان صفة تختص ��ا فئة قليلة من املسلم�ن السّنة، اعت��ت �� الفرقة  

. فكيف إذا علمنا أّن الّتكف��، م�ّ�ر ا�جهاد، لم يكن �� الغالب حكما موضوعّيا خاليا من أهداف  4الناجية

ات دنيو�ة حّ�ى بات من الّصعب الّتمي�� ب�ن مقصد �شر الّدعوة ومقاصد الغنيمة  الّسيطرة واإلخضاع لغاي

 

ضعف اإليمان"نص الحديث:  -1
ٔ
ى منكم منكرا فليغّيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ا

ٔ
. صحيح  "من را

 ).177، (رقم 42، ص1. مج2004مج. دار صادر، بيروت، 4دار صادر،  ،1ط مسلم،
ية (المجاهدة) الّصوفّية مقامات من الّثاني المقامالكريم القشيري  انظر كيف يصّدر عبد -2

ٓ
تية: باال

ٓ
  لنهديّنهم فينا جاهدوا ن"والذي اال

ية سبلنا
ٓ
با علي الدّقاق يقول: من زّين ظاهره بالمجاهدة حّسن  69، وإّن هللا لمع المحسنين" [العنكبوت، ا

ٔ
] ثم يضيف: "سمعت ا

، دار  2ط بالمشاهدة". الرسالة القشيرية في علم التصّوف تحقيق وإعداد: معروف زريق وعلي عبد المجيد بلطه جي،هللا سرائره 
 .98، 97د.ت.، ص ص  ،الجيل، بيروت

حاديث الثالثة على التوالي:  -3
ٔ
ّولانظر اال

ٔ
فضل الجهاد، فقال:  الحديث اال

ٔ
بي سعيد الخدري قال: سئل رسول هللا (ص) عن ا

ٔ
: "عن ا

خرجه الترمذي رقم  ة حّق عند سلطان جائر".كلم
ٔ
بو داود وابن ماجه والّنسائي.  1275ا

ٔ
: "قدم على الرسول صلى هللا  الحديث الّثانيوا

م قوم غزاة، فقال صلى هللا عليه وسلم: قدمتم خير 
ّ
كبر؟ عليه وسل

ٔ
كبر. قالوا: وما الجهاد اال

ٔ
صغر إلى الجهاد اال

ٔ
مقدم من الجهاد اال

نكره ابن تيمية. 373كره البيهقّي (وغيره) في كـتاب الزهد رقم ذبد هواه. قال: مجاهدة الع
ٔ
  : الثالث الحديث. وقيل إّنه ضعيف، وا

دم: "حدثنا
ٓ
بي بن حبيب حدثنا شعبة: حدثنا ا

ٔ
با سمعت قال: ثابت ا

ٔ
  هللا عبد سمعت قال: حديثه، في يتهم ال وكان الشاعر، العباس ا

ى النبّي  إلى رجل جاء يقول: عنهما هللا رضي عمر بن
ّ
ذنه  وسلم  عليه هللا  صل

ٔ
حّي  فقال:  الجهاد، في فاستا

ٔ
  قال:  نعم، قال: والداك؟". "ا

خر بإسناد ورد /3004 رقم 2/251مج 3فجاهد" ففيهما
ٓ
 .5972 قريب ولفظ ا

فاق   ،3ط ،البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الّناجية منهمعبد القادر  راجع: -4
ٓ
. الباب 1978الجديدة، بيروت، دار اال

وصاف الفرقة الناجية وتحقيق النجاة لها وبيان محاسنها، ص ص 
ٔ
 . 354 -299الخامس: في بيان ا
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(363) 

فــ وا�خارج؟  الّداخل   �� السياسّية  إلس�ات    والهيمنة  اس��اتيجّية  عن  عبارة  التكف��  "أصبح  القديم   ��"

يكن   ولم  [كذا].  إلغاؤهم  بل  ال  اإلسالمية  الساحة  داخل  والسياسي�ن  الفكر��ن  مة ا�خصوم 
ّ

ا�حك تكف�� 

(ا�خوارج) لع�ّ� ومعاو�ة واستحالل دمهما إال نقطة البداية ملسلسل من االنقسامات العقائدية واملذهبية  

يّتفق  1والسياسية" ح�ن  ففي  الفق�ّي،  الّتنظ��  عن  ت 
ّ

شذ ما  كث��ا  املمارسة  إّن  بل  فحسب،  هذا  ليس   .

اف�� (�� أحد قولي
ّ

  املالكية وا�حنفّية وا�حنابلة والش
ّ
ھ ال يجوز إال

ّ
ة �افية ل�جهاد وأن

ّ
ھ) ع�� أن الكفر ليس عل

، فإّن ما جرى فعال هو اعتماد الكفر معيارا �جواز ا�جهاد من عدمھ،  2�� حاالت ا�حار�ة واملقاتلة واالعتداء

دين   استنادا إ�� تأو�الت متشّددة، كقول ابن تيمّية: "�ل من بلغتھ دعوة رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم إ��

[األنفال:   الدين �لھ �  ھ يجب قتالھ (ح�ى ال ت�ون فتنة، و��ون 
ّ
هللا الذي �عث بھ، فلم �ستجب لھ، فإن

39"([3 . 

الّدولة أو توسيع رقع��ا، ثم صار   بناء  الّدعوة واستكمال  ة لنشر 
ّ
املل �� بدايتھ خارج  و�ان هذا ا�جهاد 

امل  من  خصومها  وتصفية  الدولة  أر�ان  لتوطيد  ��  داخلها  ا�جهاد  بجواز  الّتأو�ل  و�ان  بالّسلطة.  ��ّبص�ن 

، وع��  4الّداخل خاّصة �سبب االّ��ام بالرّدة أو الكفر أو الب�� محّل خالف دائم من وجهة نظر دينّية صرف

ع�� ما �ان  "ندم   املتتّبع ألخبار مالك بن نو�رة، كما جاءت �� "البداية وال��اية"، أّن مال�اسبيل املثال يجد  

أمره وتلوم �� شأنھ وهو نازل بم�ان يقال لھ البطاح فقصدها خالد بجنوده وتأخرت عنھ األنصار وقالوا:  من  

ا قد قضينا ما أمرنا بھ الصّديق
ّ
 .5فقال لهم خالد إّن هذا أمر ال بّد من فعلھ وفرصة ال بّد من ان��ازها" .إن

ن من مالك بن نو�رة  وهكذا تثبت املصادر التار�خّية السنّية أن خالدا �ان يرى �
ّ

� حروب الرّدة فرصة للتمك

 لغايات ال عالقة لها بالغايات ال�ي جّيش ا�خليفة من أجلها ا�جيش.

ر مازال إ�� اليوم َ�ستد�� أسئلة الباحث�ن. و�� أسئلة موصولة بمشروعّية   
ّ

وُ�الحظ أّن ذلك ا�حدث املبك

بحكم واحد (القتال) دون مراعاة ذلك االختالف    توصيف حاالت مختلفة توصيفا واحدا (الّرّدة) ومواجه��ا
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ٔ
ديان، سلسلة ا

ٔ
عبد اللطيف الهرماسي، ظاهرة التكـفير في المجتمع اإلسالمي من منظور العلوم االجتماعّية لال

 . 15ص . 2010، الدوحةراسات، مركز الجزيرة للد ،1، ط14
قدمين والمعاصرين، مجلة البحوث والدراسات اإلسالمية، العدد  -2

ٔ
، 2012، 28منير هاشم خضير العبيدي، جهاد الطلب بين اال

كاديمية، 
ٔ
 . 264-123ص ص ، http/ www.iasj.netموقع العراقية للمجالت اال

 .71ص، 1992دار الفكر العربي، بيروت،  د.ط. ابن تيمية، فقه الجهاد، تهذيب زهير شفيق الكبي، موسوعة فقه السنة، -3
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بو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ا 
ٔ
"عدّو هللا عدا على امرئ مسلم  بـ. فقد نعت خالدا 280، ص 3ج .1969 -1960، 2لقاهرة، طا

ته".
ٔ
قاتل   فقتله، ونزا على امرا

ٔ
ن ا

ٔ
مرت ا

ٔ
با بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "ا

ٔ
بي هريرة (... يا ا

ٔ
وعن ا

ق على حواشيه عبد   هللا عصم مني ماله ونفسه وحسابه على هللا"الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا، فمن قال: ال إله إال
ّ
. ضبط نّصه وعل

ديسوفت ودار صبح، الدار البيضاء،   طبعة جديدة ومنقحة، ،4الخالق محمود عالم، مج
ٔ
 . )6924(رقم  321، ص 4مج ،2016ا
حمد فهمي محمد، ط 3، الملل والنحل، وللتوسع في مواقف المرجئة، راجع مثال: الشهرستاني

ٔ
ق عليه: ا

ّ
جزاء، صّححه وعل

ٔ
دار  ، 2ا

 . 138، 137ص ، ص 1. ج 1992الكـتب العلمية، بيروت، 
 321، ص 6مج بيروت، د. ت. د.ط. ابن كـثير، البداية والنهاية، منشورات مكـتبة المعارف،  -5
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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. 1أ�حابھ أّن الّز�اة خاّصة بالن�ّي وحده، وال يحّق ألحد فرض أدا��ا إليھ املستند أحيانا ع�� تأو�ل آخر يرى 

و�� هذا السياق يتساءل أحد الباحث�ن: "كيف حصل أن تّم ا�جمع ب�ن حاالت مختلفة تحت مسّ�ى واحد: 

بنبوة م  �� ا�جاهلية، ومن لم يرجعوا عن  من آمنوا  إ�� ما �انوا عليھ  العن��ي، ومن عادوا  سيلمة واألسود 

إسالمهم ولك��م امتنعوا عن مواصلة دفع الز�اة مدع�ن أن اآلية (خذ من أموالهم صدقة...) موجهة إ�� الن�ي 

يد والصالة قبل أن  وحده وخاّصة بزمنھ؟ وما �� دالالت اع��اض عمر ع�� قتال هؤالء الذين أقروا بالتوح

ين�ل عند اج��اد أ�ي بكر؟ وما هو نصيب �ّل من الدي�ي والسيا��ي �� دوافع مختلف األطراف ال�ي شّقت  

 ؟ 2ودوافع �ل من أ�ي بكر وعمر" ،عصا الطاعة

سابقة   صار  قد  ف��ا  بكر  أ�ي  موقف  فإّن  الرّدة،  بحروب  حّفت  ال�ي  اإلش�اليات  هذه  �ّل  من  و�الّرغم 

وّجھ كث��ا من الفتاوى، كما هو الشأن �� فتوى ابن تيمّية �� الّتتار  
ُ
تأو�لّية، وقاعدة نموذجّية ُيقاس عل��ا، وت

ومن انضّم إل��م من املماليك. يقول ابن تيمية: "�ل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة  

رمضان أو الز�اة أو ا�حج أو تحر�م الفواحش أو  املتواترة [ذكر م��ا االمتناع عن الصلوات ا�خمس أو صيام  

ھ يجب قتالها باتفاق أئمة املسلم�ن. و�ن ت�لمت بالشها 
ّ
. فالتتار عنده  3ت�ن"دالزنا أو امليسر أو ا�خمر.]، فإن

كّفار ألّن اعتقادهم "�ان �� جنك�خان عظيما، فإ��م �عتقدون أنھ ابن هللا (...) و�قولون إن الشمس حبلت  

كتيبة  4أمھ..." [عن  ع��م  قفز  "فمن  موّ�حا:  تيمية  ابن  يقول  وف��م  مرتّد،  املماليك  من  ��م  �حق  ومن   .

اإلسالم ال�ي �� مصر والشام] إ�� التتار �ان أحّق بالقتال من التتار، فإن التتار ف��م املكره وغ�� املكره، وقد 

 . 5استقرت السنة بأن عقو�ة املرتّد أعظم من عقو�ة ال�افر األص��"

أو    
ً
مقّدسة ناقش، 

ُ
ت ال  ثابتة  قاعدة  خالفّيا  أصلھ   �� �ان  الذي  الّتأو�ل  اعتبار  غالبا  تّم  فقد  وهكذا 

ع�� ا�حكم �سبّيتھ و�شرّ�تھ.    ال�ي تضفي�املقّدسة. وجرى �� املقابل �غييب تلك املناقشات واالع��اضات  

ل�ي، و�ان ت��ير هذا االختيار الّتأو��ّ�    ووفق هذه االس��اتيجّية وقع االنحياز قديما وحديثا إ�� فعل ا�جهاد
ّ
الط

هو ا�حافظة ع�� كيان الدولة الف�ّي �� حروب الرّدة، وشرعّية املطالبة با�حكم واألحّقية بھ �� حروب الفتنة  

(أو   الدينّية  للّنصوص  مناسب  بتأو�ل  الدنيوّ�ة  املطالب  لهذه  شرعنة  عمليات  دائما  جرت  و�ن  الك��ى، 

 األحاديث) أو بت��يرات تّتخذ طا�عا �جالّيا.   اختالقها �� حالة

 السيف نا�خة لسبع�ن   املمارسة األو��ومن أشهر األمثلة ع��  
َ
آية (الّتأو�ل املناسب) اعتبار �عضهم 

هم   بالقتال  املقصودين  أّن  إ��  مخالفوهم  و�ذهب  والتعا�ش،  والتسامح  واملوادعة  املساملة  آيات  "آية من 

 

ورد   -1
ٔ
ويل، وقد ا

ٔ
حد الشعراء عن هذا الّتا

ٔ
وهم بنو –الطبري خبره بقوله: "قال عبد هللا الليثي، وكانت بنو مناة من المرتّدة عّبر ا

يورثها بكرا إذا مات بعده *** وتلك لعمر هللا قاصمة الظهر.  -ذبيان
ٔ
بي بكر/ ا

ٔ
طعنا رسول هللا ما كان بيننا *** فيا لعباد هللا ما ال

ٔ
(...) ا

 .246، ص 3ج مرجع سابق، الطبري، تاريخ الرسل والملوك،
ديان -2

ٔ
 . 44ص ، مرجع سابق،عبد اللطيف الهرماسي، ظاهرة التكـفير في المجتمع اإلسالمي من منظور العلوم االجتماعّية لال

 .126ص  مرجع سابق، ابن تيمية، فقه الجهاد، -3
 .133نفسه، ص  - 4
 .141نفسه، ص  - 5
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الذين نكثوا أيما��م الناقضون للعهد من مشر�ي العرب الذين بادروا املسلم�ن با�حرب ونكثوا عهدهم، وقد  

ُ َعِن  ﴿هللا موعد األشهر األر�عة ا�حرم. ومن اآليات ال�ي قيل بن�خها بآية السيف:    ضرب لهم َّ
ُم �

ُ
ال َيْ�َ�اك

ْ�ِ�ْم ِإنَّ 
َ
وا ِإل

ُ
ْقِسط

ُ
وُهْم َوت ُّ��َ

َ
ن ت

َ
ْم أ

ُ
ن ِدَياِرك م ّمِ

ُ
ِرُجوك

ْ
ْم ُيخ

َ
يِن َول ْم ِ�� الّدِ

ُ
وك

ُ
اِتل

َ
ْم ُيق

َ
ِذيَن ل

َّ
ْقِسِط�ال

ُ ْ
َ ُيِحبُّ امل َّ

َن﴾   �

ِد اْس ﴿] و8[املمتحنة :  
َ

ق
َ
ِ ف

ّ
وِت َوُ�ْؤِمن ِبا�

ُ
اغ

َّ
ُفْر ِبالط

ْ
َمْن َيك

َ
ّ�ِ ف

َ
�

ْ
ُد ِمَن ال

ْ
ش َن الرُّ َب�َّ د تَّ

َ
يِن ق َراَه ِ�� الّدِ

ْ
 ِإك

َ
َتْمَسَك  ال

ُ َسِميٌع َعِليٌم﴾ [البقرة :  ّ
َها َو�

َ
 انِفَصاَم ل

َ
َى ال

َ
ق

ْ
ُوث

ْ
ُعْرَوِة ال

ْ
ْم ِدينُ و﴿ ]256ِبال

ُ
ك

َ
ْم َوِ�َ� ِديِن﴾ [ال�افرون : ل

ُ
] .... 6ك

"1. 

انية    ومن
ّ
�� سياق تحديد    ،وهو املال�ي األشعرّي   ،(الّت��يرات املناسبة) ما أورده ابن خلدون املمارسة الث

موقفھ من خروج ا�حس�ن بن ع�ّ� ع�� يز�د بن معاو�ة، وقد جرى ما جرى تحت راية ا�جهاد من ا�جهت�ن: 

أهل ا�حرابة وقّد شق عصا الطاعة.    ا�حس�ن من أّن يز�د حاكم فاسق. وم�ّ�ر يز�د أن    م�ّ�ر ا�حس�ن الشر��ّ 

لت
ّ
ش� قد  ا�حادثة  هذه  أّن   �� شّك  تزال  ،وال  م�ان    ،وما  إ��  بالّنظر  ال  اإلسالمّي،  للّضم��  شديدا  حرجا 

��ا فحسب، بل ال�ي عرف  الّتقوى  الن�ّي و���  بھ و   كذلك  ا�حس�ن من  الّتنكيل الشديد  و��� إ��  بيتھ،  �أهل 

الّدينّية وحدها.   بالّنصوص  َ�عُسر فهُمها وت��يُرها  الّتمثيل الشنيع الذي �عّرض لھ �عد مقتلھ. و�� أفعال 

لذلك فقد �جأ ابن خلدون إ�� الّتمي�� ب�ن املستو��ن الدنيوّي والشر�ّ� ع�� نحو يدّل داللة قاطعة ع�� عدم  

ب ع�� ذلك أّن ما هو ممكن  الّتطابق بي��ما، فما ي�ون شرعّيا ومقبو 
ّ
ال قد ال ي�ون بالضرورة واقعّيا. و���ت

ساق مع قوان�ن العمران البشري    ،. وهكذا2ومقبول واقعّيا قد ال ي�ون سليما من وجهة نظر الّدين
ّ
فإّن اال�

ر العصبّية الضرورّ�ة للموقف مقّدمان ع�� األمر الشر�ّ�. وهو ما �ع�ي أن ا�حكم الشر�ّ� ليس 
ّ
مطلقا  وتوف

وال خالصا، بل هو مّتصل بقوان�ن االجتماع البشري أي بما هو دنيوّي إ�� درجة أّن هذا يمكن أن يحتّل م�ان  

 أنھ �� أمر دنيوي ال يضّره الغلط فيھ، وأما  
ّ
ذاك وحكَمھ. يقول ابن خلدون: "فقد تبّ�ن لك غلط ا�حس�ن، إال

ھ منوط بظّنھ، و�ا
ّ
ط فيھ ألن

َ
 ع�� ذلك"ا�حكم الشر�ّ� فلم �غل

َ
 . 3ن ظّنھ القدرة

ضرب ع��    ،و�ظهر الّتوظيف الّسيا��ّي �� مسألة أخرى من املسائل املوصولة با�جهاد
ُ
و�� ا�جز�ة ال�ي ت

الكّفار �عد الهز�مة أو قبلها شرطا ملنع القتال، فّمما ُيالحظ أن الكّفار واملشرك�ن العرب قد عوملوا بقسوة  

 

زهر، القاهرة، محرم جاد الحق علي جاد الحق، عطية صقر، نقض الفريضة الغائبة،  -1
ٔ
. 32، 31ص ص . 1414/2002نشر مجلة اال

ية السيف قوله:
ٓ
ُعُد  والمقصود با

ْ
وُهْم َواْحُصُروُهْم َواق

ُ
ُموُهْم َوُخذ ُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدت�

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ُتل

ْ
ُحُرُم َفاق

ْ
ْشُهُر ال َخ اال�

َ
ا انَسل

َ
ُهْم ُكل�  ﴿فِإذ

َ
 ل

ْ
وا

َقاُمو  َوا�
ْ
ِحيٌم﴾ [َمْرَصٍد َفِإن َتاُبوا ُهْم ِإن� ّ�َ َغُفوٌر ر�

َ
 َسِبيل

ْ
وا

�
َكاَة َفَخل  الز�

ْ
َتُوا

ٓ
َة َوا

َ
ال  الص�

ْ
 ] 5 التوبة:ا

فان القوَل 
ّ
ّن  يفّند المؤل

ٔ
ية السّ  با

ٓ
تية: ا

ٓ
ربعين سورة بالحجج اال

ٔ
ية في ثمان وا

ٓ
ربع عشرة ا

ٔ
ية وردت في مشركي  -1يف نسخت مائة وا

ٓ
ن اال

ٔ
ا

مم العرب الذين ال عهد لهم، فقد ب
ٔ
هل الكـتاب وال اال

ٔ
دؤوا المسلمين بالقتال ونقضوا عهدهم، وهي ال تشمل غيرهم من المشركين وال ا

خرى. 
ٔ
ّول -2اال

ٔ
خر السورة ما يوقف العمل با

ٓ
ّن في ا

ٔ
توا الزكاة فخلوا سبيلهم إّن هللا  هاا

ٓ
قاموا الصالة وا

ٔ
، ويعني قوله: (... فإن تابوا وا

ية 
ٓ
ية واردة في موضعها، إذ اإلعمال مقّدم على اإلهمال. المرجع نفسه،  -3 التوبة.من سورة  5غفور رحيم) من اال

ٓ
ن كّل ا

ٔ
نه ال نسخ وا

ٔ
ا

 .32ص

هل السّنة، والّصبر على الحاكم الغشوم بدال من الفتنة التي تدوم.  -2
ٔ
 انظر القول بسلطان الغلبة عند ا

ادس من  . انظر: كامل الفصل السّ 383ص . 1982درسة، بيروت، دار الكـتاب اللبناني ومكـتبة المد. ط.  ابن خلدون، المقدمة، -3
ّن الث من المقّد الباب الثّ 

ٔ
 . 284 -279ة ال تتّم، ص ص ة من غير عصبيّ ينيّ عوة الّد الّد   مة: في ا



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا
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بأن   الفقهاُء  م 
َ

َحك إذ  الكّفار  إضافّية،  سائر  مع  يجري  ما  خالف  (ع��  لهما  ثالث  ال  خياران  عل��م  ُ�عرض 

واملشرك�ن). وهما: اإلسالم أو القتل، وال حّق لهم �� اختيار ا�جز�ة، في�ونوا من أهل الذّمة. وال مع�ى للّت��ير  

إسال  ُير��  كما  إسالمهم  لرجاء  إم�انية  فال  يفهمونھ،  وهم  بلسا��م  نزل  القرآن  بأّن  ح�ن  القائل  غ�ِ�هم  م 

مختار�ن الدين  دخلوا  قد  �انوا  العرب  إّن  للقول  وال  القرآن،  ويعرفون  املسلم�ن  إ��  1يخالطون  واألد�ى   .

لون عدّوا داخلّيا ونموذجا ُ�غري غ�َ�هم برفض الّدين ب�ّل ما �عنيھ ذلك من توه�ن داخ�ّ�  
ّ
ا�حقيقة أّ��م يمث

الّسلطة   ،للّدولة ع��  املنازعة  ع��  قدرة  بفاعلي��ا    ومن  محتفظة  ت 
ّ
ظل ال�ي  القبلّية  العصبّية  بتوّسل 

ا�جز�ة، فمذهب   م��م  تؤخذ  أن  يجوز  �� من  الفقهاء  اختلف  "وقد  املقد��ي:  قدامة  ابن  يقول  وسطو��ا. 

. وعند أ�ي حنيفة تؤخذ من جميع الكفار بما �� مشر�ي العربالشاف�� وأحمد تؤخذ من جميع الكفار عدا  

اب قد حكم، ح�ن وِ�َ� ا�خالفة،  2"دون العربعاجم  ذلك عبدة األوثان األ 
ّ
. و�� املقابل، فإّن عمر بن ا�خط

ھ "يقبح بالعرب أن يملك �عضهم �عضا، وقد وّسع هللا، وفتح األمصار"
ّ
. ولعّل عمر قد قّدر أّن الّتأليف  3بأن

ھ ال يمكن ردّ 
ّ
 كال املوقف�ن املتقابل�ن إ�� البعد أو�� لتقو�ة الّدولة الفتّية من الّداخل. وأّيا ما �ان األمر فإن

الّدي�ّي، بل إ�� الّتدب�� الّدنيوّي، ومقتضيات الّسلطة. وكذا األمر من جهة "املرتّدين"، فقد ي�ون موقفهم  

رفضا للسلطة املركزّ�ة القرشّية �� ذلك الوقت أك�� منھ رفضا للّدين ا�جديد، ورأوا �� الّز�اة خضوعا تأباه  

 قيم القبيلة. 

خذت و�ُ 
ّ
 م��ا الّتضييق عل��م. وقد ات

ُ
ّمة أنفَسهم يخضعون إ�� إجراءات كث��ة الهدف

ّ
الحظ أّن أهَل الذ

ما �� مّما أمر بھ عمر بن  
ّ
الّنصوص املقّدسة، و�ن تلك اإلجراءات أش�اال عديدة ليس لها وجود صر�ح �� 

ار �� أوساطهم ووضع ق
ّ
اب وتا�عھ ف��ا الفقهاُء، وم��ا جعُل الّزن

ّ
ال�سهم دون العمائم وتجّنب التشّبھ  ا�خط

أّن سفيان   األصفها�ي  الّرحائل... وروى  �سا��م من ر�وب  ومنع  و�عالهم،  لباسهم وسروجهم   �� باملسلم�ن 

ورّي سئل: "أصافح ال��ود والنصارى؟ فقال برجلك �عم"
ّ
ھ ضرب  4الث

ّ
، و�مكن الّنظر إ�� هذا وذاك ع�� أن

الذي ال سند نصّيا  "االستفزاز"  املز�جة لضم�ٍ�    من  "البينّية"  الطائفة من حالة  لھ من أجل إخراج هذه 

ا�جماعة   �� فتذوب  ش�لّيا)  (ولو  تؤمن  أن  و�ّما  قتالها،  فيحّل  العهد  تنقض  أن  فإّما  ل�حسم،  متحّفز 

 اإلسالمّية. 

بالفو��ى  ل ذلك ��ديدا 
ّ
القرآن لعموم املسلم�ن دون تخصيص، ومث  �� إ�� ا�جهاد  الّدعوة   ول�ن وردت 

والف�ن الّداخلّية كما أثبتت ذلك وقائع التار�خ الكث��ة، فإّن الفقهاء قد سعوا إ�� إضفاء الشرعية الدينّية  

 

 وما بعدها   832ص  2، جمرجع سابقؤخذ منهم الجزية في: يوسف القرضاوي، فقه الجهاد، انظر اختالف الفقهاء في من تُ  -1
دار الكـتب للطباعة  ،3ج، ط15ابن قدامة المقدسي، المغني، تح. عبد هللا بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو،  -2

   .التشديد مّني)( 28، ص13ج. 1997والنشر والتوزيع، الرياض، 
 . 240، 239ص ص ، 3ج مرجع سابق، الطبري، تاريخ الرسل والملوك، -3
صفياء -4

ٔ
ولياء وطبقات اال

ٔ
حمد اإلصفهاني، حلية اال

ٔ
ذى  للتوسّ  .379، ص 6ج 1974الكـتاب العربي، بيروت،  ،ا

ٔ
ع انظر كذلك في ا

هل الكـتاب: ابن تيمية، فقه الجهاد، 
ٔ
نفسهم في   وما بعدها. 159صمرجع سابق، ا

ٔ
ّمة من شروط على ا

ّ
هل الذ

ٔ
انظر كذلك ما وضعه ا

خبارها... "التاريخ الكبير"، دمشق ما يعرف بالعهدة العمرّية في: 
ٔ
ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة هللا، تاريخ تهذيب دمشق وا

 .179، ص 1هـ، ج1329بيروت ، دار المسيرة
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ع�� احت�ار و�ّ� األمر (ا�حاكم القائم) �حّق إعالن ا�جهاد من عدمھ لقطع الطر�ق ع�� �ّل مّدع للقيام ��ذا  

ائر�ن ع�� الّدولة
ّ
من �ّل غطاء شر�ّ� ممكن، إذ �غلب ع�� الظّن أّن    "الفرض"، وهكذا تّمت �عر�ة �ّل الث

 من �شديد  
ّ

مقصود الفقهاء هو ا�جهاد "الّداخ��" �� املقام األّول ال "ا�خار��"، وهو ما يمكن أن �ستشف

أحد األحاديث النبوّ�ة ع�� االكتفاء بتحميل و�ّ� األمر وزرا أخروّ�ا م�ى تقاعس عن "ا�جهاد ا�خار�ّ�"، ح�ى 

ورة عليھ (ا�جهاد الّداخ�ّ�)،  ال ي�ون هذ
ّ
عن الن�ي قال:    فقد روى البخاري عن "أ�ي هر�رةا بدوره ذريعة للث

ُھ  
َ
ِإنَّ ل

َ
ِ َوَعَدَل، ف

َّ
َمَر ِبَتْقَوى �

َ
ِإْن أ

َ
ى ِبِھ، ف

َ
ق ُل ِمْن َوَراِئِھ َوُ�تَّ

َ
ات

َ
 ُيق

ٌ
ة َما اِإلَماُم ُجنَّ اَل  «ِإنَّ

َ
ْجًرا َوِ�ْن ق

َ
ِلَك أ

َ
ِإنَّ  ِبذ

َ
ْ�ِ�ِه ف

َ
ِ�غ

ْيِھ ِمْنُھ»
َ
 . 1َعل

تأو�الت كث��ة   تلّبس بھ من إش�الّيات قد �ان دائما محّل  إّن مفهوم ا�جهاد وجميع ما  وخالصة القول 

ھ قد تّم باستمرار استبعاد الّتأو�الت ال�ي ال �ستجيب إليديولوجيا السلطة السياسّية القائمة  
ّ
متنّوعة، وأن

الّد  والّسلطة  مخالفة  ومصا�حها  أحيانا  بدت  مهما  أخرى  تأو�الت  تكريس  مقابل   �� لها،  ا�خادمة  ينّية 

ب منطق الّسلطة ع�� منطق الّنّص. وقد سلك تأو�ل اآليات  
ّ
للّنصوص املؤّسسة ذا��ا، �اشفة بذلك عن �غل

 عموما ثالثة مسالك: 

وهو    ،واإلطالق لألح�ام  الع��ة �عموم اللفظ ال بخصوص السبب، و�نحو من�� التعميم  تأو�ل يرى أّن   -1 

املسلك الذي غلب ع�� املدّونة الفقهية �� مسألة ا�جهاد، ومنھ �سّرب الّتوظيف اإليديولو�ّ� للّدين عموما  

 وملسألة ا�جهاد خصوصا. 

وتأو�ل �س�� إ�� تدّبر أسباب ا�حكم ونزولھ، و�ضع �� االعتبار الّسياقات واملال�سات ال�ي حّفت ب�ّل    -2 

ق إليھ دائما قراءات آيات ا�جهاد.حكم، وهو مسل 
ّ
َوف

ُ
 ك لم ت

يتجاوز حرفّية    -3  الّنظر   �� من�ج  الّزمن، وهو   �� را 
ّ

متأخ إ�� حّد ما هامشّيا، وظهر  ظّل  ثالث  ومسلك 

ه)، وصوال �� 1388هـ/ 790وع من التأو�ل إ�� أ�ي إ�حاق الشاط�ي (ت  النّص إ�� مقاصده. ويعود هذا النّ 

ل الفا��ي (ت  1973الطاهر بن عاشور (ت  العصر ا�حديث إ�� محمد  
ّ
) ومحمد الطال�ي وتحليلھ  1974) وعال

) أوسع  Analyse vectorielle(2الّسه�ي  وقابلّية  أك��  بمرونة  للّنّص  �سمح  ال�ي  القراءة  نرى،  فيما  وهو،   .

والسياسّية    املتغّ�� بحسب الشروط االجتماعّية  مقصود القارئ الستيعاب �ّل جديد، ألّ��ا تضع �� اعتبارها  

اط�ي: "املقاصد ضر�ان:  املقصود اإلل�يّ والتار�خّية، ووفق أفقھ املعر�ّ� �� �ّل زمان، فضال عن  
ّ

. يقول الش

ف"
ّ
. وهذا الّتمي�� ب�ن مقصود الشارع ومقصود  3"أحدهما يرجع إ�� قصد الشارع واآلخر يرجع إ�� قصد امل�ل

ف مهّم �� عصره، ولكّنھ اليوم غ�� �اٍف �
ّ
� ظّل منا�ج القراءة ا�حديثة ال�ي بّينت أّن �ّل ما �عّ�� عنھ هو  امل�ل

مقصود �شري، وال سبيل إ�� اّدعاء مطابقة هذا املقصود البشري للمقصود اإلل�ي. وهو أمر يؤّ�ده الّتمي��  

 

 .)2957رقم (، 241ص ،2، صحيح البخاري، مرجع سابق، مجالبخاري  -1
ديان،ظاهرة التكـفير في المجتمع عبد الباقي الهرماسي، نقال عن:  -2

ٔ
 43ص  مرجع سابق، اإلسالمي من منظور العلوم االجتماعّية لال

 (بتصّرف). 
حكام في المقاربات الحديثة والمعاصرة،5، ص2الشاطبي، الموافقات، ج -3

ٔ
يات اال

ٓ
  موقع مؤمنون بال . نقال عن: بسام الجمل، ا

بحاث 
ٔ
 .6، ص www.mominoun.com .2016حدود للّدراسات واال

http://www.mominoun.com/


ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا
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ِ�� َسِبيِل  القرآ�ّي ب�ن العلم اإلل�ّي املطلق والعلم البشري ا�حدود والنس�ّي واملنقوص دوما، كقولھ: ﴿اْدُع إِ 

ُم ِبَمن َضلَّ 
َ
ْعل

َ
َك ُهَو أ ْحَسُن ِإنَّ َر�َّ

َ
ِ�ي ِ�َ� أ

َّ
ُهم ِبال

ْ
َحَسَنِة َوَجاِدل

ْ
ِة ا�

َ
ْوِعظ

َ ْ
َمِة َوامل

ْ
ِحك

ْ
َك ِبا� ُم  َرّ�ِ

َ
ْعل

َ
 َعن َسِبيِلِھ َوُهَو أ

ْهَتِديَن﴾ 
ُ ْ
 .1]125 النحل:[ ِبامل

 :أنکرهالجهاد في عصر الحداثة: مکر الّتاریخ بمن  -3

ينصرف االهتمام، عند ا�حديث عن ا�جهاد �� عصر ا�حداثة، إ�� الّتأو�الت ال�ي تبّن��ا حر�ات اإلسالم  

األع��   أبو  أّولها  كما  ارحة، 
ّ

والش م��ا  سة  ؤّسِ
ُ
امل ا�جهاد  نصوص  انطالقا من  ا�جهادّية  وا�حر�ات  الّسيا��ي 

ري 1966)، فسّيد قطب (ت  1979املودودي (ت  
ّ
تلك ا�حر�ات �شقّ��ا. و�مكن القول، بداية،    )، ان��اًء بمنظ

أِن استعادت املواقف   للقياس عليھ، ف�ان  إ�� املا��ي  تّتجھ  لتلك ا�حر�ات قد جعلها  الّسلفي  ا�ع 
ّ
الط إّن 

أّما   �شّددا،  األك��  التأو�الت  م��ا  وانتقت  سياقا��ا،  خصوصّية  تفّهم  وال  ظروفها  اعتبار  دون  القديمة، 

 أو ال��و�ُن  الّتأو�الت األخرى ال
ً
�ي خالف��ا ونازع��ا الشرعّية، ف�ان لها م��ا موقفان: إّما الّتغا��ي ع��ا جملة

روف ا�حديثة، ولم تجعل لها وزنا �� تكييف مواقفها من  
ّ
من شأ��ا. وذهلت تلك ا�حر�ات، �� املقابل عن الظ

العص قيم  ف��ا  �غّ��ت  ال�ي  روف 
ّ
الظ تلك  با�جهاد.  املّتصلة  املسائل  ومنا�جها،  مختلف  املعرفة  وأسس  ر، 

و�غّ��ت ��ا مالمح العالم ا�جغرافّية والسياسّية واالقتصادّية والعالقات ب�ن الّدول واألمم، واختلفت األذواق  

الّتصّورات   تجاوز  ھ 
ّ
�ل بذلك  وتّم  ا�خ...  وا�جماعات  األفراد  ب�ن  والتعامل  العيش  وطرق  واملأ�ل  امللبس   ��

جميع    �� القديمة  من  واملفاهيم  بديال  والفرد،  ال�خص  مفهومي  ع��  القائمة  املواطنة  ت 
ّ
فحل ا�جاالت، 

نائّيات القديمة: (أحرار/ عبيد)، (مسلمون/ كفار وأهل ذمة)، (خاصة/ عامة). و�غّ��ت الب�ى االجتماعية،  
ّ
الث

وشرعة   الّدو��  القانون  وحّل  والّرعّية.  وا�جماعة  القبيلة  بدل  وا�جتمع،  الشعب  مفاهيم  األمم  فظهرت 

املّتحدة محّل الزوج: دار ا�حرب ودار الّسلم... وسادت قيمة الّتالزم ب�ن ا�حّق والواجب �� عالقة ا�حاكم 

اعة القديمة. و�اتت شرعّية ا�حكم �ستمّد من الّناس ع�� االنتخاب واالستفتاء، ال  
ّ
با�ح�وم بدل قيمة الط

 .2من مصادر غيبّية مفارقة ع�� البيعة والوالء إ�خ...

ت �س�� إ�� استدعاء املواقف املوروثة، و�� 
ّ
ومع ذلك، فإّن ا�حر�ات ا�جهادّية والسلفّية عموما قد ظل

أّ��ا ت�ّنٍ لتأو�الت قديمة دون أخرى،    األّول تأو�الت �� سياقها األص�ّ�، وتأو�الت "مضاعفة" اليوم لسبب�ن:  

ا�ي و�� االختيار نفسھ تأو�ل. و 
ّ
أيضا نّص، و�تّم تأو�لھ بجعل وقائعھ مشا��ة لهذه  هو أّن الواقع املعاصر    الث

 

ُمْهَتِديَن﴾ [ -1
ْ
ُم ِبال

َ
ْعل ُم َمن َيِضل� َعن َسِبيِلِه َوُهَو ا�

َ
ْعل َك ُهَو ا� نعام:انظر كذلك قوله: ﴿ِإن� َرب�

ٔ
ِكَر  117 اال

ُ
ا ذ  ِمم�

ْ
وا

ُ
ُكل  َتا�

�
ال ُكْم ا�

َ
]. وقوله: ﴿َما ل

وَن ِبا� اْسُم ّ�ِ 
�
ُيِضل

�
ِثيراً ل ْيِه َوِإن� كـَ

َ
ِرْرُتْم ِإل

ُ
 َما اْضط

�
ْيُكْم ِإال

َ
َم َعل ا َحر� ُكم م�

َ
َل ل ْيِه َوَقْد َفص�

َ
ُمْعَتِديَن﴾  َعل

ْ
ُم ِبال

َ
ْعل َك ُهَو ا� ٍم ِإن� َرب�

ْ
ْهَواِئِهم ِبَغْيِر ِعل

نعام:[
ٔ
ِم 119 اال

ْ
ِعل

ْ
َن ال ُغُهم ّمِ

َ
ِلَك َمْبل

َ
ُم ِبَمِن اْهَتَدى﴾ [  ]. وقوله: ﴿ذ

َ
ْعل ُم ِبَمن َضل� َعن َسِبيِلِه َوُهَو ا�

َ
ْعل َك ُهَو ا� ]. وقوله:  30  النجم:ِإن� َرب�

ُمْهَتِديَن﴾ [
ْ
ُم ِبال

َ
ْعل ُم ِبَمن َضل� َعن َسِبيِلِه َوُهَو ا�

َ
ْعل َك ُهَو ا�  ].7  القلم:﴿إن� َرب�

رستها الحداثة: -2
ٔ
 للتوّسع في القيم التي ا

- Jean-Marie Domenach, Approches de la modernité. Edition Marketing,1986. Chap. V. et chap.VI. pp125-
174  
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الواقعة القديمة أو تلك. وا�جامع ب�ن الّتأو�ل�ن قديما وحديثا هو االستمرار �� الّتوظيف اإليديولو�ّ� ملسألة  

 ا�جهاد.

ف، ت��ز سردّية ا�جهاد ا
ّ
لّدينّية ففي الواقع العر�ّي واإلسالمّي املعاصر املوسوم بالتبعّية واالحتالل والتخل

الّتنمية والتقّدم إ��  1بديال من سردّية املقاومة والّتحر�ر ومطلب  ح، استنادا 
ّ

رو ا�جهاد املس�
ّ
، فيعلن منظ

اآلية ا�خامسة من سورة الّتو�ة، أّن "�ل �افر ع�� وجھ األرض لم �سالم اإلسالم، ولم ��ادن أهلھ بذمة أو  

رك2"هدنة أو أمان، فهو �افر محارب ال عصمة لھ مطلقا
ّ

ة الكفر والش
ّ
، وليس  3، وأّن األمر بالقتال هو لعل

ف، وهكذا يمكر الّتار�خ بمن يّتخذ موقفا عدمّيا منھ، فُيفرغ قضّيتھ  
ّ
�سبب االحتالل أو االستغالل أو التخل

 من �ّل مشروعّية من وجهة نظر إ�سانّية حديثة.  

واإليمان   الكفر  ثنائّية  ع��  املؤّسس   
َ

املوقف هذا  أو  ويستتبع  االحتالل/الّتحر�ر  ثنائية  (بدل 

الّتخلف/التقّدم) اعتباُر األرض قاطبة دار حرب وس�اَ��ا جميعا محار��ن. يقول راشد الغنو��ي: "األصل �� 

ري ا�جهاد ا�حديث  4عالقة املسلم�ن �غ��هم �� ا�حرب وليس السلم"
ّ
، وهو موقف ي��ّدد كذلك عند منظ

واقف املتشّنجة وأشباِهها عن حجم االرتباك الذي �عانيھ ا�حر�ات  . و�كشف تفّحص هذه امل 5بال استثناء

 العالم وتداخل ما �ان ُ�سّ�ى بدار ا�حرب بما �ان 
ُ
ا�جهادية وتّيارات اإلسالم الّسيا��ي �عد أن انقلبت صورة

 �سّ�ى دار الّسالم. 

��ي، ولكّن وجھ ا�جّدة  وليس صدفة أن تنشط دعوات "ا�جهاد الّداخ�ّ�"، وهو تأو�ل لھ سند �� املا     

ھ �س��دف، ع�� نطاق واسع، ا�جتمع املسلم إسالما تقليدّيا موروثا. و�ن �ان عبد ا�جيد الشر�� 
ّ
فيھ هو أن

يذهب إ�� اعتباره نوعا جديدا تماما �� ا�جال السّ�ّي يضاف إ�� جهاد الطلب وجهاد الّدفع املعروف�ن. يقول  

وزة املسلم�ن أو لنشر اإلسالم لدى غ�� املؤمن�ن بھ. أما ا�جهاد املقصود  الشر��: "ا�جهاد هو إما للدفاع عن ح

بھ املسلمون أنفسهم فهذا �ان موجودا لدى �عض الفئات من الشيعة، ولكّنھ غر�ب �ّل الغرابة عن اإلسالم  

 .6السّ�ي الكالسي�ي"

ام وا�جتمع مًعا قوُل أم�� جماعة ا�جهاد املصرّ�ة 
ّ
ُرها: "األح�ام ال�ي �علو   ومن نماذج تكف�� ا�ح�

ّ
ومنظ

املسلم�ن اليوم �� أح�ام الكفر بل �� قوان�ن وضعها الكفار وس��وا عل��ا املسلم�ن (...) وح�ام العصر قد  
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�عددت أبواب الكفر ال�ي خرجوا ��ا من ملة اإلسالم بحيث أصبح األمر ال �شتبھ ع�� �ل من تا�ع س����م،  

ام مّما سبق  1هذا باإلضافة إ�� قضية ا�حكم"
ّ
. وقد استّمدت �ل الّتنظ��ات ا�جهادّية ا�حكَم بتكف�� ا�ح�

إليھ أبو األع�� املودودي من قول با�حاكمّية، ومفادها أّن "األمر وا�حكم والتشريع �لها مختّصة با� وحده، 

أّما تكف��   .2وليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو شعب بل للنوع البشري �افة ��يء من سلطة األمر والتشريع"

 .3ا�جتمع فتعود فيھ ا�حر�ات ا�جهادّية إ�� تنظ��ات سيد قطب وقولھ بجاهلية ا�جتمعات املعاصرة

د اختيار هذه ا�جماعات لـ
ّ

"�جهاد الّداخ��" عن و�� قوُل محمد عبد السالم فرج رّدا ع�� قول   ومّما يؤك

�عضهم بأّن ا�جهاد اليوم هو تحر�ُر القدس: "أوال قتال العدو القر�ب أو�� من قتال العدو البعيد. ثانيا أن  

هذا   هل  اآلن:  فالسؤال  النصر.  تحقق  إن  ح�ى  ستن�ف  املسلم�ن  لصا�حدماء  اإلسالمية    النصر  الدولة 

ئمة؟ أم أن هذا النصر هو لصا�ح ا�حاكم ال�افر وهو تثبيت ألر�ان الدولة ا�خارجة عن شرع هللا (...)  القا

ا�ح�ام" هؤالء  هم  اإلسالم  بالد   �� االستعمار  وجود  أساس  إن  املوقف  4ثالثا:  ب ع�� هذا 
ّ
نرت أن  و�مكن   .

� األّول استنتاج�ن:  
ّ
اع ع�� الّسلطة أي إيديولوجّيھ سلطوّ�ة، : أّن "ا�جهاد الداخ��" هو مجّرد اس��اتيجّية للن

آلّيا   يرّجح  دنيو�ٍة)  منفعٍة  طلِب   
ُ
ش��ة فيھ  ليس  مقياس  (وهو  الّدين  عن  والبعد  الكفر  مقياس  فإّن   

ّ
و�ال

ھ األ�عد عن الّدين.  
ّ
ا�يمواجهة العدّو البعيد ألن

ّ
ھ من الوا�ح أّن دعامة هذا القول �� تكف�� ا�حاكم  الث

ّ
: أن

ل مخصوص  تأّول  وتصّور  وأّن  الّدين،  فروض  من  فرض   �� الّ��اون  أّن  تبّ�ن  فإْن  اإلسالم،   �� ا�حكم  نظام 

ة ا��ار �ّل ما ُب�ي عليھ.
ّ
 األح�ام املوروثة غ�ُ� ُمخرج من املل

و�� سياق الّتأسيس لضرب من ا�جهاد ال�و�ّي يجمع ب�ن ا�جهاد الّداخ�� وا�جهاد ا�خار�ّ� معا، من أجل  

ھ من املمكن أن تخضع شعوٌب أو فئات  إقامة خالفة عامليّ 
ّ
ة، مّ�� سّيد قطب ب�ن الّدين والعقيدة معت��ا أن

من ا�جتمع إ�� م��اج اإلسالم العاّم و�ن لم �عتنق عقيدتھ، و�� خالصة انت�ى إل��ا من �عر�ف مخصوص  

با ع�� ذلك
ّ
ضرورة اإلطاحة ب�ل    لإلسالم مفاده تحر�ُر اإل�سان من العبودّية للعباد ليعبد رّب العباد، مرت

ا�ح�ومات �� العالم حّ�ى يتسّ�ى لألفراد اختيار العقيدة ال�ي ير�دو��ا، ولكّنھ �ستدرك بما ينقض مفهوم  

ا�حّر�ة ا�حديث، إذ "هذه ا�حر�ة ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن ي�ونوا  

ما يقوم ع�� فهم  5دون هللا"  عبادا للعباد وأن يّتخذ �عضهم �عضا أر�ابا من
ّ
. وال مراء �� أّن هذا الّتأو�ل إن

ضّيق ملفهوم العبودّية بدل االستخالف املقت��ي ملع�ى ا�حرّ�ة ا�حّق والقدرة ع�� االختيار، فضال عن ار��ان  

 

لعصر في ردة عن  . ويقول في تكـفير الحكام: "فحكام هذا ا5ص ط. د.ت. د. محمد عبد السالم فرج، الجهاد، الفريضة الغائبة، -1
سماء وإن صام 

ٔ
و الصهيونية، فهم ال يحملون من اإلسالم إال اال

ٔ
و الشيوعية ا

ٔ
اإلسالم تربوا على موائد االستعمار... سواء الصليبية ا

ّنه مسلم"وصلى وادّ 
ٔ
 . 6ص .عى ا
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(اإل�ستميھ/  املعرفة  لنظام  عتيق  تصّور  إ��  ا�خطاب  وأسباب  épistémèهذا  املع�ى  احت�ار  ع��  يقوم   (

 خالص وامتالك ا�حقيقة...ا�

ومهما يكن من أمر، فإّن ما يمّ�� الّتأو�الت القديمة املتطّرفة عن مثيل��ا ا�حديثة أّن هذه ليست سوى  

القدر أو ذاك �� ظروف مخصوصة. وغالبا ما يقع ا�خلل    إبداع ��ذااس��جاٍع ألصل قديم، �� ح�ن أّن األو��  

 مثل�ن:  �� القياس ا�خاطئ عل��ا. ونضرب ع�� ذلك

: استحضار موقف قديم �عت�� طلب العلم (�� معناه القديم) أد�ى مرتبة من ا�جهاد بدعوى أّن  األّول 

ا�ي عي�ي، ومحاولة إجرائھ �� الواقع اليوم. وهو قياس يذهل فيھ أ�حاب هذا الّتأو�ل عن  
ّ
األّول كفائي والث

ل إ�� سالح أشّد قّوة وفت�ا من جميع األس�حة  من�لة العلم �� العصر ا�حديث، وتحّول املعرفة �� جميع ا�حقو 

املاّدية األخرى. يقول محمد عبد الّسالم فرج: "هناك من يقول إن طر�ق ا�جهاد اآلن هو اال�شغال بطلب  

العلم، وكيف نجاهد ولسنا ع�� علم؟ وطلب العلم فر�ضة، ولكننا لم �سمع بقول واحد يبيح ترك أمر شر�ّ�  

بحّجة العلم خاّصة إذا �ان هذا الفرض هو ا�جهاد، فكيف ن��ك فرض ع�ن    أو فرض من فرائض اإلسالم

من أجل فرض كفاية؟ (...) وهناك مجاهدون منذ بداية دعوة الن�ي محمد ص�� هللا عليھ وسلم و�� عهود  

 . 1التا�ع�ن ح�ى عصور قر�بة لم ي�ونوا علماء وفتح هللا ع�� أيد��م أمصارا كث��ة"

ا�ي    
ّ
لوضع العر�ّي اإلسالمّي املعاصر ع�� أوضاع ما �عد وفاة الرسول وحدوث الرّدة أو بما  : قياس االث

ھ اليوم ع�� ما قام بھ املسلمون حي��ا كما لو أّن شيئا لم  
ُ
�ان عليھ املسلمون األوائل، وقياس ما ينب�� فعل

حظة من الّتار�خ، وهو تأو�ل للوا
ّ

ف منذ تلك ال�
ّ
قع املعاصر من أجل املماثلة بينھ  يتغّ��، أو أّن الّزمن قد توق

هما اختالفا شديدا. من ذلك  
ُ
ا ب�ن الواقع�ن لتبّ�ن اختالف

ّ
و��ن حدث تار��ّ� قديم �عينھ �� ا�حكم، ولو قارن

ھ "إذا أخذنا مصط�ح الردة باملع�ى الذي أعطتھ لھ ا�جماعة اإلسالمّية األو��: أي رفض الرسالة ا�حّمدّية  
ّ
أن

سليم ب�
ّ
ّح��ا، وا�خروج من حض��ة اإلسالم �عد دخولها، فال مناص من طرح السؤال: أّي مع�ى  �عد سبق الت

لكالم عن الرّدة �عد أن أصبح اإلسالم وراثيا، أي عبارة عن موروث اجتما�� دي�ي �عيد إنتاجھ مؤسسات  

غا��ي عن تلك . ملاذا يقع إذن التّ 2التنشئة كما �� ا�حال بالنسبة لألغلبية [كذا] الساحقة من املسلم�ن"

ھ من دون هذا الّتلبيس ال يمكن ت��ير "ا�جهاد الداخ��" �� العصر ا�حاضر، وال تلك  
ّ
الفروق؟ وا�جواب أن

ر تنظيم قاعدة  
ّ
القسوة والوحشية ال�ي ترتك��ا جماعات ا�جهاد �� الّداخل اإلسالمّي. يقول أبو بكر نا�� منظ

القدي الواقع�ن  ب�ن  با ع�� املماثلة 
ّ
�� ا�جهاد مرت الّسلطة: "إننا اآلن   املطلو�ة الفت�اك 

َ
م وا�حديث القسوة

أوضاع شب��ة باألوضاع �عد وفاة الرسول ص�� هللا عليھ وسلم وحدوث الردة أو مثل ما �ان عليھ املؤمنون  
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[�ع�ي  وغ��هم  قر�ظة  ب�ي  تجاه  ��ا  القيام  تم  ما  مثل  ألعمال  ونحتاج  لإلثخان  فنحتاج  ا�جهاد،  بداية   ��

 . 1وحّز الرقاب والغلظة والشّدة]  التحر�ق

لم لدى فئات اجتماعّية  
ّ
و�ذا التمسنا لهذه القسوة أسبابا من الواقع، وجدناها �� حجم اإلحساس بالظ

ا�حداثة   بثمار  والتمّتع  ا�حديثة  العاملية  التحّوالت  �� سياق  االندراج  ذاتھ عن  اآلن   �� و�� �جزها  �عي��ا، 

ا�ع ال�و�ّي  2أل��م �حايا لهاوم�اس��ا. فهم أعداء ل�حداثة  
ّ
، وهم مناوئون لها ألّن طا�عها ال�و�ي يصطدم بالط

للموروث الذي بھ قوام الهوّ�ة. وليست الّرغبة �� طمس الواقع املعاصر لصا�ح الواقع القديم سوى �غطية  

�ان من   ��ا. و�ن 
ّ
بتشظ أزمة هوّ�ة، وو�� فاج��  ي��جم عن  ا�حقيقّية ع�� نحو  ��  ع�� األسباب  الّصعب، 

مستوى البنية الثقافّية، استبعاد حضور "معارف املا��ي سلطة ضاغطة ع�� متطلبات ا�حاضر" ووصايتھ  

 . 3عليھ

إ��   الّتأو�ل  يخضع  وأن  الّديَن،  تتوّسل  إيديولوجيا  إ��  وال�جز  لم 
ّ
بالظ اإلحساس  يتحّول  أن  وال �جَب 

ا�جهادّي،   التّيار  من  أحُدهما  معاصر�ن  موقف�ن  ب�ن  نقارن  ح�ن  يّت�ح  ما  وهو  اإليديولو�ّ�،  الّتوظيف 

تّيار اإلسالم السيا��ّي،   ا�ي من 
ّ
ال �عنيھ ا�حسابات الّسياسّية وموقف    (التّيار ا�جهادّي) الذي   فاألّول والث

ھ �ان  
ّ
د �� اآلن ذاتھ أن

ّ
ل�ي �� ا�حاضر، و�ؤك

ّ
ا�جماه�� من أطروحاتھ، �علن ب�ل وضوح التمّسك با�جهاد الط

يقول محمد فرج:   (الّسيا��ي).  ا�ي 
ّ
الث التّيار  دعاة  إليھ �عض  املا��ي ع�� خالف ما يذهب   �� ثابتة  قاعدة 

للدفاع و�ّن اإلسالم لم ينشر بالسيف. وهذا    لرّد ع�� من قال إن ا�جهاد �� اإلسالم"يجدر بنا �� هذا الصدد ا

قول باطل ردده عدد كب�� [م]من ي��ز �� مجال الدعوة اإلسالمية (...) فالقتال �� اإلسالم هو لرفع �لمة هللا  

ا�ي.  4�� األرض سواء �جوما أو دفاعا"
ّ
الّسيا��ّي، بضرورة مراعاة  فمح�وم، �سبب انخراطھ �� العمل    أّما الث

الّتوازنات، وا�حاجة إ�� حسابات الّر�ح وا�خسارة �� عالقتھ با�جمهور و�الّرأي العام العاملّي، لذلك نجده ��  

لب �� الواقع املعاصر كما ورد ع�� لسان أحد كبار قادتھ �� قولھ: ""جهاد الطلب هذا  
ّ
الغالب ينكر جهاد الط

 . 5لم �عد هو الوسيلة الوحيدة إليصال �لمة اإلسالم إ�� أمم األرض" لم �عد بحاجة إليھ اليوم، إذ

الّتيار�ن الختالف   ب�ن   
َ

تأو�ل ا�جهاد ليس االختالف  �� الّتوظيف  أّن ما يدّل ع�� طا�ع  فت لالنتباه 
ّ
والال

  
ُ
ا�حز�ّية ا�حساباُت  و�ّينت  املوا�ع  زالت  ما 

ّ
�ل املواقف   �� بي��ما  اللقاَء  بل  فحسب،  أسلفنا  كما  املصا�ح 

 

بو بكر ناجي، إدارة التوحّ  -1
ٔ
مّ ا

ٔ
خطر مرحلة ستمر بها اال

ٔ
. انظر كذلك قول  32ص مركز البحوث والّدراسات اإلسالمية. د.ت. ة)،ش (ا

ي احتموا)عبد السالم فرج: إّن "جيش الكـفار إذا تترّ 
ٔ
سرى المسلمين وخيف على المسلمين الّضرر إذا لم   سوا (ا

ٔ
بمن عندهم من ا

فضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تتّرسوا بهم". انظر كذلك: يقاتلوا فإنّ 
ٔ
مرجع سابق، الفريضة الغائبة، الجهاد، هم يقاتلون وإن ا

 . 22ص 
م ضحاياه.ال: عبد المجيد الشرفي: اإلسالميّ قراجع م -2

ٔ
عداء التحديث ا

ٔ
الدار  ، 2طفي المنهج وتطبيقه،  :Iكـتابه: لبنات في  ون ا

 . 87ص  2011التونسية للنشر، تونس، 
حكام في المقاربات الحديثة والمعاصرة، مرجع سابق، ص  -3

ٔ
يات اال

ٓ
 . 29بسام الجمل، ا

 .16ص مرجع سابق، محمد عبد السالم فرج، الجهاد، الفريضة الغائبة، -4
 .1337ص  2ج مرجع سابق، الجهاد،يوسف القرضاوي، فقه  -5
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(373) 

قاء خاّصة نزول تيّ 
ّ
ة  والسياسّية انتفاَء الّضرر. و�ع�ي بالل

ّ
ار اإلسالم الّسيا��ي عند رأي التّيار ا�جهادّي، واألدل

ح��ى، و�كفي أن نورد ع�� ذلك مثال�ن:
ُ
 من الّتار�خ ا�حديث أك�ُ� من أن ت

بّيّنا أعاله،  يوسف القرضاوي مرارا  رّدداألّول:    لب قد انتفت �� العصر ،  كما 
ّ
 إ�� جهاد الط

َ
أّن ا�حاجة

ھ قد    ا�حاضر ألّن الّدعوة يمكن أن تصل عن
ّ
صال ا�حديثة دون حواجز أو موا�ع، غ�� أن

ّ
طر�ق وسائل االت

(جهادا   ف��ما  ا�جهاد  إ��  ودعا  وسور�ا،  ليبيا  وم��ا  عر�ّية،  ح�ومات  إلسقاط  الّنظ��  منقطع  حماسا  أبدى 

��م، داخلّيا)، وناشد الواليات املّتحدة األمر�كّية �� خطبة مشهورة ملّد ا�جاهدين بالّسالح والوقوف إ�� جان

ي�ّي إلسقاط الّنظام، وعدم ا�خشية من انقالب ا�جاهدين عل��ا أو ع�� إسرائيل
ّ
عب الل

ّ
. 1كما وقفت مع الش

��ذا املوقف، بل هو معّ�ٌ� عن موقف حر�ات اإلسالم الّسيا��ّي عموما. تلك ا�حر�ات    ينفرد القرضاوي وال  

ما زال خو 
ّ
عط نصيبا من  ال�ي يتطابق رأ��ا مع رأي ا�حر�ات ا�جهادّية �ل

ُ
ها من خسارة دعم ا�جمهور، أو لم �

ُ
ف

روف، فقد بدأت تلك ا�حر�ات  
ّ
�اجع عن مواقفها املتشّددة ح�ن تتغّ�� الظ

ّ
الّسلطة، و�� ال �ستنكف من ال�

ص مثال من مواقفها األو�� �� شأن "ا�جهاد" �� سور�ا �عد �غّ�� معطيات كث��ة وتوازنات دولّية  
ّ
�اجع والتمل

ّ
بال�

ا�جهاد    عديدة، �� مسألة  الّتأو�ل  وّجھ  الذي  الّدنيوي  الّسيا��ّي املصل�ّ�  الّتوظيف  دليٌل إضا�ّ� ع��  وهو 

 حديثا.

ا�ي بما �ان لراشد الغنو��ي من مواقف تدعو إ�� ا�جهاد ضّد األمر��ان الكفرة  الثا�ي:  
ّ
ر املثال الث

ّ
يذك

بعينات والثمانينات و��� عهد قر�ب. وح�ن ، ومن تكف�� للرئيس الّتو���ي ا�حبيب بورقيبة �� الّس 1990سنة 

"ثورة"   �عد  الّسلطة  إ��  ال��ضة  حركة  إ��  ،  2011يناير/جانفي    14وصلت  النقيض  من  املواقف  �غّ��ت 

، بل من اإلسالم نفسھ الذي بات  2النقيض سواء �� العالقة بأمر��ا، أو باملوقف من بورقيبة والبورقيبّية

ما ديمقراطّيا. ولكشف الّز�ف الذي ُ�شاع عن تطّور فكر الّرجل من التشّدد  عنده، �� تصر�ح لھ شه�ٍ�، إسال 

جاه  
ّ
االت  �� ذهبت  ال�ي  التنظيم/ا�جمعّية  ومؤّسس  املسلم�ن  اإلخوان  زعيم  بمواقف  ر 

ّ
نذك االعتدال،  إ�� 

فأّما  التشّدد:  إ��  االعتدال  من  أي  فؤاد  األّول   املعاكس،  امللك  الستقبال  الّناس  حشد   ��  �
ّ

ناء    فيتج�
ّ
والث

حق �� الزمن ففي تكف�� ا�حاكم والّدعوة إ�� ا�جهاد الفت�اك ا�حكم منھ �� قولھ: "إن    الثا�ي، وأّما  3عليھ
ّ
الال
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ٔ
 .2013ا

كـتوبر  26ة (ورة" وبعدها إلى االنتخابات التشريعيّ ع راجع مقالنا: الديني والسياسي في تونس قبل "الثّ للتوسّ  -2
ٔ
): مقاربة  2014ا

. 2015ة، يوليو ن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجيّ ، تصدر ع11، عدد3ة، مجلة: رؤى استراتيجية، مجة نقديّ تحليليّ 
نّ 1990/ 30/08. وانظر كذلك خطبته في الخرطوم بتاريخ 75، 73وخاصة ص ص 

ٔ
مريكا ال

ٔ
ها عدوة لإلسالم  ، وفيها دعوة لتدمير ا

مال قرامي على تحّول موقف الغنّ 
ٓ
مارس  11وق المصرية، بتاريخ وشي في: صحيفة الشر وقائدة الطاغوت المعاصر. وانظر تعليق ا

2014 . 
ّنه ضّد الملك.  -3

ٔ
ولىانظر شهادتين في حادثة اّتهامه با

ٔ
ول قطعة من اإلمالء موضوعا عن  اال

ٔ
للبّنا نفسه: " وجد [ناظر المدرسة] ا

ثره". و
ٓ
نا  شهادة المسيو كيروز وهو كاتب  الثانية زيارة الملك فؤاد رحمه هللا (...) وفيه ثناء عليه وتعداد لما

ٔ
في شركة القناة وفيها: "ا

جانب في هذا  
ٔ
سكلة وتحيو الملك حتى يفهم اال

ٔ
يت الشيخ حسن يوم مرور الملك فؤاد باإلسماعيلية يقول للعمال: الزم تذهبوا إلى اال

ٔ
را

ننا نحترم ملكنا ونحبه". مذكرات الدعوة والّداعية
ٔ
فاق، الكويت، 1ط، البلد ا

ٓ
 .103وص  ،102ص  2012، مكـتبة ا
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ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(374) 

قعود املص�ح�ن اإلسالمي�ن عن املطالبة با�حكم جر�مة ال يكّفرها إال ال��وض واستخالص قوة التنفيذ من  

 . 1أيدي الذين ال يدينون بأح�ام اإلسالم ا�حنيف"

 الخاتمة:  -4

نخلص من هذه املقار�ة ملسألة ا�جهاد �� الّسياق�ن القديم وا�حديث إ�� جملة من االستنتاجات نصوغها  

 ع�� الّنحو اآل�ي:

ھ    -أ
ّ
إّن نصوص ا�جهاد قد خضعت إ�� قراءات متعّددة ومختلفة مفهوما وشروطا ومراتب وأنواعا، وأن

الّتار  ع��  �عي��ا  تأو�الت  تكريس  تّم  بأك��  قد  تلك  وليست  وحج��ا.  وتناس��ا  أخرى  واستبعاد  اإلسالمي،  �خ 

ات القارئة مع الّنص �� نطاق  
ّ

مشروعّية من هذه ألّ��ا جميعا �عب�� عن اج��ادات �شرّ�ة تفاعلت ف��ا الذ

 عملّية جدلّية �ان ف��ا للواقع حضوٌر كثيف.  

هنّية وحدها، وال �� حدود ما  إّن تكريس تأو�الت �عي��ا قديما وحديثا لم يكن بمحض ال  -ب
ّ

فعالّية الذ

 ملصا�ح دنيوّ�ة لفاعل�ن سياسّي�ن واجتماعّي�ن ودينّي�ن، و�ّن تّم تنك�� تلك  
ً
�سمح بھ الّنّص فقط، بل خدمة

 املصا�ح والّتغطية عل��ا. 

ة األو�� وأّن  إّن ب�ن الّتأو�ل القديم والّتأو�ل ا�حديث وجوَه اختالف، م��ا أّن األّول تأو�ل من الّدرج  -ت

انية، أي تأو�ل للّتأو�ل األّول. وهو ما �ع�ي أّن قياس الواقعات قديما ع�� أسباب  
ّ
الثا�ي تأو�ل من الّدرجة الث

العصر    �� أّما  املطابقة،  إ��  أد�ى  �ان  ر 
ّ

املبك اإلسالمّي  الّتار�خ  وقائع  ع��  أو  وأح�امها  ا�جهاد  آيات  نزول 

واقع القديم من جهة، والواقع ا�حديث من جهة أخرى قد تباعَدا تباعًدا  ا�حديث، فإّن الّنّص �� حرفيتھ وال 

هنّية، ف�ان أْن ��اوت املفاهيم  
ّ

نوعّيا بفعل اكتساح ا�حداثة �جميع مجاالت ا�حياة املعاصرة املاّدية م��ا والذ

ها نوالتصّورات والب�ى االجتماعّية، و�غّ��ت نظم الفكر (اإل
ّ
ت محل

ّ
ظم حديثة. ولكّن  �ستيميھ) القديمة وحل

رت لهذه الواقع الّتار��ّ� بجميع أ�عاده �� ضرب من  
ّ

ح وحر�ات اإلسالم الّسيا��ّي قد تنك
ّ

حر�ات ا�جهاد املس�

 االنتحار الّتار��ّ� وا�حضارّي.

ھ ينب�� عدم االكتفاء بإدانة الّتيار ا�جهادي وما يتمّ�� بھ من اختيار للعنف، بل ينب�� تفّهمھ ��   -ث 
ّ
إن

قافات �� مراحل معّينة  إطار أ
ّ
وسع، أي �� السياقات ال�ي أنتجت وتنتج مثل هذه الظواهر العنيفة �� �ل الث

القرن   حدود  إ��  الغر�ي  ا�جال   �� ذلك   �� بما  الّتار�خ  حرب  17من  وم��ا  مّزقتھ  ال�ي  ائفية 
ّ
الط وا�حروب  م 

الغر�ّي واإلسالمّي قديما وحديثا،  م)، فضال عن سياق العالقة ب�ن العامل�ن  1648  -م1618الثالث�ن عاما (

ھ قديما الّصراع الّدي�ّي (الكفر/اإليمان)  
ُ
وهو سياق موسوم بالّصراع ومحاوالت اإلخضاع املتبادل. �ان عنوان

خذ حديثا، �� ظّل العوملة، طا�عا حضارّ�ا ثقافّيا من جهة الغرب ع�� األقّل، وظّل من ا�جانب اإلسالمّي  
ّ
وات

اهر.  
ّ
وُيعّد اإلسالم ا�جهادّي الّصيغة القصوى لعالقة الّرفض املتبادلة ب�ن الغرب والعالم العر�ّي  دينّيا �� الظ
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ھ لذو داللة حاسمة الّتذك�ُ� بأّن عالقة الّرفض تلك، من ا�جانب اإلسالمّي، موجودة لدى �ل  
ّ
اإلسالمي. و�ن

لك إزاء اآلخر الّداخ�� ا�ختلف الفئات و�ْن بصيغ مخّففة ليس تجاه اآلخر ا�ختلف �� الّدين فحسب بل كذ

ف 
ّ
وتوظ العديدة،  ا�حاضر  وحوادث  الّصرا��،  ا�خيال  ذكر�ات  املعركة  هذه   �� ستد�� 

ُ
و� مذهبّيا. 

لم أو الدونّية كما ذهب إ�� ذلك  
ّ
اس��اتيجيات الّتجييش العاطفي واستغالل الشعور الّتلقائي بالهوان أو الظ

 بحّق عبد اللطيف الهرما��ي إ�خ...  

ح هو �� حقيقتھ، وأك�� من أّيِ    -ج 
ّ

إّن القناع الّدي�ي للّصراع العنيف الذي تخوضھ تّيارات ا�جهاد املس�

وقت م��ى، صراٌع إيديولو��، سواء أتّم توج��ھ نحو الّداخل أم نحو ا�خارج، وال أدلَّ ع�� ذلك من خلّو  

و��� دعوتھ للّتعا�ش والتعارف ال�ي فهمها الفكر  تأو�لها للّدين من اإلشارة إ�� وظائفھ الّروحّية، وقيمھ ال�ونّية  

املتشّدد ع�� أ��ا ب�ن املتماثل�ن ال ب�ن ا�ختلف�ن. ولو أّن هذه الّتّيارات قد خاضت صراعها مع اآلخر الغر�ّي  

 واآلخر املذه�ّي بوجھ مكشوف ل�انت قضاياها أد�ى إ�� املشروعّية وأجدَر بجلب الّتعاطف. 

الساب  -ح  الّنقاط  منظور  إّن  "من  ا�جهاد  آيات  وم��ا  عموما،  األح�ام  آيات  تدّبر  ضرورة  إ��  لتدعو  قة 

االجتماع   �سيج   �� املنغرسة  وهمومھ  ومطالبھ  اليوم  املسلم  شواغل  االعتبار   �� يأخذ  ومعاصر  حديث 

ھ أشّد عسرا مّما �ان ��  1وأحوال العمران و�كراهات التار�خ"
ّ
الّتار�خ املسي�ّ�  . وهو أمر نراه غ�� �س��، ولعل

  �� الشأن  هو  كما  بھ  مأذونة  جهة  اختصاص  وعدم  فردّية،  بصورة  الّنصوص  فهم  حّق  ألّن  وذلك  مثال، 

ھ يملك  
ّ
املسيحّية، وجها سلبّيا، وهو إم�انّية اّدعاء �ّل فرد/ قارئ أّن تأو�لھ هو املطابق للمقصود اإلل�ّي، وأن

ھ فال بديل عن ثورة ث
ّ
 قافّية �شمل ا�جال الّدي�ّي وتمتّد إ�� جميع فئات ا�جتمع. الفهم ا�حّق، لذلك فإن
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 الّنسوّیة "  ة الّذاتّیةیرالسّ  " تمثیالت 

 الّذات وّیة وتشّکلالهُ  إشکال بین

 
 

 

 : ملّخص

سوّي موضوعا تزداد أهمّيتھ �� الّدراسات والبحوث املعاصرة �ش�ل م�حوظ،  
ّ
ل البحث �� األدب الن

ّ
ش�

سوّ�ة، لهذا جاء  
ّ
اتّية الن

ّ
ما انزاح نحو تتّبع الّتمظهرات الّنفسّية واالجتماعّية للكتابة الذ

ّ
أهّمّية تتضاعف �ل

سوّ�ة مح�وما بما
ّ
الن اتّية 

ّ
الذ الّس��ة   �� للبحث  سم بھ من جرأة ع�� امل�اشفة وا�جاهرة ببواطن    تخّ��نا 

ّ
تت

الّنفس، من معاناة وقهر واستالب، ونظرا إ�� ما تتمّ�� بھ من إعالن ع�� الّتمّرد والعصيان. س��ة ذاتّية �سوّ�ة  

ي والكينونة. من هنا، 
ّ
سوّ�ة ب�ن التشظ

ّ
ات الن

ّ
تقوم ع�� صراع نف�ىّي وعق�ّ� وجسدّي، نّص ذا�ّي رسم الذ

ط
ّ
سوّ�ة ب�ن    �سل

ّ
اتّية الن

ّ
الّضوء ع�� أهّمّية هذا املبحث الذي جاء ليلقي بظاللھ ع�� "تمثيالت الّس��ة الذ

ات"، ويعود اختيارنا لس��ة "فدوى طوقان" املوسومة بـ"رحلة جبلّية رحلة صعبة"  
ّ

ل الذ
ّ
إش�ال الُهوّ�ة و�ش�

و  ب�ن االضطهاد  الّس��ة  عليھ هذه  رت 
ّ
توف الذي  املز�ج  وأيضا  إ�� ذاك  والوجود،  الّتحّدي، و��ن اال��حاق 

 .الّدعوة املبثوثة �� �امل الّنّص إ�� تحرّر املرأة من �ّل ما يكّبلها من عادات وتقاليد.

اتية الّس��ة :املفاتيح  ال�لمات
ّ

سوّي  األدب -الذ
ّ
ي -الهوّ�ة -الن

ّ
شظ

ّ
  الّتمّرد-الت

Abstract : 
Research on feminist literature has been subject to an increasing focus in 

contemporary studies and researches. Such focus come to be a shift towards tracing the 
psychological and social manifestations of feminist writing. This is why our interest in 
research in feminist autobiography was valued by its will to openness and ability to 
confess and to reveal the inner self. From suffering, oppression and alienation. And due 
to its distinctive declaration of protest and revolt. A feminist biography that is comes 
out from psychological, mental and physical struggle.  A subjective text that draws the 
feminist self between fragmentation and being. From here we highlight the importance 
of this research, which came to shed light on the representation of feminist writing in 
the autobiography between forms of identity and the formation of the self. 

As for fadwa toukan’s biography, « A mountain journey, a difficult journey », it is due 
to the mixture that it contained between persecution and defiance, oppression and 
existence, as well as the call transmitted throughout the whole text to the liberation of 
women from all the customs and traditions that bind them. 

Key Words: Autobiography- Feminist literature- Identity- fragmentation 
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 المقّدمة:  -1

ال�ي غزت    الشائكة  املوضوعات  ُعّد من  إذ  الّتعقيد،  �� غاية  أمر  والكتابة  املرأة  ثنائّية  إ��  الّتطّرق  إّن 

ا لهذا  الّرافض  و��ن  ف��ا،  وا�خوض  بتدّبرها  الّنّقاد  وألزمت  وجودها،  وفرضت  الّنقدّي،  ملبحث  ا�جال 

  ��  
ً
جدال وأثار  ا�حديث،  العر�ي  األدب  تار�خ   �� حاسًما  منعرًجا  ل 

ّ
وش� ك��ى  أهّمّية  اكتسب  بھ،  واملع��ف 

ة، ولم حقول الّنقد العر�ي و��
ّ
 �� شأنھ إ�� اليوم. يحسم ا�خالف مجاالت الفّن األد�ّي �اف

إ��   �س��  مثلما  اإل�سانّية،  القضّية  جوانب  مختلف  مالمسة  إ��  �س��  املعاصرة  الّنصوص  أّن  و�ما 

لهذا،   ات، 
ّ

الذ ال�ي �س��دف جوهر  أك�� األش�ال  اتّية �� من 
ّ

الذ الس��ة  فإّن  ات ومشاغلها، 
ّ

بالذ االهتمام 

ات
ّ

ل الذ
ّ
من خالل الّس��ة الذاتية. إّن تخّ��نا    1ارتأينا أن نبحث �� الكتابة النسو�ة ب�ن إش�ال الهو�ة و�ش�

أّما تخّ��نا للس��ة   ات. 
ّ

الذ تتمّ�� بھ من جرأة وقدرة ع�� الكشف عن مكنونات  إ�� ما  الذاتية �عود  للس��ة 

لة �� س��ة "فدوى طوقان" املوسومة بـ" رحلة جبلّية رحلة صعبة" ع�� وجھ ا�خصوص، 
ّ
سوّ�ة ممث

ّ
الذاتّية الن

ي والكينونة �� رحلة نضالها  إ�� النّ   ع��ه   ف��دف
ّ
شظ

ّ
سو�ة وَ�ْوِحها بح�ايات وجودها ب�ن الت

ّ
ظر �� الذات الن

قا�ّ� والّسيا�ىّي... 
ّ
 للّتحّرر من االستعباد االجتما�� والث

 الّسیرة الّذاتّیة الّنسوّیة: -2

نت
ّ
اتّية عاّمة تناقضات �� �عر�فھ وصعو�ة �� ضبطھ، وهو أمر تفط

ّ
إليھ "ماري    عرف مصط�ح الّس��ة الذ

إ��  Mary sue Carlock(  2سوكرلوك" الّناقدة  �� الغرب، حيث أشارت  اتّية 
ّ

الذ الّس��ة  تتّبعها لتعر�ف   ��  (

) إ�� أّن  Goerge Mischو�ذهب الّناقد األملا�ي "جورج ِمش" (   .الّتناقضات ال�ي حكمت �عر�ف هذا ا�جنس

ھ "جنس أد�ّي زئبقّي" ،3تابة اإلبداعّية""هذا ا�جنس األد�ّي �ستع�ىي ع�� الّتعر�ف أك�� من الك
ّ
. و�� 4ألن

ما 
ّ
�ل جديدة  حالة  إّ��ا  بل  وأد�ّي،  ثقا�ّ�  "ش�ل  يحّدها  ال  اتّية 

ّ
الذ الّس��ة  أّن  "مش"  يرى  لتعر�فها،  محاولة 

 . 5اختلفت ا�حقبة الّتار�خّية و�غّ��ت نظرة اإل�سان إ�� ذاتھ ومحيطھ وتجّددت طر�قة �عب��ه ع��ما"

 
هي كّل ما يحيل على سمات اإلنسان وخصائصه التي يتمّيز بها، إّنها ما يعكس ثقافة الفرد ولغته وعقيدته وحضارته   ةالهويّ  1

ر هذه الهوية حسب عالم 
ّ
ث
ٔ
ثيرا في هوية  الّنفسوتاريخه... تتا

ٔ
كـثر تا

ٔ
الدنماركي "إيريك إريكسون" بعاملّي المجتمع واالنتماء، إّنهما اال

ي، وقد تطّرق  الفرد إّما ايجاًبا: حيث
ّ
يساهمان في تحقيقها وإثباتها وإنمائها، وإّما سلًبا حين يؤّديان إلى حالة من االغتراب والّتشظ

مر في دراساته، حيث
ٔ
كبر الصراعات التي يواجهها الفرد وهي تتغّير بفعل التجارب  "إريكسون" إلى هذا اال

ٔ
ّن الهوية هي من ا

ٔ
نّوه إلى ا

دوار االجتماعيّ 
ٔ
زمة الهوية" الذي ظهر مع "إيريك الحياتية واال

ٔ
يضا في كـتابه "الهوّيات القاتلة" إلى مصطلح "ا

ٔ
مين معلوف ا

ٔ
شار ا

ٔ
ة. وا

ر في تشكيل الهوّية وتؤّدي إلى اغترابها.  
ّ
 إريكسون"، ورّكز معلوف اهتمامه على العوامل السلبّية التي تؤث

مين معلوف: "الهوّيات القاتلة"، دار الفارابي
ٔ
 . 1998، لبنان، للّتوّسع ينظر: ا

2-Mary Sue Carlock: «Humpty Dumpty and Autobiography», Genre 3, 1970 , p : 345-346. 
3-Goerge Misch: «A History of Autobiography in Antiquity», trans, E.w.Dickes (London : Routledge and 
kegan Pau, 1950, 1, p: 6. 
4-Ibid, p: 4-5. 
5-Ibid, p: 4 



اتّيةر ي"السّ   تمثيالت
ّ
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ٔ
. ا

ٔ
 ا
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اتّية عاّمة أّ��ا "س��ة �خص يرو��ا بنفسھ"جاء �
ّ

، و"خطاب حقيقة عن  1� أ�سط �عر�فات الّس��ة الذ

ات"
ّ

ات فيھ مطالبة برسم نفسها، والبوح بخباياها،  2الذ
ّ

. من هنا، تتحّدد الّس��ة بأّ��ا خطاب لغوّي ت�ون الذ

ا�ّي ردحا من الّزمن حكرا ع��  والكشف عن مختلف عالقا��ا االجتماعّية وغ��ها. لقد ظّل هذا ا�خطاب  
ّ

الذ

اتّية بالّرغم مّما ُوّجھ إل��ا  
ّ

نت من كسر هذه القاعدة، وغامرت لتكتب س����ا الذ
ّ

الّرجال، غ�� أّن املرأة تمك

اهد الّتار��ّ� �ش�� إ�� أّن الّرجل  
ّ

من نقد ع�� غرار ما أقّر بھ "عبد هللا محّمد الغذامي" ح�ن ذهب إ�� أّن "الش

�ورّي إ�� عرقلة املرأة، وزرع فكرة    3لكتابة (...) فقّمة اإلبداع �� الفحولة"هو سّيد ا
ّ

لقد س�� الّتار�خ الذ

سق الذ�ورّي ولو باعتبارها هامشا ينع��ا  
ّ
ال�جز والّتبعّية ف��ا، فحّ�ى ح�ن "تفرض كتابة املرأة ذا��ا داخل الن

ّضرورّ�ة للمرأة، بل إّ��ا خن�ى (...) و�� �ائن ال الّرجل بأّ��ا ليست امرأة، وال �ستجيب �خصائص األنوثة ال

ل صورة املرأة".
ّ
 4مالمح لھ ألّ��ا فقط �ش�

اتّية. و�رزت �ساء  
ّ

غ�� أّن مثل هذه االنتقادات لم تث��ا عن الكتابة �� مجال الّرواية، وكذا �� الّس��ة الذ

سوّ�ة ع�� غرار "لطيفة الّزّ�ات"، و"نوال ا
ّ
لّسعداوي"، و"فدوى طوقان"، وغ��هّن مّمن  رائدات �� الّس�� الن

ل هذا إعالنا  
ّ
اتّية النسوّ�ة ال�ي شهدت �شاطا كب��ا ح�ى ��اية القرن العشر�ن، ومث

ّ
كّن نموذجا للّس��ة الذ

ع�� أّن "إسهام املرأة �� الكتابة األدبّية �عّد موقفا حضارّ�ا ال بّد من الّتنبيھ إ�� أ�عاده االجتماعّية والثقافّية  

 ذا��ا، الّسياسّية االيجابّية، ذلك أّن انتقال املرأة إ�� مستوى ان��اع �عض شروط الكتابة من الّرجل عنو 

 . 5بدون وصاية أو ار��ان...يدخل ضمن صراع قوّي" اختالفها وعن

 السّیرة الذّاتیّة النّسویّة في األدب العربّي المعاصر ودوافع كتابتھا:   - 1- 2

سوّ�ة بوصفها خطابا مغايرا �عود �� األدب العر�ي املعاصر إ�� أواخر  إّن ا�حديث عن الّس��ة ال
ّ
اتية الن

ّ
ذ

ا�حر�ات   أّن  ذلك  الغر�ّية،  األنماط  منوال  �ج ع�� 
ّ
والن الّتأسيس  ل مرحلة 

ّ
ش� الذي  الّتاسع عشر  القرن 

الو��  ل 
ّ
ليتش� العر�ّية،  البلدان  ع��  ظاللها  �سطت  ثّم  الغرب،   �� ظهرت  األصل   �� سوّ�ة 

ّ
املرأة    الن لدى 

سوّ�ة الذي  
ّ
اتّية الن

ّ
ر ظهور الّس��ة الذ

ّ
العر�ّية بضرورة �غي�� وضعها. ع�� أّن ما يمكن ا�جزم بھ هنا هو تأخ

ر وع��ا بذا��ا  
ّ

�وري إلبداعها. وثانيا، تأخ
ّ

لت �� خوفها من الّرفض الذ
ّ
رّده الّنّقاد أّوال إ�� عوائق اجتماعّية تمث

وخصوًصا وأّن الّس��ة الذاتّية فعل اع��اف وانكشاف و�وح بموضوعات    من البوح  �� فردّي��ا. وثالثا، خشي��ا

ن إبداع املرأة وسّيجھ بمعاي�� محّددة. وع��    ا�حّب وا�جسد وا�حرّ�ة ال�ي
ّ
�عّد محظورة �� مجتمع عر�ّي قن

ساء  
ّ
ن �عض الن

ّ
سوّ�ة، فال أحد ينكر تمك

ّ
اتّية الن

ّ
ر ظهور الّس��ة الذ

ّ
الّرغم من هذه العوائق ال�ي أّدت إ�� تأخ

 
1-Jean starobinski: «Le style de l’autobiographie», in : « poétique », n°3, 1970, p :80. 
2-Philippe Lejeune: «Enseigner à écrire l’autobiographie », in : « L’autobiographie en classe », sous la 
direction de Marie-Héléne Roques, Acte de la journée d’étude : Lire et écrire des textes autobiographiques en 
classe et autres contributions. CRDP Midi-Pyrénées, Delagrave, 2001, p: 16. 

ولى، -3
ٔ
ة واللغة" المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة اال

ٔ
 .27، ص1996عبد هللا محّمد الغذامي: "المرا

فاي-4
ٔ
ة-ة: "الهوية واالختالفمحّمد نور الّدين ا

ٔ
 . 111الهامش والكـتابة" افريقيا الشرق، العرب، ص-المرا

على للثقافة، القاهرة، -5
ٔ
 . 61، ص2004سوسن ناجي رضوان: "الوعي بالكـتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر، المجلس اال
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بھ من إص 
ّ
رار وجهد، �ساء أعلّن الّتمّرد  من أن يكّن رائدات �� كتابة الّس��ة ب�ّل ما �عنيھ الّر�ادة، وما تتطل

 والعصيان، وقّررن ا�خاطرة، و�ادرن بكتابة س��هّن. 

اتّية؟  
ّ

 إّن الّسؤال الذي يفرض نفسھ هنا هو: ما الذي دفع املرأة ألن تكتب س����ا الذ

سوّ�ة إ�� مرحلت�ن: تبدأ األو�� مع محار�ة املس 
ّ
تعمر منذ  قّسمت الناقدة "أمل الّتمي�ي" الّس��ة الذاتّية الن

وا�حجاب  ا�جهل  ضّد  معرك��ّن  عن  كت�ن  عر�ّيات  �ساء  و�رزت  منتصفھ،  ح�ى  العشر�ن  القرن  مطلع 

انية من  
ّ
واالضطهاد االجتما�� والّسيا�ىي، وتبلورت، إ�� جانب ذلك، فكرة ا�حرّ�ة �� كتابا��ّن �� املرحلة الث

 . 1منتصف القرن ح�ى ��ايتھ"

سمية  
ّ
الت  �� الّناظر  حساسّية  إّن  تكسوه  أد�ّي  خطاب  ع��  تحيل  أّ��ا  يدرك  سوّ�ة" 

ّ
الن اتّية 

ّ
الذ "الّس��ة 

لمة، حيث "جاءت لت�ون �� املؤلف و�� املوضوع و��  
ّ
لت محاولة ل�خروج من الظ

ّ
املرأة، وتجر�ة إبداعّية مث

سوّي هو الذي يت
ّ
ات و�� اآلخر، و�ذا ما كتبت املرأة عن املرأة، فإّن صوت ا�جنس الن

ّ
م من حيث أّن  الذ

ّ
�ل

ات هنا �� ذات  
ّ

الكتابة ليست ذاتا تميل إ�� فردّي��ا، ولكّ��ا ذات تميل إ�� جنسها و��� نوعها البشرّي، والذ

لغة..." �ابوسها  نّص مكتوب، وتجعل  إ��  إ�� موضوع وتحّول حلمها  و�� نفس هذا  .  2أنثوّ�ة تحّول نفسها 

ساء إ�� أّن "القيم املاّدية واملعنوّ�ة ال�ي    الّسياق تذهب "فرجينيا وولف" �� إطار حدي��ا
ّ
عن دوافع كتابة الن

ة الفرص 
ّ
عانت م��ا املرأة ال�اتبة �� مراحل شّ�ى و�� عدم القدرة ع�� تلّقي القدر املناسب من العلم وقل

بات األمومة وغ��ها من القيود �أن ال ت�ون لها حجر 
ّ
ة خاّصة  لكسب راتب �اف، مشّقة األعمال املن�لّية ومتطل

 هو ما دفعها ألن تكتب أملها ومعانا��ا.  3��ا"

قا�ّ�، وتقو�ض سلطة 
ّ
لقد سعت املرأة إ�� هدم اإلس��اتيجّية الذ�ورّ�ة، والّتمّرد ع�� القمع األسرّي والث

الّتقاليد والعادات، ف�انت تجر�ة الكتابة، وكتابة الّس��ة ع�� وجھ ا�خصوص، محاولة للّنظر إ�� نفسها و���  

ة، ومحاولة إلعادة مركزة ذا��ا من جديد ع�� ما تخوضھ من صراعات، فتصبح الكتابة  اآل 
ّ
خر �� تمظهراتھ �اف

��ذا الش�ل" تفج�ً�ا للمكبوت وا�خفي، فاملرأة من خالل مختلف أش�ال كتاب��ا ا�جسدّية والرمز�ة �ستد��  

 . 4"-صراعها-املكبوت امل��اكم ع�� الّزمن لتعلنھ �� حوارها

فت ��  إّن   ِ
ّ
ل

ُ
اتية من رجال أو �ساء ي�حظ أمرا مش���ا، هو أّن هذه الّس�� أ

ّ
الّناظر �� من كتبوا س��هم الذ

غ ل مرحلة عطاء   عمر متأخر �� سّن الّسّت�ن وما �عدها، إّن هذا األمر مسوَّ
ّ
بأّن الكتابة �� هذا العمر �ش�

لة عمرّ�ة ي�ون ف��ا صاحب الّس��ة قادرا  يقّدم ف��ا ال�اتب خ��ات عمر م�ىى، وخالصة تجارب مختلفة، مرح

ساؤالت، إّ��ا اس��جاع ملاض بحوادثھ، ماض ي�ون أثره أعمق وقسوتھ أشّد ��   ع�� تقديم أجو�ة 
ّ
�جميع الت

ز عل��ا بحثنا هذا من ب�ن أك��  
ّ

س��ة املرأة ع�� وجھ ا�خصوص. لهذا، نجد أّن س��ة "فدوى طوقان" ال�ي ي��ك

 
دب العربي المعاصر"، المركز الثقافي العربي، بيروت، -1

ٔ
مل التميمي "السيرة الذاتية النسائية في اال

ٔ
 .35-29، ص ص 2005ا
ة واللغة"، ص-2

ٔ
 .210عبد هللا محّمد الغذامي: "المرا

3-Verginia woolf «Woolf, Virginia (1935) [1929]. A Room of One's Own. London: Hogarth Press, p :35. 
فاية: "الهوية واالختالف-4

ٔ
ة-محّمد نور الّدين ا

ٔ
 .35الهامش والكـتابة"، ص-المرا



اتّيةر ي"السّ   تمثيالت
ّ

سماء الصمايرية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الّنسوّية"  ة الذ
ٔ
. ا

ٔ
 ا

 

(383) 

ف��ا خاضت  ال�ي  مع    الّس��  املر�رة  تجار��ا  كتبت  لكّ��ا  لذا��ا،  واستالبا  قمعا  ف��ا  والقت  صراعات،  املرأة 

مجتمعها، ونقلت صداما��ا �� محاولة م��ا لتأكيد وجودها، فجاءت س����ا �اشفة عن شّ�ى أش�ال اضطهاد  

ية، والقيود ال�ي طمست  املرأة اجتماعّيا وثقافّيا، متضّمنة ثورة ع�� سلطة الّرجال واألديان والّتقاليد البال

وق لتكبح طموحا��ا. لقد كتبت س����ا ال لتعرض ع�� قار��ا  
ّ
وجودها، وركن��ا زاو�ة منسّية، وأحكمت الط

تفاصيل حيا��ا، ففدوى طوقان مثال أشارت �� مس��ّل س����ا إ�� أّ��ا لم تكشف �ّل أسرارها "لم أفتح   جميع

ها، فليس من الضروري أن ن
ّ
نبش �ّل ا�خصوصّيات. هناك أشياء عز�زة ونفيسة، نؤثر أن  خزانة حيا�ي �ل

. لقد أ�شأت س����ا لتلّقن قار��ا مع�ى الكفاح  1نبق��ا �امنة �� زاو�ة من أرواحنا �عيدة عن العيون املتطّفلة"

سائ
ّ
اتّية الن

ّ
ات. من هنا، فإّن "أهّم باعث يمكن أن يمّ�� الّس��ة الذ

ّ
ّية هو التمّرد  والّتحّدي والتمّرد لتحقيق الذ

ع إ�� الّتحّرر"
ّ
ب ع�� �ّل صعاب الواقع والّتطل

ّ
فطغت ع��   ،2ع�� األعراف وكسر القيود االجتماعّية والّتغل

اتّية  
ّ

الذ الّس��ة  كتابة  ع��  "الع�وف  ف�ان  والّتحّدي،  والّصمود  الّتمّرد  إ��  ضمنّية  دعوات  الّس��ة  خطاب 

سائية، هو جزء من هذا الكفاح املستمّر 
ّ
 ع�� مستوى اإلبداع، إلظهار تمّ�� املرأة، ولتأكيد هوّ���ا الّنوعّية  الن

ال��ا"
ّ

 .3بمقابل عسف وعنف ذ�ورّي تف�ح عنھ امللفوظات الّس�� ذاتّية، بمختلف �شك
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ل خصبا  مجاال  خاّصة  اتية 
ّ

الذ والّس��ة  عاّمة  سوي 
ّ
الن األدب   �� املرأة  عالم  وجدت  ضّد  حر��ا  تخوض 

ات  
ّ

ذ�وري تقليدّي، وتبلور تصّورا��ا وطموحا��ا، مّتخذة من الّس��ة ميدانا لتعقد عالقات ب�ن القارئ والذ

ااملقهورة �اتبة الّس��ة وموضوعها �� آن، ذلك أّن موضوع الّس��ة هو  
ّ

الواعية �� إبراز تجر�ة فردية    تدور “الذ

ل الشر�� 4ب�ن أدوار عديدة مركزة ع�� موضوع �عت��ه هو القضية األهم �� قّصة حيا��ا"
ّ
، فتصبح �� املمث

منذ   املرأة  حول  تتمحور  يجدها  سو�ة 
ّ
الن اتّية 

ّ
الذ الس��  �ختلف  املتأّمل  إّن  ومطال��ّن.  ساء 

ّ
الن �ّل  لهموم 

رفض و��ميش داخل أسر��ا ومجتمعها، ف��اها تخوض حرو�ا مشبو�ة ضّد �ّل    �شأ��ا، وترصد ما تالقيھ من 

تا�عة   دوما  تر�دها  ا 
ً
أطراف بكيا��ا،  �ستقّل  أن  لها  تأ�ى  وال�ي  لألسفل،  إ�� شّدها  �س��  ال�ي  األطراف  هذه 

روه �حيا��ا. و�ن حصل أن تمّردت، تجد ا�جميع ضّدها، وت�ون  
ّ
محّل  ورا�خة ال يحّق لها أن ترفض ما سط

بتأثيمها. و�حكم عل��ا   القرار  لها محاكمات أسرّ�ة ومجتمعّية. و�صدر  ذنب. وتقام  إدانة دون سند ودون 

 ��جن آخر، يضّيق عل��ا �ج��ا السابق. و�عيش قهرا يز�د قهرها، ويعّمق معانا��ا. 

سوي عاّمة والس��ة  من هنا، تصبح املرأة وحّرّ���ا وتحّررها وحقوقها وكرام��ا �� القضّية األهم لألدب ا
ّ
لن

ل
ّ
خذت أش�اال عّدة، وتفّرعت إ�� قضايا صغرى مث

ّ
سوّ�ة خاّصة، غ�� أّن هذه القضّية ات

ّ
م��ا   �لٌّ   الذاتّية الن

وجها من أوجھ معاناة املرأة، ع�� غرار القهر االجتما��، والثقا��، والسيا�ىي، والّدي�ي، وغ��ه مّما سنقف  
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طوقان" ال�ي نحن بصددها. ول�ن �انت هذه القضايا �� جوهر الس��ة  عليھ بتدقيق أك�� �� س��ة "فدوى  

نا �ع�� ع�� قضّية أخرى خلف �ّل هذا، و�� الّتأسيس إلبداع �سوّي ضمن معركة فكرّ�ة ضّد  
ّ
اتية، فإن

ّ
الذ

سوي معلنا وجوده وكفاءتھ،  
ّ
الهيمنة الذ�ورّ�ة، و�رساء أدب يحمل هموم املرأة، أدب يتململ فيھ الصوت الن

سو�ة لـتحّقق نمطا سردّيا  
ّ
اتّية الن

ّ
راميا إ�� موقعة نفسھ، واخ��اق فضاء احتكره الرجال، فجاءت الس��ة الذ

مختلًفا وتر�ىي خصائص جمالّية فّنّية تكس��ا سمة الّتمّ��. وألجل هذا، كّرست املرأة جهودها لتفرد أد��ا  

اتّية "ذات تر�د تكريس  �سمات تمّ��ه من أدب الّرجل، وتجعلھ ير�� إ�� مرتبة اإلبد 
ّ

ت داخل س����ا الذ اع، وتبدَّ

� زما��ا  
ّ
�ور�ة ال�ي و�

ّ
ھ يخرق قاعدة الذ

ّ
سائي عل

ّ
نداء ذلك الصوت ا�خافت ا�ختنق املتحشرج �� ا�حلق الن

سو�ة بما   1�� عهد عصر الهيمنة للكفاءة وا�خلق املبدع �� الوجود"
ّ
من هنا، تحّدد أمامنا الس��ة الذاتّية الن

اتّية والهوّ�ة الّسردّية ع�� حّد سواء.   ��
ّ

 قضّية هوّ�ة باألساس، الهوّ�ة الذ

 الّذاتّیة الّنسویة بین إشکال الهوّیة وتشّکل الّذات: رحلة جبلیة رحلة صعبة:  السیرة -3

إّن الّدارس لس��ة "فدوى طوقان" املوسومة بـ"رحلة جبلّية رحلة صعبة" يلمح أّن ال�اتبة استطاعت أن  

 
ّ
مس لهوّ���ا، تجر�ة ذاتّية عادت ف��ا إ�� ما�ىي ذا��ا  توث

ّ
ق لتجر���ا ال�ي القت ف��ا شّ�ى أنماط الّ��ميش والط

ت حبيسة ب�ن جدران صدرها، تج�ّ� مرار��ا ب�ن ا�ح�ن 
ّ
ا�جر�حة لتس�� أغوارها، وتحّرر �ّل املشاعر ال�ي ظل

سوي هو
ّ
روح الّتحّدي والّرغبة �� الّتحّرر رغم �ّل القيود    واآلخر. غ�� أّن ما مّ�� هذا ا�خطاب الس��ذا�ي الن

ال�ي تركت �� نفسها عظيم األثر، فاستطاعت أن ت�ون، وأن توجد، وأن تصبح ما أرادت رغم ما القتھ من  

اتّية    قهر و�حساس بالشيئّي��ا داخل
ّ

نا سننظر �� تمثيالت الس��ة الذ
ّ
فضا��ا األسري خاّصة. من هنا، فإن

سو�ة ب�ن إش
ّ
ات ع�� س��ة "فدوى طوقان" ال�ي �� صوت �سوّي يحمل آالم املرأة  الن

ّ
ل الذ

ّ
�ال الهو�ة و�ش�

 وآمالها أينما �انت. 

 السیرة الذّاتیّة النّسویة وإشكال الھویّة: أزمة الذات:   - 1- 3

ق الكتابة باملرأة و�س����ا فمن البدي�ي أن يتبادر إ�� األذهان أن تنقل آالمها، وأن يط�
ّ
� ع��  عندما تتعل

خطا��ا ا�حّس األنثوي املرهف �� تصو�ر أحاسيسها ومشاعرها، فال أحد أقدر م��ا ع�� نقل معاركها وحرو��ا  

آذى   من  �ّل  نحو  توّجهها  سهام  إ��  وحّول��ا  الّدفاعية،  وسيل��ا  الكتابة  من  خذت 
ّ
ات هذا،  وألجل  الشعواء. 

ا�ي �عيش معھ أزمة هوّ�ة. و�� هذا الّسياق، سنتتّبع  كيا��ا، وأعتم الطر�ق أمامها، وتركها تتخّبط �� اغ��اب ذ

ات النسو�ة �� خطاب "فدوى طوقان"، ونرصد ما باحت بھ إ�� قار��ا من معاناة وقهر أحدثا تصّدًعا ��  
ّ

الذ

. وحرّي بنا �� هذا املستوى أن �عرج ع�� مصط�ح الهو�ة، فا�جمع عليھ من أغلب الّنّقاد أّن مفهوم  2هوّ���ا
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ع��    الهوّ�ة يحيل  ما 
ّ
إن هذا  الواسع  بمعناه  وهو  وفضفاض،  واسع  وهومفهوم  "مجموعة    الذاتية  أيضا 

ا�خصائص واملمّ��ات ال�ي يتفّرد ��ا فرد أو شعب أو أّمة، فتجعل، �ّل من ينت�ي إل��ا ذا ذاتّية متمّ��ة عن  

ونفسھ" ذاتھ  هو  و�بقى  اله1غ��ه  �عر�فات  مختلف  لنعرض  �سعنا  ال  ا�جال  إّن  فنحن  .  لهذا  عاّمة،  وّ�ة 

اتّية. من هنا،  
ّ

لة �� الس��ة الذ
ّ
ملزمون بتناولها موصولة ببحثنا، أي الهوّ�ة �� عالق��ا باملرأة و�الكتابة ممث

ّية،  
ّ
سوّ�ة بـأّ��ا "�عب�� عن صورة م��ّ�خة �� األذهان وظاهرة متكّررة �� األجيال، إّ��ا املتدن

ّ
تتحّدد الُهوّ�ة الن

اقصة، ا�خاضعة ملبدأ قوامة الرجل، ا�حرومة من املشار�ات العاّمة �� ا�جتمع باسم ناقصات  املهّمشة، النّ 

هوة"
ّ

والش الفتنة  ومث��ات  الّسرد  2العقل،  ف��ا  يتعالق  و��  �حظة   �� هنا  بالسرد  املرأة  هو�ة  عالقة  إّن   .

� "رحلة جبلية رحلة صعبة" يلمح  بكينونة اإل�سان. و�� أيضا، تمثيالت ذلك الو�� �� الوجدان. و�ّن الّناظر �

بفقدان  يّتصل  األّول  وجه�ن:  ذات  أزمة  عكس  اغ��اب  طوقان"،  "فدوى  عاش��ا  ال�ي  االغ��اب  حالة  جلّيا 

ق بالعالقة املتأّزمة مع ا�جتمع. من هنا  
ّ
ات لهوّ���ا وا�شطارها ب�ن خيار اال�عزال أو االنتماء، والثا�ي يتعل

ّ
الذ

ات أن ت�ون سببا �� اغ��ا��ا، تتوّ�ح محّددات الهوّ�ة  
ّ

و�� أّوال: األنا ودورها �� نحت كيا��ا، حيث يمكن للذ

م�ى ما انقسمت ع�� نفسها، وم�ى ما وقفت �� موقع وسط ب�ن أن تحّقق حّرّ���ا الّداخلّية أو أن تخضع إ��  

ة حيل��ا وضعف إراد��ا، و�� ث
ّ
ات واآلخر،  ظروف خارجّية قاهرة، لتصاب بإحباط و�أس، وتقنع بقل

ّ
انًيا الذ

ر ف��ا إّما سلبا أو إيجابا  
ّ
ھ يؤث

ّ
ات، إن

ّ
سواء �ان اآلخر أسرة أو مجتمعا أو مستعمرا، هذا اآلخر هو مرايا الذ

نا �ش�� إ�� "أّن الكتابة  
ّ
سوّي فإن

ّ
و��ون لھ بطر�قة أو بأخرى بصمة �� الهو�ة، و�ذا ما قلنا اآلخر �� األدب الن

�ورّ�ة يتجّسد ف��ا 
ّ

سو�ة"الذ
ّ
 .3األنا �� الّرجل، واآلخر �� املرأة، والعكس �� الكتابة الن

رت �� �خصها، وتركت �� نفسها آالما مر�رة. و�إم�اننا  
ّ
عاشت املرأة �� س��ة فدوى طوقان أزمات عّدة أث

القول �� هذا املقام، إّن املرأة �� س����ا لم تقتصر ع�� �خص "فدوى طوقان"، بل ع����ا لتعرض قضّية  

أّن تجر�ة فدوى طوقان األدبّية من    املرأة من خالل حدي��ا عن نفسها ومعانا��ا وأزما��ا، وترى "مي يوسف"

خ�ىّي "لتتحّدث عن بنات جنسها، فشعرها ون��ها �عكسان عندها تمازجا  
ّ

خالل س����ا قد تجاوزت ف��ا ال�

ا ب�ن ال�خ�ىّي والعاّم والفردّي (...) إّن س��ة فدوى طوقان تبدو �أّ��ا منذورة منذ البداية �حمل رسالة   قو��

 .4ة �سوّ�ة �عّ�� عن هموم جيلها خ�� �عب��"أدبّية سياسّية واجتماعيّ 
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لم، آخر ترك ف��ا  
ّ
رصدت ال�اتبة ع�� عالقا��ا باآلخر �� س����ا مختلف أش�ال القهر واالضطهاد والظ

أثرا سلبّيا حّ�ى و�ن أصبح مجّرد ذكرى، توّجهت إليھ �� مس��ل س����ا بقولها "لقد لعبوا دورهم �� حيا�ي ثّم  

خذ هذا اآلخر �� الس��ة صوًرا شّ�ى، وتبّدى �� جميع مؤّسسات ا�جتمع من أسرة  1ّزمن"غابوا �� طوايا ال 
ّ
. ات

طا جائرا  
ّ
ومدرسة ومحيط... غ�� أّن ا�حّرك األسا�ىّي ل�ّل هذا �ان الفضاء األسري الذي مارس عل��ا �سل

 وحرمها من أ�سط حقوقها. 

األ  املدرسة   �� "األسرة  عبارة  سماع  ع��  �شأنا  �عض  جميعنا   �� تؤّدي  قد  املدرسة  هذه  أّن  غ��  و��"، 

خصّية. وقد المسنا �� العديد من  
ّ

األحيان إ�� تحطيم الذات، وضرب الثقة بالّنفس، ومن ثّمة تال�ىي ال�

سو�ة سواء �انت روايات أم أشعارا أم س�ً�ا
ّ
ساء داخل أسرهّن،   الكتابات الن

ّ
ذاتّية، أنواعا شّ�ى من معاناة الن

ثّم  فمنذ   فاإلخوة،  األب  �سلطة  بدءا  القهر،  أش�ال  الّتمي��، ومختلف  أنواع  عل��ّن شّ�ى  ط 
ّ
�سل فولة 

ّ
الط

بال�جز   اإلحساس  أخرى  �عد  مّرة  ف��ا  تزرع  ال�ي  �ورّ�ة 
ّ

الذ الّدائرة  هذه  حبيسة  املرأة  وتظّل  الّزوج  ط 
ّ
�سل

ة ال�ي عل��ا تأدي��ا ع�� أكمل وجھ،  والضعف والّنقص، فتن�ىى أّن لها حقوقا، وال ترى سوى الواجبات األسر�ّ 

 فتتحّول إ�� آلة ال حّق لها �� االحتجاج أو الّرفض أو الش�وى، بل ال حّق لها أصال.

بداية   نمّوه،  يكتمل  ولم  األو��،  األشهر   
ّ
يتخط لم  جن�ن  "فدوى"،  حياة  أو�� مراحل  ع��  الّس��ة  تنفتح 

  قو�لت بالّرفض ومحاوالت اإلجهاض. جن�ن لم ير النّ 
ّ
ور �عد، مازال يتخّبط �� ظلمات رحم أّمھ، أرادوه أال

ھ غ�� مرّحب بھ "خرجت من ظلمات  
ّ
ص منھ، أشعرتھ أن

ّ
يتجاوز حدود الظالم، محاوالت �سف تقليدّية للّتخل

ص م�ي �� الشهور األو�� من حملها �ي. حاولت وكّررت  
ّ
ا�جهول إ�� عالم غ�� مستعّد لتقّب��، أّمي حاولت الّتخل

رفض ظّل ي��ّدد ع�� مسامعها إ�� أن ك��ت "عشر مّرات حملت أّمي، خمسة بن�ن    2اولة ولكّ��ا فشلت."ا�ح

 إال ح�ن جاء دوري. هذا ما كنت أسمعها  
ّ
أعطت إ�� ا�حياة وخمس بنات، ولكّ��ا لم تحاول اإلجهاض قط

�حاضرة الغائبة بي��م، ال �ىيء مّما  . جاءت إ�� ا�حياة بالشيئّي��ا ال�ي أرادوها لها، �انت ا3ترو�ھ منذ صغري"

خص الذي ُيف��ض أن ي�ون األقرب إ�� صغاره، لم 
ّ

ق ��ا را�خا �� أذهان أفراد أسر��ا، حّ�ى أّمها، ال�
ّ
يتعل

ص م��ا، ال تار�خ ميالدها وال حّ�ى طرفة من طفول��ا  
ّ
تحتفظ ذاكر��ا ��ىيء يخّص فدوى سوى محاوالت التخل

ع بقّية أبنا��ا و�نا��ا "تار�خ ميالدي ضاع �� ضباب الّسن�ن كما ضاع �� ذاكرت��ما.  البعيدة ترو��ا كما تفعل م 

كنت يومها أطهو "ع�وب" هذه  -لكن يا أّمي ع�� األقّل �� أّي فصل؟ �� أّي عام؟ وتجيب ضاحكة - أسأل أّمي

تفاصيل   !ابن عّم أّمهاتار�خ والدة اضطّرت إ�� أخذه من تار�خ وفاة  4شهادة ميالدك الوحيدة ال�ي أحملها.."

صتھ  
ّ

ترو��ا ال�اتبة بطر�قة تجعلك �ستشعر كّم األلم الراكن خلف ال�لمات، خروج إ�� العالم البغيض �خ

 5�� قولها "ب�ن عالم يموت، وعالم ع�� أبواب الوالدة خرجت إ�� هذه الّدنيا"

 
 . 7 ص"، صعبة  رحلة جبلّية"رحلة  طوقانفدوى -1
 .12ص"، صعبة  رحلة جبلية"رحلة  طوقانفدوى -2
 .12ص نفسه،المصدر -3
 .13ص نفسه،المصدر -4
 .16ص نفسه،المصدر -5



اتّيةر ي"السّ   تمثيالت
ّ
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ٔ
. ا

ٔ
 ا
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خصّية، وتقّرر ملا  ال أحد ينكر أّن الطفولة داخل الفضاء األسري �� "املرحلة ا�حاسمة ال�
ّ

ي ترسم ال�

الفرد" �� حياة  أهّمّية  �انا ع�� طر��  1لها من  أو��  بما �� مدرسة  أّن طفولة فدوى طوقان وأسر��ا  ، غ�� 

نقيض، وهو ما كشفت عنھ �� قولها "لم تكن الظروف ا�حياتية ال�ي عاش��ا طفول�ي مع األسرة لتلّ�ي حاجا�ي  

  لس   -الّنفسّية (...) فإّن طفول�ي
ّ
 أو �حسن ا�حظ

ّ
لة"  -وء ا�حظ

ّ
. من هنا،  2لم تكن بالطفولة السعيدة املدل

ا�جوانب  تكتشف  رو�دا  رو�دا  و�دأت  بامتياز،  ذ�ورّي  مجتمع  وسط  أّ��ا  وأيقنت  فدوى،  أزمات  توالت 

  املظلمة ل�و��ا ُولدت أن�ى �� مجتمع ��ّمش املرأة و�مارس عل��ا سلطتھ القاهرة. فضاء أسرّي سل��ا أ�سط

حقوقها بدءا �� حّقها أن توجد، ثّم حّقها �� أن تحظى بحنان أّمها وحضان��ا لها، فقد تّم منح مهّمة رعاي��ا  

عب وسرقوا م��ا طفول��ا منذ سّن الثامنة �عبارة "لقد ك��ت"
ّ
، قسوة  3إ�� ا�خادمة، ومنعوها �عد ذلك من الل

ل �� مصادرة حقوق املرأ
ّ
ت تج��ه ��  وسوء معاملة وقهر اجتما�� تمث

ّ
ة منذ صباها رو��ما بحرقة وألم ظل

ك��ها، وصّرحت بھ ب�ن أسطر س����ا بقولها "إّن املشاعر املؤملة ال�ي ن�ابدها �� طفولتنا نظّل نحّس بمذاقها  

ت من خاللها ع��  4ا�حاّد مهما بلغ بنا العمر"
ّ
، أسرة ال مبالية ��ا عدا أخ��ا " إبراهيم" الذي �ان نافذة أطل

نب اآلخر الّنّ�� من ا�حياة. لم تكن عالق��ا بأّمها وطيدة بقدر ما �انت مشّوشة تأرجحت ب�ن القمع و��ن ا�جا

ق ��ا "كث��ا ما يتسر�ل ا�حّب البنوي 
ّ
حيح، لكّ��ا �انت شديدة الّتعل

ّ
بمال�س الكره،    إظهار �عض العطف ال�

تبد ال�ي  أّمي  ملعاملة  ا�حساسّية  �ي كنت شديدة 
ّ
أن نفس فبالرغم من   �� �ي كنت 

ّ
أن غ��  ة وقاسية 

ّ
فظ  �� و 

نت �عد زمن من إيجاد مسّوغ    5الوقت شديدة االلتصاق ��ا نفسّيا، وأخاف أن تموت وت��كنا وحدنا."
ّ

وتمك

ھ ا�حصار والقهر االجتما�� املفروض ع�� املرأة"
ّ
�� بي��م، أّما عالق��ا بأب��ا ف�انت    6لسوء معامل��ا لها "إن

العواطف، ال تواصل مباشر وال حنان أبوي مطلقا ولو مصادفة أو حّ�ى ملّرة واحدة �ان  باردة وخالية من  

خص الذي أقنعها بال شيئّي��ا ل�و��ا  
ّ

يبلغها طلباتھ وأوامره ع�� أّمها، �انت �� نظره دوما دون فائدة، و�ان ال�

ھ ال يؤمن أن�ي أص�ح ل�ىيء
ّ
ھ ال يحمل �� سوى  -ن نف�ىيقلت هذا بي�ي و��-امرأة تقول فدوى عن أب��ا: "إن

ّ
إن

�ي ال لزوم لوجودي إطالقا"
ّ
�ي عدم، �أن

ّ
�ي ال �ىيء، �أن

ّ
 7شعور الالاك��اث �أن

صتھ �� عبارة "ا�حر�م" ال�ي  
ّ

من خالل �ساء البيت، اكتشفت فدوى ما �عانيھ املرأة من ظلم وقهر، �خ

وعّما��ا والنساء ا�خادمات �� بي��م. و�انت  نبذ��ا ونبذت طبيعة األدوار الّتقليدية للمرأة. �انت ترقب أّمها  

تقارن �ّل هذا بما يحظى بھ الّرجال من حّرّ�ة مطلقة. حّز �ّل هذا �� نفسها ل�و��ا �� ��اية املطاف امرأة من  

م �سبب "حّب طفو�ّ� بريء" لم يتجاوز �عض الّنظرات. دفعت  
ّ
�ساء هذا البيت، سلبت م��ا حّرّ���ا �� أن تتعل

عها عن املدرسة غصبا و�ج��ا، وحرما��ا من امل�ان الذي أشعرها بوجودها. تقول "و�� املدرسة  ثمنھ انقطا 
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نت من العثور ع�� �عض أجزاء من نف�ىي الضائعة. فقد أثبّت هناك وجود الذي لم أستطع أن أثبتھ �� 
ّ

تمك

بي��ا و�ينھ "مسافة    لتجد نفسها �� �جن تفصلها جدرانھ عن العالم ا�خار��، ذاك العالم الذي   ،1البيت"

�جن وقهر وكبح وكبت أّدى ��ا إ�� حالة اغ��اب عّمقها وجودها داخل   2قرون طو�لة من عالم "ا�حر�م""

ص وتنكمش لتصبح "هذه األنا حبيسة القمقم اللع�ن"
ّ
، قمقم 3جناح "ا�حر�م املغلق" الذي جعل أناها تتقل

  ا�خروج منھ، ظلم دفع ��ا إ�� محاولة لالنتحار عّل املوت وضعها فيھ األهل، وقالب فوالذي لم �سمح للمرأة ب

يحّررها من ال شيئّي��ا ومن ضعفها وذو�ا��ا، من ا�عدام وجودها، ومن استالب الهو�ة واضمحالل األحالم  

موحات. 
ّ
 والط

صت الصور ا�ختلفة للمرأة �� س��ة فدوى طوقان، بدءا باألم والعّمات وا�جّدة، اس��سال خيط  
ّ

خ
َ

لقد �

ي هوّ���ا،  
ّ
القهر وتوارثھ ضمن عادا��م وتقاليدهم البالية. ورسمت لنا أش�اال مختلفة من االضطهاد و�شظ

عن  مختلفة  ساء 
ّ
الن لوأد  أخرى  طر�قة  عن  �جن    وكشفت  جدران  ب�ن  توأد  فاملرأة  ال��اب.  تحت  دّسهّن 

و�ون ع�� حراس��ا. �� هذا الّ�جن، ا�حر�م، جدران حديدّية ال يمكن كسرها، ألّن الّرجال: أبا وأخا وعّما يتنا

هذا البيت، و��ن جدرانھ العالية ال�ي تحجب �ّل العالم  �تقول: “�سرقت من فدوى سن�ن طفول��ا وصباها. 

فيھ: ا��حقت طفول�ي وصباي وجزء غ�� قليل من شبا�ي. أّما ا�جّو    ا�خار�ّ� عن جماعة "ا�حر�م" املؤودة

اهد أّن فدوى ��� جّيدا أّن وضع  4العائ��، فيسيطر عليھ الرجل كما �� �ل بيت"
ّ

. يتوّ�ح جلّيا �� هذا الش

ھ مفر 
ّ
ره الّرجل، حّ�ى أن

ّ
ساء، حيث ال حّق لهّن لرفض ما سط

ّ
وض  املرأة �� عائل��ا هو نفسھ وضع جميع الن

ع�� "املرأة أن تن�ىى وجود لفظة (ال) �� اللغة إال ح�ن شهادة (ال إلھ إال هللا) �� وضو��ا وصال��ا. أّما (�عم)  

ف�ي اللفظة الببغاوّ�ة ال�ي تلّق��ا منذ الرضاع، لتصبح فيما �عد �لمة صمغّية ملتصقة ع�� شفت��ا مدى  

ها. حّق الّتعب�� عن الّنفس محظور عل��ا، ا
ّ
ل�حك والغناء من ا�حرمات (...) االستقالل ال�خ�ىي حيا��ا �ل

ط قهرّي سل��ا �ّل حقوقها وحّولها إ�� آلة، استعبدها  5مفهوم غائب ال حضور لھ إطالقا �� حيا��ا"
ّ
، �سل

ساء، و�يت الّ�جن  6الّرجل ومارس عل��ا شّ�ى أنواع العبودّية والقسر
ّ
. �� هذا البيت، بيت ا�حر�م، و�يت الن

�عتت إش�الّية  كما  "ماركس"  أرجع  دونّية، وقد  م�انة   �� و��سانّي��ا، ووضعت  املرأة  حّرّ�ة  ان��كت  ھ فدوى، 

بقّية" حيث "لم تظهر سلطة الرجل الّنافذة    امل�انة الّدونّية للمرأة إ�� ما أسماه بـ
ّ
"الفوارق ا�جنسوّ�ة الط

بقّية وأصبحت املرأة �عد
ّ
ها شكال من أش�ال امللكّية الفردّية للّرجال  ع�� املرأة إال �عد �شوء التنظيمات الط

الزواج" لهذا  7ع�� مؤّسسة  �ّجان و�جناء،  ب�ن  �جنّية  إ�� عالقة  الزوجية  املؤسسة  تحّولت هذه  لقد   .

كرهت فدوى هذا الّ�جن، وكرهت العيش فيھ واالنتماء إليھ، تمّنت طو�ال لو �انت ابنة �خال��ا وزوجها،  
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اتّيةر ي"السّ   تمثيالت
ّ
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ٔ
. ا

ٔ
 ا
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 واحدة من    املهّم أن ت�ون �� غ�� هذه
ّ
العائلة، تقول: "وظللت أكره انتمائي إ�� العائلة ال�ي جعل�ي سوء ا�حظ

. إّن هذا الّ�جن وا�حصار ا�جسدّي  1أفرادها. لقد كنت أفضل دائما االنتماء إ�� عائلة أقّل غ�ى وأك�� حّرّ�ة"

بداية، تحّول رو�ًدا رو�ًدا  والرو�� والّنف�ىي املطبق الذي �ان مفروضا عل��ا غصبا، ومرفوضا من قبلها �� ال

ا�ي وما عادت تتوق إ�� الّتحّرر واال�عتاق من �ج��ا، بل أصبحت عزل��ا رغبة صادرة  
ّ

إ�� إحساس بال�جز الذ

من أعماق روحها، تقول "تحققت من �جزي التام عن تحطيم عزل�ي ال�ي لم �عد اآلن مفروضة ع�ّ� من قبل  

 . 2اآلخر�ن"

أحيانا، يبحث املرء عن ذاتھ �� أع�ن عائلتھ، و�نتظر �لمة أو موقفا �عيد إليھ ثقتھ بنفسھ، ألّن "اإل�سان   

ي�ون   تنغرس فيھ السّيما ح�ن  ال�ي  ��ا اآلخرون. وفكرة اآلخر�ن، ��  يراه  ال�ي  بالع�ن  يرى نفسھ  بطبيعتھ 

يئا من هذا �� عائل��ا، فح�ن بدأت تكتب الشعر  . غ�� أّن فدوى، لم تجد ش3صغ��ا أو مراهقا �� دور الّت�و�ن"

شاز �� البيت و
ّ
وا يتعاملون معها ليخنقوا    �انت �� نظرهم الّنغمة الن

ّ
"الّن�جة ال�ي خرجت عن القطيع"، وظل

رق ع�� تحطيم ثق��ا بنفسها وع�� غرس فكرة ال�جز  
ّ
عا��ا إ�� تحقيق ذا��ا، و�انوا �عملون �ش�ى الط

ّ
تطل

ب��ا بالالمباالة مثلما قو�ل أدب املرأة عموما بالّرفض. داخل هذا الوسط العائ�� األقرب إ��  ف��ا، قو�لت كتا

ك من هم �� مثل سّ��ا، وقتلت ف��ا  
ّ
روح اإل�سان، فقدت فدوى �ّل طاق��ا، وفقدت شرارة االندفاع ال�ي تتمل

امل إ�� داخلها  واملكبوتة، عادت  املهزومة  ذا��ا  إ��  التا��ة، وتحّول ذاك  �ّل أحالمها، فارتّدت  نطفئ وروحها 

صت �عد   4القمقم ا�حر��ي الذي أذاقها شّ�ى أصناف القهر والكبت، إ�� قمقم ذا�ي 
ّ
انكمشت داخلھ وتقل

�وري �� ضياع ذا��ا وطمس هوّ���ا مثلما فعل مع  
ّ

أن فقدت ثق��ا و�ّل شغفها، لقد نجح هذا ا�جتمع الذ

����ا مرآة �عرض وضع املرأة الفلسطينّية ع�� وجھ ا�خصوص، ووضع  أّمها وغ��ها من �ساء البيت، ف�انت س

ط اآلخر  
ّ
واملرأة �� شّ�ى أقطار العالم، وترسم اغ��اب ال�اتبة �� رحلة بح��ا عن هوّ���ا املفقودة جّراء �سل

�� س����ا، من حالة االغ��اب اال  التحّول،  إ��  ��ا هذا ا�جور  القهرّ�ة عل��ا، لقد أف�ىى  جتما�� وممارساتھ 

والثقا�� الذي أبت فيھ األسرة وا�جتمع أن �ع��ف بوجودها و�شعرها، إ�� حالة اغ��اب ذا�ي ونف�ىي عّمق 

 الهّوة بي��ا و��ن العالم ا�خار�� بأسره. 

زت �� س����ا ع�� األ�عاد الّداخلّية ل�خصّي��ا، ع��   
ّ

تأسيسا ع�� ما سبق، نقول إّن فدوى طوقان، قد رك

ّسمات الّنفسّية، والفكرّ�ة، واالجتماعية ال�ي �سمح بالكشف عن ا�حالة ال�ي �عان��ا املرأة  رصدها �ختلف ال 

ھ أحكم حولها طوق العادات والتقاليد  
ّ
داخل هذا ا�جتمع األبوّي الذي لم تقدر فيھ ع�� �شكيل هوّ���ا، ألن

سو�ة كت
ّ
خذت مواقف  ال�ي كّرست مز�دا من عبودّي��ا وضعفها. من هنا جاءت الكتابة الن

ّ
ابة مؤد�جة، ات

ال �� الس��ة والشعر، من��ا إلعالء صو��ا  
ّ
ة أش�ال الّتمي�� ب�ن املرأة والّرجل، وجعلت من األدب، ممث

ّ
ضّد �اف
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ة أش�ال العنف املمارس عل��ا
ّ
سو�ة انتصارا لهو�ة قبل أن  1والتنديد ب�اف

ّ
. و�انت كتابة الس��ة الذاتية الن

 ة.ت�ون تقو�ضا لسلطة ذ�ور�ّ 

 السّیرة الذّاتیّة النّسویّة وتشّكل الذّات:   - 2- 3

يرى "حس�ن مناصرة" بأّن "اغ��اب املرأة يدفع ��ا إ�� العصيان االجتما�� والرغبة �� املمنوع اجتماعيا،  

ثورة املرأة �� مواجهة    وهنا تتكرسومحاولة اال�عزال مع رفض االنتماء إ�� معظم ما ينتجھ ا�جتمع الذ�وري.  

الواقعّية"التقال الس��ة جسورا    2يد  �� هذه  املعروضة علينا  املرأة  لت ش�ى مظاهر حياة 
ّ
من هنا. فقد ش�

وافت�اك   ا�حّرّ�ة  ضّفة  والعصيان،  الّتمّرد  ضّفة  ا�حياة،  من  األخرى  الّضّفة  إ��  ال�اتبة  خاللها  من  ع��ت 

ات و�ناء الهوّ�ة، ضّفة يملؤها الّنور، ففدوى طوقان 
ّ

فّك اندثار الضعف قيدها. ح�ن   الوجود، وفرض الذ

ا�جتمع   ط 
ّ
�سل تحت  رازحة  الّدهر  أبد  سيبق��ا  الظلم  لذلك  املعاكس  االتجاه   �� حراكها  عدم  أّن  أيقنت 

مثلما   املرأة،  كرامة  هدر  من  مز�دا  يكّرس  الذي  والّتقاليد  العادات  قمقم  حبيسة  يبق��ا  مثلما  �وري، 
ّ

الذ

عل��ا سيطرة الرجل والعادات والتقاليد فحسب، بل أيضا قاده إل��ا  أيقنت أّن ما تالقيھ من قهر لم تفرضھ  

عدم سع��ا إ�� تجاوز عقبات ا�جتمع، لهذا خّ��ت فدوى الكفاح والّتمّرد، ال ع�� األسرة �� حّد ذا��ا، بل ع�� 

عائلّية،  نمط ا�حياة الذي قولب فيھ الرجل حياة املرأة داخل الفضاء األسري �� دائرة ما تقّدمھ من خدمات  

مما جعلها �عيش اغ��اًبا، من حيث أّن االغ��اب هو أن �عيش املرء �� عالم يأ�ى االع��اف بھ، و�رفض انتماءه  

ا�جتمع) أّدى إ�� فجوة عميقة بي��ا  -إليھ. وقد الحظنا �� ما تقّدم ما عاشتھ فدوى من اغ��اب خار�ّ� (األسرة

دفعه داخ�ّ�  آخر  واغ��اب  ��ا،  ا�حيط�ن  العواطف  و��ن  جدار  صالبة  من  هرً�ا  واال�عزال  الّتقوقع  إ��  ا 

ص من التيھ ومن االستالب، وقّررت أن تخطو نحو حّرّ���ا، و�دأت تخوض  
ّ
ا�حديدي. لهذا، سعت إ�� الّتخل

و�� فدوى بأّن هذه الّصراعات ال�ي تخوضها ضّد سلطة ا�جتمع واألعراف    صراعات عديدة. وع�� الّرغم من

أّ��ا غامرت إليما��ا  غ�� مت�افئة،   إال  املرأة،  ط ع�� 
ّ
سل

ّ
الت تماما ع�� شّ�ى أش�ال  لن تق�ىي  أّ��ا  �ع�ي  مما 

بضرورة الّنضال املستمّر، هذا الّنضال الذي بدأتھ �ساء قبلها واستمّرت �� فيھ ع�� عرضها لتجر���ا، مثلما  

وا اليأس  يتجاذ��ا  ذاتا  الس��ة   �� تبّدت  لقد  �عدها.  من  �ساء  حصل ستواصلھ  و�ن  ح�ى  لكن  ألمل، 

ما   االنحدار، وهو  ذاك  لتلتقطها من  الّتحّدي  بداخلها روح  �ستيقظ  اليأس،   �� السقوط  إ��  واستسلمت 

 وأغرق  
ً
مت فعال

ّ
�ي تحط

ّ
عّ��ت عنھ بقولها "ح�ن كنت أقع تحت ممارسة ضغوطهم ع�ّ�، كنت أشعر أحيانا أن

ات عندها �ان يحصل �ىيء آخر، فح�ن �� بحر من اليأس، ولكن هذا الّتحطيم �ان يصل �ي إ�
ّ

� نقطة بالذ

 . 3يصل املرء إ�� قاع هّوة اليأس تدّب فيھ شرارة ا�حركة لتدفعھ إ�� العمل ع�� ا�خروج من الهّوة"

إ��   القهر  ذا��ا. وحّولت، بفضل عز�م��ا شّ�ى أش�ال  �� سبيل تطو�ر  طّوع��ا  إرادة  بقّوة  ت فدوى 
ّ
تحل

أي   بنقيضھ  يفّجر اإلحساس  ذاتھ   �� القهر  اإلبدا�� عن  الروائي  "الّتعب��  أّن  ُدًما ذلك 
ُ
ق ��ا  دوافع تم�ىي 

 
1- 

ٔ
دب  شكالّية"إ ي معمر  المحا

ٔ
ة"، مجللغةح والبيـن المصط الّنسوّي اال

ّ
 .152، ص2011، لة، منشـورات جـامعـة ورق2مـقاليد، ع ل

ردن، الحديثة، الكـتب عالم ،"واالبداع الثقافة في النسوية" مناصرة حسين-2
ٔ
 . 218ص ،2008 اال

 . 100فدوى طوقان "رحلة جبلّية رحلة صعبة"، ص-3
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ا�حّرّ�ة و�راد��ا" ا1اإلحساس بضرورة  �� س����ا مختلف  لقد عرضت  امرأة،  .  ل�و��ا  اع��ض��ا  ال�ي  لعوائق 

ثّم   املدرسة،  بمأساة عزلها عن  بدءا برفضها و�� جن�ن، مرورا  والّتحّدي،  املقاومة  ف��ا روح  عوائق عّززت 

محاول��ا االنتحار، ثّم ما ملستھ من تمي�� ب�ن الرجل واملرأة... حاولت اال�عتاق من �ّل هذا بداية باستغراقها  

ق ��ا خارج أسوار الّ�جن، لدرجة تن�ىى  �� حالة من الّتخيّ 
ّ
ل أو ما أسمتھ �� بأحالم اليقظة ال�ي �انت تحل

مل الّرو�ّ� تتحّرر ف��ا روحها وتر�� �� الفضاء منفصلة عن جسدها  
ّ
معها نفسها واسمها، حالة قصوى من الث

ة توقها إ��  ا�حبيس، �� طقس من طقوس الّتصّوف تنفصل فيھ عن الواقع �� رحلة غياب �انت �� بداي 

الّتحّرر، تقول �� حدي��ا عن هذه ا�حالة "أخذت تتعاظم قدر�ي ع�� االنفصال عن عالم الواقع واالستغراق  

�� أحالم اليقظة ... فمن خالل تلك األحالم، كنت أنطلق خارج قضبان الّ�جن وأسوح �� الشوارع وحدي،  

�م (...) ثّم أصبح أنا نف�ىي غر�بة عن نف�ىي، وأظّل أكّرر أسافر إ�� بالد ال أعرفها، وألتقي �غر�اء يحّبون�ي وأح�ّ 

من أنا؟ من أنا؟ وأرّدد اس�ي �� تفك��ي عّدة مّرات، ولكن اس�ي �ان يبدو  -�� تفك��ي الصامت هذا السؤال:  

�� غر�با عّ�ي وال يدل ع�� أّي �ىيء. وهنا �انت تنقطع صل�ي باس�ي و�نف�ىي و��ل ما حو�� وأغرق �� حالة 

لت هذه األحالم نوعا من الثورة الصامتة ع�� الواقع املقيت،  2ّدا من الالحضور والالشيئّية"غر�بة ج
ّ
. ش�

لتقوم الحقا ب��جمتھ �� ما كتبتھ من أشعار. و�الّرغم من ال مباالة أسر��ا ��ا، إال أّ��ا وجدت الّسند �� أخ��ا  

��ا وطأة الضغوطات، �ان مختلفا ع��م،  "إبراهيم" الذي �ان بصيص األمل، واملنقذ الوحيد الذي خّفف ع

��ا من الولوج إ�� ا�جانب اآلخر من هذا العالم، عّوضها  
ّ

ھ ليس م��م، ف�ان الباب الذي مك
ّ
ال �ش��هم، و�أن

خصّيات األدبّية، لقد  
ّ

عن انقطاعها عن الّدراسة بإعطا��ا دروًسا، �� األدب العر�ي، وعّرفها بالعديد من ال�

ل نقطة تحّول عم
ّ
ھ، مث

ّ
ھ، وا��حا�� �ل

ّ
ة، تقول "�سيت شقائي �ل

ّ
يقة �� حيا��ا عّوض��ا عن ا��حاقا��ا �اف

ورحت أعيش املستقبل �� حاضري الذي جعلھ إبراهيم مرجا أخضر وحقال من حقول القمح الواعدة. رحت  

لنور �� . �ان ا3أرى ا�حصاد اآل�ي �� أحالم يقظ�ي، وأصبح بمستطا�� أن أسبق الزمن ع�� جناح ا�حلم"

عر وع��  
ّ

عائلة حرمت املرأة �ّل حقوقها، وا�حنان �� بيت تكسوه برودة العواطف، �ّجعها ع�� كتابة الش

ظّل   "لقد  قولها   �� دتھ 
ّ

أك ما  وهو  نفسّيا،  ترميمها  أعاد  لقد  بي��م،   �� محّرم�ن  �انا  الذين  والغناء  العزف 

ا بإعادة بنائي الّنف�ىي، وابتعاث ما لدّي  من ميل طبي�� إ�� إبراز إم�انّيا�ي وقدرا�ي ال�امنة.    إبراهيم معني�

لقد ظّل طيلة حياتھ يتغلغل بنظره الثاقب �� تلك املساحة الواسعة املمتّدة �� قل�ي، و�لمس عذا�ي وشقو�ي  

، ع�� �خصّية إبراهيم وزوج  4بفراغ تلك املساحات (...) �ان هو وحده الذي يرا�ي و�حّس بكينون�ي ووجودي"

خصّيات الّرجالّية ال�ي ساند��ا ومنح��ا عطفا، �� ا�خالة  
ّ

وع�� �خصّية فاروق ابن عّمها وغ��هم من ال�

دت فدوى أّن األمر،   دعواطفهما. لقمقابل �خصّية أب��ا وأخ��ا يوسف، ومعامل��ما القاسية معها، و�رود  
ّ

أك

ق باختالف �� طر�قة الّتفك��، ب�ن من يرى املرأة �ائنً 
ّ
إ�سانا لھ    ا �� مرتبة دونّية، و��ن من يراها�ّل األمر متعل

 
ة" والحّرّية الرواية في ،يالعرب  الوطن في رواية" الراعي علي-1

ّ
 .90ص القاهرة، ،1998 فبراير الهالل،  دار  الهالل،  مجل

 .59، صفدوى طوقان "رحلة جبلّية رحلة صعبة"-2
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ق بذاك  
ّ
كيانھ ووجوده. فأن يجد اإل�سان و�صفة أخّص املرأة عطفا من أحد، سيدوس ع�� �ّل آالمھ و�تعل

فاف، وفدوى طوقان داوى حنان إبراهيم نفسها ا�جر�حة وعّوضها عن �ّل ما فقدت، و�دأت  
ّ

ا�خيط الش

عر، الذي �ان متن
ّ

روف  رحل��ا مع الش
ّ
ّفسا آخر، ومسارا أثبتت ع��ه وجودها وكينون��ا، لقد هّيأ��ا تلك الظ

ا�حر��ي القمقم  ومن  العائلة  طوق  أخ��ا من  وتحّررت  عل��ا،  رض 
ُ
ف ما  �ّل  ضّد  صراعا  ما    1لتخوض  وهو 

��ا أيضا من الّسفر إ�� ال
ّ

غرب  أعلنت عنھ صراحة �� س����ا، لم يفتح لها إبراهيم أفق العلم وحسب، بل مك

وا�خروج من ال�جن. �� بلد جديد، وأناس جدد وجدت ذا��ا التا��ة �� اآلخر ألّول مّرة، �عد أخ��ا إبراهيم.  

نت من �عو�ض ما فا��ا، فبسفرها إ�� لندن عادت إ�� مقاعد الّدراسة �عد  
ّ

�افحت فدوى وص��ت حّ�ى تمك

أّن ال �ىيء �ستحيل تحقيقھ بوجود اإلرا لتثبت  أّن ا�حياة  سن�ن من االنقطاع  دة والعز�مة، ولتثبت أيضا 

نا ال نجد عبارات تصف رحل��ا الّصعبة أك�� مّما جاء ع�� لسا��ا �� "ما كشفت عنھ  
ّ
كفاح أو ال ت�ون، و�ن

ى ما �ان �ستحيل تخطيھ لوال  
ّ
هو ا�جانب الكفا�� (...) كيف استطعت، �� حدود ظرو�� وقدرا�ي، أن أتخط

� الس�� وراء األفضل واألحسن. ثّم إصراري ع�� أن أعطي حيا�ي مع�ى وقيمة  اإلرادة والّرغبة ا�حقيقّية �

طا لها (...) كنت توقا مستمرا إ�� االنطالق خارج مناخ الزمان وامل�ان، والزمان هو زمان  
ّ
أفضل مما �ان مخط

وقمت بدورات  القهر، والكبت والذو�ان �� الالشيئّية...وامل�ان هو �جن الدار (...) حملت ال�خرة والتعب،  

الصعود والهبوط، الدورات ال�ي ال ��اية لها، ال يكفي أن نحمل آماال كبارا وأحالما واسعة، ح�ى اإلرادة وحدها  

. إّ��ا رسالة �عثت ��ا إ�� �ّل �ساء العالم،  2ال تكفي...لقد أدركت أّن العمل هو الوجھ اآلخر ل�حلم واإلرادة..."

ي  رسالة نا�عة عن تجر�ة واقعية، رح
ّ
شظ

ّ
لة حياة، ورحلة وجود، ورحلة هو�ة، رحلة والدة جديدة من رحم الت

ا�ي. لقد 
ّ

الذ بالّنفس، ومحار�ة ال�جز  الثقة  خذا شكال سلمّيا. بدًءا باستعادة 
ّ
ات مس، تمّرد وعصيان 

ّ
والط

ب ع�� يأسها  
ّ
ن من مواجهة اآلخر قبل أن تواجھ ذا��ا أّوال، وتتغل

ّ
وا��زاما��ا  بدت فدوى واعية بأ��ا لن تتمك

عر مالذا شغلها لتعيد خلق  
ّ

ت وجود إبراهيم إ�� جان��ا لتعيد بناء ذا��ا، ثّم وجدت �� الش
ّ
الّنفسّية، فاستغل

�ي  
ّ
سوي بداخلها بأن

ّ
نفسها، و�نا��ا من جديد، وتبحث عن إم�انيا��ا وتبّوب طموحا��ا. وصرخ الصوت الن

أنوث�ي...أل من  ش��  �ل  عن  أكتب...ألدافع  أن  حزام  "أر�د  من  وأخرج  واملرّ�عات  الّدوائر  ألوان  من  تحّرر 

وع�� الّرغم منأّ��ا لم تكشف جميع جوانب س����ا، إال أّ��ا عرضت حياة ذاٍت �سوّ�ة عّ��ت عن    .3الّتلّوث"

معاناة "عالم ا�حر�م" �� ا�جتمع العر�ي بصفة عاّمة، و�� فلسط�ن بصفة خاّصة �� معركة إلثبات الوجود. 

يكن. القمع    ولم  أيضا  ما 
ّ
و�ن سوّي، 

ّ
الن ال�ي يطرحها األدب  الوحيدة  القضّية  الّرجا�� هو  ط 

ّ
سل

ّ
الت يكن  ولم 

ات، ع�� الصراع مع الّزمن وامل�ان، صراع من أجل ا�حّرّ�ة، ح�ى ال ��در 
ّ

الثقا��، ومسألة ا�حجاب، و�ناء الذ

يأ�ل روحها وكيا��  �� من�ل  ق�� 
ُ
ت ا، وحّ�ى �س��ّد حقوقها وحقوق جميع  سن�ن عمرها وتم�ىي هباًء وح�ى ال 

ساء. 
ّ
 الن
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من هنا �انت الكتابة �� س����ا، وكتابة الشعر تحديدا، دروعا تحم��ا من تال�ىي هوّ���ا واضمحاللها �� 

ألجل هز�مة الّرجل أو تحّديھ، بقدر ما   مجتمعات ذ�ورّ�ة بامتياز. فلم تكن حر��ا ضّد ا�جتمعات األبوّ�ة

إثبات   أجل  من  بوتقة  �انت  خارج  لها  م�ان  افت�اك  أجل  ومن  والّتقدير،  االح��ام  واستحقاقها  كفاء��ا 

ا�حصار واالستالب ال�ي أذابت ا�جانب اإل�سا�ّي والوجودّي ف��ا. لهذا، أعلت صو��ا بالكتابة، وحّررتھ هو  

فقط، بل و��� ضعفها    اآلخر من جميع محاوالت اإلخراس الّتعسفّية، ألّن األمر ببساطة ال �عود إ�� قّوة الّرجل

تحتّج   أن  املوقف  ب 
ّ
يتطل ح�ن  و�سليمها  م، 

ّ
تت�ل أن  األمر  يف��ض  ح�ن  وس�و��ا  بنفسها،  ثق��ا  وعدم   ��

نت فدوى طوقان من اإلعالن عن وجودها، ع�� تأّمل ذا��ا، والتماس دواخلها،  
ّ

وترفض. من هذا املنطلق، تمك

ردها تنأى عن الّتمي�� الفز�ولو�� البسيط، وأثبتت أّن لها  واكتشاف إم�انّيا��ا. وأثبتت أّن لها خصوصّية تف

 كيانا مختلفا لھ ا�حق �� أن يوجد.

و��ن  والكينونة،  االضمحالل  ب�ن  ات، 
ّ

الذ ل 
ّ
و�ش� الهوّ�ة  إش�ال  ب�ن  فدوى  س��ة  تراوحت  هنا،  من 

ال ب�ن  تفاصيلها،  ب�ّل  ا�حياة  وعيش  ا�حياة  ة 
ّ
حاف ع��  العيش  و��ن  والوجود،  و�ثبات  الالوجود  الشيئّية 

صة رحلة حياة �� دورات "صعود وهبوط"
ّ

ات    1الكيان، ثنائّيات تجاذبت املرأة �� الس��ة م�خ
ّ

معركة مع الذ

 ومع اآلخر من أجل اس��داد الهو�ة.

 الخاتمة:  -4

سوي صراع
ّ
الن الّنقدّية ا�حديثة. فاألدب  ال�ي شغلت املباحث  أبرز القضايا  ب�ن    �عّد املرأة وكتاب��ا من 

سو�ة  
ّ
اتّية الن

ّ
لت الس��ة الذ

ّ
وثورة وتمّرد ع�� جميع أش�ال اإلقصاء والّ��ميش املمارس ع�� املرأة، وقد ش�

لدى فدوى طوقان ثورة ع�� �ّل ما سلب هوّ���ا، وعكست وعيا بقدر��ا ع�� االنفالت من مختلف القوالب  

ي�� وع��ا بذاتّي��ا. فقد رأت أّن �غي��  ال�ي اس��دفت وجودها وطموحا��ا، وعملت ع�� �سفها، منطلقة من �غ

  �� الّسائد  ال�امن ف��ا، ملزمة �� قبل خ�خلة  يبدأ مّما هو خارج ع��ا، بل من زعزعة الّضعف  موقعها ال 

مجتمعها أن ترتّد إ�� دواخلها وتص�ح ما انكسر ف��ا ثّم تتوّجھ نحو ا�خارج. وتبّيّنا من خالل س����ا أيضا أّن  

ملرأة ع�� تحر�ر ذا��ا وفرض وجودها، وأّن الكتابة وحدها ال تكفي، كما أّن الرغبة �� الّتحّرر  ال أحد أقدر من ا 

وحدها أيضا ال تكفي، فال بّد أن يرافق العمل هذه اإلرادة، و�دفعها لتتحّول من مجال اإلم�ان إ�� الّتحّقق  

و  أبا  الّرجل  عاتق  ع��  تقع  هوّ���ا  طمس  مسؤولّية  �انت  ول�ن  العادات  الفع�ّ�.  عاتق  وع��  وزوجا،  أخا 

سوي يطرح وضع املرأة �� مجتمعها و�نقل  
ّ
والّتقاليد البالية، فإّ��ا �� األخرى تحمل جزءا م��ا، فاألدب الن

آالمها ومعانا��ا أمال �� �غي�� �سق حيا��ا املسلو�ة، غ�� أّن الّس��ة ال�ي اشتغلنا عل��ا أمّدتنا بطر�ق ا�خالص  

ا�ي ثّم الّتحّدي ثم اإلصرار، إّ��ا باختصار خطاب املرأة عن املرأة وللمرأة. املؤّدي إ�� الّتحرّ 
ّ

ھ الكفاح الذ
ّ
 ر، إن

 

 
 .11فدوى طوقان "رحلة جبلّية رحلة صعبة"، ص-1
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عن   و�عالن  عصيان،  ذا��ا  حّد   �� سوّ�ة 
ّ
الن الكتابة  أّن  ذكر،  ما  إ��  إضافة  إليھ  نخلص  أن  يمكن  وما 

العصف إ��  ترمي  إّ��ا  والهز�مة،  الّضعف  وعصيان  ط، 
ّ
سل

ّ
الت عصيان  إ��   العصيان،  املرأة  �شّد  ما  ب�ّل 

ساء  
ّ
الن أصوات  تنقل  الكتابة  هذه  إّن  داخ�ّ�،  ذا�ّي  العائق  هذا  �ان  و�ن  حّ�ى  تقّدمها،  ويعيق  األسفل 

سوي  
ّ
"املفجوعات" �� هوّ�ا��ّن. وقد عكس نص الس��ة "رحلة جبلّية رحلة صعبة" مالمح أخرى لألدب الن

ليع الهوّ�ة،  سلب   �� ودورهم  اآلخر�ن  من  عن  ينطلق  األو��  املسؤولة  بأّ��ا  و�قنعها  سوّ�ة 
ّ
الن الذات  إ��  ود 

ھ ليس مفروضا عل��ا أن تبلغ مرتبة الّرجل نفسها أو أن ت�ون صورة أخرى عنھ،  
ّ
وضعها، وعن �غي��ه، وأن

 ت�ون طرفا تا�عا مسلوب اإلرادة،  
ّ
بقدر ما �� معنّية بضرورة فرض وجودها و�ثبات أ��ا كيان مختلف وأال

ھ وا
ّ
جب ع�� اآلخر�ن تقديرها واح��ام خصوصّي��ا ال�ي تفردها. ع�� أّن تجر�ة فدوى طوقان، �انت حلقة  وأن

سو�ة  
ّ
سوّي من أجل حرّ�ة املرأة وكرام��ا، نضال متواصل �� مختلف الكتابات الن

ّ
من حلقات الّنضال الن

بات العصر ورهاناتھ، �عكس رؤ�ة املرأة لعاملها ال
ّ
ّية  املعاصرة، متماشيا ومتطل

ّ
ذي تبّدت فيھ سلبّية متشظ

ل  
ّ
سو�ة ب�ن إش�ال الهوّ�ة و�ش�

ّ
اتّية الن

ّ
ات. و��ذا ن�ون قد وقفنا �� هذه الّدراسة ع�� تمثيالت الّس��ة الذ

ّ
الذ

سوي. 
ّ
نا ن�ون قد حققنا حّدا أد�ى من اإلفادة �� مجال األدب الن

ّ
ات، عل

ّ
 الذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اتّيةر ي"السّ   تمثيالت
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ر سوري   مفكّ

 صّدیقا وزندیقا أبو العالء....

 

Abu Alaa as a saint and heretic. 
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 صّدیقا وزندیقا  ....أبو العالء

 

 

 

 : ملخص

من   ال�جري  ا�خامس  القرن   �� املعروف  العر�ي  الشاعر  املعري  العالء  أ�ي  حياة  املقال  زاو�ت�ن يتناول 

  مختلفت�ن، �عكسان جوهر االختالف حول هذه ال�خصية التار�خية الهاّم 
ً
ة، و�� موقفھ من األديان صدودا

ع��   يتعا��  ناقد،  كشاعر  ��خصيتھ  و�ر�طھ  التناقض،  هذا  سبب  و�كشف   ،
ً
وتقديرا  

ً
و�ن�ارا واح��اما، 

 يل ذلك عدة محاور: التحليل املنطقي، ويعيش اضطراب الشعراء ومغامرا��م، و�تناول �� تفص

 ال�ي تروى فيھ  اإليمان وليس امليتاف��يق: فيؤكد إيمانھ با� ولكنھ ينكر �ل تفاصيل امليتاف��يق

 من تناول أ�ي العالء لقضاياه الفلسفية. ا�ح��ة
ً
 م��اجيا

ً
 : يرصد املقال أن ا�ح��ة باتت جزءا

الغالبة  اإل�سانية اإل�سانية  الروح  أن  الدراسة  تؤكد  ملشروعھ  :  واقعية  األك��  السمة   �� العالء  أل�ي 

 الفلسفي، فاإل�سان وليس األديان هو مشروعھ وشعره ومراده، لقد �ان بحق فيلسوف اإل�سان. 

يرصد املقال سلسلة من املواجهات مع الكهنوت الناطق باسم الرب، و�خوض    املواجهة مع الكهنوت:

 مارسھ تيار الكهنوت الناطق باسم الرب �� �ل األديان. ة ضار�ة �� �عر�ة التناقض والنفاق الذي يكمعر 

  األديان  رسالة
ً
: يرصد املقال مواقف املعري املتناقضة من الديانات و�حاول أن �ستخلص م��ا موقفا

 
ً
 . محددا

فهو ليس رجل قانون وال   ،ن أبا العالء �ان يمارس االنتقائية عن عمدأ: ينت�ي املقال إ�� تأكيد االنتقائية

 رجل إد
ّ

د أنھ أع�ى العين�ن وليس من شأن  ارة، هو مجرد صوت صارخ �� ال��ية ير�د إيقاظ اإل�سان، ثم يؤك

 ، إنھ يوقظهم وال يقودهم.باألع�ىن �س��شدوا أاملبصر�ن 

: �ش�� إ�� ظاهرة اح��ام جمهور الناقدين �� ا�حضارة اإلسالمية أل�ي العالء ع�� الرغم  ا�ح��م  الهرطوق 

 . من خطابھ الهرطقّي 

 
ّ

أك العالء، وقد  أ�ي  ديوان  إال  مصادره   �� الكتاب  �عتمد  انطباعية  وال  العالء  أ�ي  لديوان  دراستھ  أن  د 

 وذاتية، ولك��ا بالطبع �شارك الدراسات الكث��ة ال�ي قامت �� تفس�� حياة أ�ي العالء وشعره. 

ھ  وتنظيم لسرديات الشاعر ا�جيد  ، ومع أن املقال محض مطالعة أدبية
ّ
م توصية مهمة �عت��ها  يقد، فإن

اآلخر خارج    للرأيجوهر ما �ستخلصھ من الدراسة و�� الدعوة إ�� إتاحة مجال أك�� �حر�ة الرأي، والسماح  

ومنعت خطاب الهرطقة    ،ن �ع�� عن نفسھ بحر�ة، �عد أن تطرفت املؤسسات الكهنوتية اليومأالصندوق  

 �سيف الردة. 

  محمد حبشد.  



 
ً
 وزنديقا

ً
بو العالء.... صّديقا

ٔ
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Abstract: 

The article deals with the life of Abu Al-Alaa Al-Ma'ari, the well-known Arab poet in 
the fifth century AH from two different angles, reflecting the essence of the 
disagreement about this important historical figure, that is his stance towards religions 
as a reflection and respect, denial and appreciation, and reveals the reason for this 
contradiction, and links it to his personality as a critical poet, who transcends logical 
analysis, and lives in the turmoil and adventures of poets. It deals in detail with several 
axes: 

Faith, not metaphysics: He confirms his belief in God, but denies all the metaphysical 
details that are narrated in his name. 

Confusion: The article notes that confusion has become a systematic part of Abu 
Alaa’s handling of his philosophical issues . 

Humanism: The study confirms that the predominant human spirit of Abu Alaa is the 
most realistic feature of his philosophical project. Man, not religions, is his project, 
poetry and aim. He was truly a philosopher of man. The confrontation with the 
priesthood: The article examines a series of confrontations with the priesthood who 
speaks in the name of God, and engages in a fierce battle in exposing the contradiction 
and hypocrisy practiced by the priesthood current speaking on behalf of God in all 
religions 

The Message of Religions: The article monitors Al-Ma'ari's contradictory positions on 
religions and tries to extract from them a specific position. Selectivity: The article ends 
by confirming that Abu Al-Alaa was practicing selectivity deliberately, as he is neither a 
man of law nor a man of administration, he is just a crying voice in the wilderness that 
wants to awaken a person, then confirms that he is blind to the eyes and it is not the 
business of the sighted to be guided by the blind, he wakes them up and does not lead 
them. 

Respected heresy: It refers to the phenomenon of respect by the public of critics in 
Islamic civilization for Abu Alaa despite his heretical rhetoric. The book is not approved 
in its sources except for the poetry of Abu Al-Alaa, and confirmed that its study of the 
poetry of Abu Al-Alaa is impressionistic and subjective, but of course it shares the many 
studies that were carried out in the interpretation of the life and poetry of Abu Al-Alaa . 

Although the article is purely a literary reading and organizing the narratives of the 
glorified poet, it makes an important recommendation that he considers the essence of 
what we conclude from the study, which is the call to allow more room for freedom of 
opinion, and to allow the other opinion outside the box to express itself freely, after the 
priestly institutions today radicalized and prevented the speech of heresy with a sword 
of apostasy. 
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 : مقّدمة -1

أّي  ثناياها دون تردّ   يمكن القول إن   �� التار�خ اإلسالمي ستضم   �� أبا  قائمة تتضمن خمسة مالحدة  د 

العالء املعري، فيلسوف الثورة ع�� األديان، والرجل الذي لم يتوقف عن النقد ح�ى �� إطار املقدس ال��ائي  

، وظل يقدم رؤ�تھ بدون مجاملة وال    االتفا��، وهو القرآن الكر�م، وظّل 
ً
يقول إن العقل أك�� هدى و�رهانا

ھ أن  ء ال يمكن قهره، وأن من حّق مصا�عة، يرفع صوتھ �� مواجهة خطاب الغيب، ويعلن أن ا�حر�ة فضا

 ع�� العالم من شرفتھ املطلة ع�� الشمس و�ن �ان ره�ن ا�حبس�ن. يطّل 

دوم العر�ي  اإل�حاد  خطاب  العالء    ا و��  وأبو  الفيلسوف  والرازي  امل�حد  الراوندي  ابن  قد�س�ن:  ثالثة 

،  املعري، وقد تم بالفعل تحييد الرجل�ن فيما ظّل 
ً
و�اتت سطوره الثائرة ع�� األديان    حضور أ�ي العالء طاغيا

 يضرب �سيف معولھ �ل  قّد و�ات يُ   أشهر ما يروى من شعره،
ً
 ساخرا

ً
م �� فضاء ا�حضارة اإلسالمية شاعرا

 الثوابت ال�ي يقدسها أتباع األديان. 

 ،وأدرجھ دون رحمة �� قوائم املالحدة ،استثناء ومع أن ا�خطاب السلفي التقليدي لم يمنح أبا العالء أّي 

   ،أبا العالء  فإّن 
ّ
ن يكتب مفسر  أ  عند اإلسالم الشع�ي ، وقّل   محل اح��ام وتقدير  ظّل   ،ھع�� الرغم من ذلك �ل

يروون   كما  اإل�سانية  رثاء   �� التار�خية  قصائده  والواعظون  ا�خطباء  و�روي  عنھ،  و�روي  إال  فقيھ  أو 

، وقد   صوص املقدسة، ويستشهد ��ا أشّد النّ 
ً
 وتزمتا

ً
ة  ظل ق��ه وتمثالھ �� قلب مدينة معرّ   الفقهاء �عصبا

 النّ 
ُ
، تنعقد �� رحابھ املهرجانات وت

ً
 ورسميا

ً
 شعبيا

ً
لقى �� كنفھ القصائد �� اإليمان وا�جد  عمان، مركزا ثقافيا

املعرة من أك�� بالد هللا    ، ع�� الرغم من أّن وأشهرها  ة النعمانويعت�� أبرز معالم معرّ   وا�حضارة اإلسالمية،

 ّس محافظة وتم
ّ

 �شعائر اإلسالم، و�نشد شيوخها وفقهاؤها كالم أ�ي العالء و�قدمونھ بالعنوان الش
ً
ه��:  �ا

 
ّ

الش   سنة   ون الغواضب إ�� املعرةعراء، وال زال األمر كذلك ح�ى دخل ا�جهاديّ شاعر الفالسفة وفيلسوف 

 وعاملوا رأسھ ا�حجري بالفأس والّس  2014
ّ
 والعزى.  تيف كما �عامل املسلمون األوائل مع الال

 : اإلیمان ولیس المیتافیزیق -2

  ، �عا�ي من ا�جدل الذي �عصف بالذات البشر�ة  �ان أبو العالء يجسد �� األرض رسالة شاعر متمرد،

 بال تحّف   .ث عن اإليمان وظاللھفهو من جهة يتحّد 
ً
ناقدا الكهنوت  ومن أفق آخر �ان يجد نفسھ  ظ ألداء 

 قاد فيھ.� النّ وهو ما ح�ّ  ،امليتاف��يق املتصلة بالنبوةوروايات  ي�ي ب�ل تفاصيلھ،الّد 

فقد أشبع جهاده با�حديث عن هللا، ولكنھ لم �شأ أن ي�ون إيمانھ صبغة    ،�ان إيمان املعري من نوع آخر

من امليتاف��يق مح�ومة برؤى الكهنة، بحيث ال تتم معرفة هللا إال ع�� وسائلهم، بل إنھ انطلق �� إيمانھ إ��  

�عد، ولم يتفهم اإليمان �� غيبة العقل، وهذه الن�عة االع��الية ���ي بما �ان �عصف بالعقل اإلسالمي  أفق أ

 من تأو�الت النّص وال يزال �� سبيل تخليص العقل من سلطان ظاهر النّ 
ً
 أن كث��ا

ً
املقدس    قل، و�ان صر�حا

 
ً
امل، ر�ما بدافع من نزعتھ العقلية  وعند ذلك لم �شأ ذلك املفكر الثائر أن يصا�ع أو يج   .ال �ستقيم عقال



 
ً
 وزنديقا

ً
بو العالء.... صّديقا

ٔ
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 ا�حادة ال�ي تتأ�ّ 
ّ
ھ �ان صفحة ثورة  ى ع�� املصا�عة واملداورة، وكذلك نتيجة لعزوفھ عن املناصب والرتب فإن

 وليس لديھ أسباب للمصا�عة والر�اء. ،بيضاء ال تخ��ى بؤس ا�حقيقة

 ** وغسل الوجوه ببول البقر    �جبت لكسرى وأشياعھ 

ــالنصارى إلھ يضام ** و�ظوقول   ا وال ينتصـــــرــلم حيّ ــــــــــــ

�ـــــــرشاش الدم**   وقول ال��ود إلھ يحب 
َ
ــــ�

َ
 اء ور�ح القـــ

 وقوم أتوا من أقا��ي البالد ** لرمي ا�جمار ولثم ا�حجــر 

 من مقاال��م ** أ�ع�ى عن ا�حق �ل البشـر؟ 
ً
 فوا �جبا

وندرج الرجل �� قائمة املالحدة املادي�ن العدمي�ن، حيث ال ي��ك لھ موقفھ    ،فهل يتع�ن أن نطوي الصفحة

 لھ �� أي ديانة
ً
 �� أّي  ،هذا م�انا

ً
 الهوت؟   وال صديقا

 
ّ
 ل�حقيقة، و�جب  من ا�حكمة أن نتأ�

ً
ن ال  أى الهو�نا، وأن نقرأ لھ من ا�جوانب األخرى للمرصد اح��اما

 ثيوقراطي لتحديد من�ل املعري �� منازل ا�جحيم.ن��ور بالرغائب اإل�ل��وسية إلصدار حكم 

و�كسر التابو األحمر    ،يقود الفكر ��جاعة خارج الصندوق   افهل ننجح �� تحديد مالمح أ�ي العالء ثائرً 

 الذي يحّرم و�جّرم خوض اإل�سان �� جدل الغيب. 

 الحیرة:  -3

� عنھ شاعر  العارفون من قبل ومن �عد، وع�ّ ث عنھ املعري أفق سار عليھ  إن مقام ا�ح��ة الذي �ان يتحّد 

�ون من أسمائھ  ، و�ان سلفنا الصا�ح يتخ�ّ "زد�ي بفرط ا�حب فيك تح��ا"العشق اإلل�ي ابن الفارض بقولھ:  

 سبحانھ اسم: دليل ا�حائر�ن.

 قالوا �� شرح هذا املع�ى: ال�جز عن   .إن ا�ح��ة �شبھ عند السالك�ن منطق ال�جز عن اإلدراك
ً
  وقديما

 بذلك،  
ً
أنھ �ان واعيا �� ذات هللا إشراك، ومع  تأ�ى عليھ    فإّن اإلدراك إدراك، والبحث  نزعتھ ا�حرة �انت 

 
ّ
 سليم بقضائھ بدون جدل وزلزلة:الت

 َع�ُ� البيِد ساٍف 
ُّ
 الَعوِد ِبالِذّلِ ُيخَزمُ * بأنفھُهَو ا�َحظ

ُ
نف

َ
زامى َوأ

ُ
 ** خ

��اُر الِبالِد سوانح
َ
باَركَت أ

َ
لوَحِة َزمَزمُ  ***** ت

ُ
ت ِبامل صَّ

ُ
 ِ�َعذٍب َوخ

ّلِ ر�َبة
ُ
يَت َربَّ الناِس َعن �

َ
عال

َ
لَزمُ  �

ُ
ــــآِتِم ن

َ
ا ِبِإتياِن امل

ّ
ن

َ
أ
َ
�   ****** 

 من طاحونة ا�خاتلة، فهو صر�ح أّن 
ً
القدر هو لزوم ما يلزم، ولكن التسليم    لم يكن يرغب أن ي�ون جزءا

 م، وهو ما وشت بھ لزومياتھ:بھ يندرج �� خانة لزوم ما ال يلز 

 ؟**** وال حيا�ي فهل �� �عُد تخ��* َهَرميما باختيارَي ميالدي وال  

 ِإال عن َيَدْي 
َ
ـــدرٍ وال ِإقامة  **** وال مس�َ� ِإذا لم ُيقَض تيس�ُ� * قــــــــــــــــــــــ
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 للهزل وال�ح
ً
مان ال يرحم واأليام غوالب، ك، فالزّ و�� مواجهة هذه األقدار الغالبة ال يجد أبو العالء وقتا

 و�نوس �� وعيھ واعتقاده ب�ن عدمية غامضة و�يمان عميق:

 لس�اِن البسيطِة أن يب�وا **** وحّق * سفاهةو�ان ال�حُك منا   �حكنا

ــــــــايحطُمنا ر�ُب الزماِن  ــــــ ــــــــ  ـــك***** زجاٌج ولكن ال �عاد لھ سبـــ* �أننــــــــــــــــــ

�ان أبو العالء من ذلك النوع الصارخ �� ال��ية، إيمانھ ال �إيمان الناس، إنھ ذلك اإليمان املوصول باملأل  

 
ّ
 أن يبطش ب  ،ف عند حر�ھ ع�� ال�اهناألع�� بال سماسرة وال وسطاء، وال يتوق

ً
ا�خطاب �ّل  بل ير�د فعال

ونقلها من الروح األس�ى إ�� عالقة حقوقية قانونية صارمة، ال م�ان    ،ف العالقة با�الكهنو�ي الذي جّف 

 ف��ا لإل�سان وال للرحمن! 

 
ّ
ع لھ  �ان اليبا�� ما يضرب بھ من �خب �� نادي اإل�ل��وس، و�ان يثور ويغضب و�مزق بمجرد أن يتنط

 أي فضو�� مح��ف ليحول بينھ و��ن نفسھ وروحھ.

ك العاصفة الهائلة ال�ي تدور �� فلكها ا�جرات، وتتحكم �� الوقت عينھ  إنھ عند أ�ي العالء تل  ؟ما اإليمان

  ، خيف هذا الذي يزعم أنھ وكيل هللا �� األرض يدخل �� قائمتھ من �شاءبمواقع الذرات، فمن هو الوكيل الّ� 

 و�خرج م��ا من �شاء

عالم الرحمة �� املل�وت   ما �عيش لھ العاشقون من رغبة ��  د فقد �ان يحّس وع�� الرغم من شعره املتمرّ 

 
ّ

إ�� ساحة االستغفار    م تفيء �� الع��يّ األع��، و�انت روحھ املتمردة إذ تنحت �� جباه ا�جبار�ن بمشرط ال��ك

 والرجاء ب�ن يدي هللا سبحانھ:

ِ َوالَصدُر 
َ

ُل َعفَو � ّمِ
َ

ؤ
ُ
واِ�ُج *  جاِئشأ

َ
َجت�ي ِللَمنوِن ا�خ

َ
�

َ
 **** ِإذا خ

نو�َ ُهناَك 
ُ
نَّ ذ

َ
َودُّ الَنفُس أ

َ
�ِ� فاِ�ُج  هاـــــــــــــت

َ
نَّ الِقدَح ِبا�خ

َ
ليٌل َوأ

َ
 ****** ق

و�انت محنتھ بفقد عينيھ تحملھ ع�� اليق�ن بالدل فيما بينھ و��ن هللا، فاملسألة عدل، وليس لديھ أد�ى  

  هللا ال يقّر  شك �� أّن 
ّ
 .ةلم، وهو من ال يظلم مثقال ذرّ �� مملكتھ بالظ

ت َهباء
َ
�ي �ان

ُ
عظ

َ
ِإنَّ ***** ِإذا ما أ

َ
َ ال ُ�عِييــــِھ َجمعــــــــي  * ف َ

� 

و�ذكره    ،نھ سيمسك بمعطف هللا يوم القيامةأإن هللا أكرم من أن يجمع ع�� عبده عذاب�ن اثن�ن، وأعلن  

 ث عن النور. بما عاناه �� حياتھ من عناء يوم اختارت لھ األقدار أن �عيش �� ظالم العالم و�تحّد 

خ��ى َعذاَب 
َ
أ
َ
ُ  هللا، أ َ

ِب *  عاِدٌل َو�
َّ

َعذ
ُ
سَتضاِم امل

ُ
د ِعشُت َعيَش امل

َ
 **** َوق

 
َ
�ي �ان

ُ
عظ

َ
ِإنَّ *** *  َهباءت ــــــــــــِإذا ما أ

َ
َ ال ُ�عِييــــِھ َجم * ف َ

ـــــــ� ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ  عــــــــي ـــــــــــــــ



 
ً
 وزنديقا

ً
بو العالء.... صّديقا

ٔ
 بشحمحمد  د.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا
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 : اإلنسانیة -4

  دقة ال�ي �ستأثر و�ان �� إيمانھ ال ينتظر بيان فقيھ ليحسم لھ مسائل األنصباء وتفاصيل الت�افل والصّ 

رفض فيھ احت�ار  الفقيھ ف��ا بنصيب العامل�ن عل��ا، بل �ان إيمانھ يحملھ ع�� أفق من الت�افل االجتما�� ي

 ش:املتوّح  س لفهم ت�اف�� بص�� �� مواجهة الصراع الطبقّي األرستقراط، و�ؤّس 

ُ �� ِ�عم َ
 ِإذا َوَهَب �

َ
ـــــ ـــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــــــــ

ً
ســـــاك�َن ِمّما َوَهب ة

َ
دُت امل

َ
ف

َ
 **** أ

مام
َ
ُهم ُعشَر َسقِي الغ

َ
يُ�ُ�م رُ  َجَعلُت ل

َ
عط

َ
َهب**** َوأ

َ
 �َع ُعشِر الذ

 أحمر، ح�ى 
ً
 اش��اكيا

ً
 إ�� الغاية، ينحاز إ�� جانب ال��وليتار�ا مناضال

ً
و�ان �� موقفھ االجتما�� اش��اكيا

 من القرن ا�خامس �أنھ يقّد 
ً
 عميقا

ً
 للبيان الشيو��:  م استشرافا

 ادامان كما أر *** جر�ت مع الزّ **  رادي ــــــــــــــــــــــــم�ي موملا أن تجهّ 

 ***** ملا أحببت با�خـــــــــــبيت ا�خلولو أ�ي ُح 
ً
 لد انفرادا ـــــــــــــــــــد فردا

 فال هطلت ع�� وال بأر��ي***** �حائب ليس تنتظم البالدا

ال�ي  االمتيازات  ورفض  والعدالة  املساواة  قيم  من  كرسھ  وما  واالجتما��،  الت�اف��  املع�ى  إ��  و�ضافة 

 ، فإنھ توّج لسالط�ن باسم الرّب احتكرها ا�خلفاء وا
ّ

 إ�� معبد اإل�سانية، يص�
ً
� لإل�سان ح�ن تدع��ه ھ أيضا

 
ّ
 ع�� إثر دف�ن، ي�حك م��ا الدهر و�ب�ي م��ا اإل�سان، وقصيدتھ  األقدار وت��اكم مصائره تحت ال�

ً
�اب دفينا

لغات كث��ة، ومن ال�جيب أ��ا  رثاء اإل�سانية أشهر قصائد األدب العر�ي ع�� اإلطالق، وقد ترجمت إ��    

الة �� ا�حرم ثاء �� النوادي الوجودية والشيوعية والعدمية، وكذلك ع�� منابر الصّ باتت أشهر قصائد الرّ 

 وما ينتشر �� األرض من مساجد: ،الشر�ف

�ي واعتق
ّ
ــــــــ غ�ُ� مجٍد �� مل ــــــــ ــــــــادي*** نوح باٍك وال ترنــــــــــــــــــــ

ّ
ــــــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ  م شاد ـــــــ

ـــــــــــصاح هذي قبورنا تم ـــــــــ  أل الُرح *** َب فأين القبور من عهد عاد ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ خفف الوطء ما أظن أدي
ّ
 ادــــــــــــــمن هذه األجس  م ال *** أرض إال

ـــــــــــــوقبيح بنا و�ن قُدم العهــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــد ـــــــــ ـــاآلب * هوان**ــــ ــــــــ ـــــــــ  دادــــاء واألجــــــــــــــــــــ

 *** ال
ً
 ع�� رفات العباد ــــــــــــــــــاختي سر إن اسطعت �� الهواء رو�دا

ً
 اال

 م
ً
ـــــُرب �حٍد قد صار �حدا ـــرارا *** ضاحٍك من تزاحم األضــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  داد ـــــــ

ـــــــــــ ودف�ٍن ع�� بقايا دف ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــ �ن *** �� طو�ـــــــــــــــــــــ  ل األزمان واآلباد ــــــــــــــــ

ــــــ�عٌب �لها ا�حياة فم ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ٍب �� ازدياد ـــــــــا أع *** جب إال من راغـــ

 



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -الّسابع  العدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا
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 الکهنوت:  معالمواجهة  -5

 أ�ّ أما مواقفھ املتمرّ 
ً
�ا �انت محض  دة ع�� ا�خطاب الدي�ي ف�ي كث��ة بال ر�ب، وح�ن تق��ب م��ا تفهم تماما

   صفعات غاضبة �� وجھ فضو��ّ 
ّ
بو�الة من أوهام ممهورة بخاتم الغرور،    ف، يرافع و�دافع باسم الرّب مت�ل

الرّب  باسم  للنطق  ا�ح��ف  الكهنوت  ع��  توثيقها  والّد يقتصر  الوهم  من  حلقة   �� بثياب  ،  تذكرك  جل 

 �اة �ان يطلق مدافعھ من برجھ اللي�� �� مواجهة ص�وك الغفران:االم��اطور الزائفة، و�� ثورتھ ع�� جا�ي الزّ 

 ِ
َ

ف��ي َع�� �
َ
نِفُق ِمن ن

ُ
أ
َ
 أ

ً
ُ ناِقُد   زاِئفا َ

براِر َو�
َ
�َحَق ِباأل

َ
 **** أل

ط بدولتھ �� الفساد والظلم ثم هو �عدئذ يخرج �عد صالة ا�جمعة  و��ولھ موقف السلطان، وهو يت�ّح 

سارق السر يقطع   �� ثوب الورع ليشهد مع الناس إقامة حكم هللا �� قطع يد السارق، فكيف يمكنھ أن يقّر 

لطان بل ير�د أن يزلزل املرصد الفكري  ية، وهنا ال يتوقف نقده عند حدود مواجهة هذا الّس يد سارق العالن

  ،
ً
 صفا

ً
الذي يت�ئ عليھ، و�تحدث باسمھ، أيكم رأى هللا ومالئكتھ ا�حفوف�ن بالنور ين�لون إ�� األرض صفا

�  ؟فلماذا تصدر هذه األح�ام إذن باسمھ  ؟يجلدون و�قطعون  وم�ى   ؟� األرضومن هو حامل أختامھ هنا 

 :؟ومن ذا الذي رآهم يدفعو��ا إليھ ؟استلمها

 **** ما بالها قطعت �� ر�ع دينار*  وديتيد بخمس مئ�ن ع�جد 

ــــــ��****  تناقض ما لنا إال الس�وت بھ  بموالنا من النار * و�ستجـــــــــــــــــــ

الذي يدعو الناس إ�� املعروف بوسائل ال��غيب وال��هيب، الذي يدلل    و�حزنھ ذلك ا�خطاب ا�خش�يّ 

وص�وك   األساط��  بمنطق  مر�ومة  ولك��ا  ومراده،  قصده  إ��  �سوقهم  عاطفة،  �حظة   �� املراد  ع��  لهم 

 للنعمة ال للمنعم، وللرزق ال للرزّ 
ً
 الغفران، فيصبح ف��ا العابد عبدا

ّ
 ق:اق، وتحول ب�ن ا�خلق وا�خال

َعمر 
َ
ليل وَّ

َ
َ�َح األ

َ
د ف

َ
ق

َ
ــــــ ي ل ــــــــ ـــ***** ماكت َن ـــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ رواــــــــــــــــــــــ

َّ
 بوه َوما َسط

نَّ العِ 
َ
ُ أ َ

د َعِلَم �
َ
ـــــــَوق ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــــ***** ِإذا ُيرَزق   بادَ ـــــــــــــــــــ

َ
 َيبط

ً
 رواوا ِ�عَمة

م
َ
روااِم ــــــــــــــــَوِ�ن َ�ِجبوا ِالحِتباِس الغ

َ
ن ُيمط

َ
�َجُب ِمن ذاَك أ

َ
أ

َ
 ***** ف

عامَ 
َ
عافوا الط

َ
وُم صاموا ف

َ
حِإذا الق

ُ
ــــــــ***** َوقالوا ا� رواـــــــــــــ

َ
فط

َ
د أ

َ
ق

َ
 اَل ف

يسي�ن واملراب�ن  وائد الفرّ و�قلب بيده م   ،فيطوف حول الهي�ل  ،املسيح  ىو�� خطوة تالية يم��ي ع�� خط

ب، و�م��ي وهو نافذ البص��ة محجوب البصر إ�� ف�ح  ثون باسم الرّ والكذبة، وخاصة أولئك الذين يتحّد 

الدينية، الهيئة   �� املتغلغلة  الفساد  الشّر   منظومة  عن  ين�ى  الذي  الوعظ  مح��ف  ع��  غضبھ    ويشتد 

 � و�ن��ى نفسھ:و�مارسھ، و�أمر بال�ّ 

ِررْ 
ُ
 النساءَ  *****  ٌر ـــَت وأنَت حرو�دَك قد غ

ُ
 بصاحب حيلٍة �عظ

ُم فيكُم الصهباَء ُصبْ  َرُ��ا ع�� ع  حاـــُيَحرَّ
ْ

 مٍد مساءَ ــــــــــ***** وَيش

َدْوُت بال ِكساء
َ
 ساءَ ـــــــــــــــــــ***** و�� لذاِ��ا رهَن الكيقوُل لكم: غ

 هٍة أساءَ ـــــال ج فمن جهت�ن *****ِإذا فعَل الف�ى ما عنھ َيْن�ى



 
ً
 وزنديقا

ً
بو العالء.... صّديقا

ٔ
 بشحمحمد  د.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا
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النّ  ن  فاق هذه، و�حمّ ثم يثور ع�� لغة 
ّ
الكهنة والسالط�ن، قد اك��وا ف��ا    ّن ألها ا��يار اإل�سانية، و�ؤذ

 عل��م ر�ك سوط عذاب:  وآن أن يصّب   ،الفساد

َسُل   واألرُض للطوفان مشتاقة
ْ
غ

ُ
 ***** لعلها من َدَرٍن �

 رسالة األدیان:  -6

موصول بمجد    أ�ي العالء من األفق الذي اختار أن يبعث منھ إشراقھ، كصوت حّر هكذا يمكن قراءة  

ولكّن   ،اإل�سان حر�تھ،  حساب  ع��  تنازل  أد�ى  لتقديم   
ً
مستعدا جذع  الرّ   وليس  هز  عن  يتوقف  لم  جل 

 
ّ

 قاق ب�ن أبناء أهل األديان يقول:النخلة، ولم يبال �عرجو��ا وال عذقها، و�� موقف ساخر من واقع الش

 والنصارى ما اهتدت *****   و��وُد حاَرْت وا�جوُس مضلله
ُ
 ھْ َفِت ا�حنيفة

ــــــــــ ديٍن وآخُر ديِّ     ***** بـــــــــــال اثناِن أهُل األرِض: ذو عقٍل   ٌن ال عقــــل لھْ ــــــــــــــــــــ

�علن   ووا�ح  وصر�ح  مباشر  خطاب  وأّن   ْن أو��  لبشر،  قداسة  ه  ال  تر�وه  وتجار��م  ما  خ����م  و 

 فلمن نبذل القداسة وهم رجال ونحن رجال، و�� لغة صادمة مذهلة يقول:  ،ومطامعهم

 أفيقوا أفيقـــــــــوا يا غواة فإنما ***** ديانــــــاتكم مكر من القدماء 

املعابد  ألّمةو�ل   ف��ا  وو�ل    و�قّل   ،تك��  اإليمان،  و   ألمةف��ا  واملالئكة  األنبياء  ف��ا  ف��ا  ي��احم  �ختنق 

 بدون رسالة، وعناءً 
ً
 بدون ��اية:  اإل�سان، إ��ا تبدو سعيا

ــــــقد ترامت إ�� الفس  ـــــــــ  اللة األديان اد ال��ايا ****** واستوت �� الضّ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ�ج والناس �ل**** املنـــــــــ *أنا أع�ى فكيف أهدى إ��   هم عميان ــــــــــــــــ

 ثم �عود ل��بط انحطاط الديانات بما أفسده فيھ رهبا��ا وكهن��ا: 

 **** من �عمل الفكر ف��ا يحصد األرقا * همـــمذاهب جعلوها من معا�ش 

  هبان حالهمإذا كشفت عن الرّ 
ّ

ـــــــ� الت***** ف�لهم يتو� ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ــــــــ
ّ
 �� والورقاـــــــــ

 االنتقائیة:  -7

 عليھ جالل املشيب و�ص��ة ا�حكيم:ھ يتحول فجأة، ويعود ليقّد ولكنّ 
ً
 وقورا

ً
 هادئا

ً
 م خطابا

ـــــــنبذتم األديان من خلفكـــــــ  ـم **** وليس �� ا�حكمة أن تنبذاـــــــــ

 طعتم وال***** ا�ح�� وال القس وال املو�ذاال قا��ي املصر أ

 ين�ح اإل�سان بالعودة إ�� اللهو
ً
 رقيقا

ً
   و�� غضبھ ونزقھ �عود واعظا

ّ
   أن يكف

ّ
ھ  عن خطابھ األجوف بأن

صد�� عاثر، تقلقھ البقة وتنتنھ العرقة وتقتلھ    سيد العالم، فهو �� حقيقتھ محض تركيب هيدروكر�و�ي

اللهيب الذي   و��� الشهقة، لم �عرف  �� األرض  ال��اية يرقد  الهول.، و��  �� وادي  عرفتھ األرواح الصاخبة 

 فوس العظيمة ح�ن تخذلها األجساد: جواره �ل آمالھ الواثبات، فماذا ع��ى تفعل النّ 
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ت
َّ
ِلَق الناُس للبقاء فضل

ُ
 يحس     خ

ٌ
 بو��م للنفاِد ــــــــــــــــــــ******* أمة

 وة أو رشادــــــــــــــ***** إ�� دار شق** إنما ينقلون من دار أعمال

ة ال�ي �ان يل��مها الرجل، بحيث تتيح لھ الهرب من محاور�ھ املتناقض�ن، فما هو تأو�ل ذلك وهل �� التقيّ 

؟
ً
 ح�ى إذا ما خال إ�� ذات نفسھ عصف باألسرار جميعا

 
ً
 وزنديقا

ً
، إنھ ��    �� الواقع يمكنك أن تجد �� تراث أ�ي العالء نبيا

ً
 ثائرا

ً
 ومتمردا

ً
 هادئا

ً
، ومع��ال

ً
وفيلسوفا

 
ّ
  ؟ وأ��م يقولون ما ال يفعلون   ألم تر أ��م �� �ل واد ��يمون؟  ؟ھ، أليس الشعراء يتبعهم الغاوونالواقع ذلك �ل

 و�أنھ أدرك حجم ا�ح��ة والتناقض الذي سيعصف بقرائھ فقال:

 
ّ
 ال تقيد ع�ّ� لفظي فإ�

ّ
 �جاز �ي باي **** مثل غ��ي ت�ل

 أ� أجود ما �� ال��اث وأقر�ھ لنور العقل، و�مكن�ي  يتخ�ّ   إنھ يؤسس لفقھ انتقائّي 
ّ
   ھ أهّم ن أ�جل أن

ّ
ري  مفك

 ��ذه ا�حقيقة، إنھ يمارس االنتقاء بدون تردّ 
ً
و�تجاوز عن    .د، و�تقبل ع��م أحسن ما عملوااإلسالم إرهاصا

نتقاء... أو أن ننطح ا�جدار!! ثم يرسم هذه ا�حقيقة  سيئا��م، وهل هناك سبيل للتعامل مع هذا ال��اث إال اال 

 فيقول:  ،ة بحسرةاملرّ 

 **** وتلك أصول ليس يجمعها حصر 
ً
ة

َّ
 ل�حوادث ُضل

ً
 تروم قياسا

 الهرطوق الجلیل:   -8

   إنھ أمر مدهش أّن 
ّ
ة النعمان يتلمس جدرا��ا  ھ �� اإلسالم، ظل ينتقل �� معرّ الرجل الذي قال ذلك �ل

أ م�انھ �� �س��ا ويسمعھ الناس �� �ل م�ان �� األرض، و�تبوّ ، و�نطق بلسان زنادق��ا وقّد و�المس وجدا��ا

 ضم�� التار�خ اإلسالمي شاعر الفالسفة وفيلسوف الشعراء.

السموات واألرض عالم    فاطر  من يملك أن يجزم �� مصائر العباد بقرار الغيب؟ وحده هللا، قل اللهّم 

 ما �انوا فيھ يختلفون. عبادك �� الغيب والشهادة أنت تحكم ب�ن

املتمرّ  الشاعر  ب�لمات  الركبان  �س��  أن  اإلسالمي  الفكر  تار�خ   ��  
ً
فر�دا  

ً
لغزا �عصف سيظل  وهو  د، 

الرّ  الثوابت  ، و�زلزل 
ً
 باأليقونات جميعا

ّ
ظل املاكرة، ومع ذلك فقد  تتجنّ ا�خة بحروفھ  التكف��  بھ  ت فتاوى 

 فتاوى التّ   فإّن   ،عر�ي وابن سبع�ن  بوجھ ما، و�املقارنة مع ما نالھ ابن
ً
  املعري لم ي�ابد ابدا

ً
كف��، وظل رقما

منھ ويعانون ألجلھ، و�حبّ  عليھ و�خافون منھ، ويعانون   يخافون 
ً
ال�ّ مختلفا يروون  ونھ و�كرهونھ، و��  �اية 

 �لماتھ �غبطة ودهش. 

 
ّ
  وأشعر أّن   تجر��ي �� هذا السبيل مرة وحز�نة!!   ؟سع املشهد الثقا�� اليوم لثائر آخر �أ�ي العالءهل يت

   الكهنوت املعاصر بوسائل رقابتھ الصارمة تحول 
ّ
ل  ��ذا التغوّ   ھ عاصر أبا العالءإ�� سيف بال قلب، ولو أن

 ا من سماع صوت أ�ي العالء اليوم!ملا تمكنّ  الذي بات يمارسھ ع�� الفكر ا�حّر 
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A reading in the processes of our Muslim Arab 

world: do we have a horizon for existence? 

mailto:k.kassimi@uiz.ac.ma


ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(408) 

 :اإلسالمي  عالمنا العربي  قراءة في مسارات

لنکون؟ أفق لنا  يّ أ  
 

 

 : ملخص

خصوصيات غر�ية ال عالقة للمجتمعات العر�ية    ، ��أن التنو�ر والعقالنية والتحضر  كث��ون �عتقد  

أمامھ،    الوضعيات الدونية  ولبعض  يالغر�  لتبخيسنوعا من القبول ل�� مجتمعاتنا    اإلسالمية ��ا، فنالحظ

 ع�� مجموعة من املواقف واملمارسات املهينة ال�ي يتبناها �عض األفراد واملؤسسات.  

لتعا�� ع�� العر�ي املسلم، بل وا��امھ املستمر ب�ونھ إرهابيا  أما �� ا�جتمعات الغر�ية، فإن العنصر�ة وا

املشينة، الّنعوت  بمختلف  �عتھ  إ��  إضافة  واألفالم  و  بالضرورة،  ال��امج   �� شائعة  أصبحت  أمور   ��

ا�جتمعات الغر�ية، ناهيك عّما يتم تبنيھ من    �� ممارساتھ اليومية داخل  واعتاد عل��ا املواطن  وال�وميديا،

�ّل هذا، وغ��ه، يضع املثقف العر�ي أمام مسؤولية إعادة قراءة مسارات    ات �� السياسات ا�خارجية.اختيار 

 لبناء غد مشرق �ستحقھ ب�ن األمم. طرح أفق جديد ومن أجل من أجل التنو�ر أوال، مجتمعاتنا

النكسة،  :املفاتيح ال�لمات   اإلسالمي،  العر�ي  العالم  الغرب،  التثو�ر،  �سق    التنو�ر،  الرقمية،  الثورة 

 بديل. 

 
Abstract: 
 
The west was not unique in possessing a rational and critical thinking of reality. Many 

other great civilisations had their own rationality. The Greek philosophy that was at the 
origin of enlightenment in the west reached the Islamic world when the centre of the 
Islamic empire moved from Damascus to Baghdad, and the Caliph Al-Mamun founded 
Bayt Al-hikma -The House of Wisdom, which was an observatory, a library and a 
translation centre in 832 CE. 

Yet, many actors believe that rationality is a western specificity that the Arab Muslim 
world is far from being enlightened. 

Observing the humiliation and contempt attributed to Arab Muslims,  we tried to use 
the origins so as to link the past to the present in an attempt to rereading and 
understanding. 

 
 

   کنزة القاسمي .د
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 : المقدمة  -1

يتوّ�ح لنا اليوم ع�� املالحظة املباشرة �جر�ات األحداث السياسية �� عاملنا املعاصر أّن الدول العظ�ى 

الدولية، السياسات  س��   �� والتحكم  الك��ى  التحالفات  بناء  ع��  القادرة   �� ا�خطط    اقتصاديا  ورسم 

�� مجتمعات عاملنا العر�ي اإلسالمي تمثل للذات ولآلخر الغر�ي،    �� ح�ن ي���خ  ة. االس��اتيجية املاكرودولي

ٌل �عكس الواقع املأزوم، بل ويعيد إنتاجھ.
ّ
ونالحظ نوعا من تبخيس الذات واالنبطاح أمام اآلخر، كما    تمث

ھ قادم من �وكب آخر، و�واكب ذلك تبخيس    األذ�ى، وكما لو لو أّن الغر�ي هو 
ّ
لثقافتنا وحضارتنا ولغتنا  أن

 العزوف ع��ا جميعا.  ثم

يطرح الوضع املأزوم �� العالم العر�ي واإلسالمّي مسألة الهوّ�ة وحقوق املواطنة والعالقة بالعالم الغر�ي  

ات �� مواجهة اآلخر وضرورة تفعيل دور املثقف الغائب من أجل التنو�ر والتثو�ر و�عادة البناء.
ّ

ل الذ
ّ
 وتمث

 سئلة اآلتية منطلق بحثنا هذا: ف�انت األ 

 �� ح�ن نتأخر نحن؟  ملاذا يتقدم اآلخرون-

 هل التنو�ر خصوصية غر�ية؟-

 هل الغر�ي أذ�ى من العر�ي؟-

 كيف تّم التطبيع مع التبخيس؟ -

قد تبدو هذه األسئلة كالسيكية �� ظاهرها، لك��ا تظل شرعية وضرور�ة �� ظل الواقع املعيش حاليا ب�ل  

 لعر�ية اإلسالمية.ا�جتمعات ا

ال�ي  ��  لإلجابة ع املهّمة  ا�حطات  ببعض  والتذك��  با�حاضر،  املا��ي  ر�ط  من  �ان البد  األسئلة،  هذه 

مجتمعاتنا    �� اليوم  معها  نتعا�ش  ال�ي  الك��ى  املفارقات  حجم  أك��  لنو�ح  مجتمعاتنا،  مسارات  عرف��ا 

ا، دون إغفالنا ترك بوابة األمل مشرعة لبناء غد  العر�ية اإلسالمية �عد �ل ا�حطات التنو�ر�ة ال�ي عشناه

 أفضل.

و�� بدايات القرن ا�حادي والعشر�ن، أّن العالم �عيش تحوالت ك��ى أساسها    يمكننا أن نالحظ اليوم، 

ومن    الثورة الرقمية وتداعيات العوملة ع�� وسائل االتصال ال�ي جعلت العالم يتحول فعال إ�� قر�ة صغ��ة.

 
ّ
لت نقلة نوعية عرف��ا البشر�ة، إ��ا ثورة تكنولوجية     معاصرة هذه الثورة الرقمية ال�يثّم �ان لنا حظ

ّ
ش�

ال�ي نرصدها    فبناء ع�� معطيات التفاعل االجتما�� مع آليات هذه التكنولوجيا،  من نوع جديد غ�� مسبوق.

ضارة البشر�ة بل  بفعلها معالم ا�ح  نتوقع حدوث تحوالت جذر�ة عميقة وغ�� مسبوقة، ستتغ��  عن كثب،

ية،
ّ
إّ��ا فرصة غ�� مسبوقة بالنسبة إ�� مجتمعاتنا إلحداث التنو�ر والتثو�ر    واملنطق املتب�ى سابقا بصفة �ل

املثّقفون، يقودها  سلمية  ترافعية  اق��احية  قوة  �شكيل  اإلرادة    ع��  لها  لتستجيب  الشباب  و�تبّناها 

 السياسية. 
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إذا �ان التنو�ر �� القرن الثامن عشر قد ارتبط �� الغرب بفالسفة ومفكر�ن أعلوا من قيمة اإل�سان  

رمت إ�� �غي�� واقع    وأحداث  تكنولو��،  ثورات وتطور   وما واكب هذه ا�حركية من  املواطن ومن فكره وعقلھ،

الغر�ي  التنو�ر،  والّتأسيس   املواطن  أسس  والعقالنية،  �حداثتھ...فإن  العقل   �� خصوصية    ال�ي  ليست 

  ما �عت�� خصوصية   وفصل للّسلط ومأسسة �حقوق املواطنة هو  غر�ية، بل ما تال عقالنية الفكر من ثورات

فقد انبثقت عن عقالنية التنو�ر �� القرن الثامن عشر قطيعة إ�ستيمولوجية مع املوروث    غر�ية.  تار�خية

عقال�ي الّدوغمائي. 
ّ
 الال

فهناك حضارات أخرى قديمة    م يكن الغرب وحده من يملك فكرا تنو�ر�ا عقالنيا ضمن ثقافتھ،لكن ل

التنو�ر عرفت  ال�ي  وعر�قة  اإلغر�قية  فالفلسفة  العالم    والعقالنية.  بلغت  تنو�ره،  الغرب  م��ا  استو�� 

مركز  �� األمر  استقر  عندما  وح�  اإلسالمي  دمشق،  �عد  ببغداد  اإلسالمّية  ا�خليفة  اإلم��اطورّ�ة  أّسس  ن 

  �� العلوم  832املأمون  نقل  ثمارها  من  ف�ان  لل��جمة،  ومركزا  ك��ى  مكتبة  �ان  الذي  ا�حكمة  بيت  م 

 ولغات أخرى إ�� اللغة العر�ية.    والفلسفات واآلداب من اللغة اإلغر�قية

 وسور�ا و�الد فارس.  مصر  �� ذلك ا�ح�ن، �ان البلد اإلسالمّي يضّم بلدانا تأثرت بالثقافة اإلغر�قية، و��

تمثالت  رت  انتش ف يتب�ى  م��م  الكث��  جعل  مما  املسلم�ن،  ب�ن  ا�حر  والفكر  والعقالنية  التنو�ر  بذور 

متناقضة مع الفكر الّرس�ّي الّسائد، و�جاهر بأف�ار معارضة للمقّدس السيا��ي والدي�ي، أف�اٌر عملت ع��  

 .التشكيك �� املسلمات و�عر�ة املتناقضات

شرعية  والّدور   باسم  واملساجد  الساحات  امتألت  الفكري   االج��اد،  ا�حر    بالغليان  النقاش  و�خب 

ف�ان   واملتصوفة،  والفالسفة  والكتاب  الشعراء  النظر...فأبدع  و�عادة  التأمل  من  آفاق رحبة  املنفتح ع�� 

ا    ثلة كب��ة من املثقف�ن   وجاء إبداع  والسائد،  املوروث  صوب   فكرا حرا ُمَوّجًها
ً
إ�� تحر�ر العقل وتنو�ر  هادف

 . 1املواطن�ن

�� الغرب، فإن إحدى أش�ال هذا املفهوم قد �انت حاضرة ��    أساس التنو�ر  إذا �ان مفهوم "العقل" هو

العر�ي واإلسالمّي. ر املع��لة ونظروا  العالم 
ّ

العقل والعقالنية، ف�ان    حيث فك وجادلوا باسم إعالء سلطة 

كث��  رفضوا  كما  جاد��م،  فاعت��وها  التأو�ل  العقل،  يقبلها  ال  وال�ي  للرسول،  املنسو�ة  األحاديث  من  ا 

، 3حضارتنا  ونالحظ كذلك حضورا لإل�سية �إحدى خصائص التنو�ر ��  .2موضوعة وغ�� �حيحة اإلسناد

 
ً
فقد رصدت �ّل من ثورة القرامطة وثورة الزنج بالعراق  ،  حيث �ان اإل�سان �� مركز االهتمام فكًرا وممارسة

 
1-KanzaKassimi, Des manifestations de la libre pensée dans le monde arabo-musulman, Presses 
Universitaires Lille , France, 2009. 

 . 14نفس المرجع، ص  -2
 . 15نفس المرجع، ص  3
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�� التعب�� عن إحدى أش�ال    وقام املتصوفة أيضا بدورهم  ...  1ق إ�سانية اإل�سان وتحر�ره من العبوديةتحقي

�� مركز ال�ون، فقد تم رفعُھ إ�� مرتبة عليا تضا�� مرتبة األلوهية    يتموقع  اإل�سية ع�� جعلهم اإل�سان

والفناء  حاد 
ّ
االت ال�امل  ع�� مفاهيم  واإل�سان  بوحدة  ...كما ذهب  2وا�حلول  االعتقاد  إ��  املتصوفة  �عض 

 . 3الّديانات و�التسامح �� عالقة �عضها ببعض واح��ام االختالف

السائدة املعتقدات  �ل   �� العقال�ي  الشك  تب�ي  إ��  أيضا  "الش�اك"  عبد  4وذهب  الباحث  د 
ّ

أك كما   ،

هو برزو�ھ  بأن  بدوي  أهمية    الرحمان  إ��  االنتباه  استطاعت  فر�دة  أجل  �خصية  من  الشك  استعمال 

هذا واخ��ق الفكر التنو�ري أش�اال متعددة من التجليات م��ا التنظ��ي وم��ا    .5إ�� اليق�ن العقال�ي  الوصول 

  فتنوعت أش�ال العقالنية �� العالم العر�ي اإلسالمي   العم�� ع�� حر�ات ثور�ة ناضلت ألجل حقوق اإل�سان.

، وم��ا النا�ع من  6لسفة اإلغر�قية وثقافات العوالم ال�ي تم اكتساحهاوتمظهرا��ا، م��ا الفلسفي املتأثر بالف

لكن، و�الرغم من هذا الغليان التنو�ري �� العالم العر�ي اإلسالمي،  .  شرعية االج��اد والتأو�ل للنص القرآ�ي

ت الدوغمائية م�ان التنو�ر
ّ
 طو�لة الحقة...ملدة    واستمر األمر فقد حل

 : ات االصطدام بالعالم الغربيفي الحدیث عن تداعی -3

ع�� آليات استعمار�ة أنتجت   �عد سن�ن طوال من الدوغمائية، اصطدم العالم العر�ي اإلسالمّي بالغرب

 اختيارات متباينة من ا�حاوالت للتصدي ولل��وض... 

   بونابارت: مصر بعد دخول نابلیون    - 1- 3

صدمة مواجهة املستعمر الغر�ي الذي استقر ملدة    1798عرفت مصر �عد دخول نابليون بونابارت سنة  

 ثالث سنوات استطاع خاللها إنتاج التأث�� الذي ا�عكس ع�� البنيات السياسية واالجتماعية والثقافية. 

  الفيودا��   استطاع محمد ع�� الوصول إ�� السلطة و�دء العمل ع�� إصالح بنيات اإلنتاج  1805ففي سنة  

كما قام بإرسال البعثات    تحديث االقتصاد املرتكز ع�� الصناعة والفالحة،وتخفيف سلطة علماء الدين، و 

 .7العلمية إ�� خارج الوطن

 
1-A. Badawi, «L’humanisme dans la pensée arabe», in Revue StudiaIslamican°VI, presses de A. Bontemps, 
1957, Paris, France .  
2-KanzaKassimi, Des manifestations de la libre pensée dans le monde arabo-musulman, op.cit, pp (163-170-
163). 
3-Ibid, pp. (168-169). 
4-Ibid, p. 226. 
5-A. Badawi, revueIslamica n° VI, op.cit, p. 176. 

 . 1999محمد عبد الحميد حمد، الزندقة والزنادقة تاريخ وفكر، دار الطليعة الجديدة، الطبعة االولى، دمشق، سوريا،  -6
ول، شتنبر )الجامعة (جريدة مغربية التاريخية، وشروطها النهضةعبد الصمد بلكبير، -7

ٔ
 .5، ص 1982، العدد اال
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العر�ي اإلسالمي ومقارنتھ  ا�حال  التغي�� ومساءلة واقع  إ��  بزغ و�� وط�ي �س��  الظروف    �� ظل هاتھ 

الغر�ية. �  با�حضارة  محمد عبده ورشيد رضا  بقيادة  مصر   �� تّيار سلفّي  ب�ن  فنشأ  ما  للتوفيق  � محاولة 

ا�حداثة الغر�ية واملوروث الثقا�� اإلسالمي لغاية تحديث ا�جتمع وجعلھ يواكب التحديات و�تجاوز وضع  

كما ظهر بمصر آنذاك أيضا تيار لي��ا�� رادي�ا�� يدعو إ�� التما�� مع ا�حضارة الغر�ية والتخ��    االنحطاط.

ف�ان �� قيادة هذا التيار �ل من شب��    العر�ي اإلسالمي عامة.   انتماء مصر التار��� للمشرق وللعالم   عن

وسالمة مو��ى  (من أصل لبنا�ي)  وفرح أنطوان(من أصل سوري)  وأديب إ�حاق(من أصل لبنا�ي)  الشميل

 ". وطھ حس�ن ع�� كتابھ "مستقبل الثقافة بمصر

 نھایة عھد الخالفة المقدسة:   - 2- 3

 ضعفها  فبعد هز�م��ا وتب�ن  اإلم��اطور�ة العثمانية �� ا�حرب العاملية األو�� �ارثية،اعت��ت نتائج مشاركة  

 أمام الغرب، انت�ى األمر بدخول االستعمار للعالم العر�ي اإلسالمي وتجزئتھ.

ظل   ا�جديدة��  األوضاع  الثورة  هذه  تنظيم  ع��  أتاتورك  كمال  مصطفى  ا�خالفة    عمل  منظومة  ع�� 

ف�ان البدء انطالقا    لتحر�ر تركيا وجعلها جمهور�ة حداثية علمانية ع�� غرار األنظمة األورو�ية.  اإلسالمية 

، ثم تال ذلك إ��اء عهد  1922�� نوفم��  ،  من تقليص سلطات ا�خليفة وجعلها تقتصر ع�� السلطة الروحية

 .1924الفة �� الثالث من مارس  ا�خ

أتاتوركو  كمال  مصطفى  ذلك،عمل  �عد  فعوض    ،  واملشر��،  العر�ي  بالعالم  تركيا  عالقة  قطع  ع�� 

كما    د �� الزواج.وكذا التعّد   وا�حجاب،  ، ا�حروف العر�ية با�حروف الالتينية، ومنع استعمال اللغة العر�ية

لوض�� الغر�ي، وتب�ى ا�جمع ب�ن القوان�ن اآلتية: القانون  عوض كمال أتاتورك التشريع اإلسالمي بالقانون ا

ووضع أتاتورك حدا لتدريس الدين   السويسري املد�ي، والقانون ا�جنائي اإليطا��، والقانون التجاري األملا�ي.

  اإلسالمية فقد عاشت التجر�ة كما لو   اإلسالمية. أما الشعوب  ا�حاكمكما أن�ى اعتماد  باملدارس العمومية  

 .1�ا ا��يار شامل لهاأ�ّ 

 تجزئة العالم العربي اإلسالمي:   - 3- 3

�عرضت الدول العر�ية اإلسالمية إ�� الهيمنة االستعمار�ة الغر�ية، و�انت النتيجة �� "بداية االصطدام   

رؤ�تھ   لتشمل  امتدت  اإلسالمي  العر�ي  با�جتمع  عميقة  لتحوالت  انطالق  ونقطة  غ�� مسبوقة  شروط  مع 

 :3��ي العر�ية اإلسالمية كما ي��االستعمار�ة الغر�ية املباشرة ع�� األرا ف�انت الهيمنة .2لنفسھ وللعالم"

 سنة من االستعمار الفر���ي.  132أي  :1962إ��  1830من  ا�جزائر: -

 سنة من االستعمار ال��يطا�ي. 79أي   ،1971-1916/ 1892من  املتحدة:اإلمارات العر�ية  -

 

1- Abdou Filaly- Ansary, L’Islam est-il hostile à la laїcité ?, éd Fennec, Casablanca, 1999, page 53. 
2- Ibid, page 51. 
3- François Burgat, L’Islamisme en face, Découverte, Paris, 1996, page 24. 
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من طرف اململكة املتحدة، إضافة إ�� عشر�ن    1936-1882من طرف فر�سا. ثم    1801-1798  مصر:  -

 .1956إ��  1936سنة من ا�حضور العسكري اإلنجل��ي بقناة السويس من 

 سنة من االحتالل ال��يطا�ي. 12أي  ،1932إ��  1920من  العراق: -

 يطا�ي.سنة من االحتالل ال��  24، أي 1946إ��  1922من  األردن: -

 سنة من االستعمار ال��يطا�ي.  61، أي 1961إ��  1899من  ال�و�ت: -

 سنة من االحتالل الفر���ي.  26، أي 1946إ��  1920من  لبنان: -

 سنة من االحتالل اإليطا��.  40، أي 1951إ��  1912من  ليبيا: -

 سنة من االحتالل الفر���ي. 53، أي 1960إ��  1907 من مور�تانيا: -

 سنة من االحتالل ال��يطا�ي.  58، أي 1956إ��  1898ن: من  السودا -

 سنة من االحتالل الفر���ي.  26، أي 1946إ��  1920من   سور�ا: -

 سنة من االحتالل الفر���ي.  75أي  ،1956إ��  1881 تو�س: من -

 سنة من االحتالل ال��يطا�ي.   128أي  ،1967إ��  1839من  ):اليمن (ا�جنوب -

 سنة من االحتالل الفر���ي.  44، أي 1956إ��  1912املغرب: من  -

 تکتمل: محطات تثویریة لم  -4

 .1عر�ي"الر�يع ال"محطة ما �سّ�ى ��ضة" إ�� المن "

البعثات العلمية إليھ،    ع��   نتيجة لالصطدام بالغرب ع�� االستعمار أو   تجدد بالعالم العر�ي اإلسالمي، 

�عميم التنو�ر حينا والتصدي للنكسة    متباينة التوجهات، و�ان الهدف هوتيارات    الغليان الفكري من خالل 

 حينا آخر. 

 المسلمین:   لنكسة العرب   تیارات فكریة، في المحاولة للتصدي   - 1- 4

 التیار اإلصالحي كتتویج إلصالحات محمد علي:   -1- 1- 4

بقيادة مثل    قام  عدة،  مناطق  من  املثقف�ن  من  مجموعة  التيار  التو���ي هذا  الدين  وخ��   الطهطاوي 

ت القواسم الفكر�ة املش��كة    واألفغا�ي ومحمد عبده وال�واك�ي ورشيد رضا ...
ّ
فيما  ب�ن هؤالء املثقف�ن  وتجل

 ي��:

 
سندت لهاته المحطة التثويرية من طرف اإلعالم الغربي، فتبناها "-1

ٔ
غلبية، لكْن الربيع العربي" هي تسمية ا

ٔ
هناك تباين في الرؤى  اال

 حولها. 
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أساس نكسة ا�حضارة العر�ية اإلسالمية. لكّ��م    هو   ھ ضرورة فتح باب االج��اد ع�� اعتبار أّن إقفال  -

إ�� أصول   العودة  أّن  إ��اعت��وا  والتأو�ل    الدين اإلسالمي و�األخص  النظر  القرآن خطوة ضرورّ�ة إلعادة 

 �ش�ل يتوافق ومستجدات ا�حداثة. 

ھ  -
ّ
يدعوا إ�� استعمال العقل و��� البحث    أّن اإلسالم ليس ضد العقل وال ضد االكتشافات العلمية، بل إن

 العل�ي �� �ّل ا�جاالت ودون أية حدود. 

السياسي  - املبادئ  واملؤسساتأّن  االنتخابات  وكذا  اإل�سان،  وحقوق  ا�حديثة  مثل    ة  السياسية 

،  الشورى رك��ة املنظومة "الديمقراطية اإلسالمية"  جزء من مبادئ اإلسالم، ع�� أساس اعتبار  ال��ملان،��

 .1مؤّسس ملنظومة سوسيوسياسية حداثية ال تضاه��ا أية منظومة  أّن اإلسالمو 

 التحدیثي: التیار   -2- 1- 4

ا التيار هو اآلخر عن  �� عهد محمد ع��، وقد  نتج هذا  بالغرب  للدراسة  ال�ي سافرت  العلمية  لبعثات 

ما    مع ا�حضارة الغر�ية، وهو  إ�� التما��  اإل�جاب الكب�� بالغرب لدرجة الدعوة  نوًعا من  لوحظ أّن لد��م

  وأديب إ�حاق،   شب�� الشميل،و   وسالمة مو��ى،  العقاد،  محمود  وعباس  لوحظ لدى �ل من طھ حس�ن،

 . 2وفرح أنطوان وغ��هم

إ�� استمرار�ة االستعمار لألرا��ي العر�ية وثورة    و�� ظل الّنتائج املدّمرة ل�حرب العاملّية األو��، إضافة 

سياسية أحزاب  �شأت  أتاتورك،  الالئكية.    كمال  والقومية  واالش��اكية  الشيوعية  م��ا  العر�ي  العالم   ��

واس��اتيجيا��ا، ف�ان هناك أحزاب مثل حزب    وجميعها ترتكز ع�� التنظ�� الفكري كمرجعيات لفلسف��ا

 األحرار ....  البعث السوري اللبنا�ي والعرا�� وتيارات الضّباط

 اإلصال�� ليتب�ى مواقف وردود أفعال متباينة.  و�� السياق نفسھ انبثق التطرف من عمق التيار 

 للمواجھات: ي كمحرك  التطرف اإلسالم   - 2- 4

ل االستعماري �� الدول العر�ية    ،ر�ط العديد من الباحث�ن �شأة الّتطرف اإلسالمي 
ّ

الذي رفض الّتدخ

 .3النخب الثقافية والسياسّية بن�عة االستغراب لدى �عض وكذا، بان��اء عهد ا�خالفة اإلسالمية

هناك ترابطا ما ب�ن موعدين أساسي�ن، هما: سنة  الفيال�� األنصاري، بأن    يؤكد الباحث املغر�ي عبدو 

�شأة حركة    تار�خ  ،1928، تار�خ إصدار كتاب "اإلسالم وأصول ا�حكم" ملؤلفھ ع�� عبد الرازق، وسنة  1925

البنا،  حسن  يد  املسلم�ن ع��  املسلمة،    وهو   اإلخوان  با�جتمعات  جديدة  دينامية  سيفجر  الذي  ا�حدث 

املتشّبث�ن   ثم ترّ�خ هذا التطرف �عد تطور املواجهة ب�ن أنصاره  .4سالم السلفلعودة إل إ�� اأساسها الدعوة  

 
1- Mohamed Chérif Ferjani, Islamisme laïcité et droit de l’homme, Harmattan, Paris, 1991, pp. (158-159) 
2- Ibid, page 173. 

نه منبع الحضارة االستغراب:نزعة  -3
ٔ
 ).www.almaany.com. (هي نزعة تميل لتفضيل الغرب على الشرق، بل تنظر للغرب على ا

4- Abdou FilalyAnsary, l’introduction de la traduction de «l’islam et les fondements du pouvoir» de 
AliAbderrazik, éd Fennec, Casablanca, 1984, PP (36-37). 
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لألمة ونظام حكم جمال عبد الناصر الذي نفذ حكم اإلعدام   باس��جاع ا�خالفة اإلسالمية باعتبارها رمزا

ييس  ثم توالت �عد ذلك املواجهات وتزايد االقتتال ب�ن املسلم�ن �سبب �س   .1966�� حق سيد قطب سنة  

ر  الدين وتقد�س السياسة، وهو
ّ

 بأحداث الفتنة الك��ى. ما يذك

ت  و�� ظل هذه املواجهات، استمرت الهيمنة االستعمار�ة، املباشرة وغ�� املباشرة،
ّ
  �� تقسيم العالم   وتجل

  وسيادتھ املادية والرمز�ة، وتالشت �عدها بالّتدر�ج أحالم   والنيل من رصيده ا�حضاري والثقا��،  اإلسالمي،

�اث الثقا��  
ّ
القومية العر�ية والوحدة العر�ية، بل تم ترسيخ ا�شطار الهو�ة العر�ية اإلسالمية وتبخيس ال�

والالمادي... الغرب...  املادي  إ��  بكثافة  ذلك  �عد  األدمغة  مواجهة  ليو   ل��اجر  من  والهروب  الن�يف  ستمر 

املهانة، السيادة  ��ا    البحث عن حلول ملش�ل  ل 
ّ
املن� بالعوملة  والهو�ة  املرتبطة  ا�جديدة  التحديات  ظّل   ��

 والثورة الرقمية، واإلدارة العمودية األحادية للسياسات االس��اتيجية بالعالم، املفروضة قسرا ...

 : 1ى "ربیع عربي"الخریف المسمّ   - 3- 4

ع�� عر�ي"  "ر�يع  املس�ى  العر�ية    جاء  الدول  من  مجموعة  عرف��ا  احتجاجية  حر�ات  كرونولوجيا 

  ي��:سالمية، م��ا ما اإل 

 : بداية االحتجاجات بتو�س. 2010دجن��  17

 بداية االحتجاجات با�جزائر.  :2011بداية يناير 

 بداية االحتجاجات باألردن. :2011يناير   7

 بداية االحتجاجات بمصر.  :2011يناير  25

 : بداية االحتجاجات باليمن. 2011يناير  27

 بداية االحتجاجات بالبحر�ن.  :2011ف��اير  14

 بداية االحتجاجات بليبيا.  :2011ف��اير  17

 بداية االحتجاجات باملغرب.  :2011ف��اير  20

 بداية االحتجاجات �سور�ا.  :2011مارس  15

االحتجاجات  هاتھ  عدوى  انتقال  سبب  حول  خالف  اإلسالمي،    يوجد  العر�ي  العالم  دول  مختلف  إ�� 

وهناك من يرى بأن    متعلق بمؤامرة مدبرة قبل تار�خ اندالع االحتجاجات �سنوات، رفهناك من يؤكد أن األم

عائد الثورة  ذلك  خطاب  تمر�ر  سهلت  ال�ي  االجتما��  التواصل  شب�ات  َدْوِر  ب�ن    إ��  والتنو�ر  واالحتجاج 

 الغاضبة واملستاءة من أوضاعها الفردية وا�جماعية ببلدا��ا... الفئات الشابة

 
1- KanzaKassimi, Le Monde Arabe, Des deux Grandes transitions au nommé «Printemps Arabe», Imprimerie 
Emoutaki Printer, Mohammedia, Maroc, 2011.  
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�سمية  و��ن   فانطلقت  بي��ا  ر�طت  ال�ي  الغر�ية  اإلعالمية  املواكبة  ع��  العر�ي"  "الر�يع  بـ   االحتجاجات 

 .18481املس�ى "ر�يع الشعوب" لسنة 

وتدعو بالتغي��،  تطالب  سلمية  ثورات  معظمها   �� �انت  السياسية،  لقد  القيادات  رحيل  وتنادي    إ�� 

 فتنوعت الشعارات وتوحدت �� اآلن نفسھ: . بالشغل ومحار�ة االستبداد والرشوة والفقر

 "الشعب ير�د إسقاط النظام"  -

 "ارحل"  -

 فالبد أن �ستجيب القدر. *** إذا الشعب يوما أراد ا�حياة -

ـــأن ينج والبد لليل ــــــــ ـــــــــ  .2وال بد للقيد أن ينكسر *** ��ــــــــــــــــــ

رتباطها بخصوصية السياق وا�جال، فإ��ا توحدت من حيث  وع�� الّرغم من تنوع الشعارات و�عددها ال 

ص �� املطالبة بالتغي��.
ّ

وتّوجت االحتجاجات �� �ل من تو�س واملغرب ومصر بانتخابات    الهدف الذي ت�خ

نت قادة إسالمي�ن من ترأس ا�ح�ومات. 
ّ

 ��  اإلطاحة بالرئيس املمثل ل�حزب اإلسالمي ، تّمت �عد ذلك،  ثم  مك

 .2013عسكري ��  ع�� انقالب مصر

ملعركة    و�� إسالمو��ن  متطرف�ن  بدخول  أك��  األمور  فتعقدت  للمعارضة،  بقوة  النظام  تصدى  سور�ا 

سنالحظ صعو�ة التوصل إ�� هدنة، لتستمر   دمو�ة. و�� ليبيا واليمن أيضا  املعارضة مما أنتج حر�ا أهلّية

واالستقرار اإل�سا�ي للعديد من املواطن�ن �� الدول ال�ي عرفت    ليتأثر االقتصاد واألمنو   ا�حرب األهلية...

والالإ�سانية،   نز�ف �جرة األدمغة وأنواع ال�جرة الالشرعية   �ان من نتائجها  وأزمات اقتصادية،أهلّية  حرو�ا  

 املس�ى "ر�يع عر�ي" مجددا إ�� قحط إ�سا�ي وخر�ف بائس... ل وتحوّ 

 دراسا��م من خالل طرح اإلش�ال اآل�ي:��  لوقد ساءل باحثون عرب هذا اإلش�ا

يمك��ا أن �سهم    مشروعا �حر�ات اجتماعية  "هل �انت ا�حر�ات االحتجاجية �� املنطقة العر�ية نواة أو

�� �غي�� إيجا�ي باملنطقة، أم �� جزء من حالة فو��ى مقصودة، بما يخلق أثرا سلبيا لهذه التحر�ات ع��  

 . 3املدى البعيد؟"

 :مع النکسة في الّتطبیع -5

   نالحظ اليوم، أك�� من أي وقت م��ى، أن
ّ

سون هو�ا��م أمام اآلخر، بل و��اجرون إ��  شبابنا وكهولنا يبخ

��ا، مع��ف�ن  غ��  �حضار��م،  متنكر�ن  عل��ا،  اآلخر  بالتعرف  آ���ن  غ��   وال  وت��ؤ  باإلدانة  حكم  ع��    بناء 

 ا�حقوق باألوطان والرغبة �� الّتما�� والذو�ان �� حضارة اآلخر... ان��اك مسبوق م��ا، �عززه واقع

 
1-Printemps des peuples, 1848 ;  

بيات -2
ٔ
بوالقاسم الشابي.  ا

ٔ
 للشاعر التونسي: ا

خرون،عمرو الشوبكي  -3
ٓ
،  2014 ،الوطن العربي، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية االحتجاجية فيالحركات  وا
 . 43بيروت، لبنان، ص 
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الالمت�ا��  لكن، الوضع  �ل    و�� ظل  إليھ، تظل  املهاجر  والبلد  املهاجر منھ  البلد  ب�ن  القوى  �� مواز�ن 

  �جرة تحتضن وتتعا�ش مع املعاناة املرتبطة بالتبخيس الضم�ي واملعلن عنھ �� مختلف ا�جاالت، تواكبھ 

وحقدا   الالمساواة،  از�ھوتو  الهو�ة   �� ا�شطارا  الوضعية  فتنتج  األش�ال.  املتعدد  الفرص  ت�افؤ  غياب  ثم 

 دفينا ع�� العالم....

إ�� التعب�� عنھ ع�� أش�ال من    اهو�� �عض األحيان ال يتوقف األمر عند هذا اإلحساس الدف�ن، بل يتعّد 

ونرصد اليوم أيضا ب�ن أجيال الشباب ا�حالية،    ا�خلل.  إذ تنتج وضعيات االختالل دوما  التطرف واالنتقام...

ي�ون    الذي   وهو�ة جواز سفرها أمام اآلخر الغر�ي عموما،،  وا�خجل من االع��اف بجنسي��ا  الت�ّ�ؤ  موقف

لديھ نزوع إ�� تبخيس جنسنا وتحق��ه والتعا�� عليھ، و�� املقابل، و�� ظل غياب التنو�ر... ي�ون لدى أغلبّيتنا  

من   أخطائھ  نوع  عن  والتغا��ي  الغر�ي  اآلخر  �عظيم  إ��  والفردّيةالن�وع  ا�حضارّ�ة  ذاتنا  حّق    وهو   ...�� 

ع��   السيا��ي  املسؤول  مع  العادي  املواطن  فيھ  �ش��ك  الذي  معا  حّد  السلوك  الصنف�ن  سواء...ونجد 

 ع�� أش�ال من السلوك، م��ا الرمزي وامللموس.   يتنازالن

واصل االجتما�� ظاهرة غر�بة يتم التطبيع معها: إ��ا �خر�ة �عض الفنان�ن  بل لقد رصدنا ع�� مواقع الت 

وهو���م ثقاف��م  من  بفر�سا،  املهنة  يمارسون  الذين  املغار�ية،  األصول  سفرهم،   بل  ،ذوي  جواز  ومن 

  و�تّم ، وأمام املأل، وي�خرون من �ل ذلك بلغة فر�سية
ّ

 . هذا ع�� شاشات القنوات التلفز�ة بث

  املواطن   الو�� ا�جم�� حول   نمطية ال�ي استبط��االوالصور    تمثالتالكما تدخل �� هذا اإلطار، �عض  

ھ الغر�ي باعتباره األك�� ذ�اء واألك�� مصداقية، و 
ّ
 واألك�� تحضرا ... ر�� األ  هوالتسليم املطلق بأن

من تبخيس الذات أمام اآلخر، ونوع من االنبطاح  ا  الو�� ا�جم�� السائد، نوعً   ��ّ�خ ���� مقابل ذلك ي

الت   أحيانا... ول�ل هؤالء  مهينة   ع�� سلوكيات تبدو 
ّ
  تمثالت �جائبية حول ظروف العيش بالدول الغر�ية. تمث

 لدى املهاجر�ن املغار�ة العائدين لقضاء عطلهم بالوطن:   وممارسةما رصدناه من سلوك   ير�خها

ة  ورمز�ّ ة ماديّ  ذو أ�عاد نوعا من ال�خاء كتعو�ض عن املعاناة �� بلد امل�جر، وهذا التعو�ضبدون فهم ي

نفسيّ  أساساوكذا  وللهو�ة  ة  للذات  االعتبار  إلعادة  وسيلة  �عتمد  ألنھ  مهما  هنا  النف��ي  العنصر  ويعت��   .

ن هذا التعو�ض، و�� ظل غياب التصر�ح  لك  امل�جر.  بلدان  املأزومة بفعل توا�� الضر�ات الرمز�ة والفعلية ��

 
ّ
  حول   �جائبية ، و�ناء تصّورات  الت الو�� ا�جم��بمضام�ن املعاناة، يتحول إ�� أحد أهّم أش�ال ترسيخ تمث

 العالم الغر�ي.

تقدم، ما  ل�ل  نتيجة  أو   امليكرو   بأّن مسارنا  فنالحظ  دون و��  يراكم، من  �ل    اجتما��  إرادة مسبقة، 

وترسيخ دونية هو�تنا وحضارتنا وسيادتنا وم�انتنا ب�ن األمم، ناهيك    القادرة ع�� ضمان إعادة إنتاجاآلليات  

 االقتصادية الدولية.  سياسية أو  التأث�� �� االختيارات املاكرو  عن القدرة ع�� الفعل أو

ذكرهوقد   السابق  الوضع  عن  اال   نتج  إ��  أ  ستقالليةميل  لدرجة  عواملنا،  وقادة  شعوب  فكرة ب�ن  ن 

 ...غربالتحالف بيننا أصبحت "�� خ�� �ان"، وأصبحت املصا�ح الوطنية تتحقق ع�� التوجھ إ�� ال
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ينضاف إ�� ذلك ما نرصده اليوم عن كثب ع�� مستوى تصر�حات مثقف�ن ينتمون إ�� حر�ات سياسية   

ث نراقب نوعا من  شباب �� منصات التواصل االجتما�� الرقمية، حي�عض ال  وكذا ب�ن،  مغار�يةأمازيغية  

 .سابقا التحول ع�� مستوى تحديد االنتماء مقارنة بما اجتمعت حولھ ا�حر�ات الوطنية

محليا    نفسها  و�مكن ا�جزم بأن معظم الشباب، ب�ل األوطان العر�ية واإلسالمية األخرى، �عيش النقلة

عندما    ،�عض ا�حاالت��  عدا  وا�حضاري بيننا، ما  ع�� مستوى اندثار اإلحساس باالنتماء للمش��ك الهو�ا�ي

يتعلق األمر بز�ارة بلد من تلك البلدان، حيث يصبح التصر�ح باملش��ك جزءا من تحقيق انخراط آ�ي يحقق  

 من املفارقة.   متعة السفر... لكنھ موقف ال يخلو

 من أجل نسق بدیل:   سلطة فضاءات الّتواصل الّرقمي -6

نوعيا عميقا   اليوم تحوال  العالم  �� �عرف  ال�ي تفرضها  والتحوالت  الرقمية  الثورة  غ�� مسبوق �سبب 

ملواكبة هذا التغي�� من أجل    املؤسسات السياسية ال تخطط  ل �� �ون تحّدد اإلش�ا �و   مختلف ا�جاالت.

 االستفادة منھ وتثمينھ، وذلك لغياب الرؤى االس��اتيجية �� التخطيط.

  مواكبة التغي��.  ج��ا ع��الذي يجد نفسھ م  هو  هذا األخ��  التغي�� ال ينتظر القرار السيا��ي، بل إّن   لكن

ت فقد   السلطات  ل�حر�ات  ضطرأصبحت  العاجلة  ا�حلول  تمأل  إليجاد  ال�ي  الفئو�ة  مواقع    االحتجاجية 

التواصل االجتما��. بل إن االحتجاج نفسھ يتحول إ�� قوة ترافعية وطنيا ودوليا بفعل سهولة استقطاب  

وتبن� العدالة،للق  �ماملنخرط�ن  مجرى  ع��  العام  الرأي  فيؤثر  امل�اسب،  ضايا،  ان��اع  عملية  ع��    و   وكذا 

 والقرارات ...   القوان�ن و�نصاف املظلوم�ن و�عادة النظر �� املواقف "أجرأة "

ا اكتساب  الرق�يفنالحظ  ل  لفضاء  التواصل االجتما��  والتغي��،  سلطع�� مواقع  املطالب   التأث��  ألن 

علن  باتت  صور والقضايا  حماية  البلدان ع��  تحرص  ح�ن   �� العالم،  أمام  عار�ة  أمام  ��اية  وتجميلها  بل   ،

 اآلخر.

مختلف   ع��  املستور  وكشف  وا�جماعية  الفردية  ا�حقوق  عن  والدفاع  التنو�ر  فتعميم  ثّم  ومن 

الرقمية،   العوالم  فضاءات  ومختلف  االجتما��  التواصل  مواقع  بھ  ��ج  أمرا  أصبح  لدرجة  املستو�ات، 

  و�خ�خل حتمية استمرار���ا. ، يتجاوز الثوابت واملسلمات املتوارثة مالمسة بدايات �ش�ل و�� جم�� شبا�ي

ف��ا املسافات ب�ن امل�ونات، فنالحظ تبادل    بل إّن العالم أصبح أك�� من أي وقت م��ى، قر�ة صغ��ة تل��

ا�ج ا�حدود  تفرضها  ال�ي  االنتماء  حواجز  وكسر  والتأثر  والسياسية.التأث��  فالتحدي    ومن  غرافية  ثّمة 

اليوم هو ل�ي ال    املطروح  التغي�� وتثمينھ  وا�جتمعات ع�� مواكبة هذا  السياسية  املؤّسسات  مدى قدرة 

 يتجاوزها فينتج فو��ى ال تطاق...
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 الخاتمة:  -7

  لصدمة وغ�� معالم كيانات أخرى...ف�انت ا  عمل االستعمار ع�� تقسيم عواملنا، فخلق كيانات جديدة

ال�ي واكب��ا حر�ات ��ضو�ة ع�� توجهات متباينة، و�ان املد القومي ومحاوالت الوحدة ب�ن الدول هنا وهناك  

ل  التصّدي  تمظهرات  واالنحطاطإحدى  ف 
ّ
بفعل  فشلت  ...لكن  لتخل املسارات  ت�حيح   �� ال��ضة  تيارات 

قيا اختيارات  بفعل  وكذا  وخارجية،  داخلية  و�يديولوجية  سياسية  العر�ية تحديات  الدول  داخل  دات 

 سياسات اس��اتيجية لدول عظ�ى...  الداخلية مع اإلسالمية، وأيضا لتضارب املصا�ح

تواصلت كما  ثم  السيا��ي،  الشأن   �� االنخراط  عن  املثقف�ن  وعزوف  األدمغة  األحزاب    �جرة  تخلفت 

خطط اس��اتيجية تجعل   غياب  �� ظلفاستمر وضع ال��دي    السياسية عن مواكبة التحديات املتجددة...

املؤّس  التعليم  ومن  األساسية  املواطن�ن  حقوق  أولو�ة من  التنو�ر  ع��  ��   س  عر�ية  مجتمعات  بناء  ألجل 

 مستوى التحديات. 

الوضعية ال�ي نتعا�ش معها اليوم ب�ن األمم، صعبة ومعّقدة ع�� جميع املستو�ات:    وخالصة القول إّن 

لكن يظل األمل �� التغي�� والقدرة ع�� إعادة    ستوى السيادة والهو�ة.سياسيا واقتصاديا وثقافيا وكذا ع�� م 

طر�ق    ا�جسور ب�ن املثقف�ن �� العالم العر�ي اإلسالمي من أجل رسم خارطة  البناء أمرا ممكنا انطالقا من مّد 

 جديدة.
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 الدینیة  الحروب

 الحدیث  بمفهومها الدولة وصعود 
 
 

 

 

 : ملخص

النّ  التار�خيّ ينصّب  األمثلة  أبرز  أحد  تفّحص  ع��  البحث  هذا   �� موضوع  ظر  مطارحة  عند  حضورا  ة 

 ون املسيحيّ   انقسم  كيف�� �حظة أو��،    سنوّ�حالعنف الدي�ي وصعود الدولة ا�حديثة: "ا�حروب الدينية".  

ناجز  ة متنازعة، و�دأ ال�اثوليك وال��و�ستانت بالتّ ة �� زمن اإلصالح إ�� طوائف دينيّ إّبان ا�حماسة الدينيّ 

ر والفو�ىى،   اقرنً   �ارش، �� ُمقتتل استمّر وال�ّ 
ّ
 أظهر للغرب ا�خطر ال�امن �� الّد و من التوت

ّ
 .مو��ّ ين الش

لتلك    األ�سب  ا�حّل أّن  نظ��ية السياسية ال�ي ترى  استدعاء �عض الرؤى التّ   ع���� �حظة ثانية  وسنعمل  

بالعائقة   الوالء  ي�ون  ��ميش  تم  حيث  ا�حديثة،  الدولة  وصعود  الدي�ي  التسامح  منظومة   �� االنخراط 

الشعور الدي�ي ��   أض�� إخفاءي، وأّمنت السلطة الزمنية استئثار وسائل العنف. ومنذ تلك ال�حظة الكن�ى

ن،  أمٌر ضرورّي   ا�جال العام
ّ

حاد  لطوائف الدينية  ا  مك
ّ
ة  يادة املدنيّ ولة ذات الّس ع�� أساس الوالء للّد من اإلت

 ة. ة الدينيّ وا�حياديّ 

ة ليست مجّرد تار�خ موضو��، بل �� تالزم أيديولو��  ينيّ قصة ا�حروب الد  أّن   و�� األخ�� سننت�ي إ��

ِم الّس 
ُ
ظ

ُ
منية، فصعود  لطة الزّ لطة الروحية إ�� الّس لطة �� أورو�ا، وخاصة ارتحال الوالء من الّس للتغ��ات �� ن

  سنكشف   الدولة قد ترافق مع انز�اٍح �� القيمة ال�ي ي��ارج البشر و�موتون من أجلها. و�� ضوء هذه الصورة،

مدى ال معقولية الفكرة القائلة بأن انتقال السلطة من الكنيسة إ�� الدولة �ان فعال حال لذلك الكّم من 

 العنف. 

 ال�لمات املفاتيح 
ّ
 .سامح الدي�ي: ا�حروب الدينية، الدولة، اإلصالح ال��و�ستان�ي، الت
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Abstract: 
 
This research is based on the analysis of one of the most prominent historical 

examples presented in the study of religious violence and the rise of the modern 
state: "Religious wars."  

We will examine in the first moment how in the period of religious reform, 
Christians were divided into conflicting religious communities, and Catholics and 
Protestants began to fight, in wars that lasted through a century of tension and 
chaos, showing the West the danger inherent in public religion. 

In a second moment, we will call for some political theories that the solution 
to this crisis is to engage in the system of religious tolerance and the rise of the 
modern state. 

Ecclesiastical loyalty has been marginalized, and time power has secured the 
appropriation of means of violence. From that moment on, religious communities 
were able to unite on the basis of loyalty to a state with civil sovereignty and 
religious neutrality. 

Finally, we will conclude that the story of religious wars is not just an objective 
history, but an ideological tying of changes in the systems of power in Europe, 
particularly the shift of loyalty from religious power to temporal power. 

Key words: religious wars, state, Protestant reformation, tolerance, peaceful 
coexistence 
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 تمهید:  -1

ار�خ األورو�ي ع�� وجھ ا�خصوص، يالحظ أّن موجة  ة ع�� وجھ العموم و�� التّ اظر �� تار�خ اإل�سانيّ النّ   إّن 

ومن    ،ا�حروب ال�ي عرف��ا أورو�ا �� مطلع العصر ا�حديث، �انت من أعظم املراحل الفارقة �� تار�خ املنطقة

 ار�خ األورو�ي والعاملي. األحداث تأث��ا �� توجيھ التّ  أشّد 

د مثال عهيٍد  ين، فإ��ا تجاوزت �و��ا مجرّ القداسة والّد   �سر�ال   ول�ن �سر�لت تلك ا�حروب �� غالب أمرها

 ع�� ما �عرف بالعنف الدي�ي، لتستحيل أهميّ 
ّ
ع��    تقومجسامة تأسيسية،    سبة إ�� الغرب العلما�ي��ا بالن

ة �� بلورة املفهوم ا�حديث للدولة، واالنتقال العس�� للغرب األورو�ي من القروسطي إ�� ا�حدا�ي.  مفارقة مهمّ 

بان أبطال رواية املذاهب الدينيّ فعند
َ
َتناِقفة بأ��م ع��ما أ

ُ
لقتال �عضهم البعض ح�ى الفناء،   استعداٍد  ة امل

ري الّس ، فبدأ السواد األعظم �سود املشهد ليجعلھ معتما تماما
ّ
   مدرك�ن تمام اإلدراك �انوا    ياسةمنظ

ّ
ھ  أن

 بذلك.ولة �� الكفيلة الم املد�ي فإن قوى الّد الّس  تحّقق �َن حّ�ى و 

 فكيف ��يّ 
ّ
 ة؟ة الحتدام ا�حروب الدينيّ روف املوضوعيّ أت الظ

 
ّ
تلك    ة �� خضّم ها��م الفكر�ّ ولة بمفهومها ا�حديث بلورة توّج رون لصعود الّد و��� أي مدى استطاع املنظ

 ة؟السيطرة الدينيّ 

 ت ذلك؟ ة بحتة أم �عّد هل �انت تلك ا�حروب دينيّ و 

  ولة فعال �� تحقيقوهل نجح صعود الّد 
ّ
 ؟ي�يّ سامح الّد الت

 : المبحث األول: تفکك وحدة الکنیسة واندالع الحروب الدینیة -2

 المطلب األول: حركة اإلصالح الدیني وإعادة االعتبار للسلطة الزمنیة:   - 1- 2

   بحلول القرون الوسطى حادت الكنيسة عن مسارها ا�حقيقّي 
ّ
ت عن مصداقي��ا ال�ي �انت عل��ا ��  وتخل

األو��. ومن يقرأ تار�خ الكنيسة ال�اثوليكية �� تلك العصور يقشعر بدنھ وترتجف نفسھ من هول ما  قرو��ا  

 آخر لم يقتصر ع�� مجال دون و ا�حدود  فسادها تجاوز �ّل  . ذلك أّن 1يقرأ
ّ

لت  ، فكنيسة روما آنذاك ما تدخ

 �� �ىيء إال وأفسدتھ. 

أ�ل��يكهم،   قطيع  وسائر  روما  باباوات  أن  املعلوم  والقذارة  ومن  والنجاسة  للشرور  أنفسهم  وهبوا  قد 

ومختلف أصناف ا�جرائم واألفعال اآلثمة، ح�ى صارت طباعهم أشبھ بالوحوش الضار�ة. وليس أكره للمرء  

قاوة والعفاف، ومنھ فال يمكن البتة أن يصبح  من أن يقبع �� الوحل الن�ن فيما يلزمھ أن ي�ون مثاال �� النّ 

 .بصنم �عبدأشبھ ما ي�ون  ّرد �و��م جلسوا ع�� الكر�ىّي الذي أض�� عندهمهؤالء نّوابا للمسيح �ج 

 
ضواء -1

ٔ
 .  9، ص ت)، دار الثقافة المسيحية، (د 1طاإلنجيلي، على اإلصالح  القس فايز فارس: ا
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ھ وحدة كنسيّ و
ّ
�ل العالم  البابو�ة �عت��  ة م��امية األطراف، مركزها  �� العصور الوسطى، �انت سلطة 

 . 1روما

الّد  ظاهر�ّ ف�انت  القّوة  مركز   �� ال�اثوليكية  قبض��ا ول  تمسك  �انت  حيث  ة  الدينيّ لطة  الّس   ع��  ا، 

ع�� اختالف طبقاتھ بل ��دف إ�� �غذية    شع�يّ   دعمإ��    مستندة  غ��  ة. ولك��ا قّوة ظاهر�ة فحسب،واملدنيّ 

، وتثبيت دعائم اإلم��اطور�ة الكنسية، وهو ما ارتأيناه �� فر�سا كما �� إسبانيا؛  و�عز�زها   ة االستبداديةامللكيّ 

 عليھ  االستبداد  ش�الأ  لشعب وممارسة مختلفالكنيسة ل  من خالل إذالل
ّ
ة  جهت القّوة االستبداديّ ، وقد ات

 .2فتيش �� إسبانيا. كما استخدمت �جن الباستيل لقتل ا�حر�ات �� فر�ساإ�� محاكم التّ 

اك الظالم املرعب الذي جثم ع�� أورو�ا أثناء الف��ة الطو�لة ال�ي ساد ف��ا حكم باباوات روما، ذ�� خضم  

 ما �ان لنور ا�حق أن ينطفئ 
ّ
 ، و�ان ع�� روما إذ طغت أن تج�ي من الث

ّ
ما  فائكة، حصاد أجيال.. مار املرة الش

أقلم  لم �ستسغھ تلك ا�جماعة ال�ي ِاْعتاص عل��ا القبوع �� تلك املنظومة أو ح�ى التّ  الكث��وناست�ان إليھ 

هذه  أنتجت  س...  س أفرادها �� داخلهم ا�حاجة إ�� حياة أس�ى فسعوا إ�� إيقاظ ضمائر الناتحّس إذ  معها،  

فكر�ّ التّ  حماسة  دي�يّ طلعات  إصالح  خلق   �� واِقعا  تمثلت  النّ   جذرّي   ة  بھ  جاشت  الذي  املبت��  فوس  �ان 

 املشتاقة إ�� رؤ�ة نور ا�حضارة والتّ 
ّ
 ص من عتمة سواد تلك العصور.  خل

 
ّ
أعطت شعورا    و�نال�ي    ال�اثوليكيةمرد واالضطراب �� تار�خ الكنيسة  لت مرحلة اإلصالح ف��ة من التّ مث

ت �سبب الفضائح واملفاسد وظهور مص�ح�ن جر�ئ�ن، غ�� مبال�ن  ة، إال أ��ا اه��ّ ال ي��عزع بالوحدة الدينيّ 

 �ىيء قائم. ف�ن من تحّدي أّي وال متخوّ 

مارتن لوثر  لطان الكن�ىي وال�ي رّوج لها  ة املساهمة �� إضعاف الّس املبادئ ال��و�ستانتيّ   أهّم   ب�ن  من  لعّل و 

  وأّن   واصل مع هللا مباشرة دون وسيط،مؤمن �� التّ   ورليخ زو�نج�� وجون �الفن، �� أحقّية �ّل أ  ومن �عده

  من يتوب إ�� هللا تو�ة صادقة ينال الغفران دونما حاجة   يد املسيح جعل جميع املؤمن�ن كهنة �، و�ّل الّس 

 .3ةص�وك �شر�ّ إ�� 

   ة، و�� خضّم الثورة ال��و�ستانتيّ يالحظ الباحث، أنھ مع  
ّ
�و�ج لعقيدة كهنوت جميع املؤمن�ن أض��  ال�

إ�سان �ستشعر ��   مؤمن القدرة ع�� تنصيب نفسھ حكما ع�� أمور اإليمان. فهذه العقيدة جعلت �ّل  ل�ّل 

صتھ من ا�خوف  يطرة الكهنوتيّ من الّس   رت الفرد الغر�ّي ة تجاه هللا، وحرّ داخلھ املسؤوليّ 
ّ
اإل�ل��ي�ي، ة، وخل

 .4و�� قّوة تخيفھلطان الكن�ىي، فلم �عد لسيف ا�حرمان الرّ وأعتقتھ من الّس 
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َجبھكما أعلن جون �الفن �� كتابھ "أسس الّد 
َ

وح القدس تقييد املسيح والرّ إ��    ين املسي��"، صراحة �

ة أّن   والكنيسة بم�ان ما فيص�� �ّل 
ّ
ھ يرى �� ذاتھ نائبا للمسيح وعاهال للكنيسة �� آن، بتعل

ّ
ذلك    من يحتل

ا ومهينا  هذا ليس شرانيّ   :" إّن األمر بقولھ  سول، و��اجم �الفن هذاا لبطرس الرّ امل�ان �ان ذات يوم كرسيّ 

 ".  الفطرّي  وأغرب ما يتطّرق إ�� ا�حّس   ةللمسيح فقط، بل أ�عد ما ي�ون عن العقالنيّ 

أعظم الباليا ال�ي ابت�� ��ا دين املسيح فقد �انوا    واعت��هم مصدر  اجم مص�ح جنيف باباوات روماكما ه 

الّد  من  خلوا  إما  باستمرار،  القرون  تلك  لھطوال  األعداء  ألّد  أو  وقد  1ين،  األف�ار  .  انتشار  تزامن 

اد األعظم من مؤم�ي أورو�ا ��  السو   ال��و�ستانتية مع تف�ىي اآلراء املعادية لكنيسة روما ورجاال��ا. ذلك أّن 

مطلع العصر ا�حديث، ا�عدمت ثق��م �� البابا، و�� ص�وك الغفران، وغ��ها من املعارف ال�ي سيطرت ع��  

مشاعر الكراهية تلك قد أضعفت كنيسة روما ومّزقت    العصور الوسطى. وال مراء �� أّن   ��  الفكر الغر�ي 

 سلطا��ا.   وأّدت إ�� تال�ىي وحد��ا

عديدة    �ان لتلك ا�حماسة الدينية ال�ي قادها لوثر ومن �عده زو�نج�� و�الفن، ثمار   فقد  ة حال،ع�� أيو 

وتحر�ر القا�ىي،  الثيوقراطي  النظام  تحطيم  أعظمها:  أمام  األمم   لعّل  الطر�ق  وفتح  املستبد،  ن��ه  ها  من 

 ل
ّ
 دولة كيا��ا وصيغ��ا.   �ّل الدول، بل أض�� ل ، فما عادت روما عاصمة �ّل لها هور وفّك القيود املكّبلة لظ

 فصفوة القول،  و 
ّ
الوث ال��و�ستان�ي �� أورو�ا أو ما �عرف بحركة اإلصالح الدي�ي إّن الزلزلة ال�ي أحد��ا الث

وال ر�ب    .عقيدة وأدخلت عل��ا مز�دا من التّ ة وعّمقت أزمة روما الثيولوجيّ قد زادت من االنقسامات الدينيّ 

 القديم. �عيد من تخر�ب البناء الفكري  ة قد استفادت إ�� حّد القوى الزمنيّ  �� أّن 

وهو أيضا الّسبب الذي  ين �� جوهره، ومفاهيمھ، وتطبيقھ  اإلصالح �ان هدفھ الّد   أّن   فع�� الّرغم من 

نا ائرة الّس الّد   أّن انتفاضتھ، إال    من أجلھ   قامت
ّ
ال نبالغ إذا    ياسية لم تكن بمنأى عن تلك اآلراء ا�جديدة. وعل

 
ّ
منا بأن

ّ
ة ع�� املدى البعيد، ياسيّ جاحات الّس ق من النّ �� تلك األزمنة أن يحّق   مذهب سيا�ىيّ   ھ ال يمكن ألّي سل

ق بإعادة االعتبار لعاهل الّس خاصّ  قتھ اآلراء ال��و�ستانتيةما يضا�� ما حّق 
ّ
ة وتحر�ر  لطة الزمنيّ ة فيما يتعل

الرّ الّد  من  الرّ ولة   قابة 
ّ
فمعل بمقّد وحية،  �عرف  ما  أو  لوثر  مارتن   قات 

ّ
الث بمهاجمة  يولوجيّ ماتھ  تلزمھ  لم  ة 

 ملء فراغ الّس أيضا ب  لطات البابو�ة وحسب، بلالّس 
ّ
رّد االعتبار لهيبة    فتھ تلك املهاجمة ع��لطة الذي خل

 .2ولةالّد 

أّن  ت�ون   و�ما  أن  �عدو  ال  فتبعيّ   سوى   الكنيسة  املؤمن�ن،  من  الّس جماعة  تملك  أن   �� ذلك  لطات  ة 

 .3لطة ع�� الكنيسة ذا��الط، بما �� ذلك ممارسة الّس �� احت�ار جميع الّس  ة ا�حّق الدنيو�ّ 

 
سس كالفن: جون -1

ٔ
خرون، عوض اديب :تر ،2مج المسيحي،  الدين ا

ٓ
 1069ص ،2017 لبنان، بيروت الحياة،  منهل دار ،1ط وا

2- M. Luther"Mémoires De Luther" Traduit Et Mis En Ordre Par M. Michelet, Tom1, P58, Sociètè Belge De 
Librairie, 1837 
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ة لم تكن  منيّ لطة الزّ الّس   ار��� لتطّور حركة اإلصالح، �ش�� بدوره إ�� أّن ياق التّ الّس   تجدر اإلشارة إ�� أّن 

تبلور الفكر املعارض �� أملانيا و�ا��    إنى عن تلك املشاعر تجاه طغيان البابا ورجالھ، فما  �� األخرى بمنأ

القضيّ  نحو  متناميا  انجذابا  منجذب�ن  أنفسهم  العلماني�ن  األمراء  هؤالء  وجد  ح�ى  أورو�ا،  ة  أمصار 

 ة.  ال��و�ستانتيّ 

مقدمّ   �� لوثر  مارتن  األّم يقول  "إ��  كتابھ  األملانيّ ة  املسيحية  وقت  ة  "م�ىى  ا�ح�ام:  مخاطبا  النبيلة"  ة 

 .1مت وجاء وقت الكالم"الصّ 

   تلقد أراد من هذا لف 
ّ
أّن انتباه ا�ح� إ��   وقت الصّ   ام 

ّ
العمياء، وا�خضوع الذي ال فائدة  مت والط اعة 

منھ، قد م�ىى وجاء الوقت الذي يجب أن ي�ونوا فيھ فاعل�ن. ودعاهم إ�� القيام بواجبا��م الروحية بما  

ممثلو السلطة ال�ي أقامها هللا من أجل أن تحكم ا�جتمع املسي�� "كما أن ا�خطئ، مهما عال شأنھ،  أ��م  

 يجب أن يلقى جزاءه." 

ة. إذ أّن  ة مثقلة باال�ع�اسات السياسيّ صالحات دينيّ إ�� ا وا�جدير باملالحظة هاهنا، أن مارتن لوثر يرّوج

الّس  الكهنوتيّ إلغاء  يؤدّ لطة  إ��  ة،  ضرورة  الّس ي  نفوذ  للسلطة  توسيع  ندع  أن  يجب  بحيث  الزمنية،  لطة 

 برمتھ.   ة املطلقة �� ممارسة عملها دونما عراقيل �� العالم املسي��ّ ا�حر�ّ 

فالسلطة الزمنية أوجدت    ، ل�حكم املد�ي مقاصد عظيمة  يرى جون �الفن أّن   ،�عيد عن مارتن لوثروغ��   

عن املبادئ ال�حيحة للتقوى وعن موقع الكنيسة، وتكييف  فاع  ومن أجل الّد   ،من أجل �عز�ز عبادة هللا

حياة املؤمن�ن لضمان العيش ا�جتم��، و�شكيل السلوك االجتما�� بحسب معاي�� العدالة املدنية، كذلك  

كما   االستقرار.  و�عز�ز  السالم  إرساء  �غية  األطراف  مختلف  ب�ن  املصا�حة  الدولة   يخضعتحقيق    �الفن 

، املمثلة للقلة التقية الورعة ال�ي �عت��ها هبة من هللا إ�� البشر. ف�ي تآلف �ل الذين  الكنيسة  الزمنّية إ��

 . ف��م �عمل املسيح �� داخلهم والذي يجري الروح القدس �عمتھ

الكنيسة ال�ي يخضع لها �الفن السلطة الزمنية �� الكنيسة الشرعية املنشودة و��    تجدر اإلشارة إ�� أّن 

ختار�ن منذ األزل، أما الكنائس املنظورة أو السائدة ف�ي تتمثل �� اجتماع املسيحي�ن شركة ا�خلص�ن وا�

مع�ن   م�ان  و و ��  الواعظ  أو  القس  و��  واحدة  إدارة  تحت  واحدة  رغبة  ص  ع�� 
ّ

وظائف    مهامهماتت�خ  ��

 .2الوعظ وخدمة األسرار والتعليم وا�حافظة ع�� النظام

ال�و  ا�حركة  رّواد  بأن  التسليم  السياسية-�و�ستانتية  �مكن  رؤاهم  �عض  اختالف  ��  قد    -رغم  نجحوا 

هو زم�ي،  مّما    إرساء ثيوقراطية جديدة قوامها الكهنوت العام املش��ك، سعيا م��م إ�� تحر�ر ما هو رو��

ومنھ فإن التفك�� �� االستغناء عن سلطة الدولة    .ع�� نحو مختلف عّما �ان عليھ ا�حال �� العصور الوسطى
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ٔ
 1388ص ،2ج المسيحية، الديانة ا
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  إّ��ا   وظيفة ا�خ�� واملاء والشمس والهواء بل  أهّمّيتھ  ضا��ت  ر�ا من ا�جنون، فعملها ب�ن البشرسي�ون ض

 تفوقهم بتمّ�� �عيد املدى.

ول�ن تفشت األف�ار اإلصالحية �� جسد أورو�ا امل��ك، فإن الساحة لم تكن خالية للثالوث ال��و�ستان�ي 

�انوا يرو��ا سبيل نجاة األمة املسيحية من ظلمات    ح�ى ينشروا ما استساغتھ عقولهم من أف�ار ومبادئ

العصور الوسطى، ونيل مرضاة هللا. فالس�� إ�� إخضاع الناس ومحق تلك املعتقدات الدينية التقليدية  

الرا�خة �� أذهان العامة لقرون عديدة من خالل اج��ادات فردية بتلك الطر�قة إنما هو ضرب من ا�جنون.  

الطبي��   �ان من  عديدةو�ذلك  خالفات  ال�اثوليكية. وكنتيجة    �شوء  الكنيسة  وأنصار  ال��و�ستانت  ب�ن 

حتمية لرفض التسامح مع اآلراء ا�ختلفة تأجج العنف �� مختلف األوساط االجتماعية باسم الدين، وهو  

دفع   ا  العديدب ما  ��إ��  الفهم...  النخراط  تجاوزت قدر��م ع��  مذهبية عو�صة  آراء  أجل    لُ��ّج   معارك من 

 دمو�ة عرفت �سنوات ا�حروب الدينية أو العنف الدي�ي. ةبوتق بأورو�ا ��
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الدين الذي   بدأ العصر ا�حديث ونائرة ا�حروب ال�ي �انت خامدة باتت تخّيم �� سماء أورو�ا. �� ح�ن أّن 

ا�جميع �عرفھ من أين.. لكن ال    �ان را�خا �� قلوب املؤمن�ن والذاكرة اإل�سانية أصبح هو الشارد �� التيھ...

وذلك ا�جشع الذي حّول دين املسيح    ، أحد �عرف إ�� أين سينت�ي بھ املطاف �� خضم تلك السيطرة الدنيو�ة

�س�� سالح  طرف  إ��  عصر    �ّل   �� أورو�ا  سيحّول  ما  وهو  اآلخر.  للطرف  مبيد  نحو  ع��  استخدامھ  إ�� 

فة الدمار    اإلصالح إ�� ساحات صراع دمو�ة �سبب ا�خالفات 
ّ
املذهبية وما ستنتجھ من حروب دينية مخل

األورو�ي   ا�جتمع  داخل  ا�حياة  لتصبح  الناس،  ب�ن  والضغينة  والكراهية  ا�حقد  للهيب  وموقدة  وا�خراب 

أشبھ با�جحيم فيص�� ا�جميع يمقت �� الطوائف الدينية نبذهم لآلخر خاصة ما �ان سائدا ب�ن ال�اثوليك  

 .وَ�َ�اُرش إَحٌن وال��و�ستانت من 

يمكن القول بأن الشعوب األورو�ية �� تلك الف��ة ال�ي بلغ ف��ا العنف الدي�ي ذروتھ، لم �عد متحمسة  

والصراعات   التقتيل  من  خالية  مجتمعات  وسط  طبيعية  حياة  لعيش  تحمسها  بقدر  الكنيسة  إلصالح 

 الدمو�ة. 

ال��و�ستان�ي وال�اثولي�ي  األملانية �شق��ا  الواليات  ا�خامس،  إ��  اضعة  خ  �انت  اإلم��اطور شارل  حكم 

ا�حلف   ف��أس  لل��و�ستانت  الشديد  وعدائھ  �عصبھ  الرجل  هذا  بھ  عرف  ما  أك��  و�ان  إسبانيا،  ملك 

االعتبارات السياسية �انت تكبح جماح هذا التعصب    ال�اثولي�ي املعادي ألنصار اإلصالح. ولكن يبدو أّن 

 وتدفعھ لعمل مساومات. 

أثار   التّ ولقد  اإلصالحيّ ظهور  األملانيّ عاليم  األوساط   �� أّن ة  ارتأى  حيث  اإلم��اطور  حنق  ا�خالفات    ة 

فحاول   أورو�ا إ�� أشالء متصارعة، تمز�ق �عيد �� ة ال�ي سب��ا الوجود ال��و�ستان�ي، ساهمت إ�� حّد الدينيّ 

والص�ح دون جدوى. ورغم ذلك  مرارا عقد ا�جامع الكنسية ومجالس األمراء وكبار الدولة محاوال التوفيق  

م، لكن ا�جلس لم يف�ح �� حل 1545�ان يحدوه األمل �� إعادة الوحدة الدينية من خالل مجمع ترنت سنة  
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سنة   ومع  ا�جمع،  ذلك  بمخرجات  االع��اف  ال��و�ستانت  رفض  حيث  الطرف�ن،  ب�ن  م  1541ا�خالفات 

ية أك�� ا�ساعا وأعمق أثرا وعندئذ قرر اإلم��اطور  أصبحت ا�خالفات ب�ن ال��و�ستانتية والكنيسة ال�اثوليك 

 .1أنھ ال مناص من االشتباك املس�ح لفرض الوحدة الدينية

من أجل ا�حفاظ ع�� وحدة إم��اطورتيھ، وتأكيد فرض سطوتھ ع�� أملانيا، اتفق شارل  و يبدو بّينا أنھ  

ا�خامس مع البابا ع�� استعمال القوة ضد ال��و�ستانت. وما �انت األحداث السابقة إال مجّرد ذرائع ل�خالف  

 واملعاكسة اتخذها اإلم��اطور من أجل ت��ير دبلوماسيتھ. 

م، �عد وفاة مارتن لوثر بأشهر قليلة، حيث راح شارل  1546�� أملانيا سنة    اندلعت ا�حروب الدينية بداية

عظيما جيشا  يحشد  اللوثر��ن  ،ا�خامس  ضد  شعواء  حر�ا  والتحر�ق  ،وخاض  التقتيل  وشّردت    ،فانتشر 

ووقعت معظم قوات ا�جيوش ال��و�ستانتية �� األسر، وع�� رأسهم حنا فر�دير�ك    ،الطوائف ال��و�ستانتية

 نائب حا
ّ
ها �� قبضة اإلم��اطور. ومع ذلك فإنھ لم �ستغل نصره لغرض  كم ساكسونيا، ح�ى أ�حت أملانيا �ل

 .2وظل �س�� إليجاد �سو�ة ير�ىي ��ا ال��و�ستانت ،حل عقائدي 

ا �� املقام األول، ظهرت ف��ا األطماع  ا�حروب الدينية �انت صراعا سياسيّ   بناء ع�� ما سبق �ستنتج أّن  

��، فا�خالفات املذهبية ال�ي �انت تمّزق أورو�ا إ�� أشالء متناحرة لم تكن اختالفات  ال�خصية �ش�ل ج

بقدر وا�ح�ام    ما  دينية  األمراء  معظم  ع��  يبدو  يكن  فلم  بامتياز،  سياسية  ومصا�ح  اختالفات  �انت 

طرابات  األورو�ي�ن الذين انخرطوا �� الصراع أ��م �عملون بإخالص من أجل عقيدة املسيح، ولم تكن االض

األمراء   أخيلة  اتخذ��ا  واملعاكسة،  ل�خالف  ذرائع  مجّرد  سوى  املسي��  العالم  أرجاء  عّمت  ال�ي  الدينية 

 ودبلوماسيتاهم لتحقيق طموحا��م.  

مهما �ان املس�ى الدا�� إ�� ا�حرب، فإّن ا�جميع يتفق ع�� أّن ا�حروب �� وسيلة دمار نف�ىي واقتصادي  

ا�حروب مهما �انت مسوغا��ا ما تلبث إال أن تتمسك بأي خطاب    أّن   يثواجتما�� ومعر�� وح�ى دي�ي، ح

 
ّ
والن ا�حرث  ��لك  ح�ى  حد��ا  من  يز�د  أن  و�ستشري يمكن  الفساد  و�نتشر  والبالد  وا�جرائم،   سل  األو�ئة 

مات و�خفت الضم�� اإل�سا�ي، و�صبح املال والدين وا�حكم والبشر هم  و�ميل الناس إ�� ارت�اب أشنع ا�حرّ 

ھ لم يجلب  وقو 
ّ
د ا�حرب، وهذا ما ابتليت بھ أملانيا �� مطلع العصر ا�حديث، إ�� درجة أمكن القول معها أن

 .3ا��يار الفكرة القائلة بمسيحية موحدة �� أي قطر من أقطار أورو�ا، عواقب أوخم مما جّره ع�� أملانيا

ال��و�ستان الطوائف  ا�خامس ضد  خاضها شارل  ال�ي  ا�حرب  لتلك  �ان  بقية  لقد  أثر مختلف عن  تية 

برو�ستان�ي  أملانيا شطر�ن  ا�شطار  الطيش. فبعد  �� زمن  العقل  اعُت�� صوت  بعت بص�ح 
ُ
ت ا�حروب؛ أل��ا 

م  1555و�اثولي�ي، واحتدام التشابك بي��ما، وسيالن الدماء من مختلف األطراف، جاء ص�ح أوجز�ورج عام  

�ي �� ا�حافظات ال��و�ستانتية دون تدخل من طرف  ع�� ش�ل �سو�ة تقّرر ف��ا ضمان حر�ة املعتقد الدي
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الفرد، ير�ده  الذي  للمعتقد  تبًعا  أخرى،  مناطق  إ��  األموال  ب�امل  االنتقال  حر�ة  إ��  إضافة   اإلم��اطور، 

ال�اثولي�ي،   أو  ال��و�ستان�ي  أتباع املذهب�ن  تأكيد بنود الص�ح ع�� منع استخدام العنف ضد  واألهم هو 

 تقدًما كب��ا �� شوط ا�حر�ات الفردية �� حقبة زمنية معقدة. األمر الذي ُ�عّد 

ع�� أية حال، لقد �ان الصراع الدي�ي املس�ح داخل أملانيا صراع ع�� السلطة �ش�ل مستمر ب�ن السيف  

الرو��. �� غمار    الزم�ي والسيف  بأنفسهم  باباوات روما زّجوا  بأن  تامة  أملانيا ع�� قناعة  �ان ح�ام  حيث 

لسياسية من أجل إخضاع السلطة الزمنية لهم، سعيا م��م إ�� ز�ادة رقعة الواليات البابو�ة.  الطموحات ا

ص من خصومھ الزمني�ن ح�ى س�� جاهدا إ�� فتح  إن    فما
ّ
نجح اإلم��اطور �� قضاء مآر�ھ السياسية والتخل

 باب الص�ح ب�ن الطائفت�ن لتعيش أملانيا قرابة النصف قرن من السالم.

حفيظة كنيسة روما،   �� ا�حديث عن ا�حروب الدينية �� فر�سا أين أثار الوجود ال��و�ستان�ينأ�ي اآلن إ 

أّن  ب�ن   وع�� الرغم من  تلك ا�حروب أخذت طا�عا دينيا فإ��ا �انت حرو�ا سياسية للصراع ع�� السلطة 

ومطلع القرن  أ�حت فر�سا �� أواخر القرن السادس عشر    فقد  ال��و�ستانت الفر�سي�ن وأنصار البابو�ة.

السا�ع عشر موطنا �حروب طائفية طاحنة �سبب تداخل السلطات الزمنية �� الدين، والس�� إ�� توجيھ  

 تلك املعارك من أجل خدمة مصا�ح سياسية.  

أّن  هوايت  إلن  امللوك  ترى  حسد  إضرام   �� تتخاذل  لم  ��  همومخاوف  روما  ا�جديد  الدين  انتشار  من   ،

البا سفراء  أنذر  حيث  �ّل فر�سا،  سيقبلون  ال��و�ستانت  بأن  امللك  والدينية  با  املدنية  ،  و�دّمرو��ا  النظم 

فإدخال دين جديد يتبعھ حتما إدخال ح�ومة جديدة. كما استغاث الالهوتيون بتعصبات الشعب فأعلنوا  

رعاياه محبة  امللك  وا�جهل، و�سلب  البدع  قبول  إ��  الناس  "�ستميل  ال��و�ستانتية  العقيدة    ،ووال��م  أن 

 .1وتدّمر الكنيسة والدولة"

يبدو أن سياسة روما �� ال�ي هّيأت تلك الظروف الدينية والسياسية ال�ي �انت �سرع بفر�سا إ�� الدمار.  

فقد سممت البابو�ة عقول امللوك ضد ال��و�ستانت، بحجة أ��م أعداء للتاج وأّن الفكر اإلصال�� إنما هو  

 األمة ووفاقها. عنصر للن�اع يق�ىي ع�� سالمة 

ع�� سبيل  ، فظهرت �� تلك ا�حروب الدسائس وامل�ائد واملؤامرات وا�خداع �ش�ل يتنا�� مع الدين تماما

�� مقابل �سهيل احتالل   ال�اثوليك  بإنجل��ا ودعمها ضد  الفر�سيون �ستنجدون  ال��و�ستانت  املثال راح 

 . 2إ�� القوات اإلسبانية كحليف �� ا�حرب إن�ل��ا للوهافر الفر�سية، �� ح�ن التجأ الطرف ال�اثولي�ي

من أشنع األحداث اإلرهابية �� تار�خ ا�حروب الدينية وأحز��ا ع�� اإلطالق، مجزرة يوم القد�س بارثليمو،  

م وقعت جرائم ك��ى �� حق ال��و�ستانت وزعما��م ولم تقتصر تلك  1572أوت سنة    24ففي صبيحة يوم  

 . 3جونوت �� األقاليم الفر�سية أيضااملذبحة ع�� باريس بل هوجم الهي
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و��حاح كهنة روما أباح ملك فر�سا تلك ا�حادثة اإلرهابية ال�ي دّبر    ةج�� ال�اثوليكيتحت إشراف أسرة  و 

ب ا�جرائم و�انت  ،ليلالأمرها  �� �جالت  الليل  أشّد سوادا من د��  خطوطا  رت 
ّ
ما  فسط أن    أ�شع  يمكن 

 ل العالم يذكر بخوفالعصور ا�خيفة، وال يزا  يرتكبھ طغاة

إشارة البدء �� تلك املذبحة �انت    واألسوأ أّن   .ال ع�� النذالةورعب عظيم�ن، مشاهد ذلك ال�جوم الّد 

من ال��و�ستانت نائم�ن باطمئنان �� بيو��م، مستندين حيث �ان اآلالف  دقات األجراس �� س�ون الليل،  

 بق إنذار وقتلوا ب�ل قسوة.  ُ�حبوا بال سافإ�� عهد الشرف باألمان من فم مليكهم، 

هكذا خلفت ا�حروب الدينية �� فر�سا من الفو�ىى وا�خراب ما خلفتھ حرب املائة عام �� القرن السابق.  

  ،و�ادت الفضيلة أن تختفي
ّ

 االنتقام. كما أك
ُ
ال��و�ستانت   دت ا�حروب الدينية أّن وساد البالد ا�حقد وَ��َمة

و�جعان�انوا   مصرّ   ،أقو�اء  ومتمسك�ن    �نو�انوا  الدينية،  وا�حر�ة  السيا�ىي  باالستقالل  املطالبة  ع�� 

 .1بحقوقهم وحر�ا��م إ�� أق�ىى ا�حدود وهم دائما ع�� استعداد �حمل السالح دفاعا عن عقائدهم

باب القول إن سيف االضطهاد قد �حب �� فر�سا �� مناسبات عديدة من أجل مرافدة العرش وحفظ 
ُ
ل

والتقرب من كنيسة روما من    وان�ن من جهة، ومن أجل القضاء ع�� الفكر ا�جديدالنبالء واإلبقاء ع�� الق 

  جهة أخرى.  
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متعلق با�خ�� األع��، أو    خالل ا�حروب الدينية و�� ظل انتشار العنف الدي�ي، لم يكن لدى الناس ر�ب 

 
ّ
إن   �ساؤل مطروح من   ما تمثل الهاجس ��باألساس الذي يقوم عليھ االل��ام األخال�� إزاء القانون اإلل�ي... 

هل يمكن تصور  و يمكن للمجتمع أن يوجد �� ظل هذه العقائد ا�ختلفة؟    الواقع املعيش آنذاك؛ كيف  عمق

الرّ  ف�ان  الدي�ي؟  للتسامح  ا�جو أساس  هو  بالنسبةفض  ا�حت�ي  ا  اب  القبول  إ��  �ع�ي  ذلك  ألن  لكث��ين 

ر�ن ملبدأ  
ّ

بالهرطقة �� مسائل األصول، كما �ع�ي تحقق حالة من عدم الوحدة الدينية، فح�ى املؤ�دين املبك

 أنھ وجب تقبلها أل��ا البديل املمكن إل��اء ا�حروب 
ّ
التسامح اعت��وا أّن انقسام املسيحية �ارثة ك��ى، إال

 لتحقيق التعا�ش السل�ي.   ية، ووضع حد للعنف الدي�ي. والسبيل األوحدالدين

يقوم التعا�ش �� أ�عاده الك��ى ع�� حق االختالف والتفرد واالستقاللية وتكريس مبدأ التعددية واإليمان  

ح��ام  لصراعات، كما يقت�ىي هذا التعا�ش اإ�� ا  بأن تباعد األف�ار واختالفها ب�ن املذاهب ال ينب�� أن يقود

حق اآلخر �� التواجد و�شر مبادئھ واالبتعاد عن سياسات التعنيف والتقتيل. وهو ما يف�ىي إ�� االمتناع  

 عن استخدام القوة والقهر والغطرسة وهذا فكر جديد راق.  
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تلقى �الفن رسالة من صديقھ "زوركيندن"    ح�ن  ظهرت أو�� حر�ات التسامح �� سويسرا ال��و�ستانتية

ذعا لسياسة الرفض والقمع ال�ي القاها املعارض�ن ملذهب �الفن حيث يقول:"ال أكتمك سرا  تتضمن نقدا ال 

إ�ي من الذين يتمنون أن ينت�ي االعتماد ع�� السيف إ�� األبد، من أجل ردع الضالالت غ�� اإلرادية وح�ى 

لق األمر بضالل دي�ي ومروق  . و�ضيف فيقول:" إذا ما �ع(اإلحالة)لإليمان �� ديانة املسيح "  ��ىيء  اإلرادية ال�ي

عن �عاليم العقيدة، من األفضل ل�حاكم أن يفرط �� التسامح ع�� أن يبالغ �� الصرامة و�ال فأين عسانا  

وما أدرانا لو أن هذا املذنب سيتوب يوما    ا�جماه��؟نتوقف عندما تتسع الهرطقة؟ هل نقرر القضاء ع��  

ل نفس ر�ما أصبحت يوما ز�نة الكنيسة �عد أن �انت عبئا  ح�ى �عرض أنفسنا جراء التسرع املفرط إ�� قت

 .1عل��ا "

عت�� أن إ��اك النفس ��  ، واكما يؤكد "زوركيندن" ع�� ضرورة العمل ع�� ��دئة الن�اعات �� قلب املدن

 الشؤون الدينية �عد عبثا لطاملا أن حبل السالم األه�� مضطرب ولم �ستتب األمن �عد. 

وتواصلت نداءات التسامح املوجهة �جون �الفن عندما صدر كتاب موجز عنوانھ " مقال �� الهراطقة  

التخ��    ""ل�استيلو إ��  سة والطغيان، والعمل قصد  سلطة الغطر   عنالذي نا�� فيھ املص�ح السويسري 

السيد املسيح قد أو�ىى قبيل تركھ لهذا العالم أنھ سيعود    أّن   �شر التسامح �� األوساط املسيحية، مش��ا إ��

ذات يوم وذات ساعة ال �علمهما إال هللا، وأنھ أمر أتباعھ بأن �عدوا ثيابا بيضاء ليالقوه ��ا عند عودتھ تلك، 

ة مسيحية ملؤها الوّد والتعا�ش السل�ي من غ�� جدال وال نزاع... ثم �ش��  وأنھ يقصد بذلك أن �عيشوا حيا

و�ن  إ��    �استيلو اآلخر  ونبذ  وا�حروب  للن�اعات  وتفرغوا  األبيض  الثوب  هذا  إعداد  عن  تخلوا  الناس  أن 

الطر�ق ال�ي تقودنا للسيد املسيح وحياة ا�خالص، بل حول    ال تدور حول البحث عن أسباب هذه ا�جداالت  

 .2يجلس؟وكيف  بيعة املسيح ووظائفھ، أين هو؟ط 

الداعية   اإل�سانية  ا�حركة  ب�ن  ال�ائن  للن�اع  تواصل  األمر  حقيقة   ��  �� ل�لفن  �استيلو    إ�� مهاجمة 

إال  ا يتم  ال  األه��  السالم  أن  ترى  وال�ي  املقدس،  للكتاب  املتطرفة  األصولية  وا�حركة  والسالم،  لتسامح 

 وا�خضوع الك�� لسلطة دينية واحدة.  ،ع�� أ�حا��ا مادياباستئصال الهرطقة والقضاء 

�ام��ار�وس،   من األصوات ال�ي سئمت ا�حروب الدينية �� مقتبل العصور ا�حديثة كذلك اللوثري فيليب

الذي انتقد مرارا توجيھ ا�حروب الدينية سياسيا واملذابح ال�ي خلف��ا تلك املعارك. وقد ع�� �� كتابھ "تأمالت  

وآباء وأمهات وأوالدا و�خوة وأخوات وأقارب آخر�ن �عتنقون   عن عمق غبطتھ برؤ�تھ أزواجا و�ساء  تار�خية"

ومقاطعا��م،  متاجرهم  و��  عائال��م  وسط  �سالم  ذلك  رغم  ويعيشون  أماكن  عّدة   �� مختلفة  ديانات 

 و�ضطلعون بمهامهم ��دوء.

لك أنھ أورد قصة طر�فة عن سليمان  ستشهد بأقوال وحوادث، من ذوا  آراءه بأمثلة تار�خية  وقد دعم

لطان �عّرض ذات يوم لتأنيب الرؤساء الديني�ن الذين طالبوه  الّس   م، تروي أّن 1566القانو�ي املتو�� عام  
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يتأمل حديقة مزدانة باألزهار من �ل صنف ولون، رّد   بالقوة. و�ينما هو  �� دولتھ  الدينية  بفرض الوحدة 

الظاهر �� األعشاب واألزهار ال يض�� �� �ىيء، بل يجدد النظر والشم ع��    هذا التنوع  عل��م قائال: «كما إّن 

�عيش   أن  باألحرى، شرط   ،�� بل عونا  إم��اطور��ي ال �ش�ل عبئا ع�ّ�   �� الديانات  تنوع  رائع، كذلك  نحو 

ال�ي  الديانة  و�تبعون  طر�ق��م  ع��  �عيشون  أدعهم  أن   ،�� فاألفضل  أوامري،  و�طيعوا  �سالم  رعاياي 

دون... بدل أن أث�� الف�ن وأرى دول�ي مقفرة شأن حديقة اقتلعنا م��ا جميع األزهار ولم نبقي ف��ا إال لون  ير�

 .1واحد ال غ��"

أّن  التحرر�ة    وا�ح  ب�ن األصوات  " الصدام  التار�خ اإل�سا�ي؛   �� الدي�ي قد قّدم شيئا جديدا  اإلصالح 

إ�� مفاهيم البشر حول  أضاف عنصرا مفارقا  الصدام أنھ واآلراء األصولية املتطرفة"، وا�جديد �� مثل هذا

أو ا�حر�ة    عنصر   ا�خ��. البشري  إما الصراع املميت، واملستن�ف باستمرار للعنصر  ب�ن خيار�ن،  وضعهم 

 . 2املتساو�ة للضم�� وحر�ة الفكر

روح االضطهاد زمن ا�حروب الدينية �� اعتداد جنو�ي من قبل    أّن هو  �� هذا الصدد    ولعل ما ن�حظھ

  �ؤالء أن �سعوا جاهدين من األجدر �  أنواع االختالف فقد �ان  امل��مت�ن يجعلهم راغب�ن �� القضاء ع�� �ّل 

أّن   إ�� كما  �عد  تحن  لم  العالم  ��اية  فإن  هللا...  وطاعة  البشري  العنصر  ع��  الدين   ا�حافظة   �� اإلكراه 

 واست
ّ
 ما هو ضرب من ضروب اإلجرام �� حق الدين ذاتھ. عمال األس�حة األرضية �� املعارك الروحية إن

  يحملون معتقدات  التسامح ب�ن أولئك الذين  إ�� أّن   �� كتابھ "رسالة �� التسامح"  أيضا   يش�� جون لوك و 

تما�ىى مع مقتضيات العقل  فق تماما مع العهد ا�جديد الذي أ�ى بھ املسيح، كما ييتّ   ،مختلفة �� أمور الدين

ح�ى  ا�حر،  ھ  اإل�سا�ي 
ّ
التسامح    إن ضرورة  ف��ا  يرى  لدرجة ال  أع�ى  املرء  ي�ون  أن  الناس  ألمر غر�ب عند 

 .3ومزاياه

إ��    الكتاب املقدس يحمل �� طياتھ دعوة  بّ�ٌن أّن لوك �ان يدعو إ�� التسامح و�نبذ التعصب، و�رى أّن 

 لعامة لعدم انخراطهم �� نظم التسامح. لتسامح واستخدام العقل، و�نتقد اا

هذه الزاو�ة ال يحق ألي إ�سان أن �ستسلم لطاعة أولئك الذين يلقون عليھ العضات واألوامر، بل    من

أّن  يتبناها. ذلك  ال�ي  بالقناعات  التسليم  �� إصدار األح�ام    �ّل   عليھ  إ�سان هو السلطان األع�� واملطلق 

 .4ليس �� إم�انھ أن يتأثر بمسلكھ  بنفسھ. فليس من شأن إ�سان آخر بل
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و�� ذلك تكريس ملبدأ ا�حر�ة الدينية ال�ي تتحدد انطالقا من رؤ�ة تفاؤلية مفادها أن قراع اآلراء ا�حرة  

 
ّ
د تنوعا �� العقيدة م�حو�ا ببعض  يقود بالضرورة إ�� انتصار ا�حقيقة. ول�ن �انت هذه ا�حر�ة الدينية تول

 .1لد ميال إ�� البحث ورغبة �� االهتداء الغموض، فإن هذا األخ�� يو 

صف ��    ��وى الناسفلسفتھ  وليس ببعيد عن السالف ذكرهم يقف الفر��ىي فولت��، الذي استبّدت  

، حيث تناول هو اآلخر مسألة التسامح ب�ن الطوائف املتخاصمة �� كتابھ رسالة  النافر�ن من الغلّوِ املذه�ي

التسامح، امل  ��  العنف  "إن  يقول  الدين  حيث   �� والغلو  املغلق،  الالهو�ي  العقل  إليھ  يدفع  الذي  سعور 

املسي�� امل�ىيء فهمھ قد �سبب �� سفك الدماء، و�� إنزال ال�وارث بإن�ل��ا، وأملانيا، وفر�سا، فإن تباين  

يؤدّ  اليوم  عاد  ما  واألرثوذك�ىي األديان  فال�اثولي�ي  األقطار،  تلك   �� وقالقل  اضطرابات  حدوث  إ��  ي 

خدمة  ال�ال  �� املساواة  من  قدم  ع��  ويساهمون  األقطار،  تلك   �� بتآخ  �عيشون  أمسوا  واللوثري،  في�ي 

 .2مجتمعهم

عموما ما �سميھ فجاجة ا�جتمعات األورو�ية، ال�ي �انت حاضنة للمنشق�ن عن كنيسة روما، قّدمت   

 تالف منا�عها. أقوى اع��اض ضد نظر�ة التسامح الدي�ي والتعا�ش السل�ي ب�ن املذاهب ع�� اخ

  ال��سبات الفكر�ة وا�حر�ات املقهورة ال�ي أنتج��ا كنيسة روما طوال العصور   وذلك عائد باألساس إ��

، جاعلة من  عا�ش السل�يّ تلك اال��امات قد تتوقف إذا ما انخرطت الكنائس �� منظومة التّ   املظلمة. بيد أّن 

  �خص ال��و�ستان�ي كما يخص و إ�سان    ل�ّل   طبي��ّ م�� حق  التسامح أساسا �حر���ا، موقنة بأن حر�ة الضّ 

ال�اثولي�ي، وأنھ ال إكراه �� الدين سواء بالقانون أو بالقوة. فعندئذ يتوقف الضم�� عن الش�وى و�حداث  

 ال�خب.  

و�ذا ما أزلنا أسباب عدم الرضا والعداوة فلن يبقى ما يؤرق هذه التجمعات أو ما ��دد الوجود البشري  

 ليعم بذلك السالم.  

 المطلب الثاني: صعود الدولة الحدیثة   - 2- 3

األزمة   ل�خروج من هذه  إيجاد حل  الضروري  �ان من  ازدياد األمور سوءا  ��ون كفيال بضمان  و �� ظل 

ونظرا إ�� أن ال��و�ستانتية لم تكن عقيدة    .تلك ا�حر�ات ووضع حد للتقاتل والصراع  ا�حفاظ ع�� كيان

فقد �انت تحتاج إ�� حماية السياسي�ن من رؤساء الدول، حيث    ،عاملية، فإن خطر االضمحالل �ان ��ددها

القضاء    عنا  املنازعات الدينية �انت عقيمة وغ�� حاسمة، ما دام �ل من الطرف�ن �ان عاجز   أدرك الناس أّن 

للتعا�ش   بيئة مالئمة  ��يئة  الدولة من أجل  ع�� اآلخر. ومن هذا اإلدراك السل�ي تم ف�ح ا�جال لصعود 

 .3السل�ي
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نتبّ�ن  سبق  ما  ع��  ال�ي   أّن   تأسيسا  الدينية  ا�حروب  تلك  أبرزها  التطورات،  من  جملة  شهدت  أورو�ا 

األورو� السيا�ىي  التار�خ  توجيھ   �� كب��  حد  إ��  الكتاباتساهمت  من  العديد  �شطت  فقد  وتبلورت    ،ي، 

 و�رز رعيل هام من املفكر�ن السياسي�ن.  ،العديد من النظر�ات السياسية

) بودان"  الف��ة "جان  تلك   �� الكتاب  الت�و�ن    م)1596- 1529ومن أشهر  إ��  الدولة  ت�و�ن  أرجع  الذي 

و  العظ�ى  القوى  بواسطة  ف من جماعات متآلفة تحكم 
ّ
املتأل إ��    .العقلالبشري  بودان  ولقد س�� جون 

وقو��ا، �� زمن �ان أ�عد ما ي�ون عن ذلك التسامح، حيث �انت أورو�ا �عيش آنذاك    م�انة السلطة  استعادة

أع�ى السلط الزمنية ما �انت لتصمد وتحافظ ع�� قو��ا    إّن   الصراعات الدينية، ح�ى  �� عالم مخيف �سوده

أّن  ع��  أف�اره  و��ى  للمجتمعات،  وتمزق  �عصب  من  رافقها  وما  الصراعات  تلك  تجاوز  �  �إالسبيل    جراء 

ا�حروب الدينية والتجاذبات املذهبية هو ا�خضوع من جانب الرعية لرأس السلطة، ال�ىيء الذي يجعلهم  

طمواطن�ن عن  النظر  �غض  أّن ،  وأكد  م��م،  البعض  وامتيازات  وتقاليدهم  ومعتقدا��م  الرابطة    وائفهم 

السياسية يمكن أن تكفي لقيام الدولة، و�ن �انت ا�جماعة السياسية منقسمة ع�� نفسها �سبب فوارق  

 .1الدين. وعرف بودان السيادة بأ��ا سلطة عليا ع�� الرعية واملواطن�ن

لفكرة   ال��و�ج  إ��  بودان  س��  ا�حقبة إّن  تلك   �� عا�شھ  الذي  املر�ر  الواقع  إ��  راجع  الدولة،  سيادة 

  ذلك �� نظره هو أّن   وم�ّ�ر  الزمنية والذي طغت عليھ ا�حروب والصراعات الدمو�ة �� أغلب أقطار أورو�ا،

الدولة    �� النظام  استقرار  ع��  ستساعد  كما  وتضار��ا،  الطبقية  املصا�ح  ع��  ستق�ىي  السيادة  تلك 

القول  الواسعة، ف دينيا ومتماسكة أخالقيا، و�ذلك فال �سعنا  ينشد سلطة زمنية محايدة متسامحة  هو 

السلطة  قد  بودان    إّن سوى   ص 
ّ
خل العلمية  املعرفة  ع��  قائم  فلسفي  �سق  إخراج   �� �عيد  حد  إ��  نجح 

 السياسية من الالهوت. 

أّن   ليس ببعيد عن جون بودان،و  الكني  يرى ديفيد هيلد  الدولة، هو ا�حّل  انتقال السلطة من  إ��  سة 

"اكتسب �ش�ل فكرة الدولة ا�حديثة قّوة    الوحيد واملمكن لعنف ا�حروب الدينية، و�� هذا السياق يقول: 

دفع ك��ى من الصراع املر�ر ب�ن الفرق والطوائف الدينية، والذي انتشر ع�� غرب أورو�ا خالل النصف  

 2ل حرب الثالث�ن عاما �� أملانيا".الثا�ي من القرن السادس عشر، ووصل إ�� ذروتھ خال

ل الدولة ا�حديثة كذلك �� فكر سبينوزا، حيث تأثرت كتاباتھ السياسية إ��  
ّ
يمكن أن نجد عناصر �ش�

حد �عيد باالنقسامات وا�حروب ال�ي ابتليت ��ا بلده هولندا و�قّية أورو�ا طوال ف��ة حياتھ. و�� مقدمة كتابھ  

والسياسة" الالهوت   �� إ��  "رسالة  الرسالة  �س��  ال�ي  املش�لة  باعتباره  الدي�ي  العنف  سبينوزا  يقدم   ،

وقوع   كيفية  ع��  و�ركز  الدينية،  والثورات  ا�حروب  �عض  أسباب  عن  البداية   �� يتحدث  حيث  تجاوزها، 

ا�جماه�� الساذجة �� قبضة الدوغما الدينية لتص�� وقودا لتلك ا�حروب، أما ا�حل املق��ح من قبلھ لتلك  

"ا�حق �� �ل    تمتلك:اعات فهو فكرة ا�حر�ة الدينية واملذهب القائل بأن ع�� الدولة ذات السيادة أن  الصر 

 
 557دار المعارف، القاهرة، دت، ص، دط، راشد البراوي: الكـتاب الثالث، ترتطور الفكر السياسي، : سباين -1
سطورة العنف الديني، ص :وليام كافانو -2
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�ىيء، �� الشؤون الدنيو�ة الزمنية والروحية ع�� ا�حد السواء". و�ذلك ت�ون السلطات العليا ا�حاكمة ��  

 .1مفسرة الدين بالنسبة إ�� شعو��ا

ر�ن السياسي�ن فإ��م توافقوا  ع�� الرغم من وجود �عض االختالفات  
ّ
تقديم ا�حروب  ع��  ب�ن هؤالء املنظ

ا�خرج    الدينية بما �� صراع مميت ب�ن ال�اثوليك وال��و�ستانت وقوده االختالفات العقدية، و�� اعتبار أّن 

 من هذه الصراعات �ان صعود الدولة العلمانية ا�حديثة.

األف�ار، وال تلك  الغر�ي  العقل  استساغ  إراقة  هذا وقد  ال�ي سئمت  الشعبية،  األوساط   �� ترحيبا  قت 

فكرة التعا�ش السل�ي والتسامح الدي�ي �� منظور ا�جماه��   الدماء �� سبيل الدفاع عن أف�ار غر�بة. إذ أّن 

ا�جماه��   ساندت  الغاية  تلك  ولبلوغ  طو�او�ة،  ت�ون  ت�اد  بل  املنال  صعبة  غاية  �انت  األورو�ية، 

كية ع�� ا�حد السواء الفكرة الداعمة إليجاد سلطة محايدة ذات سيادة قادرة ع��  ال��و�ستانتية وال�اثولي

  ضمان حق البقاء والتعددية �جميع املذاهب الدينية ما لم ��دد �ل طائفة بقاء غ��ها. ولذلك ارتأت األغلبية 

 الغاية. الدولة �� السلطة الكفيلة بتحقيق هذه  أّن 

قيمة الدولة �� املنظومة اإلصالحية ذا��ا، فقد أشرنا سالفا إ�� العالقة  �� ا�حقيقة نجد بوادر إلعالء  

ب�ن السلطة السياسية والسلطة الدينية وكيف يجب ع�� رجل الكنيسة أن يخضع بدوره إ�� السلطة املدنية  

��ا. ولكن ع�� الرغم من �شب��هما   �� فكر جون �الفن، بما هما كيانان مقدسان ل�ل م��ما وظائف �ع�ى 

بالروح وا�جسد فإن املسار التار��� �حركة اإلصالح �ان قد اقت�ىى إعالء سلطة الدولة ع�� الدين من أجل 

 ا�حفاظ ع�� حر�ات اإلصالح ذا��ا من االنصهار. 

�ش�ل عام يقدم الناقد املصري محمد عمارة م�خصا ملا سبق ذكره، حيث نقل �� كتاب "مأزق املسيحية  

ة أملانية للقس جوتفرايد �ونزلن" فحواها أن اال�شقاق الناتج عن اإلصالح الدي�ي  والعلمانية �� أورو�ا" شهاد 

وما خلفھ من حروب ذات الدوافع املذهبية استد�� ضرورة العيش املوحد �� ظل نظام سيا�ىي مش��ك ع��  

الدين،   عن  بتقديمها  للسياسة  األولو�ة  إعطاء  ذلك  عن  فتمخض  الدينية،  املذاهب  اختالف  من  الرغم 

ت�و�ن نظام سيا�ىي  ف ال�ي جعلت  الدينية �� وحدها  الفئات  للسياسة ع�� مطالب  �انت هذه األفضلية 

سل�ي لألمم أمرا ممكنا. وع�� هذا النحو يتطور التصور اإل�سا�ي للسالم من قيامھ ع�� ا�حقائق الدينية 

املذهبية ال�ي أصبحت    إ�� قيامھ ع�� ما تكفلھ ا�ح�ومة من أمن و�عا�ش سل�ي متجاوزة بذلك االختالفات

 . 2أمورا دينية وكنسية داخلية، وقضايا تخص أسلوب حياة املؤمن�ن ال�خصية ا�خاصة 

وجهات السياسية ليست بمنأى عن النقد التار���. فبإيالء السيادة للدولة  تلك التّ   يالحظ الباحث أّن 

م السالم ب�ن املذاهب الدينية،  والعيش تحت كيا��ا �� جو �غلب عليھ األمن والسالم، ا�عدم التقتيل وع

 
 426 ص ،2005 بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة التنوير دار ،1ط حنفي، ن: حسرت والسياسة، الالهوت في رسالة: سبينوزا  -1
زق  محمد -2
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ب�ن السلطة السياسية والسلطة الدينية فخلقت نوعا من    ولكن �� املقابل باعدت هذه السيادة ا�جديدة

 االغ��اب ب�ن الكنيسة والدولة، ساهم أساسا �� ظهور العلمانية.

 ة، بل أض�� ا�خضوع من هذا املنطلق ارتقى تقد�س الوطن إ�� مرتبة ما �انت عليھ الكنيسة لقرون عديد

لسلطة الزمنية أس�ى صورة للشعور بالتقوى �ستطيع اإل�سان أن يظهرها، فلو زالت الدولة ل�ان مع�ى إ�� ا

 .1ذلك زوال �ل �ىيء

و�سيادة الدولة آنذاك �شأت نزعة لتحو�ل الكنيسة إ�� أداة بيد الدولة، وتحو�ل رجال الدين إ�� جهاز  

ي  ة وا�خ�� العام يصبح باإلم�ان أن تؤدّ ين هو الوسيط ب�ن املنفعة ا�خاصّ الّد وظيفي �� الدولة. و�عد أن �ان  

 .2ة هذه الوظيفةالوطنيّ 

 خالصات وآفاق: -4

ا�جميع،  - ف��ا  ِتل 
ُ
ق حروب   �� ا�حديثة  العصور  بداية   �� األورو�ي  الغرب  مسيحيو  قاتل  فانخرط 

دي�ي واستسالمهم لھ، ولم يكن االنتقال  املسيحيون �عضهم �عضا، معلن�ن بذلك عن فشلهم أمام العنف ال

��اية   الدولة،  العلمانية، أو استبدال سيادة روما �سيادة  الدولة  إ��  العاملية  الكنيسة  التدر��� للوالء من 

لسفك الدماء، بل �جرة للمقّدس من الكنيسة إ�� الدولة من خالل التأسيس �حروب جديدة بطموحات  

 بيل الوطن. جديدة والتأسيس ملثال املوت �� س

ف�ح الفرق الدينية ا�جال للدولة ال�ي مثلت فضاء التعا�ش �ان �� نظر الكث�� ا�حل األمثل الذي   إّن   -

سيمكن من تحر�ر املفكر األورو�ي من سلطة ا�خوف، ليص�� ل�ل ا�حق �� اإلبداع، وخلق األف�ار �� إطار  

الكفيلة بم السياسية ��  السلطة  املساواة، وتص��  �غلب عل��ا  املارق�ن عن هذه  قوان�ن دستور�ة  حاسبة 

 الطائفية. القوان�ن �عيدا عن الصراعات 

ظهور الدولة ا�حديثة قد   كيفما دارت ا�حال، فإن هناك دالئل تار�خية عديدة تبعث الشك �� فكرة أّن 

أنقذ أورو�ا من عنف الدين، فذلك الصعود �� تلك ا�حقبة الزمنية لم يكن إعالنا عن أورو�ا أك�� سالما، 

، �ان انتقاال طو�ال، بقدر ما �ان عملية معقدة امل�اسب وا�خسائر،  من القروسطّي إ�� ا�حدا�ّي   فاالنتقال

وأيا �ان هذا التحّول فإنھ حتما لم يكن مسارا تقدمّيا من العنف إ�� السالم، فلم يكن ممكنا �� تلك الف��ة  

 أورو�ا. وح�ى العقود ال�ي تل��ا بأن نتحّدث عن سالم تام أو أمن ك�� �� بلدان 
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Libère, 2009.- M  .D’aubigné "Jean Calvin Un Des Fondateurs Des Libertés Modernes". 

Tom 1,  Librairie De Ch. Meyrueis Et Companie, Paris. 1868-M. Luther  "Mémoires De 

Luther" Traduit et mis en ordre par M. Michelet, Tom1, Sociètè Belge De Librairie, 1837 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abdelilah.farah89@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد اإلله فرح  

 

  باحث في علم االجتماع

 جامعة ابن طفيل ـ القنيطرة ـ المغرب

 التناغم اإلیدیولوجي في السوسیولوجیا النقدیة

 

Ideological harmony in critical sociology 
 

mailto:abdelilah.farah89@gmail.com


ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(440) 

 التناغم اإلیدیولوجي في السوسیولوجیا النقدیة 
 

 

 

 

 ملخص: 

تروم هذه املقالة إبراز التناغم اإليديولو�� الذي يم�� ا�جماعة العلمية �� السوسيولوجيا، مثل أنصار     

بورديو بي��  أسسها  ال�ي  النقدية  ما    ).Pierre Bourdieu(  السوسيولوجيا  كث��ا  التقليد  �شار  إذ  هذا  إ�� 

يد من األسماء، مثل "سوسيولوجيا  بالعدالسوسيولو�� �� األدبيات السوسيولوجية الفر�سية واإلنجل��ية 

 .  )Bourdevineأو سوسيولوجيا بورديفان (  الهيمنة" أو "دعاة ا�حتمية"

 السوسيولوجيا النقدية ـ ا�حتمية ـ اإليديولوجيا ـ ا�جماعة العلمية ال�لمات املفتاحية:

 
 
Abstract: 
 
This article aims to demonstrate the ideological harmony that characterizes 

the scientific community in sociology, such as the supporters of critical sociology 
founded by Pierre Bourdieu. This sociological tradition is often referred to in the 
French and English sociological literature by many names, such as "sociology of 
hegemony" or "advocates of determinism" or a sociology of Bourdevine. 

Keywords: Critical sociology - determinism - ideology - the scientific 
community. 
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 المقدمة:   -1

اتجاه    و�ل  والتيارات،  االتجاهات  بتعدد  السوسيولوجيا  نظر�ة    تتم��  ومقار�ات  براد�غم  ع��  يقوم 

�عدد   السوسيولوجيا �سبب  �غ�ي  األمر  الظاهرة االجتماعية وتفس�� قواني��ا. وهذا  إ�� فهم  ��دف  معينة 

ت  عندما  السوسيولوجيا  ع��  خطرا  ي�ون  قد  أنھ  إال  النظر�ة،  واملقار�ات  االتجاهات  املنا�ج  هذه  صبح 

ا�حقل  ع��  بمفردها  و��يمن  تنتصر  أن  تحاول  (اإليديولوجية)  فكر�ة  مذاهب  عن  عبارة  والتيارات 

 ،إ�� اال��يارمعّرض لها    إغراق السوسيولوجيا �� مستنقع التناغم اإليديولو��أّن  يبدو  إذ  السوسيولو��.  

 ألن العلم يتأسس ع�� النسبية.

ات بفر�سا،  يبورديو أحد أهم التيارات ال�ي فرضت نفسها منذ أوائل الستين  بي��و�عت�� سوسيولوجيا     

بفضل العمل الذي أنجزه بورديو وفر�قھ �� مركز السوسيولوجيا األور�ية، �سبب مزجھ لتقاليد فلسفية  

. )Antonio Gramsci(  وسوسيولوجية متنوعة، وتجسيده ملا �س�ى باملثقف العضوي بتعب�� أنتو�ي غرام�ىي

ع��  حيث عمل بورديو من خالل أعمالھ    ،بدرجة أو��  تم��ت أعمال بورديو بأ��ا �انت ذات طا�ع نقدي   فقد

  . كما Structuralisme constructivisteتكييف املاركسية مع البنيو�ة �� إطار ما �س�ى بـ"البنيو�ة الت�و�نية"  

  عراف اعھ من اليسار��ن الذين حولوه إ��  تأث�� كب�� ع�� زمالئھ وتالميذه وأتب   ھعمال بورديو ونقاشات أل   �ان

 .)Bourdevine( اليسار الفر��ىي

من هنا، تروم هذه املقالة إ�� إبراز التناغم اإليديولو�� الذي يم�� أتباع بي�� بورديو �� السوسيولوجيا،     

النقدية"  إذ   "السوسسيولوجيا  مثل  األسماء،  من  بالعديد  السوسيولو��  التقليد  هذا  إ��  �شار 

 سوسيولوجيا الهيمنة" أو "دعاة ا�حتمية".  و"

 :أهمیة البحث وأهدافه  -2

محاولة لفهم املمارسة ضمن قيود العالم االجتما��، من   �عد علم اجتماع النقدي عند بي�� بورديو    

ھ حيث 
ّ
�س�� إ�� ردم الفرق ب�ن العوالم االجتماعية الذاتية واملوضوعية. و�تمثل ذلك �� سعيھ إ�� تجاوز  أن

 مجموعة من االنقسامات امل��ابطة: ا�جما�� والفردي، النسق والفعل، الك�� وا�جزئي. 

مجموعة من أدوات التفك�� ال�ي سمحت لھ باستكشاف ظواهر اجتماعية  بتأسيس    بورديو   قام   ولقد   

الثقا الن�اعات  الهيمنة الذ�ور�ة،  الطبقي،  التمايز  التعليم،   ��   ، فية...مختلفة، ظواهر مثل عدم املساواة 

األدوات  وذلك من خالل   أثناء تطبيقها  و��  ابت�ار مجموعة من  ��دف  أن  إ��  عبارة عن مفاهيم م��ابطة 

�� الطبقات االجتماعية ا�ختلفة. ولم يكن القصد من  عن  تفسر و�شرح وتف�ح   عدم املساواة والتمايز 

املش�لة ال�ي أصابت هذه النظر�ة �عد  هذه املفاهيم أن �ستخدم فقط كنظر�ة، بل كطر�قة للتحليل. لكن 

أن تم تبن��ا من طرف الباحث�ن الفر�سي�ن الذين لهم انتماء �ساري، أ��م جعلوا م��ا أشبھ بالعقيدة املرجعية  

 ال�ي ال يمكن ا�خروج ع��ا �� فهم ا�حقائق االجتماعية. 
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��  و     العلمية  ا�جماعة  يم��  الذي  اإليديولو��  التناغم  إبراز   �� املقالة  أهمية  تأ�ي  املنطلق،  هذا  من 

فهذه املقالة ال تقل أهمية عن  .  السوسيولوجيا، مثل أنصار السوسيولوجيا النقدية ال�ي أسسها بي�� بورديو

التيار السوسيولو  الباحث�ن لهذا  العديد من  الفر�سية جان�ن ف��دس  النقد الذي قدمھ  الباحثة  ��، مثل 

حينما اعت��ت أن ممارسة بورديو للسوسيولوجيا    ،1) �� أحد مؤلفا��اLeroux-Jeannine Verdèsل��وس (

السياسة،   برجل  ترتبط  ممارسة  خصومھ  إذ  ��  ع��  السوسيولو��  باإلرهاب  �سميھ  ما  ف��ا  يمارس 

 بورديو �� وقتنا الراهن.  ومعارضيھ، وهو ما نجده عند العديد من أنصار 

الذي      الهدف  يبقى  إليھ  و�التا��،  معرفة  �س��  �ل  من  نحذر  أن  هو  املتواضع  العمل  هذا  من 

خطاب  ال يمكن أن نثق �� تلك املعرفة مهما اق��بت من ا�حقيقة، خصوصا حينما ي�ون  إذ  إيديولوجية،  

لن تخدم املعرفة  تلك  السياسية، ألن  باملواقف  فإنھ    صاح��ا مصبوغا  الثا�ي،  الهدف  أما  إال فئة معينة. 

املنابر اإلعالمية،   وأاملؤلفات    وأ يكمن �� التذك�� بأن دور الباحث ليس تب�ي املواقف السياسية �� املقاالت  

و�نما إنتاج املعرفة العلمية. لهذا، يجب ع�� عالم االجتماع أن ي�ون �عيدا عن أي انتماء ح�ى يحافظ ع��  

 يحمل الكث�� من التناقضات.  مصداقيتھ �� واقع

 : البناء اإلشکالي والمنهجي -3

  2017�� سنة    Le Débat(2سنة من وفاة عالم االجتماع الفر��ىي بي�� بورديو، �شرت مجلة (  17�عد     

، ملفا مث��ا لالنتباه يتحدث عن مخاطر السوسيولوجيا النقدية ال�ي يمثلها أنصار بي�� بورديو،  197العدد  

منتقدة هذا االتجاه �� �سييس ا�حقل السوسيولو�� من جهة، ومن جهة أخرى املمارسة العلمية القائمة  

 تبارها تقوم ع�� الهيمنة وا�حتمية. ع�� ثقافة الت��ير ل�ل الوقائع والظواهر االجتماعية باع

�ان للوز�ر األول السابق  إذ  ،  2015يرجع هذا االنتقاد إ�� األحداث اإلرهابية ال�ي عرف��ا فر�سا سنة     

�� إثارة النقاش حول ما أسماه بثقافة الت��ير ال�ي يمارسها �عض  دور مهّم  )  Manuel Vallsمانوال فالس (

وذلك بدعوتھ علنا إ�� القطع مع من يحاول البحث عن تفس��ات اجتماعية    ،ساراملثقف�ن ا�حسو��ن ع�� الي

العلوم    �� الباحث�ن  ب�ن  واسعة  �جة  أثار  الذي  األمر  اإلرهابية،  العمليات  ت��ير  أجل  من  ثقافية  أو 

االجتماعية، ب�ن من يرفضون موقف الوز�ر السابق ومن يؤ�ده، خصوصا ب�ن أنصار بي�� بورديو وأنصار  

 . )Raymond Boudon(  ون بودون ر�م

االجتماع      علماء  يقدمها  ال�ي  الت��يرات  أن  املعلوم  عن  ومن  أن  تصدر  غ��  معينة،  نظر�ة  خلفية 

ع�� سؤال تجيب  أن  دائما  �ستطيع  الواقع    :السوسيولوجيا ال  لفهم  تطبيقها  يمكن  أو مقار�ة  نظر�ة  أية 

 االجتما��؟  

 
1- Jeannine Verdes-Leroux (2001) ; Deconstructing Pierre Bourdieu_ Against Sociological Terrorism from 
the Left. Algora Publishing- New York. 
2- Le Débat: histoire politique société, Novembre-décembre 2017/5 (n° 197), Gallimard. 
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ا�حسو     الفر�سي�ن  الباحث�ن  �عض  بورديو  نجد  عند  املمارسة  لنظر�ة  ينتصرون  اليسار  ع��  ��ن 

أو �عدد    السياق الزم�ا�ي للظاهرة املدروسة  ويعملون ع�� توظيفها �� البحث السوسيولو�� دون استحضار

. وع�� نقيض من �ستخدمها كنظر�ة شاملة من أجل توجيھ دراستھ أو  منطق الفعل عند الفاعل االجتما��

دراستھ، نجد أن هناك من �ستغ�ي عن النظر�ة عموما و�حاول أن يدرس الواقع  كمفهوم �� إطار موضوع  

�عيدا عن أي توظيف للمقوالت النظر�ة، مستلهما �� ممارستھ السوسيولوجية شعار  املعيش  االجتما��  

 "من امليدان إ�� امليدان"، وذلك ح�ى ال �سقط �� التحزب النظري.  

لتا��: هل تتأسس السوسيولوجيا النقدية ع�� ا�حياد املوضو�� يمكن طرح السؤال ا  ،�� هذا السياق   

 أم ع�� اإليديولوجيا واملواقف السياسية؟ 

نحاول أن �عتمد ع�� املستوى امل���� ع�� األطر النظر�ة ال�ي نتوفر  س  ،هذه اإلش�الّيةلإلجابة ع��  و    

أو ما �س�ى بدعاة    ،تالية (النضالية)عل��ا �غرض إبراز التناغم اإليديولو�� الذي يم�� السوسيولوجيا الق 

، أي تلك  1يتسم هذا التقليد بالعودة إ�� ما �سميھ بـ "سوسيولوجيا املعدة"إذ    ،الن�عة ا�حتمية أو الهيمنة

و�� الفصول الدراسية، و�� ا�جالت العلمية   ،وسائل اإلعالم��  السوسيولوجيا ال�ي يتم ترو�جها واس��الكها  

ياس للذ�اء النقدي، ف�ي سوسيولوجيا تفرح أ�حاب األمعاء الفارغة و�سر أ�حاب  دون أي مقوالثقافية،  

 املوائد.  

اإلطار    هذا   �� ملصط�حات    إ��   وننبھ  استعمالنا  النقديةأأن  السوسيولوجيا  مثل  دعاة    ،ومفاهيم  أو 

أو أنصار بورديو ال يل�� �عضها البعض، بمع�ى أ��ا �ع�ي نفس التقليد السوسيولو��    ،ةيمنأو اله  ،ا�حتمية

 الذي نتحدث عنھ �� هذه املقالة. 

 : الهیمنةأنصار  عند سوسیولوجیاال -4

) با�خطاب التأو���  Alain Touraineيمكن إدراج السوسيولوجيا النقدية ضمن ما �سميھ آالن تور�ن (   

ساري مستو�� مّما �عد املاركسية الذي يقوم ع�� عدم االع��اف بمنطق الفاعل�ن وع��  السائد، وهو تأو�ل � 

قدر��م ع�� الفعل وا�حركة. حيث يقول تور�ن: "أتصور هذا ا�خطاب التأو��� السائد أداة الستبعاد الفاعل  

هيمنة، أو لسلطة  . فهو خطاب ينظر إ�� ا�حياة االجتماعية ع�� أ��ا خاضعة لل2بصفتھ ذاتا و�ن�ار وجوده"

مطلقة. وهو ا�خطاب الذي ساد ب�ن عدة فئات اجتماعية (األساتذة والطلبة...). فقد تطور هذا ا�خطاب 

 وحركة ماي، خصوصا �� سنوات السبعينيات من القرن العشر�ن.    1968ع�� أنقاض روح 
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النقدية   يتم��    السوسيولوجيا  البعض،  أو    أنصار  �سم��ا  كما  سوسيولوجيا  ل  برفضهم الهيمنة  �ل 

) وميشيل ماف��و��  Edgar Morin�م سوسيولوجيا إدغار موران (�عضهم ي�ّ أّن  نجد  إذ  خارجة عن إطارهم.  

)Michel Maffesoli ّ�بأ أسباب  )  لعدة  وذلك  ميتاف��يقية،  أو  معيار�ة  ر�ّ تبدو  �ا  ذاتية،  أل��ما  معظمها  ما 

استدع��ما كث��ا من املرات إ�� برامجها وقدم��ما  "معروفان لدى ا�جمهور الواسع نظرا ألن وسائل اإلعالم  

. علما أن  1ع�� أ��ما عاملا اجتماع، وذلك من أجل أن يقدما رأ��ما �� املواضيع االجتماعية املتنوعة جدا"

والفلسفية   العلمية  باإليديولوجيةازدادتا  أف�ارهما  املصبوغة  األطروحات  با��  عن  �عد  و   ،أهمية  لم  ال�ي 

اإل�سانيةأن  ع��  قادرة   ا�جتمعات   �� أثرت  ال�ي  العاملية  التحوالت  مع  إ��  ،تتكيف  الواقع    وأدت  �عقيد 

جعلهااالجتما��   با�حياة    مّما  يحيط  ما  �ل  فهم   �� �سهم  أن  يمكن  إبدا��  عل�ي  فكر  �ل  من  تخ�ىى 

خطاب الهيمنة أو ا�حتمية �عت�� أن "علم االجتماع لم يتخل �عد �ليا عن التفس��ات    لهذا، فإّن  االجتماعية.

ندما نر�د  وع.  2"اامليتاف��يقية ال�ي ترجع أصل الظواهر االجتماعية إ�� �ائنات مش�وك ف��ا وذات قوة علي

البحث عن �عض الفاعل�ن االجتماعي�ن مثل ا�حر�ات االجتماعية باعتبارها تمتلك القدرة ع�� أن تمّر من  

اليسار   أو  الفاعل. "فاليسار  يل�� دور  الهيمنة ل�ي  الهو�ة ال�جومية، يتدخل خطاب  إ��  الدفاعية  الهو�ة 

خص تحليل  نفس  استخدام  درجة  إ��  حتمية  أف�ارا  يخلق  مع  املتشدد  حصل  كما  األحيان  �عض   �� ومھ 

 . 3املاركسية ال�ي تطابقت توقعا��ا �� الواقع مع توقعات االقتصاد الليب��ا��"

يرفض أنصار السوسيولوجيا النقدية �ل سوسيولوجية غ�� نقدية للهيمنة، ألن ذلك يكبح الفاعل�ن     

تنطوي ع�� انحراف كب�� �� فهم العالم  مسيسة و �أّ��ا  ع�� املقاومة، وهو ما يجعل من هذه السوسيولوجيا  

االجتما��، ف�ي تر�ط �ل �ىيء بالهيمنة ع�� املستوى الروابط االجتماعية والطبقات االجتماعية وا�حقول  

عنوالرساميل.   ومصا�ح   فضال  األفراد  حاجيات  تل�ي  أ��ا  نفسها  ترى  السوسيولوجيا  هذه  فإن  ذلك، 

التفاوت إبراز  خالل  املهمشة من  الرأسمالية، عن    ا�جماعات  ا�جتمعات   �� ا�حاصل  االجتما��  والتمايز 

طر�ق تفكيك آليات الهيمنة والسلطة ال�ي تم�� ا�حقول االجتماعية. فأنصار السوسيولوجيا النقدية، مثل  

ا�حقول االجتماعية قائمة ع�� الصراع وال تخلو من التمايز    ) �عت��ون أّن Loïc Wacquantلو�ك فا�ون (

األفراد وا�جماعات املهمشة إ�� املقاومة  دفع  الهدف من السوسيولوجيا النقدية ��    تا��، فإّن الطبقي. و�ال

والنضال من أجل تحر�ر أنفسهم من الهيمنة، فمن األمور املهمة لهذا التقليد السوسيولو�� هو مفهوم  

الحظا��م �� ا�جال املد�ي  املثقف�ن املل��م�ن اجتماعيا الذين يتمثل واج��م �� إعادة �خ ثمار ا�ع�اسا��م وم

 . 4والعام

 
جيرالد برونير وإيتيين جيان، الخطر السوسيولوجي: في نقد خطاب الحتمية االجتماعية، ترجمة حسن احجيج، مؤسسة عبد   -1
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4- Loïc Wacquant (2009) : The body, the ghetto and the penal state, Qualitative Sociology, 32, P.124. 
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أو ما �س�ى بالسوسيولوجيا النقدية ال�ي �غا��    ،ال نخفي أننا �عارض فكرة ما �س�ى �علم اجتماع مل��م   

يمجد   الذي  السائد  التأو���  با�خطاب  تور�ن  أالن  عليھ  يطلق  ما  أو  النضال،  إ��  وتميل  االيديولوجيا   ��

اجتماعية مرهونة بالصراع وا�حتمية. تلك السوسيولوجيا ال�ي ال تفرق ب�ن و�جعل من �ل واقعة    ،املا�ىي

في�� ماكس  بتعب��  السياسة  ورجل  العالم  نفس  )Max Weber(  مهنة  إنتاج  �عيدون  الذين  أولئك  أو   ،

ا�خطاب البورديو�ىي وال �عرفون من إنتاجات بورديو إال مقولة أو شعار "السوسيولوجيا �� ر�اضة قتالية"  

t de combat»«spor  .م��م و��  دون  ا�حا��  ا�جيل  من  الباحث�ن  من  العديد  ف��ا  �سقط  وال�ي   ،

ولك��ا �شارك أيضا �� إ�شا��ا، األمر الذي    ،فالسوسيولوجيا النقدية ال تصف ا�حقائق االجتماعية فقط

��عمھ بورديو يجعلها سوسيولوجيا سياسية �� املقام األول. إذ يظهر أن هذا التقليد السوسيولو�� الذي ي

قد تحول من ممارسة العلم إ�� ممارسة السياسة، وذلك راجع إ�� أن بورديو نفسھ قد تخ�� عن موقف  

باومان   ز�جمونت  يؤكده  ما  وهذا  السياسة.  معطف  ارتدى  �عدما  بقولھ: )  Zygmunt Bauman(العالم 

 Thomasحظ توماس ف��ينشزي (، و�ياناتھ العامة، ال الالذعة  "بمراجعة ا�جموعة األحداث ملقاالت بورديو 

Ferenczi  موقف ليتخذ  العالم  موقف  عن  مداخالتھ  من  عدد   �� األخ��ة  السنوات   �� بورديو  تخ��   (

 .1"املناضل

يالحظ أن اليسار �� فر�سا يمثل أحد املشكالت الرئيسية ال�ي �عا�ي م��ا السوسيولوجيا منذ مرحلة     

هم العلماء أنفسهم    معرفية السبعينات من القرن املا�ىي. فالذين جعلوا من السوسيولوجيا �عيش أزمة  

ا مواقفهم  إلعالن  وسيلة  السوسيولوجيا  من  جعلوا  فقد  مقدس".  غضب  "يحركهم  �� الذين  لسياسية 

الباحث�ن   باع��اف  ذلك  تأكيد  تم  وقد  العلمية.  املعرفة  إنتاج   �� �ساهموا  أن  بدل  وا�جامعات  املعاهد 

 والعلماء. 

ا    مع  ال �� هذا اإلطار، نجد عاملة  �� حوارها  إينيك  نتا��  الفر�سية  أنصار    FIGAROVOXجتماع  تنتقد 

ول: "هناك املنتمون إ�� علم اجتماع مل��م، علم  بورديو الذين جعلوا من السوسيولوجيا أداة سياسية وتق

مع   االندماج  إ��  يميل  نقدي"  اجتماع  "علم  بورديو،  بي��  استخدام  حد  ع��  القتالية"  "الر�اضة  اجتماع 

، "لم يكن ليستحق ساعة  )Émile Durkheim(  النضال، ويعت�� أن علم االجتماع، كما قال إميل دوركهايم

توقعيا محضا. من ناحية أخرى، هناك من �عت��ون، وأنا م��م، أن �ل اآلالم  " لو أن هدفھ �ان  تألم من ال

يمكن تحملها �� سبيل إنتاج املعرفة، وأن ع�� الباحث أو املدرس، كما يرى ماكس في��، التمي�� بوضوح ب�ن 

 عن  
ً
و�عيدا الدراسية  الفصول  ال�خصية عند مدخل  آرائھ  ي��ك  بحيث  أبحاثھ،  ونتائج  ال�خصية  آرائھ 

�ا�جامعة واملعهد الوط�ي للبحوث العلمية  -املنشورات العلمية. هذا هو أيضا موقف املؤسسات األ�اديمية 

 
،  1جين نيكوالس: مستقبل النظرية االجتماعية، ترجمة يسرى عبد الحميد رسالن، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة  -1
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البحثية إنتاج ونقل    -واملنظمات  الدفاع عن مواقف سياسية بل من أجل  لباحث��ا من أجل  تدفع  ال�ي ال 

 .1املعرفة"

إنتاج املعرفة ونقلها فقط، حيث يجب  من خالل ذلك، يظهر أن مهمة السوسيولوجيا تكمن أساسا ��     

عدم اال�سياق وراء النقد انطالقا من منطق كيف يجب أن ي�ون الوضع االجتما�� أو الواقع االجتما��، 

بل يجب االكتفاء فقط ع�� ما هو �ائن و�برازه للوجود. فضال عن ذلك، يف��ض �� السوسيولوجيا أن تتطهر  

�� الدوغمائية أو ا�حركية النضالية ال�ي �سيطر عل��ا "كهنة العلم"، من �ل التصورات النظر�ة ال�ي تقوم ع

 .ن ممارس��م للعلموالذين أظهرهم ماكس في�� ع�� أ��م يمارسون السياسة أك�� م

إن التفك�� حول السوسيولوجيا ين��نا إ�� مسألة مهمة تتمثل �� أن "العديد من علماء االجتماع يرون     

، لكنھ ليس علًما.  ع��اف بذلك، نقادا اجتماعي�ن. النقد االجتما�� هو �شاط مهّم أنفسهم، وغالًبا دون اال 

أنصار ا�حتمية ال�ي ال تخرج عن نظر�ة    عند  . وهذا ما نجده �� املمارسة العلمية2إنھ تمر�ن �� أح�ام القيمة"

لل تفس��هم  ألن  بورديو،  عند  استحضار  دائما    قومي  ةاالجتماعي  ممارسةاملمارسة  التمايز  م ع��  سألة 

ا�حقل إطار   �� باستخدامهم  )Champ(  والهيمنة  معينة  وشروط  بظروف  مح�وما  الفرد  من  فيجعلون   ،

) باعتباره �سقا من االستعدادات املستدامة والقابلة للنقل، وال�ي تنتج أفعاال Habitusملفهوم الهابتوس (

�ا ممارسة خاضعة ل�حتمية.  بمع�ى أ�ّ بطر�قة غ�� آلية تجعل من ممارسة الفرد متكيفة مع منطق ا�حقل،  

وع�� سبيل املثال، يزعم أنصار بورديو أن املؤثرات الثقافية واالجتماعية ا�خاصة بالتالميذ لها تأث�� كب��  

 �� �ساهمون  الفق��ة،  أو  الدنيا  الطبقة  إ��  ينتمون  الذين  التالميذ  أن  بمع�ى  لد��م،  الدرا�ىي  املسار  ع�� 

األ�ادي�ي الذي يم�� موقف أبا��م، وهو تصور يل�� استقاللية األفراد ودور اإلرادة  إعادة إنتاج نفس التوجھ  

 لد��م �� التغي�� االجتما��. 

ومن األمثلة الالفتة للنظر  .  با�حتمية االجتماعية �ش�ل مفرطمؤمنون  و�مكن التأكيد أن دعاة الهيمنة     

إذ  يرفض أي هامش ل�حر�ة لدى الفاعل�ن االجتماعي�ن،    الذي  )، تلميذ بورديو، Bernard Lahireبرنار الي�� (

أي فرد يخضع لتنشئة اجتماعية متعددة قو�ة،    د وهم، بمع�ى أّن اإلرادة ا�حرة مجرّ إّن  بقولھ: "ذلك  يؤكد  

هذا التفس��    . و�التا��، فإّن 3ولتحديد متعدد شديد، يمنعانھ من أن ي�ون واعيا با�حتميات ال�ي تحدده"

نجد "�� روايات علم االجتماع  إذ  القط�� مهما �ان ش�لھ، �عمل ع�� �عز�ز الفكر الثابت عند دعاة ا�حتمية،  

 
1- Nathalie Heinich: «La sociologie bourdieusienne est devenue un dogme de la gauche radicale». 
FIGAROVOX: Par Eugénie Bastié, Publié le 4 août 2017. 
2- Sheldon Ekland-Olson & Jack P. Gibbs (2018) : Science and Sociology ; Predictive Power is the Name of 
the Game. Routledge: London and NewYork, P. 20. 
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النقدي، إذا لم يكن هناك �حر أسود، فهناك القوة ا�خفية للكيانات ال�ي �س�ى النظام والبنية والثقافة  

 .1وما إ�� ذلك"

جھ أنصار السوسيولوجيا النقدية، فهم ال �ع��فون بالفاعل االجتما��  املشكالت ال�ي توا تلك �� أهّم    

بقدر ما يرونھ مجرد وكيل أو تا�ع للبنية االجتماعية ال�ي تفرض عليھ ممارسة فعل ما، أو أنھ �حية لسيطرة  

من    منطلق�ن من رؤ�ة بورديو ال�ي تقول بأن حرب األغنياء ع�� الفقراء تبدأ  ،النخب املتحكمة �� ا�جتمع 

إّن املدرسة.   الفرد عقالنيتھ واستقالليتھ    عالوة ع�� ذلك،  تن��ع من  أن  �� األساس  الرؤ�ة، �س��دف  هذه 

�� محيطھ االجتما��. ومع ذلك، ح�ى لو اف��ضنا أنھ ليس فاعال، فهو يمتلك    ا وقدرتھ ع�� أن يحدث �غي�� 

مرار. وهو ما �ع�ي أنھ ليس دمية تحركھ  درا ع�� الفعل وا�حركة باستا من ا�حر�ة ال�ي تجعلھ ق  كب��ا   هامشا

 .2ا�حتمية االجتماعية

يمكن النظر عموما بأن السوسيولوجيا النقدية �� سوسيولوجية سياسية، أو �عبارة أخرى �� سالح     

سيا�ىي للطبقات املهيمن عل��ا، إ��ا أداة من أجل حماية الطبقة ال��وليتار�ة من الهيمنة الرمز�ة ال�ي تحد��ا  

مارسها املؤسسات والتنظيمات االجتماعية والسياسية واالقتصادية ع�� الفئات االجتماعية املهيمنة  أو ت

 عل��ا.

 : لتناغم اإلیدیولوجي عند جماعة بوردیفانا -5

الو�ل للباحث�ن الشباب الذين يرغبون اليوم �� ممارسة نمط  "):  Nathalie Heinich(  تقول نتا�� إينيك   

. تلك �� أك�� مش�لة  "3، أك�� انفتاحا وشموال، أو ببساطة، منت��ا لتعددية التجر�ةآخر من السوسيولوجيا

�عض الباحث�ن يميل إ�� محاباة من هم معهم �� آرا��م و�تجاهلون �ل    تواجھ الباحث�ن الشباب اليوم. ألّن 

م، خصوصا من  من يخالفهم �� الرأي أو �� موقف مع�ن، ودائما ما �عملون ع�� تقييم من ال يتفقون معه

بأّن  أنفسهم  يخدعون  ما  وغالبا  العلمية.  املعرفة   �� التجديد  يقّد   يحاولون  جيدة  ما   �� بحوث  من  مونھ 

 وأفضل أل��ا تدخل �� إطار العلم والصرامة العلمية. 

أنصار      مع  يجري  ما  نفهم  فل�ي  مقالتنا.   �� العلمية  ا�جماعة  سوسيولوجيا  �ستحضر  أن  املفيد  من 

من االهتمام بالقواعد االجتماعية واألخالقية، أي تأث�� علماء االجتماع الكبار   السوسيولوجيا النقدية البّد 

املعر  ع��  كب��  تأث��  لھ  ذلك  ألن  الصغار،  الباحث�ن  ع��  أو  زمال��م  السوسيولوجيةع��  تكتسب    ،فة  إذ 

القواعد االجتماعية واألخالقية مثل العادات واألعراف عن طر�ق التعامل مع علماء آخر�ن. و"تنتقل هذه  

من   مجموعة  مع  الشاب  العالم  و�تأقلم  يتماثل  خاللھ  من  والذي  االجتما��  التعامل  خالل  من  القواعد 

 
1- Gérald Bronner, Étienne Géhin «Les prophéties autoréalisatrices de la sociologie déterministe», Le Débat 
2017/5 (n° 197), p. 135. 

 .137الخطر السوسيولوجي، مرجع سابق، ص ، جيرالد برونير وإيتيين جيان -2
3 - Nathalie Heinich, «Misères de la sociologie critique», Le Débat 2017/5 (n° 197). P.121. 
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اعد تصبح لها جوانب منحرفة �� ا�حقل العل�ي حينما تصبح  . وهذه القو 1العلماء الذين ينوي االنتماء لهم"

العالقة بي��م قائمة ع�� التح�� الفكري أو ع�� ا�حاباة، أو مرتبطة باالنتماء ا�حز�ي. و�� جوانب تؤثر �ش�ل  

 سل�ي ع�� طبيعة املعرفة العلمية. 

ا  بّ�نت    مع  ال عاملة  حوارها   �� إينيك  نتا��  الفر�سية  ماي  FIGAROVOXجتماع  "أنھ منذ شهر   :1968  ،

الذي    - أصبح بورديوإذ  شهدنا صعودا لعلم اجتماع بورديو�ىي الذي أصبح بمثابة عقيدة لليسار الرادي�ا��،  

أك�� من مجرد مرجعية: نوع من الطوطم الذي يميل عند البعض إ�� أن ي�ون املرجعية    -عاش حياتھ هامشيا

يدة �� ما يجتمع عل��ا أنصار بورديو اآلن، و�حاولون الدفاع ع��ا  . هذه العق2الوحيدة لعلم االجتماع ب�املھ"

الطرق املشروعة وغ�� املشروعة، و�استماتة كب��ة تظهر أثناء حوارا��م مع ا�خصوم، وال�ي تبدو من   ب�ّل 

)  Auguste Comte(  بأن بورديو قد سلك مسلك أوكست �ونتلنا  يبدو    إذوجهة نظرهم علمية وموضوعية.  

دين جديد. وهذا ما يتأكد لنا بامللموس عندما نجد �� فر�سا أن �عض زمالئھ وتالميذه وأتباعھ  بتأسيسھ ل

ھ يتعاملون مع هذا التقليد السوسيولو�� 
ّ
مرجعية دينية قائمة ع�� تقد�س سلطة الن�ي. وكما تقول  ع�� أن

الغصن الذي يجلسون   املتعصب�ن لعلم االجتماع النقدي يصرخون �ش�ل م���� فقط ع�� نتا�� إينيك "إّن 

الذي �عد واحدا من املنتصر�ن لسوسيولوجيا بورديو، فهو يضع   )Louis Pintoلويس بنتو (     ، مثل3عليھ"

بورديو �� مقام األنبياء، نظرا للرؤ�ة النظر�ة والسياسية ال�ي اق��حها بورديو حول العالم االجتما��، وال�ي  

من   الهيمنة،  من  االجتما��  با�خالص  تقديمترتبط  ��    خالل  االجتماعي�ن  الفاعل�ن  �ساعد  للفهم  آليات 

"إذا   .املقاومة بورديو:  يقول     األس�حة  إعطاء   فسي�ون   دور،  االجتماع  لعالم  �ان   وكما 
ً
  تدريس   من   بدال

 . مع العلم أن عالم االجتماع والن�ي ال يمل�ان معا رسالة �املة لتفس�� مع�ى الوجود والعالم. 4"الدروس

حينما يقومون باالع��اض ع�� اللي��الي�ن �� العديد   ،يمكن مالحظة التح�� الفكري ب�ن أنصار بورديو   

يرفضون  ول�و��م  هؤالء (اللي��الي�ن) ينتصرون ل�حر�ة وللمسؤولية الفردية،    من القضايا االجتماعية ألّن 

التح�� الفكري عند أنصار بورديو    �تج��إرجاع األسباب إ�� قوى غ�� اجتماعية أو ظروف اجتماعية معينة. و 

، مثل أو معركة  عندما �ستخدمون �� حوارا��م ال�حفية مفردات أو �لمات تدل ع�� أ��م �عيشون �� حرب

أ��م   ع��  اللي��الي�ن  الباحث�ن  إ��  اال��ام  أصا�ع  توجيھ  ع��  �عملون  عندما  أو  و"الرجعي�ن"  "ا�خصوم" 

أو ال��جواز�ة  السوسيولوجيا  إ��  راجع    ينتمون  ا�حتمية  دعاة  يصدر من  الذي  اال��ام  امليتاف��يقية. وهذا 

الزعيم أو  األب  �سلطة  متأثر�ن  �و��م  إ��  أنصار    ،أساسا  عن  يحجب  ما  وهو  البورديو�ىي.  ا�خطاب  أي 

رؤ�ة األشياء والظواهر بمنظور مختلف، و�جعلهم "�حايا التح��ات الفكر�ة ال�ي    هيمنةالسوسيولوجيا ال

 
على للثقافة،  -1

ٔ
باضة، المشروع القومي للترجمة، المجلس اال

ٔ
 . 32، ص 2000دومنيك فينك، علم اجتماع العلوم، ترجمة ماجدة ا

2- Nathalie Heinich: «La sociologie bourdieusienne est devenue un dogme de la gauche radicale». 
FIGAROVOX: Par Eugénie Bastié, Publié le 4 août 2017.  
3- Nathalie Heinich, «Misères de la sociologie critique», Op. CIt, P.126. 
4- Jeannine Verdes-Leroux (2001), Op. Cit, P.85. 
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لة تبن��ا تحولت إ�� اختيارات إيديولوجية، وأمكن للغة الباطنية وذات مظهر عل�ي أن تخف��ا  �لما زادت سهو 

 .1عن ذهن القارئ"

تظهر عالمات التح�� عند أنصار السوسيولوجيا النقدية، عندما �علن �عضهم االنتماء إ�� اليسار من     

ة املاركسية ال�ي ترى بأن تار�خ ا�جتمعات  باب أن نظر�ة بورديو حول التمايز االجتما�� �عد مكملة للفلسف

أي الصراع ب�ن من يمتل�ون وسائل اإلنتاج ومن ال يمتل�و��ا، أو    ،هو تار�خ صراع ب�ن الطبقات االجتماعية

إل��م   بالنسبة  ومث��ة  جذابة  بورديو  نظر�ة  من  جعل  ما  هذا  ور�ما  عل��م».  و«املهيمن  «املهيمنون»  ب�ن 

رون إ�� أنفسهم بأ��م يجسدون املثقف املل��م الذي ��دف إ�� ا�جمع ب�ن أدوار  ومتوافق�ن معها، فهم ينظ

املناضل واملواطن  االنحرافات  2الباحث   �� السقوط  إ��  األحيان  غالب   �� ��م  يؤدي  ما  كث��ا  ولهذا،   .

فكرة  ن  اإليديولوجية، فالسمة ا�خاصة ��ؤالء أ��م عازمون ع�� معارضة الليب��الية ا�جديدة. بحيث يجادلو 

ليب��ا�� من خالل النقد امل���� للفئات    القدرة ع�� أن ت�ون مذيبة ألي حّس "العلوم االجتماعية لد��ا  أّن  

 . 3واملواضيع ال�ي تن�ج ا�خطاب املهيمن"

قبول األح�ام الواقعية باعتبار أن الطر�قة    بضرورةيرون    أ��م  وتتج�� العصبية لدى علماء االجتماع ��   

ون ع�� أ��ا وسيلة ممتازة لفهم ما  ن ��ا السوسيولوجيا �� مجال لالستدالل الدقيق. إذ يصرّ ال�ي يمارسو 

ا�حقول االجتماعية.   إطار   �� والن�اعات  الصراعات  يرى �عضهميجري من  �لمة ب  كما  ينب�� "اس��داد  أنھ 

  �عضهم   وقد �عتمد  .4ت��ير؛ نظرا ألن الت��ير برنامج �ساري جميل �سمح بمقاومة �جومات الفكر الرج��"

ع�� "البيانات عندما يصفون أشياء مثل مستوى عدم املساواة �� الدخل أو تار�خ العبودية. قد يقومون  

ح�ى بتأكيدات حول كيفية اشتغال العالم، لك��م يفعلون ذلك ��دف ��جيع أو منع التغي�� االجتما��، 

لتحديد   إوالتحّق أ وليس  لتأكيدا��م.  التنبؤ�ة  اآلثار  من  ��  ق  �شار�ون  متحجر�ن"،  "أيديولوجي�ن  ��م 

 .5مجهودات يمكن أن ت�ون جديرة باالهتمام ولكن األمر يبقى غ�� علمًيا"

�� فر�سا      األ�ادي�ي  ا�حقل  أن  نجد  آخر،  جانب  األورو�ية  ومن  البلدان  بالباحث�ن  والعديد من  م��ء 

اليسار�ة  وسيلة ممتازة ل��و�ج اإليديولوجيا    ورمز�تھ  ، فهناك من يتخذ من أعمال بورديو(اليسار)  املؤد�ج�ن

) ال�ي قالت:  New left Reviewومن األمثلة مجلة "اليسار ا�جديد" (   .ح�ى ال تنقرض أمام املد النيوليب��ا��

"بموت بي�� بورديو فإن العالم فقد أك�� السوسيولوجي�ن شهرة، كما فقد اليسار األورو�ي أك�� األصوات  

ولهذا، يجب أن نم�� ب�ن األعمال الرصينة واألعمال   .6حركتھ واملع��ة عنھ خالل العقود األخ��ة" املؤثرة ع��

 
 .29ص مرجع سابق،  الخطر السوسيولوجي، ، جيرالد برونير وإيتيين جيان -1

2- Loïc Wacquant (2009), Op. Cit, P.124. 
3- Ibid., P.129. 

 .38ص مرجع سابق،  الخطر السوسيولوجي،  ،جيرالد برونير وإيتيين جيان -4
5- Sheldon Ekland-Olson & Jack P. Gibbs (2018): Op. Cit, P. 21. 
6- Pierre Bourdieu (1990-2002): Pierre Bourdieu & Gunter Grass The 'Progressive' Restoration. Nlr 14, Mar 
Apr 2002. 
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فاألعمال الرصينة واملتم��ة �� ال�ي تقوم ع�� اإلبداع النظري وامل���� وا�حياد، وتمتاز عن    يديولوجية.اإل 

مواقف الباحثة ناتا��    �عض   تج منغ��ها بأ��ا �عيدة عن التقليد و�عادة إنتاج نفس ا�خطاب. وكما �ستن

   ،اينيك
ّ
حول بورديو مجموعة صغ��ة من األتباع املزعوم�ن الذين �عملون كطائفة سياسية  �انت تظهر  ھ  أن

 ويستخدمون بورديو كدعم لهم.

يخ�ىى   إّن     املثال،  سبيل  ع��  جدا.  كث��ة  النقدية  السوسيولوجيا  أنصار  عند  نجدها  ال�ي  املشا�ل 

ال�ي ي��عمها ميشيل ماف��و��  ، خصوصا تلك  رات ال�ي تحدث �� ا�حقل السوسيولو���عضهم من التطو 

  ) Howard Becker(  �� إيطاليا وهوارد بيكر  )Franco Ferrarotti(  و�دغار موران �� فر�سا وفران�و ف��ارو�ي

يحضر �ش�ل    علماءالفكري القائم ع�� التجديد والتطو�ر والنسبية الذي يم�� هؤالء ال  املّد   �� أم���ا، ألّن 

كب�� والفت من خالل وسائل اإلعالم. و�تمثل هذا ا�خوف �� املبالغة من خالل الدفاع عن املن�ج الوض�� 

يكتب حول أطروحة إل��ابيت    ،الوضعي�ن شراسة  �ش�ل مفرط. وع�� سبيل املثال، نجد برنار الي�� وهو أشّد 

علم االجتماع بأي حال من األحوال أن يد�� بموقفھ    ) بقولھ: "ال يتوجب ع��Elizabeth Teissier(  1تيسييھ

مساندا أو معارضا لھ، وال يقول إن ذلك من األمور ا�حسنة أو السيئة... إن إل��ابيت تيسييھ تظل ع�� الدوام  

�� خضم التقو�م املعياري للوضعيات ولأل�خاص ولوجهات النظر، مبينة بذلك أ��ا تكتب بوصفها عاملة  

عاملة اجتماع تدرس املمارسات التنجيمية... ليس �� نص إل��ابيت تيسييھ أي أثر إلش�الية  تنجيم ال بوصفها  

هھ  . وهو نقد وّج 2علمية اجتماعية مبنية، وال ملعطيات خ��ية وال لطرائق �� البحث جديرة ��ذه التسمية"

الذين يرفضون دراسة الوقائع االجتماعية ع�� أ��ا أشياء، خصوصا إ�� ميشيل    الي�� إ�� السوسيولوجي�ن

أن   يؤكد  األخ��  هذا  أن  علما  السوسيولوجية،  البحوث   �� الذاتية  إقحام  بإم�انية  �سمح  الذي  ماف��و�� 

 .3أطروحة إل��ابيت �انت بحثا �� كيفية تناول اإلعالم ملسألة التنجيم، ولم يكن دفاعا عن التنجيم

هذا    ويش�� ماف��و�� �� مجموعة من أعمالھ (دفاعا عن العقل ا�حساس/نظام األشياء) إ�� أّن جماعة   

سم  التقليد السوسيولو��
ّ
 �عتمد ن املقار�ة التأو�لية ال�ي  نظرا أل الدوغمائية،  نوع من  ب   (أنصار بورديو) تت

   �دف�،  عل��ا
ّ
، وأن العالم االجتما�� قائم ع�� الهيمنة من خالل  ، ول�ل مش�لة بتا إ�� اعتبار أن ل�ل �ىيء حال

للسوسيولوجيا   يمكن  ال  آخر،  و�مع�ى  العمودية.  أ�عادها   �� االجتماعية  واملمارسات  العالقات  تصو�ر 

القائم  ن التأو�ل  أل   �جتمعات،النقدية دائما أن تكرر لنا مقولة الصراع الطبقي والتمايز االجتما�� �� جميع ا
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ٔ
) Elizabeth Teissier(المعروفة باسم  G. Elizabeth Hanselmann-Teissier، دافعت السيدة 2001ا

طروحة في علم االجتماع حوالي 
ٔ
صفحة (بعنوان الوضعية االبستمولوجية لعلم التنجيم من خالل موقفي اإلعجاب والرفض   900عن ا

عضاء لجنة التحكيم حاضرين في المجتمع ما بعد الحديث) باريس الخ
ٔ
باإلضافة إلى   -امس، تحت إشراف ميشيل مافيسولي. كان ا

طروحة درجة مشرف للغاية، وهي  
ٔ
طروحتهم، سيرج موسكوفيتشي وفرانسواز بونارديل وباتريك تاكوسيل، حيث منحت اال

ٔ
مدير ا

على درجة يتم تقديمها للباحثين بفرنسا. 
ٔ
 ا

2- Bernard Lahire, Comment devenir docteur en sociologie sans posséder le métier de sociologue? Revue 
européenne des sciences sociales, Tome XL, 2002, N° 122, pp. 41-65. 

مؤسسة  موقع رودي روكس، حوار مع ميشال مافيزولي: ال فكر حقيقي إال عند حصول الخطر، ترجمة محمد عبد النور، منشورات -3
 . 2014يونيو  26ال حدود، بتاريخ مؤمنون ب



  عبد إالله فرح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إاليديولوجي في السوسيولوجيا النقديةالتناغم  
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�قول: "�عد الفهم متسامحا  و   ،من جميع االدعاءات الدوغمائيةع�� الفهم حسب ماف��و��، يتم�� با�عتاقھ  

)  sociomachieبنيو�ا، وال دوغمائي أساسا، و�سبيا �� ا�جوهر، ال يمكن إدراجھ ضمن أي حرب مجتمعية (

و� قتال،  ر�اضة   �� السوسيولوجيا  أن  مدعية  �عت��  حالها  ع��  تبقى  ما  غالبا  ال�ي  األذهان  �خاصية  ��ا 

  .1وضعيفة"

تظهر هذه الدوغمائية التأو�لية عند أنصار بورديو من خالل بورديو نفسھ باعتباره املؤسس الفع��     

تأكيدها   �� كتبھ �غرض  النقدية، وتتمثل هذه الدوغمائية من خالل تكرار مقوالتھ  لتيار السوسيولوجيا 

  بورديو   كتب  ��  بقولها: "التكرار  ف��دس ل��وسأ��ا حقائق علمية، وهذا ما تؤكده عاملة االجتماع جان�ن  ع��  

"ير�ده  عّما   �ع��)  ا�خطر  ناقوس  يدّق   الذي   أو  بالذهول،  يرهب  الذي   التكرار(   يمتلك   الذي  هو   املهيمن. 

يفرض  الوسيلة  بل�جتھ   تكراره،  خالل  من".  يطل��ا  ال�ي  بالطر�قة  إليھ  ينظر  إنھ  عليھ  املسيطر  ع��  ل�ي 

  هناك   اجتماعية،  مساحة  وجود  بمجرد"  . علينا  حقيقتھ  فرض  إ��  بورديو  �س��  اللغو�ة،  بلغتھ  املؤكدة،

  فصاعًدا،   ال�حظة  تلك  ومنذ  مهيَمن،  قطب  هناك  مهيِمن،  قطب  هناك  الهيمنة،  ع��  صراع  هناك  صراع،

  ف�ي  واحدة،  حقيقة  هناك  �انت  إذا.  معادية  ا�حقيقة  فإن  نفعلھ،  ما   عن  الّنظر  �غض.  معادية  حقائق  هناك

 .2"معركة نتيجة �� ا�حقيقة أن

 : استنتاجات -6

ة (النقدي�ن) عن با�� االتجاهات السوسيولوجية أ��م يمثلون كتلة متجا�سة، إذ يتم�� دعاة ا�حتميّ    

�سمّ  ما  بي��م  التف�سود   �� أسلوب  وهو  اإليديولو��،  بالتناغم  عندما  يھ  األفراد  من  مجموعة  يم��  ك�� 

�ش���ون �� جماعة معينة لها نفس األهداف واملعاي�� واالتجاهات، وتحاول بدورها أن �سيطر ع�� ا�حقل  

يقوم  ألنھ  العلمية،  ا�جماعة  يمس  ما  كث��ا  اإليديولو��  التناغم  وهذا  وممارس��م.  �شاطهم  يحفز  الذي 

القواعد    �� بالنسبة  أساسا ع�� إقصاء أي تجديد  العلم  إذ �عتمد  العلم.   �� م ع��  إل��النظر�ة واملن�جية 

باعتبارها غ��    هاإجماع ا�جماعة العلمية، و�التا�� �عملون ع�� تجاهل وجهات النظر ا�خارجة ع��م وقمع

ا�خالفون علميّ  أما  أو ة.  العلمية،  �عدم  لھ  اال��ام  وتوجيھ  وعزلھ،  ��ميشھ،  ع��  العمل  يتّم  من  فم��م   ،  

 .3لون صامت�ن ل�حفاظ ع�� سمعة العلم كمصدر للثقة، و�� الغالب األغلب كمعرفة من�هة عن ا�خطأ""يظ

�ل جماعة تناقض أهدافها    ما يم�� ا�جماعة العلمية املوسومة بالتناغم اإليديولو�� أ��ا �عمل ضّد   إّن    

 يديولو�� �التا��:ومصا�حها. و�مكن التعرف ع�� ا�جماعة العلمية ال�ي �عا�ي من التناغم اإل 

  .عطي الت��يرات ال�ي تتخذها ا�جماعة العلمية بكيفية مغالية� 
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ٔ
شياء: التفكير في ما بعد الحداثة، ترجمة سعود المولى ورنا دياب، المركز العربي لال

ٔ
ميشيل مافيزولي، نظام اال

 . 36، ص 2020، 1السياسات، قطر، ط 
2- Jeannine Verdes-Leroux (2001), Op. Cit, P.P.86-87. 

على للثقافة، باول فرايبند، العل -3
ٔ
 . 102، ص 2000م في مجتمع حر، ترجمة السيد نفادى، المركز القومي للترجمة، المجلس اال
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ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(452) 

  موقفها يقوم ع�� الصرامة العلمية.   �عت�� دائما أّن 

 .تقلل من قيمة ا�جماعات العلمية األخرى 

  .س�� إ�� حماية مشروعها من وراء أف�ار قائدها� 

 .خر إجماعها العل�ي ضد أي تفك�� نقدي لها�� 

ألن    ،التناغم اإليديولو�� الذي يم�� ا�جماعة العلمية يجعل من ممارسة النقد عبارة عن تطرف  إّن    

من نفس املعاي�� ال�ي  النتائج العلمية   ليس بالضرورة أن تمّر و  السوسيولوجية، �� معرفة إ�سانية،  املعرفة

اكتشافها من أناس عادي�ن   لم قد تّم وضع��ا ا�جماعة العلمية. فالعديد من النتائج العلمية ال�ي أ��رت العا

ومع ذلك، فإن الكث�� من هذه ا�جماعات    العلمية.ولم تكن حي��ا تدخل �� إطار املعاي��    ،و�أدوات �سيطة

تتم�� بالتجذر �� مواقفها ولرؤ���ا للعالم، ألن التناغم اإليديولو�� لھ أثر كب�� ع�� الفرد مهما �انت درجة  

يح�ي  ،عقالنيتھ الذي  ومواقفها    فهو  أح�امها  صواب  تثبت  ح�ى  العلمية  با�جماعة  يرتبط  الذي  النسق 

 املتبناة ضد أي مواقف خارجية.

تطرف      من  الباحث  تحر�ر   �� الوحيد  السبيل  هو  يبقى  اإليديولو��  التناغم  تفكيك  فإن  و�التا��، 

ي يمكنھ من اإلبداع والتفك��  ا�جماعة العلمية، والعودة إ�� االستقالل الذا�ي الذي يم�� العقل ا�حر، والذ

�� العلم �ش�ل �ساهم �� تقدمھ وتطوره. وذلك �عيدا عن القيم املضللة واملز�فة ال�ي تحيط بالعلم شر�طة 

اإليمان بأن الزمن هو الشرط املساعد �� إظهار ا�حقيقة للناس مهما حاولت ا�جماعة العلمية أن تخف��ا ��  

 مرحلة تار�خية معينة.  

 خاتمة: -7

تلك    إّن     العلمية  ممارس��م   �� �ستحضرون  ال  وخارجھ،  العر�ي  الوطن  داخل  الباحث�ن  من  الكث�� 

 ا�خصومات ا�خفية واملعلنة ال�ي تنشب ب�ن العلماء �� الضفة األخرى من العالم (امل��و�ول الفر��ىي)، ألّن 

تداولها ب�ن الباحث�ن واملمارس�ن   ّم �ا تؤثر �� املعرفة العلمية ال�ي يتفإ�ّ   ،هذه ا�خصومات مهما �انت طبيع��ا

�� ا�حقول املعرفية مثل السوسيولوجيا، األمر الذي قد يؤدي �ش�ل أو بآخر إ�� تز�يف الواقع االجتما��  

دون االع��اف من طرف الباحث�ن. لهذا، ال يف��ض �� الباحث االصطفاف مع أي تقليد أو تيار سوسيولو��  

السوسيولوجيا املعاصرة  نالحظ أّن  جية و�نائھ النظري. ومع ذلك، فإننا  يد�� املوضوعية �� ممارستھ املن�

مع العديد من العلماء �عيد النظر �� ذا��ا. فهناك موجة عاملية �� الواليات املتحدة األمر�كية وكندا �عت��  و 

 رها إيديولوجيا.  أن املعرفة السوسيولوجية تتم�� بالاليق�ن، وتتطلع من ورا��ا إ�� التخ�� عن النظر�ات باعتبا 
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األسمائّیة األدبّیة 

 

 : خصمللا

دد من العلوم  عو�دت موصولة �  ،علما من العلوم ال�ي صنع��ا اللسانيات  onomasticسمائية�عت�� األ 

األخرى كعلم االجتماع وعلم الل�جات والتار�خ واألدب.... وراكمت جهازا من املصط�حات الدقيقة ا�خاصة  

املعقودة عل��ا   الدراسات  لهاو ��ا من خالل ك��ة  ا�جاورة  بالعلوم  �� خصائصها وعالقا��ا  و�ع�ى   . الباحثة 

ببيان ير�خ    الّدراسة  أن  اللسانيات  بتطور  العلم  هذا  استطاع  فقد  األسمائية.  أد��ا  ال�ي  الوظائف  أهم 

ب فتعددت لذلك اهتماما��ا وضروب تخصصا��ا فصار ا�حديث جار�ا ع��" األسمائية  دصالتھ بأجناس األ 

واعها وأج��و��دف هذا البحث أيضا إ�� إبراز أهم أن  "...حالروائية" و"أسمائية الشعر" و" أسمائية املسر 

 مقار�ا��ا للنصوص األدبية شعرا ون��ا مستعينة أساسا باملنجز اللسا�ي. 

 أسمائية، شعر، لسانيات، التار�خ، وظيفة. :ال�لمات املفاتيح 

Abstract: 

The Onomastics is considered as a science that linguistics has coined. It seems to be 
linked to a multiple of other sciences like Sociology, Dialectology, History and 
Literature... According to the plethora of researches which have studied its 
characteristics and relationship with the sciences adjacent to it, the Onomastics 
accumulates a system of accurate terminologies. The present paper seeks to display the 
most important functions that the Onomastics has performed. Thanks to the evolution 
of Linguistics, this science can establish strong links with literary genres. And because 
of its concerns and multidisciplinary, it has become possible to talk about "the 
Onomastics of the novel", "the Onomastics of the poetry" and "the Onomastics of the 
drama"... Briefly, this paper aims to highlight its major types and obvious approaches to 
the literary texts - be it poetry or prose -, making use of the linguistic achievement in 
particular. 

 Key words: Onomastics, poetry, Linguistics, History, function. 

شرّیطيسلیم د.  
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 المقدمة:   -1

قنا البصر �� ما سيق لھ من حدود و�عر�فات نذكرها فيما  
ّ
إذا جّودنا النظر �� مصط�ح األسمائّية ودق

ناسھ،  وثيق العالقة باألدب وأج  -يتلو ألفينا أّن �عر�ف هذا العلم الذي لھ وشيجة متينة تصلھ �علوم أخرى 

�ستدعيھ النقاد �� دراستھ و�تخذون منھ عوال �� كشف عالم االسم ودوا�� التسمية ال�ي كث��ا ما نبش ��  

  الروايةمن هذه الوجهة، طال  -أصولها أهل النقد واللسانيون وعمقوا ا�حفر ف��ا. فهذا العلم

األجناس  2  والشعر  1 من  والنقد    -وغ��هما  األدب  عوالم   �� املصط�ح  هذا  �حضور  املتعقب  و��حظ 

واللسانيات دون عناء أّن ركما من املصط�حات واسعا توافر لھ، ودقق أنواعھ ومرجعياتھ ومهماتھ، وي��ي 

 بداهة بتلكم الوشائج ال�ي تر�طھ باللسانيات وأجناس األدب.

وح
ّ
إ�� مظاهر اخ��اقھ الكب�� لآلداب والفنون واألجناس األدبية،    -العلم  قبل �عر�ف هذا  -و�مكننا أن نل

  �� ��ا صالحّيتھ  أبان  إ�� أصناف ووجوه وحقول ش�ى  تبوأ بھ من�لة سنيا، والح متشّعبا  وحلولھ ف��ا حلوال 

خط��ا ع�ن �اشفة فقد التقطنا من املظان ال�ي ت
ُ
  -حّر�نا ف��ادرسها والتعامل معها والوصول م��ا إ�� نتائج ال ت

حايثھ وصدر عنھ مصط�حات ترّجحھ ب�ن علوم اللسان   -رواج هذا املصط�ح بما هو عيار ع�� علم عتيد

 وامل�جم وغ��هما من العلوم القائمة �� املعرفة البشر�ة وأجناس أدبية أكّب ع�� مدارس��ا: 

 مصطلح األسمائیة: األنواع والصنوف:  -2

 

األنواع  -مصط�ح األسمائية

 والصنوف 
 مرجعھ املصط�ح 

 L’onomastique traditionnelle [Baylon et Fabre, p 5] األسمائية التقليدية 

 L’onomastique moderne [Baylon et Fabre, p 48] األسمائية ا�حديثة 

 L’onomastique mineure [Baylon et Fabre, p 48] األسمائية الصغرى 

 L’onomastique romaine [Muret, p 79] األسمائية الرومانية 

سانية 
ّ
 [زكية دحما�ي، ص 181]  L’onomastique linguistique األسمائية الل

 

 

 
1- Jean Doubois et all: Dictionnaire de linguistique, p 346. 
2- Greimas et Courter: Dictionnaire raisonnée de la sémiotique p. 
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 مرجعھ املصط�ح  باألجناس األدبية  عالقة األسمائية

 L’onomastique littéraire [Mainguenau p 5] األسمائية األدبية 

 L’onomastique romanesque [Baudelle p 1/270] األسمائية الروائية 

 La poésie onomastique [Armelle p 247] الشعر األسمائي 

 Romancier onomaturgue [Baudelle 1/54] الروائي األسمائي 

 L’onomastique proustienne [Barthes p 128] األسمائيةالروسنيھ 

 

املصط�حات   استدعاء األسمائية

 اللسانية والبنيو�ة 
 مرجعھ املصط�ح 

 Le système onomastique النظام األسمائي 
[R. Barthes- Proust p 

121-128] 

 Le signifiant onomastique [Baudelle 2/592] الدال األسمائي 

 La motivation onomastique [Baudelle 2/576] الت��ير األسمائي 

 Le matériau onomastique [Baylon et Fabre p 245] األسمائية املادة 

 Le corpus onomastique [Baudelle 2/599] املدونة األسمائية 

 La structure onomastique [Anna Carlestedel p 145] البنية األسمائية 

 L’usage onomastique [Anna Carlstedel p 149] االستخدام األسمائي 

 L’acte onomastique [Baylon et Fabre p 88] العمل األسمائي

 La connotation onomastique [Baudelle 2/563] اإليحاء األسمائي 

 La composante onomastique امل�ون األسمائي 

[Greimas et Courtes 

Dictionnaire raisonne p 

261] 
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 مرجعھ املصط�ح  األسمائية من�جا 

 L’approche onomastique [Veronica Gonzalez p 10] املقار�ة األسمائية 

 L’analyse onomastique [Veronica Gonzalez p 245] التحليل األسمائي 

 La recherche onomastique [Baylon et Fabre, p 81] البحث األسمائي 

 

مصط�حات أخرى متعلقة  

 باألسمائية 
 مرجعھ املصط�ح 

 الشعر�ة واألسمائية 
Poétique et onomastique 

François Rigolot 

[Poétique n° 18-1974] 

 La richesse onomastique [Anna Carlstedt p 148] ال��اء األسمائي 

 La création onomastique [Anna Carlstedt p 153] ا�خلق األسمائي 

 onomastiqueLa stratégie  [Anna Carlstedt p 148] االس��اتيجية األسمائية 

 Sortilège onomastique [Anna Carlstedt p 64] ال�حر األسمائي 

 

نقّر    -بداءة  -ا�حائمة حول األسمائية واملشدودة إل��ا تجعلنا وال جرم أن هذه األخالط من املصط�حات

االصطالحات املتصلة ��ا وال�ي ���ي بأن ل�ل بأّن األسمائية استمدت صفة العلم من خالل هذه ا�حشود من  

علم جهازا من املصط�حات الّدقاق �سطر من�جھ وتب�ي مفهومھ و�ش�ل مجال اشتغالھ، و�دت روافد هذا  

تنفتح    - أي األسمائية ن�جا ومقار�ة  -العلم ومرجعياتھ عديدة اغت�ى ��ا املصط�ح واستند إل��ا فضال عن �و��ا

بمختل األدبية  النصوص  التسميات  ع��  وجذور  أسما��ا  بنيان   �� ق 
ّ
وتدق أسئل��ا  لتستكشف  أش�الها  ف 

 وحقائقها وتصانيفها وتحدد اس��اتيجية العمل ف��ا.

 حّد األسمائیة:  -3

سعينا قبل إ�� بيان ثراء ا�جهاز املصطل�� الذي رافق �شأة األسمائية وكشف عالق��ا بالعلوم األخرى  

 Les  -كما سن�ى فيما يتلو بيد أن التعر�فات ال�ي صاغها أغلب الباحث�ن �� األسمائية  -السيما اللسانيات

onomasticiens  فم تجاوره،  علمية  مشارب  من  و��لھ  العلم  هذا  �شّعب  ع��ا  تؤكد  نتج  ال�ي  التعار�ف  ن 

 Scienceالبحث �� األسمائية حّدها بأ��ا " دراسة أسماء األماكن واأل�خاص" وسّوتھ علما ألسماء األعالم  
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des noms propres1  ووّسع �وم��و  Comproux  مفهومها    -ميدان األسمائية فبدا مياال إ�� جعلھ مغطيا ��

و مقصد   ، 2رو�و واأل�خاص وا�حالتاألعم "سماء الطائرات وشفرة ا�حالقة وال
ُ
و�ناء ع�� هذا املفهوم نجل

�وم��و �� وصل األسمائية بالبحث �� أعالم امل�ان وأعالم ال�خص فضال عن أشياء أخرى ال نالحقها ��  

 ال�ي جعلها �وم��و مثاال من أمثلة الدرس األسمائي.  -بحوث لسانية ومنطقية أخرى كشفرة ا�حالقة مثال

  Lexicologieمن امل�جمية    Brancheوجماعتھ �عّرفون األسمائية ب�و��ا "شعبة    J. Duboisواإن جان ديب

بودال  3تدرس أصول أسماء األعالم" اللغة    Baudelle  أما  �� "قسم من  إذ  باللسانيات  �عالئقها  أقر  فقد 

السنن" أّن قر�ماس  4ومظهر من مظاهر  السيم  Courtes  و�ورتاس  Greimas  ون�حظ  قاموس  يوطيقيا  �� 

�ع�ى األسمائية من وجهة ّما التنظيم الداخ�� ل�خطاب "م�ونا فرعيا    –ينأيان عن هذه ا�حدود فعندهما  

 و�سعف �� إعادة إنتاج أثر الواقع.  Figurativation للصورانية

و�ذا �ان لفيف من دّراس اللسانيات والباحث�ن �� امل�جمية يصّرحون بأن األسمائّية إذ تتغّيا االشتغال  

ملرجع خار�� و�عادة إنتاج أثر املع�ى ال الواقع    Ancrage historiqueع�� امل�ّون األسمائي ترسيخا تار�خّيا  

ا األسماء   �� معاجم  من  ألفوه  ما  ضمن  م�جميا  مبحثا  فإ��م  باعتبارها  واأل�خاص  ذلك    –ألعالم   �� –  

يجمعون ع�� أّن األسمائية " دراسة االسم العلم درًسا لغو�ا �� ثباتھ وتحولھ والّنظر �� أح�امھ الصرفية  

ومن املهام األخرى    و�� ما ي�حق بھ من متغّ��ات سياقية، تكسبھ �حنات داللية �ان خاليا م��ا خارج النص

وا� األسمائية  �عهدة  باملبدع�ن  املنوطة  حدت  ال�ي  الدوا��  الفحص عن  ف��ا  النظر  تجود  أن  حمولة ع�� 

واألدباء إ�� اصطفاء أسماء أعالم م�ان وأعالم أ�خاص �عي��ا، و�دراجها �� املنظومة اإلبداعية والنسوج  

�� وظيفة  الشعر�ة والسردية، والن�وع إ�� �عليل ذلك االختيار و�سويغھ، و�س�� إ�� بيان أثر األسماء األعالم  

النصوص األدبية وما يطرأ ع�� بناها من التغ��ات وما �ع����ا من تبدالت صوتية وصرفية وم�جمية تتغ��  

��ا مالمح تلك الُب�ى وتفتح محّجات ع�� املتلقي وترسم من ثم فرادة املبدع الذي يخلق التسمية و�ؤسسها  

األعالم   أسماء  صا�ع  أنھ  األسمائيةForgeur de Npبما  إّن  ثم    .  اللسانيات،  من  قسما  تمثل  املع�ى  ��ذا 

بما �� علم أدوات بحث  عل��ا وتحولت  لها حشود من املصط�حات ا�خصوصة صارت وقفا  ��    -تراكمت 

األسماء لها"    -أصول  و"صارت  خاصة  طرقا  اكتسبت  أل��ا  األدبية  واألجناس  اإلبداعية  األش�ال  داخل 

ات حول دور االسم العلم �� األثر األد�ي وحول داللتھ اإلخبار�ة  إش�اليا��ا ومنا�ج عملها تمد الناقد بمعلوم 

 .5 الرمز�ة والتضمينية وداللتھ 

 
1-  Baylon et Fabre: Op.cit, p 9. 
2- Baylon et Fabre: Op.cit, p 7. 
3- Jeun Dubois et all Dictionnaire de linguistique p 346. 
4- Baudelle: sémantique de le l’onomastique romanesque,1/190. 
5- Baylon et Fabre: Op.cit, p 17 
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 مجاالت الدرس األسمائي:  -4

ب ع�� دراستھ أسماء األعالم قاطبة ولذلك فمدارها درس  
ّ

يرى جان دي بوا وجماعتھ أّن األسمائية تنك

اللذان تجري   La toponymie1وكذا أعالم األماكن    L’anthroponymieأعالم األ�خاص     - وهما القطبان 

الدراسات واملقار�ات األسمائية، ومن خاللهما ا�عقدت ك��ة من البحوث وقد عّرب إبراهيم بن مراد    -حولهما

وفاقا    Toponymieوجعل مصط�ح املواقعية رديفا للثا�ي    Anthroponymie"2املصط�ح األّول باألعالمية " 

مونھ ومعناه واكتفى جمال ا�حضري ب��جمة املصط�ح األّول املذ�ور بـ"دراسة أسماء األ�خاص" وهو  ملض

ل�ن اختلفت املصط�حات املعّر�ة  –وتأسيسا ع�� هذا    3عند مونان "قسم من امل�جمية يدرس تطوّر األسماء"

ا و�عر�فهما �� املصنفات  فإن حّدهم  -للمصط�ح�ن املذ�ور�ن الدال�ن ع�� أعالم األماكن وأعالم األ�خاص

والقواميس لم يخطئ سبلھ بل بقي محتفظا بدالال��ما رغم صيغ ال��جمة وطرائقها. ومن غ�� شك تحوج  

إ�� اإلملام �عدد كب�� وف�� من املواد    La toponymisteعالم أسماء األعالم    - أسماء األعالم وم��ا أعالم األماكن

لفهم مدلو  �أداء جمة  لل صعابا 
ّ

تذ إ�� استعداد طو�ل ملقار�تھ  ال�ي  الباحث  م��ا، وتضطر  واملقاصد  ال��ا 

وقد ان��ت    5  . أّما درس أعالم األ�خاص فإنھ بدا معقودا ع�� درس جذور أسماء األعالم وتار�خها4  األسمائية

ملثال  ملعا�جة قضاياه ووجوه ا�شائيتھ وا  -لھ األسمائية األدبية عموما واألسمائية الروائية والشعر�ة حصرا

ال��وس�ي األسمائية  عل��ا  الفر���ي   L’onomastique proustienne6  األبرز  والسميوطيقي  للبنيوي  و�ان 

] إسهامات جليلة عميقة األثر �� البحوث األسمائية، وقد تصّدى �� دراستھ "بروست  1980روالن بارك [ت  

دوا��Proust et les nomsواألسماء   و�يان  األعالم  األسماء  لتوظيف  الصرفية    "  والتحوالت  اختيارها 

�ان البحث األسمائي �� األدب وأجناسھ قد استحكم �� العقود األخ��ة و�شّعب.    -والصوتية ال�ي اع����ا. ول�ن

االسم   مصط�ح  لھ  وتمّحض  مّتصال  األعالم  باألسماء  األدب  عالئق  عن  الفحص  ع��  اإلكباب  ومازال 

جمه  Le nom onomastiqueاألسمائي �سعاء  واللساني�نفإّن  النقاد  من  لبعض    -ور  صنافتھ  ضبط  إ�� 

 األسماء األعالم وّسع من مجالة البحث فيھ و��:

املاء    - اليونا�ي ماء    hydronymieأعالم  اللفظ  املياه  Hydro(من   Les cours) وتطول دراستھ مجاري 

d’eau   واألحواض الصغ��ةPièces d’eau . 

 ) و��تم بدراسة ا�جبال واألكم وال�خور... Orosمن اللفظ اليونا�ي جبال  ( L’oronymieأعالم ا�جبال    -

 . Odos(7(من اللفظ اليونا�ي طر�ق  L’odonymieأعالم الطرقات والسبل -

 
1- Jeun Dubois et all Op. cit. p 346 

سمائية في اللسانيات. ص   -2
ٔ
 .16زكية السائح دحماني: اال

 جورج مونان م م ص  -3
4- Baylon et Fabre Les noms de lieux. p 6. 

 (بالفرنسية).  37اللسانيات، ص جورج مونان، قاموس  -5
6- Roland Barthes: Le degre zero de lecriture p 128. 
7- Baylon et Fabre op cit p 5 
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 - إنما تنخرط �� مدار أعالم امل�ان  - و�جماال ن�حظ أّن هذه التصنيفات ال�ي تحر�ناها وذكرنا طرفا م��ا

و�ن بدت    -لذي ت��ّصع فيھ هذه األعالم الصغرى و�� مدّرات البحث �� األعالموهو املبحث األوسع واألك�� ا 

تفيد دّراس األدب والشعر خاصة لك��ة    -و�� بال شّك   -ضيقة متخصصة معقودة ع�� فرع واحد من أصل

 هذه املواضع فيھ وانفتاحھ عل��ا إذ �� فيھ أشبع و�� ثنياتھ أظهر... 

 بالعلوم المجاورة: عالقة األسمائیة    - 5

ا �انت األسمائية
ّ
واالنفتاح ع�� غ��ها من العلوم علما حديثا غّض اإلهاب إذ    - بالتسمية والتخّصص  -مل

بأن   -و�ن طالعتنا �عض البحوث ا�حديثة جدا  Camprous  ترتد �شأتھ إ�� القرن التاسع عشر حسب كم��و

فقد   1] ع�� سبيل املثال ال ا�حصر321بن در�د [ت  لھ جذورا ضار�ة �� القدم نقع عل��ا �� كتاب االشتقاق ال 

بقضاياها واملنشغلة  باألسمائية  املوصولة  الدراسات  �عض  من    -جنحت  �شّدها  ما  أهم  عن  الفحص  إ�� 

من   أجهز��ا  �ش�لت  بھ  ما  م��ا  وامتّحت  عل��ا  امتاحت  ال�ي  لها  ا�جاورة  األخرى  العلوم  إ��  وعالئق  روابط 

.  L’approche onomastiqueاألدوات، وأفادت م��ا �� ما ُوسم باملقار�ة األسمائية  املصط�حات وأرصد��ا من  

والقصد إ�� ضروب الصالت تر�ط "األسمائية" بالعلوم    ومن ثّم فإننا نتعقب حثيثا إشارات وافة بالغرض،

 سماء م��ا: اللسانية نذكر إملاحا إ�� �عض ما شّفت عنھ البحوث املؤسسة ع�� شواغلها وصال��ا بدراسة األ 

 .linguistiqueDiscipline  2نظام/بحث لسا�ي  األسمائية:-

 .3 واألسلو�يةاألسمائية تدرس أعالم األ�خاص واألماكن وتصدر عن اللسانيات -

 .Lexicologie 4األسمائية قسم من امل�جمية -

 .5 لسانيةاألسمائية ا�جيدة تحوج إ�� أسس -

 .6صالت بميادين أخرى من العلوم اإل�سانية مثل امليدان السوسيولسا�ي لألسمائية-

  L’étiologieوعلم أسباب �شأة األعالم    La science de l’étymologieلألسمائية عالئق �علم االشتقاق  -

 . L’étiologie onomastiqueولذلك تحدث �وم��و عن علم أسباب �شأة األسماء  7

 .8األسمائية متصلة با�جغرافيا وهما متذاو�ان م��ا�حان-

 .9االجتماع األسمائية موصولة بالتار�خ وعلم -

 
1- Baudelle : Op. cit, p 1/64. 
2- Baylon et Fabre: Les noms de lieux, p 15. 
3- Ibid, p 5. 
4- Ibid, p 13 et p 24. 
5- Ibid, p 12. 
6- HerreYannik : L’importance des noms, p 1. 
7- Baylon et Fabre: Op. cit, p 25. 
8- Ibid, p 100. 
9- Anna Carlstedel :Op. cit, p 149. 
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 .sémantiqueLa  1لألسمائية صالت بالنحو التار��� وعلم الداللة -

 . Dialectologie 2لألسمائية وشائج �علم الل�جات -

خرى كث��ة �عرب عن ك��ة من شداة املعرفة ��ا، ندرك حينئذ من خالل �شعب صالت األسمائية �علوم أ

والفهم بمجاالت دراس��ا أ��ا علم استقام لھ حشد من املصط�حات واملفاهيم واس��فدت عددا من العلوم  

كشفت الدراسات التطبيقية ال�ي أجر�ت ع�� أرصدة من األعالم، نجاع��ا �� درك آليات اشتغالها وتوفقها  

متصلة  جّمة  فوائد  بيان  علم    ��  مثل  العلوم  هاتيك  من  صالحي��ا  استمدت  صائبة  نتائج  إ��  والنفاذ  ��ا 

�� ميادين، وذهب    -الل�جات وعلم االشتقاق وعلم االجتماع واللسانيات �عروقها  هكذا تضرب األسمائية 

 زعم �عض الدارس�ن إ�� أ��ا غر�بة ع��ا وليست من مجاالت بح��ا. 

جذور أسماء األعالم وتار�خها وأصولها ودالل��ا والتحوالت ال�ي  وأف��ى اس��فاد هذه العلوم إ�� معرفة  

باالستخدام   عليھ  اصط�ح  ما   �� استخدامها  ووجوه  وتداول��ا  اصطنع��ا  ال�ي  والشعوب  عل��ا  طرأت 

الشعري    .onomastiqueL’usage   3األسمائي االستخدام  مصط�ح  شياع  األدب  مدار   �� كذلك  ون�حظ 

L’usage poétique   فت �عض البحوث املهتمة بمدارسة األعالم إ�� أن ا�حقول املعرفّية املتنوعة  بل انصر

ال�ي و�ج��ا األسمائية �� درسها لألسماء األعالم لم تكن بمعزل عن التطورات الطارئة املتسارعة ال�ي اقتحمت  

  ث األسمائي ح�ى اللسانيات وفروعها �األسلو�ية وعلم الداللة وامل�جمية ونحو ذلك مما �شغل بال الباح

L’onomasticien    ُعدتھ وآلتھ �� التصدي لألسماء    -الذي �عت�� هذه العلوم الفرعية املتولدة عن اللسانيات

ي خصائصها وأصولها ومناب��ا األو��. ومن هنا، فل�ن �انت األسمائية ناهضة   األعالم قاطبة ومباشرة لتق��ّ

ذلك، علما    4فقط ع�� "أسس لسانية جادة"   لبثت مع  فإ��ا  "علما معقدا ومصب علوم عداد  باعتبارها 

وعطلت قيمتھ بك��ة ما تواردت عليھ من علوم وما استد�� من    -حدوده غائمة غ�� محددة ألنھ فقد هو�تھ

إ�� صلة بّينة وا�حة    -غاية الهداية  -بدت بھ هاتيك العلوم فاقدة �خيط ناظم سالك ��دي   -آليات بحث

) للعقل (...) بالنسبة إ�� gênanteة ولعل ذلك جرأ �عض الدارس�ن ع�� جعل األسمائية مز�جة  باألسمائي

 .5 اللسان�عض علماء 

 األسمائیة:   وظائف   - 6

املنوطة بھ فإنھ سيعطل حتما من    -إذا عطل من الوظيفة أو الوظائف  –يبدو أن علما ما من العلوم  

لن تظل �افية لرسم    -واملصادر ال�ي ��ل م��ا وغائيات �شأتھالفائدة والنجاعة. ألن فهم أصولھ وتوجهاتھ  

وجوهره العلم  هذا  بھ  -حدود  واملهموم�ن  املتلق�ن  جمهور  عند  تلقى  بوظائف  يتعزز  لم  وهوى    -ما  صدى 

 
1- Michel Erman: L’onomastique littéraire, p 239. 
2- Baylon et Fabre: Op. cit, p 17. 
3- Baylon et Fabre: Op. cit, p 6. 
4- Ibid, p 19. 
5- Anna Carlestedet: Op. cit, p 348. 
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من    -وا�حق، أن األسمائية لم تصفر ل�و��ا علما حديثا استنفرت علوما أخرى ساندة لها مؤصلة لغايا��ا

سانيون سواء �� املعقود من البحوث عل��ا مطلقا أو �� ما اختصت بھ األسمائية  وظائف تبّي��ا ال
ّ
باحثون والل

�� األخرى وظائف. وقد أ�حت البحوث ع�� االستخدام األسمائي    -إذ لم �عدم  - األدبية الروائية أو الشعر�ة

فا  لذلك  العناية  بھ غاية  فعنوا  املنشئ�ن وصناع األدب عامة،  الرمزي  الذي صدر عن مقاصد  الستخدام 

L’emploi symbolique    ��واالستخدام الواقréalisteL’emploi   1    هما هدفا التوظيف األسمائي بل هما

مثل   األسمائية  البحوث  عن  ر�حت  أخرى  بوظائف  ناهيك  األعالم  لألسماء  اصطنعتا  اللتان  الوظيفتان 

م  
ّ

لم �عطل    Balzac�وم��و إ�� أن روايات بلزاك  . وتبعا لذلك يلمح  Bizarrerieواإلغراب    Cocasserieال��ك

الوظيفة سداها وع�� هذا   �انت هذه  بل  الرمز�ة  القيمة  �نمن 
ُ
ف أنتونيون   األساس،   San Antonio  سان 

إن األسمائية باعتبارها    .Les Bizarrerie  2�� أعمالھ بالغرابات  R. Queneauبال��كم، �� ح�ن أولع ر�مون �ونو

إ�� حشد من الوظائف رافقت    -استطاعت النفاذ بكفاية عالية  -�� مس����ا البحثيةمجمع علوم استقطب��ا  

 اهتماما��ا بالنصوص األدبية ال�ي استظهرت ف��ا تلك الغائيات والوظائف. 

ولعل من أب�ن هاتيك الوظائف وأجالها �� ما أشار إليھ ش��اوس �� مصنفھ الفكر ال�ّ�ي و��: التمي��  

tentification  ف  والتصنيClassifier    والتعر�فDéfinir socialement3   ��ع 
�
وهذه الوظائف و�ن بدت كال

العلم لالسم  أعالمها  نحتھ  الذي  املصطل��  خز���ا  وع��  األدب    -األن��و�ولوجيا  مجاري   �� اندفاقھ  فإن 

ع بفضولھ إ�� بأجناسھ املتنوعة بدا جليا و�ينا وال يحوج إ�� دراسة، ينضاف إ�� ذلك أن جمهور املتلق�ن ين� 

أي أعالم األ�خاص وأعالم امل�ان ال�ي ��يأت أن ت�ون   Les mystères des nomsكشف غموض األسماء  

وقد ذكر ش��اوس ذلك �� املظان فضال عن وظائف أخرى أعلق باالسم العلم    -ع�� األحياء واألموات  -شواهد

للتذكر   يوظف  العلم  االسم  إّن  إذ  بھ  صلة  التجوهر ول  réminiscenceوأظهر  سلطة   Pouvoirبيان 

d’essentialisation  وسلطة الشاهدPouvoir de citation4. 

�األن��و�ولوجيا    متنوعة  بحثية  مجاالت  طالت  متعددة  العلم  االسم  حايثت  ال�ي  الوظائف  وتبدو 

هر �� واللسانيات فاصطناع الوظائف لالسم العلم مر��ن بجدة هذه العلوم وجدي��ا و�ح�ام توظيفها ملا يظ

 الثقافة الغر�ية. 

يدلف م��ا إ�� غور الذاكرة و�رحل �� مسالك املا��ي وكنھ أثره    أن لالسم العلم وظيفة عرفانية  كوال ش

لم يخل االسم العلم من وظيفة    -�� فهم اإل�سان للعالم ومقولة أشيائھ وابت�اره التسميات. إ�� جانب ذلك

يص�� ��ا االسم العلم سلطة إقناع تحمل ع�� التبكيت والكشف عن معتقدات   Argumentativeحجاجية 

بامل للمعتقد  ا�خاطب  ا�حجا��  ال��وستية  Croyancesع�ى  األسمائية  ��ضت  األساس  هذا  عالم    -ع��   ��

 
1- M. Erman : L’onomastique littéraire, p 239. 
2- HerveYannik: Op. cit, p 3. 
3- Molino. Le nom proper dans la langue- langage n 66-1982 p 17. 
4- Anna Carlestedel: Op. cit, p 48. 
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م��ا أن األسمائية تتيح ذلك اللعب    M. Erman1بنصيب وافر من الوظائف أ�ح إل��ا ميشال أرمان    -الرواية

الدال   اللعبية  C.Jeu sur le signifiantع��  الوظيفة  ) من  n poétiqueFonction ludique /fonctio  (أي 

�� مدار القيمة ا�جمالية    Le plaisir des sonoritesأي املتعة التنغيمات األلفاظ    Euphonieخالل التناغم  

La valeur esthétique  األسمائي ا�خلق  أصل   �� ��ا  La création onomastique  املنغرسة  تنج��   ،

الق أسر  من  بمقتضاها  و�تحرر  اإل�سان  يحياها  ال�ي  والكنائية  الضغوطات  الوظيفة  أن  غ��  والتوتر،  لق 

Fonction métonymique    فقد سبق لش��اوس أن حدد دورها ��    –تلوح أوصل باألدب وأك�� دورانا حولھ

، مثال لإلملاع إ��  Nostradam   اصطناع األسماء األعالم مع االستعارة و�ستد�� أنا �ارلستد شعر نوس��ادام 

  و�يليكيس   Castor  ور البحر وغوامضھ حيث ت��ض أسماء مثل �استور هذه الوظيفة الظاهرة �� تركيم ص

Pulux  بوظيفة كنائية يتجاور ف��ا اإلسمان مع صور النار لـ سانت ألم  Saint Elme    و�وكبcrinite   ال�ي �ع�ي

Astre Chevelu    نجم مشّعر ألنStell a crimit    ب
ّ
و�� هذا املساق الكنائي    Comette  2�� الالتينية �� مذن

الذي بھ يتأسس البعد الكنائي و����خ   Le signifie étymologiqueيّت�ح املدلول االشتقا�� مثلما أشرنا  

من هنا   Masque3وهو بالكناية القناع   resonner avec�� الالتينية يفيد اتصا�� مع  Peronذلك أن اللفظ 

فهم األسماء األعالم وما ي��صع ف��ا من الدالالت املؤسسة ع��  نفهم اس��فاد األسمائية لالشتقاق ظه��ا ل

الكناية، ولعلنا إذا أمعنا النظر �� ما يلوح �� البحوث من وظائف مرصودة لألسمائية ظهرت لنا �� غضو��ا  

  Flotter�� تردد/تموج    -بقدر كب��  –وظيفتان هما الوظيفة اإلسنادية ونظ����ا التصنيفية فهما �ساهمان  

��  ال� العلم  االسم  و�دراج  لها  املال�سة  الدالالت  الستقطاب  اشتقا��  مدلول  إ��  وردها  الروائية  خوص 

املر�وز �� االسم العلم   La richesse onomastiqueمحضنھ الثقا�� واالجتما�� و�ذلك يتبّدى ال��اء األسمائي

�� وظ الناظر  األدب...و�قع  نصوص   �� الثانو�ة  ا�جمالية  لضرب من  إ��  ا�حقق  م�ى س��  األسمائية  ائف 

تقت��ي  -تدبرها حيث  التأو�لية  الوظيفة   �� أخرى  وظيفة  السياقات    -ع��  �عض   �� األعالم  األسماء 

األسمائية و�يحاءا��ا  دالل��ا  حزم  عن  كشفا  مكثف  تأو���  جهد  إ��   La connotationا�خصوصة 

onomastique  ف تجزم  وعليھ  والصرفية  الصوتية  أبنت��ا   �� قن�ال�� ا�حالة  بوجود   Conzalez-V  ��وني�ا 

الذي    -قصدية وا�حة �� اختيار األسماء األعالم إذ أن انتخا��ا وتخ��ها ُيحوج إ�� البحث عن صالحية االسم

الت��ير األسمائي ت��ير توجهھ تلك القصدية    Remotivassion onomastiqueسيختار إلعادة ضروب  وهو 

األسمائي االستخدام  وراء  العلمل  -املتخفية  آليات    -السم  درس  هو  األعالم  دراسة  مناط  أن  ذلك  ومسوغ 

األسماء   بھ  ��حن  وما  والداللية  اإلحالّية  وأ�عاده  العلم  االسم  اشتقاقات   �� باحثة  لها  الن��ي  االشتغال 

 واألعالم من معان مضمرة. 

 
1- Veronica Gonzalez: Approche onomastique des grandes marques de Jacques Poulin, p 10. 
2- Anna Carlestedel: Op. cit, p 48. 
3- Veronica Gonzalez : Approche onomastique des grandes marques de Jacques Poulin, p 10. 
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 : خاتمةال -7

�عدد الوظائف ال�ي تضطلع ��ا األسمائّية وال�ي تتحّرك �� فضاء أف�ار �لود    ن�حظ �� الدرس األسمائي 

ترجحت   لقد  عملنا،  طي  م��ا  مظاهر  إ��  أشرنا  ال�ي  ال��ي  الفكر  كتابھ   �� أوزاعا  املبثوثة  ش��اوس  ليفي 

عل ا�حيل  باملرجع  األسمائي  الدال  تصل  ال�ي  اإلحالية  الوظيفة  ب�ن  باألسمائية  اللصيقة  يھ  الوظائف 

الشعر    �� اطرادا  األك��  الوظيفة  هذه  أن  ذلك  وأجناسھ  األدب  بإ�شائية  األعلق  و��  الكنائية  والوظيفة 

والرواية خصوصا ملا تلقيھ ف��ما من ظالل جمالية فنية تر�� باألدب وتوفر لھ �سطا من اإل�شائية م�جبا.  

ى آخر هو "ت�خيص" األحداث أو كشف  و�ن �اشفتنا "أنا �لستاد" با�ساع الوظيفة الكنائية لتؤشر ع�� مع�

 Leهو إجراء ف�ي جما�� أوغل �� شعاب الرؤ�ة وأقوى جر�انا ع�� املواد األسمائية  1مراحل تار�خية �املة

matériau onomastique    إل��ا للقارئ ومن الوا�ح أن وظائف أخرى أ�حنا  بما يوفره من إمتاع والتذاذ 

ا األسمائية �� النصوص اإلبداعية عامة و���ي حقا بأّن تواصال �التصنيف والتعر�ف والتمي�� �شف ع��

ى جاس خالل األعمال املؤسسة �أعمال ش��اوس وما ترْت ف��ا من وظائف األعالم  -قو�ا
ّ
  - يتج�� للدارس أ�

 والّنصوص األدبية ال�ي �شتغل عل��ا األسمائية وتتصدى لها بالدرس والبحث والفسر.

ه لألسمائية باعتبارها علما يدرس أصول أسماء األعالم وتب�ن أثر هاتيك  وا�جهاز املصطل�� الذي توفر 

األسماء �� الوظيفة األدبية للنصوص وما �ع��ي بناها من عميق التحّوالت والتبدالت الصرفية وامل�جمية  

 والداللية يزّود دارس األدب بمفاتيح نفهم ��ا ك��ة من أسرار �شأة النصوص األدبية و��شائي��ا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Anna Carlestedel: Op. cit, p 49. 
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وتعریة األنساق الثقافیة  الّطقوس  

نسق الّسحر في سّیدات القمر نموذجا   
 

 

 

 ملّخص: 

طنا الضوء ع�� ما  
ّ
اعتنينا �� هذا البحث با�حياة اليومّية �� رواية سيدات القمر �جوخة ا�حار�ي. فسل

قا�� ل�حفر فيما استبطنتھ هذه  
ّ
زخرت بھ من ممارسات وطقوس فعلّية وقولّية. وقد توّسلنا بأدوات الّنقد الث

الّروائ ا�خطاب   �� الّضمور  تتقن  مضمرة  ثقافّية  أ�ساق  من  قوس 
ّ
والتوّجهات  الط األذواق   �� ر 

ّ
وتؤث ي 

قافة
ّ
الت امل�ّونة للث

ّ
 .والتمث

وألّن األ�ساق ب�ى تت�ّون بدورها من أ�ساق فرعّية �عضها معلن و�عضها مخفي، فقد خّصت هذه الّدراسة  

الّرواية،  �� ورموزه  ووظائفھ  وفواعلھ  أنواعھ  خالل  من  الظاهرة  أ�ساقھ   �� با�حفر  ال�حر  وذلك   �سَق 

 �� وهيمن��ا  �ها 
ّ
�س� آليات  فهم  و�حاولة  الثقافّية،  البيئة   �� امل��ّسبة  املضمرة  أ�ساقھ  أهّم  عن  للكشف 

لها.
ّ
 الثقافة ال�ي تمث

 
Abstract: 
 

In this research paper, I study daily life in Celestial Bodies of Jokha Al Harthi. I, 
in particular, examine verbal and concrete practices and rituals. Referring to 
analytical tools from cultural criticism, I try to unravel the intricately woven 
cultural modes in literary rhetoric, which affect the composite tastes, tendencies, 
and representations of culture.  

As modes stand for structures including hidden and visible sub-modes, I focus 
on the mode of magic, especially its manifestation in the novel, by exploring its 
types, effects, functions, and codes in order to disclose its main sub-modes 
fossilized in the culture and grasp its hiding mechanisms used to maintain its 
dominance on the culture that it represents.   
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 المقدمة:   -1

واهر اإلبداعّية
ّ
الظ الّنقد األد�ي وتنّوعت مقار�ات  الو�� 1إذا ما �عّددت مدارس  ، فإّن ذلك دليل ع�� 

 .2بأسرارها امللتصقة "با�حياة �� ثرا��ا و�� �عّدد مشار��ا "بتعقّد الظاهرة األدبّية و�صعو�ة اإلمساك 

ول�ن أثبتت منا�ج كث��ة نجاع��ا �� مقار�ة الّنصوص األدبّية و�� الكشف عن مظاهر اإلبداع وا�جمالّية   

قا��
ّ
الث الّنقد  مع  لها  انفتح  فقد  لغتھ    Cultural Criticism3ف��ا،  حيث  من  بالّنص  يكتف  لم  جديد  عهد 

ليبھ ومجازاتھ، بل تجاوز ذلك إ�� ما هو مخبوء مضمر تحت البال�� وا�جما�� وذلك باستخدام من�ج  وأسا

  �
ّ

�� الّتحليل �عمد إ�� "املعطيات الّنظرّ�ة واملن�جّية �� السوسيولوجيا والّتار�خ والّسياسة من دون أن يتخ�

 . 4عن منا�ج الّتحليل األد�ي النقدي"

قا�� 
ّ
قافية بصفة عامة  لقد �عامل الّنقد الث

ّ
اهرة األدبّية باعتبارها    5بصفة خاّصة والّدراسات الث

ّ
مع الظ

عديدة" نظر  وجهات  من  الّتحليل  مفتوحة  ثقافّية  ألّن   6"ظاهرة  كث��ة  مداخل  باع 
ّ
ات قراء��ا  �ستوجب 

األخالقية    "الثقافة دينامية �شطة وحية ومتعددة األوجھ.. يدخل ف��ا االقتصاد والتنظيم االجتما�� والقيم

 
سلوبي واإلنشائي والمقارنيالبنيوي  المنهجمن ذلك  -1

ٔ
 والسيميائي إلى جانب مناهج الّتحليل الّنفسي واالجتماعي.  واال

حمد: الّنماذج البشرّية في دنيا هللا لنجيب محفوظ، مكـتبة عالء الدين صفاقس، ط ،الّسماوي -2
ٔ
 .10، ص 2018، 1ا

ول في فترة ال -3
ٔ
هّمإ رهاصات الّنقد الّثقافي في كـتابات مثقفي نيويورك منذ بروز جيلهم اال

ٔ
ن يصفوا  لقد ظهرت ا

ٔ
ثالثينيات وقد اعتادوا ا

واخر القرن العشرين تبلورت الّسمات المعرفّية والمنهجّية للنّ 
ٔ
قد الّنقد الّثقافي الذي اّتسمت به مدرستهم باسم النقد االجتماعي. وفي ا

مريكي 
ٔ
هّمها جهود الّناقد اال

ٔ
خر من المفكرين لعّل ا

ٓ
الذي دعا إلى نقد  Vincent B Leitch فنسنت ليتشالّثقافي بفضل جهود جيل ا

وجه الثقافة. انظر للمزيد ليتش. فنسنت ب: النقد  
ٔ
دبي من القيود الشكالنية إلى الحفر في مختلف ا

ٔ
ثقافي ما بعد بنيوي يخرج الّنقد اال

على للثقافة، 
ٔ
مريكي من الثالثينيات إلى الثمانيات، ترجمة محمد يحيــى، المجلس اال

ٔ
دبي اال

ٔ
رثر2000اال

ٔ
يزابرجر ا

ٔ
: الّنقد . وانظر ا

على للثقافة، القاهرة، ط
ٔ
 .2003، 1الّثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة وفاء إبراهيم، رمضان بسطاويسي، المجلس اال

ّما في الّدراسات العربية فقد ارتبط الّنقد الّثقافي بالناقد السعودي عبد هللا الغذامي الذي مثلت مجمل كـتاباته مشروعا في الّنقد 
ٔ
ا

لسنّية معني الثّ 
ٔ
حد علوم اللغة وحقول اال

ٔ
قافي وهو يعرف الّنقد الّثقافي قائال هو: " فرع من فروع الّنقد الّنصوصي العام ومن ثّم فهو ا

نماطه
ٔ
نساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكّل تجلياته وا

ٔ
وصيغه ما هو غير رسمي وغير مؤسساتي وما هو   بنقد اال

نساق  كذلك سواء بسواء م
ٔ
ن حيث دور كّل منها في حساب المستهلك الثقافي الجمعي" الغذامي عبد هللا: الّنقد الّثقافي قراءة في اال

 .83. ص 3،2005الثقافية العربية، المركز الثقافي العرب، الدار البيضاء، المغرب، ط 
نساق الثقافية العربية ص   ،الغذامي -4

ٔ
 ..32عبد هللا: الّنقد الّثقافي قراءة في اال

ّن نّقاد الثّ  -5
ٔ
قافة  ال بد من التفريق بين الّنقد الّثقافي والّدراسات الثقافية فالّنقد الّثقافي هو نشاط وليس مجاال معرفيا خاصا بذاته ال

تون
ٔ
من  يطّبقون المفاهيم والّنظريات على الفنون الّراقية والّشعبّية والحياة اليومّية وعلى حشد من الموضوعات المرتبطة. وهم يا

دب والّتحليل الفلسفي والتحليل 
ٔ
ن يشمل نظرّية اال

ٔ
فكارا ومفاهيم متنّوعة وبمقدور الّنقد الّثقافي ا

ٔ
مجاالت مختلفة ويستخدمون ا

ّما مصطلح
ٔ
نثروبولوجية إلخا

ٔ
الّدراسات الثقافّية فليس مصطلحا   الّنفسي وعلم العالمة والنظرية الماركسّية والنظرّية االجتماعّية واال

وراق عمل في  1971سنة  Birminghamث شرع مركز الّدراسات الثقافية المعاصرة بمركز برمنجهام جديدا حي
ٔ
في نشر صحيفة ا

 Popular والثقافة الشعبية Media والتي تناولت وسائل اإلعالم Working papers in Cultural studiesالّدراسات الثقافية 
culture دب

ٔ
 Social والحركات االجتماعية  gender related issues لجنوسةوالمسائل المرتبطة باLiterature واال

movements والحياة اليوميةeveryday life ،رثر: الّنقد الّثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة وفاء إبراهيم
ٔ
يزابرجر ا

ٔ
.ا

على للثقافة، القاهرة، ط
ٔ
 . 30، ص2003، 1رمضان بسطاويسي، المجلس اال

مريكي من الثالثينيات إلى الثمانيات، ص النقد  -6
ٔ
دبي اال

ٔ
 . 104اال
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واملعنو�ة واملعتقدات الدينية واملمارسات النقدية واألبنية السياسة وأنظمة التقييم واالهتمامات الفكر�ة  

 1والتقاليد الفنية "

قا�� " الّتصنيف املؤّسسا�ي للّنص بوصفھ وثيقة  
ّ
وانطالقا من هذه املعطيات النظر�ة تجاوز الّنقد الث

ا�خط ع��  االنفتاح  إ��  ا�خاص"جمالّية  اإلفصا��  نظامھ  لھ  أوسع  ثقافّية  ظاهرة  بوصفھ  فتغ��ت    2اب 

املضمرة األ�ساق  عن  بحثا  القراءة  �غّ��ت مجاالت    3اس��اتيجيات  كما  األدبّية  األعمال   �� ��ا  املصّرح  غ�� 

عبية وا�حياة اليومّية وحشدا من املوضوعات املرتبطة"
ّ

قافة الش
ّ
ال   4البحث لتشمل "الفنون الّراقية والث

 .5سيما ما اتصل م��ا بالهام��ي، فقد أصبح للمهّمش والعر��ّي وغ�� الّرس�ي م�انتھ وقيمتھ

"كث�� من متغّ��ات ا�حياة اليومّية املعيشة �� مستو�ا��ا ا�ختلفة خاّصة تلك   تّم ذلك بااللتفات إ�� وقد 

أو   السوقّية  ورّ�ما  املهّمشة  األوساط  الوضيعة.املستو�ات   �� واملمنوعة  املرفوضة  املواضيع  من  والكث��   .

 ".6األ�اديمّية ال�ي لم يكن يأبھ بتأث��ها أحد من قبل

اعت��ت تافهة    من أهّم املواضيع ال�ي ُهّمشت �� املا��ي ألّ��ا  everyday lifeوضوع ا�حياة اليومية  م  ويعت��

مبتذلة ال جدوى م��ا لذلك ف�ي غ�� جديرة باالهتمام، ولكّ��ا تحّولت إ�� مشغل جوهري للعديد من العلماء  

ة ما �عد ا�حداثة ألّن ترك�� هؤالء قد  واألن��و�ولوجيا �� ف��   واملفكر�ن ال سيما الفالسفة وعلماء االجتماع

انصّب ع�� خ��ات الّناس "وممارسا��م املتكّررة �� ا�حياة اليومية ومواقفهم ومعتقدا��م وأساليب آرا��م مع  

 .7اهتمام خاص بكيف يجسدون خ��ا��م"

الذ الّرمز  "يتموضع  الفضاء  ومع  اآلخر  مع  والّتواصلية  السلوكّية  أ�عاده  ب�ل  اليومّي  ال  ففي  يحيلنا  ي 

.وهكذا 9الذاكرة ا�جماعية  8فحسب إ�� موقع الفرد أو ا�جماعة، بل أيضا �ستفّز وتث�� تمظهرات اليومّي 

قا�� إ�� الظواهر األدبّية يحفر بأدوات من�جّية متنّوعة متعّددة فيما نقلھ ا�خطاب األد�ي  
ّ
التفت الّنقد الث

 
 نفسه  -1
 . 229، ص 2006، 1قطوس بسام: المدخل إلى مناهج الّنقد المعاصر، دار الوفاء، اإلسكندرية مصر، ط -2
وائل ال -3

ٔ
ساسية التي قام عليها الّنقد الّثقافي " يعد لفي ستراوس من ا

ٔ
نساق المضمرة هي من المفاهيم اال

ٔ
ذين نقلوا مصطلح النسق  اال

نثروبولوجية سنة 
ٔ
 . 1957إلى الحقل الثقافي في دراسته اال

 . 30الّنقد الّثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية ص -4
عمال  -5

ٔ
فضل اال

ٔ
عمال محددة بوصفها ا

ٔ
دبّية ويحاربها ويحاول إبعاد المتلقي عن التفكير في ا

ٔ
" إن الّنقد الّثقافي يرفض المعيارية اال

شكال الخطاب بغض النظر عن مدى القدرات  ال
ٔ
نتجتها ثقافة معينة لكونه ال يؤمن بفكرة النص النخبوي فهو يتناول بالّدراسة كل ا

ٔ
تي ا

دبي النخبوي فقط هو من يستحق الّدراسة بوصفه حامال للمعايير الجمالية البالغية التي بذل 
ٔ
البالغية المتوفرة للنص فليس النص اال

دبي جل ا
ٔ
شكالها المختلفة كالنكـتة والحكايات الشعبية النقد اال

ٔ
نواعها وا

ٔ
هتمامه في دراستها متجاوزا العديد من الخطابات الشعبية با

 . 13" خلباص حمادي إسماعيل: الّنقد الّثقافي مفهومه منهجه إجراءاته مجلة كلية التربية واسط، العدد 
 .73، ص 2004، سنة 51عالمات، ج صالح: إشكالية المنهج في الّنقد الّثقافي، مجلة  ،رزق  -6
 223الّنقد الّثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ص -7
 كذا. -8
ساسية لمقاربة الفضاء المديني والتغير االجتماعي  ،اليحياوي -9

ٔ
 . 2010ماي  31شهاب المفاهيم اال
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ٔ
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ومن العادي�ن  للّناس  اليومّية  ا�حياة  تفاصيل  وأساليب    من  ومعتقدا��م  وطقوسهم  وتقاليدهم  عادا��م 

 تفك��هم وطرائق عيشهم. 

قا�� فقد اعت��ت   
ّ
ها باعتبارها صا�حة ناجعة للّنقد الث

ّ
و�ذا ما �عامل نّقاد الثقافة مع الّنصوص األدبّية �ل

ا�جتمع الف�ي من  ال�ي "�ستع�ن و�ستلهم ماد��ا و�ناءها  اإل   1الّرواية  الفضاءات  أك��  بداعّية خصو�ة  من 

االجتماعية وللمظاهر  التار�خية  "للمعالم  استحضارها  �سبب  قافّية 
ّ
الث "لألش�ال    2للّدراسة  واخ��ا��ا 

. وألّن هو���ا لد��م تتجاوز "البناء اللغوي وال��اكيب ا�جاز�ة إ�� محاولة تأسيس  3الثقافة املادية والروحية "

 .4خطاب جديد يتعالق مع ال�ائنات واألشياء ويعيد صياغة عالقتھ بال�ون"

ا�حار�ي القمر �جوخة  انتباهنا عند قراءتنا رواية سّيدات  لفت  أك�� ما  ال�ي   5وألّن  "للمخّيلة  انتصارها 

ساء  أعادت ع��ها
ّ
وأخذها القارئ    6والعبيد بل و�عض الّرجال"  كتابة تار�خ املهّمش�ن من خالل أصوات الن

ط الّضوء    ، فقد ارتأينا إعادة قراءة الّرواية 7إ�� "أغوار ا�جتمع العما�ي وطقوسھ وعاداتھ"
ّ
قراءة ثقافّية �سل

بأ�ساقها الثقافّية ما ظهر م��ا وما    ع�� طقوس ا�حياة اليومّية كما نقلها ا�خطاب الروائي وتحاول اإلمساك

نا لم نجد �� حدود ما توّصلنا إليھ من دراسات اهتمت با�حفر �� املمارسات  
ّ
بطن.وقد �جعنا ع�� ذلك أن

�سّ��ها وتوجهها وذلك رغم    8باعتبارها طقوسا دالة رامزة تكشف عن أ�ساق  واأل�شطة اليومية �� الّرواية 

 .9قبالهم ع�� دراس��او�   ا�شغال الكث��ين بالّرواية

 
هوار في الّرواية العراقية دارسة في ضوء الّنقد -1

ٔ
صواب هللا عروبة جبار: اال

ٔ
  .2013الّثقافي، رسالة ماستر جامعة البصرة،  ا

ار ص  ،وز قند -2
ّ
نساق الثقافية في رواية الشمعة والدهليز لـ الطاهر وط

ٔ
، مذكرة مقدمة لنيل رسالة ماجستير، جامعة 26تركية: اال

   https://bit.ly/3dZYRq1البويرة، الجمهورية الجزائرية، انظر الرابط 
شكال الثقافية في  ،دبار -3

ٔ
 . الّرواية الجزائرية، المجلة الثقافية الجزائرية، جواننعيمة: تجلي اال

نساق الثقافية في رواية الشمعة والدهاليز لطاهر وطار رسالة ماجستير، جمعة الجزائر  ،ز قندو  -4
ٔ
 . 2015تركية: اال

وال وقد ترجمتها إلى اإلنجليزية مارلين بوت  2019، وتوجت سنة 2010صدرت الّرواية سنة  - 5
ٔ
جرام   Marilyn Boothبالترجمة ا

ٔ
بــ "ا

دبّية العالمية جائزة مان بوكر الدولية Celestial Bodies سماوية
ٔ
شهر الجوائز اال

ٔ
 The Man Booker International. وبالفوز با

prize  .ثانيا 
سارة: المهمشات يعدن صناعة الماضي: قراءة في رواية سيدات القمر لجوخة الحارثي، انظر الرابط:  ،الشمري  -6

https://bit.ly/3aZ7sas 28/7/2019، تاريخ النشر.  
 . 2018 –سلسلة رؤى نقدية  -صرية اللبنانيةمحمد: تخييل الذات والتاريخ والمجتمع: قراءة في روايات عربية الدار الم ،برادة - 7
نساقا تهيمن عليها وتوّجهها وال نظف - 8

ٔ
ّن لكّل ثقافة ا

ٔ
داة مركزّية في مشروع الّنقد الّثقافي الذي يرى ا

ٔ
ر  يعتبر الّنسق المضمر مفهوما وا

ّنه ا تكون مضمرة 
ٔ
غوية والجمالّية ال

ّ
نساقها الل

ٔ
دبّية بالبحث فقط في ا

ٔ
مطمورة منغرسة في الخطاب، انظر المزيد بها في الّنصوص اال

نساق الثقافية العربية،
ٔ
، 5المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  حول هذا الموضوع الغذامي عبد هللا: الّنقد الّثقافي قراءة في اال

2012 . 
بجائزة   بعد فوز الّرواية 2019ة ، فإّن العدد تضاعف في سن2010لئن ظهرت دراسات نقدية حول سيدات القمر منذ صدورها سنة  - 9

ن خصصت لها مجلة " ميريت الثقافية الشهرية االلكـترونية ملفا
ٔ
دّل على هذا الّتضاعف من ا

ٔ
بعنوان " سيدات   المان بوكير وليس ا

ن التاريخ  الطائي عزيزة: القرية مخزو  مقاال نذكر على سبيل المثال من هذه المقاالت 11القمر تفكيك مركزية السرد العربي" تضمن 
سيا: مفردات الفلكلور في سيدات القمر، مقالتي فريدة مرجعية التراث الشعبي في سيدات القمر، السلطي سعيد:

ٓ
  وتحوالته، البوعلي ا

غسطس 
ٔ
   .2019قراءة سيميائية لرواية سيدات القمر، . انظر عدد ا

https://bit.ly/3dZYRq1
https://bit.ly/3aZ7sas
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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من أهم مشاغل الدراسات األن��و�ولوجية وتتمثل أساسا ��" �ل سلوك فردي أو   rites1�عت�� الطقوس 

ل طقوسّيتھ وأبرزها الّتكرار وهذا الّسلوك لھ مع�ى ووظيفة..  
ّ
جما�� يل��م بمجموعة من القواعد ال�ي �ش�

قوس �عد ممارسا�ي يكشف عن طا�عها الّدي�ي  
ّ
والّ�حري من خالل معان��ا ووظائفها ال�ي تظهر ع��  وللط

مستوى العامل�ن ��ا، وهذه املمارسات حّمالة بالضرورة �جموعة من الّتصورات ذات معان وأهداف ف�ي  

اعتباطية" �لية  2ليست عشوائية وال  وأ�ساقا  ب�ى  باعتبارها  الطقوس  مع  تم ّالتعامل  األساس  . وع�� هذا 

من �سق دعوة    3اليومي وتت�ّون بدورها من أ�ساق فرعّية �أن يت�ّون �سق الّضيافةت�ّون املعيش املش��ك  

بة حيث �ّل عنصر وموضوع وذات وعالقات عابرة  4و�سق استقبال و�سق إطعام ...
ّ

. إّ��ا شبكة "دقيقة ومرك

  و�ّل األحداث املهّمة و�ّل فكر وفعل وعالقات... أ�خ، ال تأخذ قيم��ا إال بارتباطها بال� 
ّ
ّل وال تأخذ معناها إال

مولية و��ا"
ّ

 .5�� الش

قوس ��
ّ
وطقوس الّضيافة    6، مثل طقوس الزواج وطقوس الّنفاسسّيدات القمر  و�ذا ما �عددت الط

ها أّ��ا ممارسات وأ�شطة قولّية وفعلية  
ّ
وطقوس الّسفر... و�ذا ما تنّوعت وظائفها فإّن الذي يجمع بي��ا �ل

منظمة ومكّررة ويش��ك �� ممارس��ا األفراد املنتمون إ�� املؤسسة االجتماعّية ال�ي تحتفي ��ا الّرواية . ولعّل  

انتظام وتكرار قوس من 
ّ
الط �� هذه  لتفاعل    ما  لنا مسّ��ة  ثقافية بدت  أ�ساقا  وداللة ووظائف ما يجعلها 

مة لتواصلهم. 
ّ
 األفراد منظ

 
خرى قر -1

ٔ
ّهمها المناسك والشعائر. وقد اّتفق علماء ال تتضّمن المعاجم العربية كلمة" طقس" ولكّنها تضّمنت كلمات ا

ٔ
يبة منها لعّل ا

مة التي ينخرط فيها 
ّ
ّنها ضرب من الممارسات الرمزّية المنظ

ٔ
نثروبولوجيا مثل إيميل دوركهايم ومارسيل موس وفان جينيب على ا

ٔ
اال

ش
ٔ
فعالهم الجماعية والفردية. ولئن ا

ٔ
تية من"الّناس بكـثافة وبمختلف فائتهم، وتكاد ال تخلو منها ا

ٔ
" في Riteارت لفظة طقس المتا

يضا إلى Ritusالالتينية من "
ٔ
قوس يشمل ا

ّ
نشطة المقّدسة وتنظيمها في إطار احتفالي فإّن مجال الط

ٔ
داء اال

ٔ
" إلى الكيفّية التي يتّم بها ا

نشطة االقتصادّية والسياسّية والرياضّية، 
ٔ
نشطة والممارسات غير الدينّية بما في ذلك اال

ٔ
فعال الّتواصل والّتبادل جانب ذلك اال

ٔ
وا

قوس وجبروت الرموز: قراءة في الوظائـف والدالالت ضمن  
ّ
فراد في معيشهم اليومي. انظر: المحواشي منصف الط

ٔ
التي تتّم بين اال
نثروبولوجيا والعلوم االجتماعية، الرابط مجتمع متحّول

ٔ
: المجلة الجزائرية في اال

https://journals.openedition.org/insaniyat/4331 
نثروبولوجية بمدينة الشريعة ،حميدة -2

ٔ
ة التبسية لبعض المعتقدات الشعبية دراسة ا

ٔ
رسالة دكـتوراه الجزائر،   ،نسيمة: تمثالت المرا

 . 56ص ، 2017
عمال المؤتمر الدولي الثامن للغة انظر  -3

ٔ
دب. ضمن ا

ٔ
داب حسن السلوك عند العرب من خالل كـتب اال

ٔ
حراثي هاجر، الّنساء وا

  .2018العربية دبي 
دب 4

ٔ
داب حسن السلوك عند العرب من خالل كـتب اال

ٔ
  .انظر حراثي هاجر، الّنساء وا

سلوب في الحياة اميشيل: تامل العالم ،مافيزولي -5
ٔ
  ،الجتماعية، ترجمة فريد الزاهي، المجلس العلى للثقافة، القاهرة: الصورة واال

 75. ص .2005
نساق اليومية: نسق الحياة اليومية في رواية سيدات القمر نموذجا. منشور ضمن   هاجر: ،حراثي -6

ٔ
في التعدد الصوتي وتعرية اال

عمال المؤتمر الخامس للتعلم والتعليم بجامعة صحار
ٔ
 .2019،ا
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ط عليھ الضوء �سب قّوة حضوره �� الّرواية  1وقد رأينا أن نصطفي طقس الّ�حر
ّ
و�� ا�حياة    وأن �سل

ل أيضا أقدم  "االعتقاد بقوى الّ�حر ليس منتشرا �� جميع أرجاء العالم فقط،   ، وألّن 2بصفة عاّمة
ّ
بل �ش�

�� حياتنا املعاصرة  صيغة لفلسفة ا�حياة والّد  ين فقد عاش هذا االعتقاد آالف السن�ن وما نزال ن�حظھ 

. وتحفل سيدات القمر بالتصّورات املاورائية "ع�� أّن هناك �ائنات �عيش إ�� جانب اإل�سان تدركھ  3هذه

رة ألّ��ا توّجھ الّسلوك اليومي وتنتج    .4وال يدركها و�� تفوقھ قدرة ع�� ا�حركة والقوة"
ّ
وهذه التصّورات مؤث

الت الفردّية، وا�جماعّية. 
ّ
 العديد من املمارسات القولّية، والفعلّية، والتمث

 �ّسرت للقارئ ا�خروج بتصّور  
ّ
وقد �ّجعنا ع�� هذا االختيار ما عمدت إليھ ال�اتبة من تقنيات سردّية

�� سياق اجت يومّي  ال�ي  شامل عن واقع  والشرائح االجتماعّية  الفئات  تفاعلت فيھ مجمل  ما�ّ� دينامي�ّي 

ها مشدودة إ�� �سق الّ�حر
ّ
- باعتباره منتجا "للطمأنينة والقدرة    5كشفت أف�ارها وطقوسها، وقد بدت �ل

 . 6ع�� الّسيطرة ع�� ظواهر ا�خوف والقلق والتأّزم االجتما�� -�ى و�ن �انت واهمة ح

ل طقس ال
ّ
ّ�حر �� الّرواية باعتباره �سقا ظاهرا من خالل ممارسة األفراد لھ، وما �� أنواعھ  فكيف �ش�

وكيف يؤدي ا�حفر �� طقوسھ الفرعّية إ�� �عر�ة أ�ساق أخرى مضمرة،    ووظائفھ؟ورموزه،    وداللتھ،  أ�عاده،

 ولكّ��ا فاعلة فعلها �� الذائقة والّتصورات ومجمل املمارسات؟ 

 
خذ موضوع  -1

ٔ
هوت وعلماء النثروبولوجيا. فتوّصل بعضهما

ّ
 السحر نصيبا كبيرا من اهتمام العديد من الفالسفة والمؤّرخين وعلماء الال

) إلى اعتباره نموذجا بدائيا للّدين قابال للتكيف معه بحيث يستطيع الّدين والّسحر التعايش معا  1903-1820مثل هربرت سبنسر (
خر مثل تايلور 

ٓ
من "الباقيات" من عناصر الثقافة البدائية التي استطاعت البقاء على قيد الحياة في العالم المعاصر.  واعتبره البعض اال

ولى 
ٔ
و استعطافها "فإنه يضعه في المرحلة اال

ٔ
على من قدرة البشر، ومحاولة لىسترضائها ا

ٔ
نه"إيمان بقوى ا

ٔ
ّما جيمس فريزر الذي عرفه با

ٔ
ا

ما من منظور علم االجتماع، فقد   طور الفكر اإلنساني: من السحر إلى الدين إلى العلم.ضمن النموذج الثالثي الذي قدمه لمراحل ت
ٔ
ا

لهة واعتبره نظاما موحدا من المعتقدات  
ٓ
ولية للحياة الدينية" حصر الّسحر في نطاق اال

ٔ
شكال ا

ٔ
رفض إميل دوركايم في كـتابه "ا

 
ٔ
ّن الّدافع الّديني قد تطّور قبل الّسحر  والممارسات يختلف عن الدين في وظائـفه االجتماعية. ثّم ذهب ابن ا

ٔ
خته مرسيل موس إلى ا

قوس والمفاهيم المرتبطة بالقدسّية  
ّ
فراد اّتخاذ الط

ٔ
 الّسحر عندما قرر اال

ٔ
شكال الّتعبير عن المجتمع، ثّم نشا

ٔ
حد ا

ٔ
فقد كان الّدين ا

كـثر فروع المعرفة تناوال للّسحر خاص
ٔ
نثروبولوجيا ا

ٔ
نفسهم. ولعّل اال

ٔ
ة خالل القرن العشرين عندما ارتحل علماؤها االوائل  ومالءمتها ال

خرى مثل مالينوفسكي (
ٔ
نحاء العالم لدراسة الّنظم العقائدية والوظائـف االجتماعّية وطقوس الّثقافات اال

ٔ
) 1942-1884في جميع ا

وين: السحر مقدمة قصيرة جدا، ترجمة رحاب ص 1973 -1881ورادكليف براون (
ٔ
الح الدين، مؤّسية هنداوي ). انظر المزيد في:ديفيز ا

 . 19. ص 2013، مصر، 1للتعليم والثقافة، ط 
خر بالّرواية -2

ٓ
دبي تعلق بعضها بالشعر واتصل بعضها اال

ٔ
وهي بحوث مفيدة، ولكنها لم  تناولت بحوث كـثيرة عالقة الّسحر باإلبداع اال

نساقا مضمرة. في 
ٔ
دب باعتباره نسقا ثقافيا يخفي ا

ٔ
عالقة الّسحر بالشعر، انظر على سبيل المثال ال الحصر تتطرق إلى الّسحر في اال

الفواز علي الحسن سرديات  ،. وانظر عن دراسة الّسحر في الّرواية2004المناعي مبروك الّسحر والشعر دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
نفس لعبده الخال على الرابط

ٔ
 . 9/7/2019تاريخ النشر  https://bit.ly/3b22J7M الّسحر في رواية ا

شياء بدايات الثقافة اإلنسانية ـ ترجمة كامل إسماعيل، دار المدى للنشر والثقافة، دمشق  -3
ٔ
صل اال

ٔ
 .  288ص  2006يوليوس ليبس ا

جل المال والسلطة والجنس دراسة سسيولوجية  -4
ٔ
نثروبولوجية الدار المتوسطية عبدلي سعيد الحسين: الّسحر في تونس من ا

ٔ
ا

 . 27ص  ،2018، تونس، 1للنشر ط
و فعلّية.  -5

ٔ
عام ..... ممارسات سحرّية قولّية ا

ّ
 للّزواج والموت والّنفاس والّنوم والّسفر والط

نثروبولوجية الدار   ،ّوناس -6
ٔ
جل المال والسلطة والجنس دراسة سسيولوجيةا

ٔ
المنصف: مقدمة كـتاب الّسحر في تونس من ا

 . 10ص   ،2018، 1متوسطية للنشر طال

https://bit.ly/3b22J7M
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 ثقافیا:في تجلّیات الّسحر نسقا  -2

ل �� "�ّل األ�شطة ال�ي يمارسها �عض األفراد وال�ي  
ّ
قافة و�تمث

ّ
�عت�� الّ�حر من األش�ال األولّية األزلّية للث

ھ    1تبدو �� معظمها غامضة وملفتة
ّ
لالنتباه سواء من حيث مقاصده أو الوسائل املعتمدة �� ممارستھ. إن

محسوسة و�أنھ عالم من ا�خوارق  بالّتا�� جّو طقو��ي خاص ت
ّ
تآلف فيھ جملة من العناصر ا�حسوسة والال

 2يتحّول فيھ املستحيل إ�� ممكن، الّسهل إ�� صعب وال�جيب إ�� مألوف والغيب إ�� معلوم".وال�جائب 

�عملّية  كما وردت �� "سّيدات القمر" قد اقت��ى مّنا أّوال القيام  و�ّن البحث �� أ�شطة الّ�حر وطقوسھ

الّرواية لفصول  دقيقة  هرة    استقراء 
ّ
الظا ع��  الّدالة  والفعلّية  القولّية  املمارسات  �ّل  الستقصاء  ها 

ّ
�ل

ما    3الّ�حر�ة   �� ذلك  �عدد صو�يساعدنا  الّرواية من  بھ  تجسم من خالل أصوات   4Polyphony�جت 

وا الّرجال  من  فئاتھ  بمختلف  ا�جتمع  ألصوات  ل�ن 
ّ
املمث م�ن 

ّ
واألسياد  املت�ل والعبيد  واألطفال  ساء 

ّ
لن

�جات
ّ
 .8وأ�حاب املهن 7واألمثال 6واألساط�� 5واملهاجر�ن والّتجار، وأصوات الل

وقد بدت لنا �ل هذه األصوات دالة �اشفة عن الظاهرة الّ�حر�ة ألّ��ا تنقل تفاصيل املعيش املشدود  

ملكررة ال�ي تجتمع �ل الفئات ع�� ممارس��ا  إ�� ال�حر من خالل جملة من املمارسات ال�حر�ة املنظمة ا

و�ن اختلفت أنواعها ووظائفها. لذلك فدراسة ال�حر بوصفھ �سقا ثقافيا ال �ع�ي " عزلھ عن سياقھ الكب��  

بوصفها مفهوما يحيل إ��   ألنظمة العقلية والالعقلية  Vincent leitchالذي يضم ما أسماه فنسنت ليتش  

 . 9شبكة متداخلة من األ�ساق واملمارسات الفاعلة �� ثقافة من الثقافات

 
 .65ص نفسه،  -1
 . 65الّسحر في تونس ص  -2
همها تمّثل في الّتعّدد الصوتي وقد ساعدنا على هذا االستقصاء ما اّتسمت به الّرواية -3

ٔ
باعتباره  Polyphony من ظواهر سردية لعل ا

غات المتفاعلة في العال
ّ
ساليب والل

ٔ
صوات واال

ٔ
صواتا تجعلها "ذواتا ضربا من الحوار بين اال

ٔ
م الروائي تفاعال يمنح الشخصيات ا

انظر الحسحوس محمد التعّدد الصوتي في رواية الجسد وليمة لفرج الحوار، مكـتبة عالء الدين صفاقس تونس   اجتماعّية تاريخّية.
 . 13.ص 2019

ّول ظهور له في دراسة باختين  polyphonyالتعدد الصوتي  -4
ٔ
للمالفيظ الروائية لدى دوستويفسكي   Bakhtinمصطلح نفدي كان ا

عدد الّصوتي هو الحوارّية 
ّ
خرى   dialogismوقد استعمل مصطلحا رديفا لل

ٔ
راء ا

ٓ
صوات وا

ٔ
ي قول مسكون با

ٔ
ن ا

ٔ
وقوام هذا المصطلح ا

خرين، ولذلك فالقائل ليس بالضرورة هو مصدر القول بل هو مشارك 
ٓ
و   فيه.لقائلين ا

ٔ
صواتا ا

ٔ
وكل خطاب ملتبس بخطابات ثاوية فيه ا

ها جميعا. انظر 
ّ
و كل

ٔ
شكاال ا

ٔ
و ا

ٔ
 Esthétique et théorie du roman tel Gallimard, 2011.P152 لغات ا

بيض" الحارثي جوخة، سيدات   -5
ٔ
يل في الضاحية البسة ا

ّ
بوى شافها في الل

ٔ
حر غّيب عقلها وخالها خادمته.. ا

ّ
مك صارت مغّيبة السا

ٔ
"ا

داب بيروت طا
ٓ
 .129ص  .2019، بيروت 5لقمر، دار اال

خر"ص  -6
ٓ
صبح كل نصف يبحث عن نصفه اال

ٔ
ربع، ثم شطرهما نصفين، فا

ٔ
 .43" إّن البارئ خلق الّناس يمشون على ا

 . 40جارك وال تنام عصر، نفسه، ص  ،كاسر -7
يها الّسيد العظيم الّراجل القاهر الجّبار القادر  مثل قول الساحر: " -8

ٔ
 قطعت نجية عن عّزان بحق هذه  يا ا

ّ
ن إال

ٔ
العفريت العظيم الشا

لقيت بينهما العداوة والبغضاء كعداوة الماء والّنار ص 
ٔ
رواح الروحانّية وفّرقت بينهما كافتراق الّنور والظلمة وا

ٔ
 . 182اال
خر صورة الّسود في المتخّيل العربي الوسيط، المؤسسة العربية للد ،نادر ،كاظم - 9

ٓ
، ص  1،2004راسات والنشر، ط تمثيالت اال

101 . 



قوس
ّ
نساق الثقافية  الط

ٔ
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وتجّنبا للتكرار �� عرض األمثلة جّردنا من الّرواية أك�� األصوات داللة ع�� هذا الطقس و�ّو�نا ذلك ��  

 جدول يضمّ الصوت ال�اشف لنسق ال�حر فاألقوال ا�حققة لذلك: 

الصوت ال�اشف  

 لنسق الّ�حر 

 األقوال ا�حققة للكشف عن �سق ال�حر 

 ساملة  
"ليش يا حّبة عي�ي تر�دي أّن �سم��ا ع�� اس�ي وأنا حّية أرزق ... تتفاء�� �� باملوت؟ من 

 12ص   أجل أن تخلف�ي البنت".

 عبد هللا 
ا�� لتكمل أر�ع�ن "قّررت ساملة أّن الوقت قد حان ل��جع ابن��ا وحفيد��ا إ�� بلدها العو 

 13الّنفاس �� بيت أّمها وتحت رعاي��ا". ص 

 ساملة  

وترّ�ي  أّمها  �ساعد  بركة  والبنت  ببنت  تبكرت  حرمتك  هذه  عبد هللا  يا  ولدي  يا  "اسمع 

إخو��ا نر�د للّنفساء أر�ع�ن دجاجة حّية وزجاجة عسل من عسل ا�جبل األص�� وزجاجة 

 13سمن بقر بلدي. " ص 

 ساملة  
ع��  حم 

ّ
ال� ووّزع  ع��ا شاة  واذبح  فّضة  بوزنھ  احلق شعرها وتصّدق  أسبوعا  تكمل  ا 

ّ
"مل

 13الفقراء" ص 

 . 14"اذبح عن لندن وأحضر عشر�ن دجاجة حّية المرأتك الّنفساء". ص  ساملة 

 عبد هللا  
"ومّيا طبخت وليمة كب��ة بمناسبة البيت ا�جديد �� مسقط ودعت �ّل صديقا��ا". ص 

15 

 ظر�فة  

�� ع�ن  باسم هللا  ا�حبيب  هم صّل ع�� 
ّ
الل الّن�ي  هم صّل ع�� 

ّ
الل ما شاء هللا  "باسم هللا 

ا�حاسد ما شاء هللا البكر بنت والبنت ترّ�ي إخو��ا عشرة صبيان ي�حقوها إن شاء هللا".  

 21ص 

 21"إّياك يا مّيا أن تقومي ألحد". ص  ساملة  

 ساملة  
ل للّنفساء..  ز�ن  ما  أر�ع�ن "لكّنھ  لها  جاب  هللا  عبد  حّبا�ي  مادام  املم�ح  الّسمك  يش 

 22دجاجة". ص 

 أسماء 
"اسم�� يا أمي ال بّد أن �عل�ي هذه ا�خلطة ملّيا كما قال صاحب كتاب فاكهة ابن السبيل 

 24إّ��ا م�ّونة من ...". ص 
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 ساملة 
أصنع البن�ي.. أنا رّ�يت خمسة نفوس   �علم�ي إ�ش  1أنا ال أحتاج لكتب الطب والدخاتر

م�ي ��يء " ص 
ّ
 24وما أحد عل

 أسماء 
"�عا�� يا مّيا أثبت الطّب ا�حديث أّن الّتمر مفيد للّنفساء مثلما ورد �� القرآن ح�ن هّزت  

   24السيدة مر�م الّنخلة فتساقط عل��ا رطبا جنيا" ص 

   24"د�� عنك مّيا ستأ�ل لوحدها". ص ساملة  

 24"ستأ�ل لوحدها ألّن ف��ا نجاسة وال يجوز أن �شارك الّناس األ�ل". ص  ؤذن زوجة امل

 أسماء  
إّن  فقال  حائض  ي 

ّ
إ� فقالت  وب 

ّ
الث ناولي�ي  عائشة  يا  هللا  رسول  قال  هر�رة  أ�ي  "عن 

دة لكن حرمة املؤذن". ص 
ّ

 34حيضتك ليست �� يدك... كنت متأك

 عبد هللا  
الّر�حان "لم أجد من أسألھ كيف ماتت   إّن �جرة  أّمي ح�ن ك��ت سألت عّم�ي قالت 

 30قتل��ا". ص 

 42"نحرت ناقت�ن ... �ان أخوها يم��ي ع�� قدميھ". ص  الّراوي 

 عبد هللا  
ص   "�� م�ان من هنا �انت �جرة الّر�حان ال�ي اقتلع��ا أّمي فقتل��ا وها أنا أ�اد أشّمها"

47 

 الّراوي 

ساء
ّ
صباح وعصر ومساء مرق الّدجاج الطازج بصاق ظر�فة و�� تنفث  الّزائرات �ّل    "الن

�� وجھ الّرضيعة وتتمتم باألدعية األقمطة البيضاء ولسان الّرضيعة الّصغ�� وأظافرها  

 49ال�ي منعت من قّصها كيال تصبح لّصة �� املستقبل" ص 

 ميا  
هر والبطن وا�حاجة  

ّ
ديد وآالم الظ

ّ
املاّسة لالستحمام  "�ّل ما �شعر بھ هو اإلرهاق الش

 49...وأّمها سمحت لها أخ��ا أن �ستحم، ولكن بدون أن يمّس املاء شعرها". ص 

   50"ال��د يتصّيد الّنفساء و�ذا أصا��ا فإّن ح�ى الّنفاس قاتلة". ص  ساملة 

 .51"أحمد ضفائره ترفرف �� الهواء وحرز الفّضة ع�� عنقھ". ص  الّراوي 

 .40ص  تنام عصر" "�اسر جارك وال  ظر�فة  

 ظر�فة  
الّر�حان أخذوها   أّمك حّية، حّراس �جرة  ...أّمك حّية  يا ولدي عبد هللا  لم تمت  أّمك 

 56لكّ��ا حّية.. ص 

 الّراوي 
أعّدت ظر�فة صينية كب��ة مأل��ا بأصناف من األطعمة املعدة ملّيا الّنفساء: �حن من 

والّسمن، �حن   بالقرنفل  املطبوخ  والّدجاج  بالعسل، كمية من األرز  الرقاق  خ��  من 
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الّتفاح وال��تقال واملوز، وملء مغرفة كب��ة من ا�حلوى. غطت ظر�فة الصينية ووضع��ا  

سعيد  الشيخ  وقلعة  والبيوت  الف�ج  قناة  اجتازت  ساملة  بيت  من  خرجت  رأسها  ع�� 

ر�ق إ��  
ّ
الفضاء  طر�قها حّ�ى أصبحت ��    املزارع.. واصلت واملدرسة ... ح�ى أف��ى ��ا الط

أنزلت   تماما  �عرفها  ال�ي  الّ�خمة  البيضاء  ا�حصاة  أسفل  فت 
ّ
توق املزارع  �عد  األجرد 

ظر�فة الصينية عن رأسها وجثت ع�� ركبت��ا وقالت بصو��ا ا�جهوري يا بقيعوه". ص 
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 ظر�فة 
يا   لنا نصيبنا هذا من بقيعوه."يا بقيعوه  أ�لنا هذا نصيبك ود��  لنا  . هذا أ�لك ود�� 

 59خراثة ميا بنت ساملة دع��ا �� حالها وال تضر��ا وال تضري املولودة". ص 

 الّراوي 

يوم�ن  قبل  بھ  قامت  املشوار  هذا  للعوا��  العودة  رحلة  و�دأت  واقفة  ظر�فة  انتصبت 

فقط من أجل أن تبعد الّضرر عن زوجة اب��ا النفساء وحفيد��ا وقامت بھ أيضا قبل 

 59حليفها دائما ص  ذلك مرات ومرات و�ان النجاح

 الّراوي 
لم �غضب ا�جنّية بقيعة ال �� مدة تخّصص ظر�فة �� خدم��ا وال �� عهد أّمها من قبلها  

 59إال �� تلك املّرة ح�ن �حروا أّم عبد هللا و�� �� الّنفاس". ص 

 الّراوي 

هن �عرفن "من قبل ظر�فة قامت أّمها ��ذا الواجب ومن قبل أّمها قامت بھ جّد��ا  
ّ
و�ل

أدّق األسرار عن بقيعة ا�جنّية ال�ي تختّص باف��اس �ّل نفساء ال تطعمها من طعامها".  

 59ص 

 الّراوي 
ال�ي تقام �ّل شهر �� الّ�حراء    1"عنكبوتة �� �� ا�حقيقة املاما الك��ي �� حفالت الّزار

 60خارج حدود العوا�� وقلع��ا ومزارعها". ص 

 الّراوي 

ن يوما �ان ع�� مّيا احتمال الّدفء الّزائد ل�حصاة مرت�ن يومّيا ع�� بط��ا .....  "ملّدة أر�ع�

حاف ع�� بط��ا ليال و��ارا طوال أر�ع�ن يوما حّ�ى اغتسلت من 
ّ

ف ا�حكم ل�
ّ
أز�جها الل

 . 101نفاسها". ص 

 102"ولد أحمد ضعيف وشاحبا.. ألبستھ �ّل أنواع ا�حروز". ص  عّزان 

 الّراوي 
مخفية   والفضية  ا�جلدية  حروزه  وظلت  ا�حسد  من  خوفا  تطول  ضفائره  أمھ  "تركت 

 103 . ص"تحت ثيابھ ح�ى بلغ الثامنة 

 
رواح الخبيثة، انظر حول حفالت الزار: المصري فاطمة، الزار دراسة نفسية تحليلية انثروبولوجية،   حفالت -1

ٔ
راقصة تقام لطرد اال

 .1975الهيئة المصرية العامة للكـتاب، مصر، 
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 لراوي 

وخرجت ل��اها وح�ن   ح�ن اش��ى الشيخ سعيد السيارة.. أمھ ال�جوز تو�أت ع�� عبدا��ا 

سمعت هدير ا�حرك ورأت ال�جالت السوداء املسرعة رجم��ا با�حجارة صرحت ألهل  

 . 104 . ص"العوا�� أ��ا من عمل الشيطان وكسرت إحدى نوافذها بحصاة �خمة

 مسعودة 

"يا ولدي يا عبد هللا يقول املتوصف ال��ار حال حد والليل حال حد أّمك مشت �� الليل 

ما �عرف أش بتصيب صابت رأس ولد ا�جنّية ا�جنّية خادمة شيوخ ا�جّن رمت بحصاة  

جاءت ألمك وقالت لها: اقل�� �جرة الّر�حان �� ا�حوش رائح��ا تجلب األفا�� باكر ولدك 

امرأة   ا�جنّية  ظّنت  ا�جنة  �غمد روحها  وأّمك هللا  أف��.  و�تلدغھ  عندها  و�يلعب  بيك�� 

�جر  قطعت  الفجر   �� وصدق��ا  يوم�ن مسكينة  مر�ضة  املسكينة  وطاحت  الّر�حان  ة 

 128ثالثة وماتت". ص 

 شنة 

ا�حطبة   وأبوك دفن  وا م�ا��ا حطبة 
ّ
ميتة أمك حّية �حروها.. وأخذوها.. خل "أمك ما 

 �� يل 
ّ
الل  �� شافها  أبوى  خادمتھ..  وخالها  عقلها  غّيب  الّساحر  مغّيبة  صارت  وأّمك 

 129 الضاحية ال�سة أبيض". ص 

 عبد هللا 

�ا أخذ العرق  "فجأة �عد أسبوع�ن من الوالدة �غّ�� لو��ا لألزرق وانقبضت حدقتا عين�

يتصبب م��ا ال و�� تتشنج فقال الّناس إن ال�حرة يتقاتلون عل��ا ولذا تتشنج وتتصبب  

 160ص  عرقا م فاز ��ا أقواهم ولذا همدت فخّيل للّناس أّ��ا ماتت ودفنوها".

 لندن 

ا�حيطة  ال�حراء   �� تنمو  األعشاب  من  العديد  �سّمم..  أعراض  أّ��ا  األرجح  "ولكن 

ق طعام بالعوا��   �� م��ا  خفيفة  كمّيات  يّدسسن  كّن  الّضرائر  �عض  إّن  جّد�ي  الت 

 161ضرائرهّن حّ�ى يمرضن و�تفّرغ لهّن أزواجهن" ص 

 ظر�فة  

بول العنيفة 
ّ
راب والط

ّ
واء والش

ّ
"املتعة ا�حقيقية �� حفالت الّزار ت�ون قد ثملت من الش

املتّ  ا�جمر  ع��  تم��ي  قد  شّ�ى  حاالت   �� شوة 
ّ
الن سنابك  فتغّي��ا  تحت  �ستلقي  أو  قد 

أمها".  هللا  فل��حم  وأمها  ا�جنونية  الّرقص  حلقات  وسط  �اب 
ّ
ال�  �� تتقلب  أو    ا�خيل 

 170ص

 الّراوي 
جان  

ّ
ل� املباشرة  وا�خاطبة  عليھ  والقائمة  ا�حفل  قّيمة  الكب��ة  املاما   �� "عنكبوتة 

�ن ع�� ا�جمر". ص 
ّ
 170املّتصل�ن باإل�س املتمرغ

 الّراوي 
د��ا املتعّسرة جر�ت أّمها �ّل ��يء لتسهيل والد��ا سق��ا املاء ا�خلوط ب��اب الق�� "�� وال 

 171وماء تراب م�جد م�جور". ص 
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 الّراوي 

�ان زحل مستقيما و�ان الرجل وحيدا �� الّ�حراء مستعدا أعّد دخن زحل الزعفران 

سور.
ّ
ب   وقشور الكّتان وو�خ الّصوف ومّخ الن

ّ
د من قبل أّن الطالع برج متقل

ّ
�ان قد تأك

 والقمر أيضا �� برج متقلب وزحل واملر�خ ناظران إ�� القمر. تنفس الرجل الصعداء ...  

مزج الّرجل الدخن: الزعفران والقشور وا�ّخ وو�خ الصوف وأحرقھ بخورا ب�ن يديھ ثّم 

صال بزحل ... �ان الّنصف املقابل
ّ
من ثو�ھ لزحل ديباجا أسود   ارتدى ثيابھ مستعدا لالت

 وأخضر و�� يده من جانب زحل سوار من حديد وقد أخذ بيده تلك عظما.

 181انخرط الّرجل الوحيد �� ال�حراء �� ندائھ ا�حار " يا أ��ا السيد" ص

 الساحر 

أّ��ا السّيد العظيم الّراجل القاهر ا�جّبار القادر العفر�ت العظيم الشأن.. زحل  يا   "...

عظيم الّنجم   الكيد  طو�ل  العقد  كث��  ا�حبة  العز�ز  املوددة  الصادق  اليا�س  البارد 

الغضب قوي ا�حسد وتمم الوعيد والتعب والنصب الكب�� ا�ختال امل�ار الغدار و�ل ملن 

  
ّ
إال الكرام  وأ�حابك  العظام  آبائك  بحق  األول  األب  أّ��ا  أ�غضتھ.  ملن  و�عسا  نحستھ 

ب بنت شيخة عن عّزان  بي��ما  قطعت نجية  الّروحانية وفّرقت  األرواح  ميا بحق هذه  ن 

�اف��اق النور والظلمة وألقيت بي��ما العداوة كعداوة املاء والنار أسألك أ��ا األب األول  

إال عقدت روحانية شهوة عّزان بن ميا عن نجية ببنت شيخة وأخذ��ا بقوة هذه األرواح 

 182الّروحانية كعقد ا�جبال الّصلبة و�خورها" ص 

 

مختلف   وعن  الّ�حر�ة  اهرة 
ّ
الظ عن  املف�حة  مة 

ّ
املت�ل األصوات  ك��ة  نتبّ�ن  ا�جدول   �� بالتمّعن 

الّرواية مجتمع  اش��اك  ونتبّ�ن  والفعلّية  القولّية  الّداية    ممارسا��ا  والعبيد  األسياد  طقوسها:  ممارسة   ��

ساء
ّ
هرة �� مجتمع  والطّبيبة الن

ّ
الّرواية، "فالّ�حر موجود ب�ّل �ساطة    والّرجال.. وهذا ما يثبت وجود الظا

يمارس �ان  ملا  موجودا  يكن  لم  ولو  يمارس  ھ 
ّ
��    1"ألن األفراد  �ش��ك  مكّررة  مة 

ّ
منظ بصفة  يمارس  وهو 

"�� �� مجملها محاوالت رامية إ�� الّتأث��    ممارساتھ للوظائف ال�ي تؤد��ا �� تفاعلهم ووجودهم بصفة عاّمة و 

. وعندما نتأّمل �� الّسياقات الّسردية للممارسات الّ�حر�ة �� الّرواية  2فادة م��ا"�� القوى الغيبّية واالست

 �ستبطن أ�ساقا ثقافية مضمرة، و��ون هذا الّتج�� من خالل الوقوف  
ّ
� لنا الّ�حر �سقا ثقافيا جليا

ّ
يتج�

 ع�� أنواعھ، وأش�الھ، وأدواتھ، ووظائفھ. 

 
سلي ،محمد -1

ٔ
 .3، ص 2001م: هوامش في الّسحر، وكالة الصحافة العربية القاهرة ا

شياء بداية الثقافة اإلنسانية، ترجمة كامل عيسى، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا  ،ليبس -2
ٔ
صل اال

ٔ
  .288، ص 2006يوليوس: ا
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 الّسحر: أنواع   -1- 2

ق ف��ا الّنظر مستأ�س�ن  
ّ
تتعّدد أنماط املمارسات الّ�حر�ة �� رواية "سيدات القمر"، ولكّننا عندما ندق

نتبّ�ن أّ��ا صنفان أساسيان مختلفان باختالف الوظيفة والهدف من االلتجاء إ��    1بجهود األن��و�ولوجي�ن

خ�� وتحقيق املص�حة بتلبية أغراض  ال�حر أصال إذ نجد أّن �عض املمارسات الّ�حر�ة �ستعمل من أجل ا�

الفرد دون إ�حاق األذى ��خص آخر �أن تقول ساملة لزوج ابن��ا " اذبح عن لندن وأحضر عشر�ن دجاجة  

النفساء" المرأتك  ھ  2حية 
ّ
ألن ا�حروز  أنواع  "�ل  اب��ا  تلبس  أن  أو  الشر�رة،  األرواح  من  ضعيف    �حماي��ا 

 . 3شاحب"

ى يكمن وراءها هدف إ�حاق الّضرر باآلخر �سبب ا�حقد أو االنتفاع من  كما نجد ممارسات �حرّ�ة أخر 

باالختفاء والزوال من امل�ان فقد كشفت    وضع مع�ن "وقد يصل الضرر إ�� الهالك املشار إليھ �� الّرواية

وا م�ا��ا حطبة  
ّ
شنة لعبد هللا سّر يتمھ وموت أمھ قائلة “أمك ما ميتة أمك حية �حروها.. وأخذوها.. خل

 �� الليل   �� شافها  أبوى  خادمتھ..  وخالها  عقلها  غّيب  حر 
ّ
السا مغيبة  صارت  وأمك  ا�حطبة  دفن  وأبوك 

ساء ما ���ي بانتشار هذا  4الضاحية ال�سة أبيض"
ّ
. ونجد �� ما روتھ ا�جّدة �حفيد��ا عن �عض عالقات الن

طعام ضرائرهن ح�ى يمرضن    فبعض الّضرائر كّن يّدسسن كميات خفيفة م��ا ��الّضرب من الّ�حر بي��ّن "

 5"و�تفرغ لهن أزواجهن 

األبيض  الّ�حر  اس�ي  الّ�حر�ة  املمارسات  من  النوع�ن  هذين  ع��  األن��و�ولوجيا  علماء   6و�طلق 

 . 7والّ�حر األسود
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ٔ
اشتغل العديد من اال

قوس الّسحرية إلى الذي صنف ال Doutte Edmondدوتي 
ّ
صنافط

ٔ
ر فذكر الّسحر الشيطاني والّسحر التعاطفي وسحر الروائح.... انظ ا

 .. 2008دوتي ادموند: الّسحر والدين في إفريقيا الشمالية ترجمة فريد الزاهي، منشورات مرسم، المغرب، 
 . 14سيدات القمر ص - 2
 .102نفسه ص  - 3
 .129نفسه ص - 4
 .161نفسه ص  -5
غراض نافعة هو ال - 6

ٔ
بيض في كل  ّسحر الذي يستعمل ال

ٔ
هم نوعين من الّسحر اال

ٔ
ن ا

ٔ
يقول عنه مصطفى واعراب "ويجمع العلماء على ا

و التداوي والتطبيب"، واعراب مصطفى 
ٔ
و التنبؤ بالغيب والّسحر الخاص بالعالج ا

ٔ
نحاء العالم هما الّسحر الخاص بالتنبؤ بالمستقبل ا

ٔ
ا

حداث المغربية المعتقدات الّسحرية في المغر 
ٔ
 . 12، ص 2003ب، الدار البيضاء، منشورات اال

قل   Frazer James Georgeيعرف جيمس فرايزر  -7
ٔ
و على اال

ٔ
خرين ا

ٓ
ذى باال

ٔ
ر يمارس بقصد إلحاق اال

ّ
ّنه: سحر ضا

ٔ
سود با

ٔ
الّسحر اال

خر. وهذا الشكل في السّ 
ٓ
و لتحقيق نفع شخص ما على حساب شخص ا

ٔ
خر ا

ٓ
جل شخص ا

ٔ
حر شائع شيوعا كبيرا إليذاء شخص ما من ا

في كّل المجتمعات والثقافات وفي كّل العصور، فرايزر جورج جيمس: الغصن الذهبي دراسة في الّسحر والدين، ترجمة نايف 
 29. ص 2014الخوص، دار الفرقد، دمشق، 
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 السحر:أشكال  -2- 2

  مقولة ا�حسد يكشف املسار السردي �� "سيدات القمر" عن أش�ال متعّددة متنّوعة للّ�حر لعّل أهّمها  

ونتب�ن مقولة    1باعتباره من األمراض الّروحانية "ال�ي تصيب الّناس و�ّتخذون جملة من الّتداب�� للوقاية م��ا"

لة �� األدعية والّتعاو�ذ �أن ت��ّدد �� الّرواية
ّ
فو�ة املتمث

ّ
"باسم هللا ��  ا�حسد من خالل �عض املمارسات الش

، أو �عض املمارسات الفعلّية مثل وضع البخور و�عليق ا�حروز. كما قد يّتخذ مظهر االمتناع  2ع�ن ا�حاسد"

ساء
ّ
لها و��    عن �عض املمارسات خوفا من ع�ن ا�حاسد مثلما فعلت ساملة عندما قالت البن��ا عند ز�ارة الن

 ، خوفا عل��ا من إصابة ع�ن امرأة حاسدة. 3نفساء" إياك يا ميا أن تقومي ألحد"

. تقول ا�جّدة لصهرها مش��ة إ�� ما �� الّتبك�� ببنت  4كذلك مقولة ال��كة  ومن أش�ال ال�حر �� الّرواية 

وتأ�ي    5من بركة “اسمع يا ولدي يا عبد هللا هذه حرمتك تبكرت ببنت والبنت بركة �ساعد أّمها وتر�ي إخو��ا"

 
ّ

ر بإنجاب الصبيان فتقول مليا" باسم هللا ما شاء  ظر�فة لتو�ح مجال ال��كة ف��بطھ بأّن التبك�� بالبنت مبش

هللا اللهم صل ع�� الّن�ي اللهم صل ع�� ا�حبيب باسم هللا �� ع�ن ا�حاسد ما شاء هللا البكر بنت والبنت تر�ي  

 . 6إخو��ا عشرة صبيان ي�حقوها إن شاء هللا"

ل �� الّنذور والقراب�ن بمختلف أنواعها  
ّ
الث فيتمث

ّ
�ل الث

ّ
ال�ي تجّسد منذ أقدم ا�حضارات الّرغبة  أّما الش

�� إرضاء اآللهة "وكبت غض��ا فقد �انوا �عتقدون أّ��ا آلهة سريعة الغضب ولتملقها و�س�ات غض��ا ابتكروا  

تصل الّنذور 7الّنذور بتقديمها لها"
ّ
والقراب�ن بمجمل طقوس ا�حياة اليومّية �� "سّيدات القمر" مثل    8. وت

ا تكمل أسبوعا احلق شعرها وتصدق بوزنھ فّضة    طقوس الّنفاس فتتحدث
ّ
ساملة عن املولودة مثال قائلة: "مل

حم ع�� الفقراء
ّ

ل شفاء أخ لنجّية وعندما "نحرت ناقت�ن    9واذبح ع��ا شاة ووّزع ال�
ّ
أو طقوس العالج فقد �عط

 . 10... �ان أخوها يم��ي ع�� قدميھ"

و  ا�حضارات  �ّل   �� القراب�ن  أش�ال  �عّددت  بالقر�ان  ول�ن  تصل 
ّ
ت الّرواية  مجتمع   �� فإّ��ا  الّدينات 

عام فقد طبخت مّية وليمة كب��ة بمناسبة البيت ا�جديد  11ا�حيوا�ي
ّ
". و�الّنظر �� سياقات تقديم  أو ��بة الط

 
 . 96الّسحر في تونس ص  -1
 . 21سيدات القمر ص  -2
 .21نفسه ص  -3
ن البركة  ،ماري دوغالس ،ترى  - 4

ٔ
شكاال متعددة متنوعة منها ما اتصل بالبركة اإلسالمية إلى السعد التوتوني إلى المانا البولينيزية.ا

ٔ
 ا

 .1995، 1انظر المزيد حول هذا في دوغالس ماري: الطهر والخطر، ترجمة عدنان حسن، دار المدى للثقافة والنشر دمشق، ط
 .13سيدات القمر ص  -5
 .21نفسه ص  -6
صواب هللا -7

ٔ
هوار في الّرواية ،ا

ٔ
 ،  2013العراقية، رسالة ماجستير، جمهورية العراق،  جابر عروبة: اال

ن" إني نذرت للرحمان  -8
ٓ
النذر في اللغة هو ما ينذره اإلنسان فيجعله واجبا عليه وهو من المقوالت الواردة في الدين إذ ورد في القرا

 يلتبس مع الخرافة والّسحر.   صوما" ولكنه في الّرواية
 .13سيدات القمر ص  -9

 . 42نفسه ص  -10
 .15نفسه ص  في الناقة والدجاج، وتمثل في الّرواية -11
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 2021)  مارس -ا
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أو االعتقادي" اإليما�ي  نتبّ�ن طا�عها  الّرواية   �� الغيبية  للقوى  الهبات  ا�خفّية    1هذه  األرواح  بأّن  االعتقاد 

تحيط باإل�سان و�� قادرة ع�� إيذائھ األمر الذي �ستوجب أخذ ا�حيطة م��ا والتقّرب إل��ا. وليس أدّل ع�� 

طعام   بقيعة من  ا�جنّية  إطعام  جيل من  �عد  جيال  القر�ة  ان 
ّ
ال��ام س� اإللزامي من  اإليما�ي  ا�ع 

ّ
الط هذا 

تخصص ظر�فة �� خدم��ا وال �� عهد أمها  الّنفساء حّ�ى ال تؤذ��ن إذ "لم �غضب ا�جنّية بقيعة ال �� مدة  

 .2من قبلها إال �� تلك املّرة ح�ن �حروا أّم عبد هللا و�� �� الّنفاس"

ولعّل أك�� مقوالت الّ�حر ع�� اإلطالق خطورة وانتشارا مقولة االختفاء امللتبس باملوت والهالك تفسر  

" يا ولدي يا عبد هللا أمك مشت �� الليل رمت بحصاة ما �عرف أش بتصيب  ظر�فة لعبد هللا موت أّمھ قائلة  

ها: اقل�� �جرة الّر�حان �� ا�حوش صابت رأس ولد ا�جنّية ا�جنّية، خادمة شيوخ ا�جّن جاءت ألمك وقالت ل

رائح��ا تجلب األفا�� وأّمك هللا �غمد روحها ا�جنة ظّنت ا�جنّية امرأة مسكينة وصّدق��ا �� الفجر قطعت  

 .3�جرة الّر�حان وطاحت املسكينة مر�ضة يوم�ن ثالثة وماتت"

 : فواعل السحر -3- 2

ت مفارقة  من تجلّيات الّ�حر باعتباره �سقا ثقافيا مهيمنا ��   
ّ
"سيدات القمر" هيمنة حضور �خصيا

رة �� حياة األفراد سواء �ان ذلك خ��ا أو شرا. وعندما حاولنا رصد سياقات  
ّ
�سبب ما تمتلكھ من قوى مؤث

خصّيات �� الفضاء الّسردي تبّينا ارتباطها بفعل الّ�حر الذي يتحقق بفواعل تنجزه وتؤديھ  
ّ

ظهور هذه ال�

 .4احر" ع�� حد عبارة مرسيل موسإذ ليس "هناك �حر بدون س

و�ؤدي الّتدقيق �� هذه الفواعل إ�� تبّ�ن أّ��ا بدورها أ�ساق ثقافّية يجمع بي��ا االقتناع بوجود �ائنات   

و�أّ��ا �سكن   إ�� ذلك  الّضرورة  ف��م م�ى دعت  م 
ّ

األفراد مجال تحّركهم وتتحك تقاسم  مفارقة غ�� �شرّ�ة 

لت ب�ن األفالج واملزارع إ�� أن "أف��ى �عض األماكن املعلومة. فقد وصلت ظر�فة إ�� م�ان ا�جنّية �عد أ
ّ
ن توغ

��ا الطر�ق إ�� املزارع فواصلت طر�قها حّ�ى أصبحت �� الفضاء األجرد �عد املزارع توقفت أسفل ا�حصاة  

بصو��ا   وقالت  ركبت��ا  ع��  وجثت  رأسها  عن  الصينية  ظر�فة  أنزلت  تماما  �عرفها  ال�ي  الّ�خمة  البيضاء 

 .5ا�جهوري يا بقيعوه"

الّروايةويع  �� الّ�حري  الفعل  آداء   �� املهينة  الفواعل  أهّم  ا�جّن  بالّ�حر    ت��  ظهوره  يتالزم  الذي  فهو 

الّضار ولھ أناس متخّصصون �� استحضاره و��خ��ه إل�حاق الضرر بمن ير�دون. و�عت�� حفالت الّزار أشهر  
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أم ظر�فة "املاما الكب��ة قيمة ا�حفل   �عت��  ، ففي الّرواية1مقامات استحضار ا�جن لت�ليفھ باملهام املطلو�ة

 .2والقائمة عليھ وا�خاطبة املباشرة ل�جان املّتصل�ن باإل�س املتمرغ�ن ع�� ا�جم"

و��ن التفر�ق ب�ن وت��اوح األعمال الشر�رة ال�ي يطل��ا الّ�حرة من ا�جّن ب�ن إ�حاق الّضرر بمن ير�دون 

إ�� مثل ما ح  4والهالك  3الّناس السيما ا�حب�ن ياط�ن 
ّ

الش صل ألم عبد هللا ونجية عشيقة عّزان. وتتكفل 

الثقافّية   الّتار�خية  األولّية  األنماط  ا�جّن "من  يطان مثل 
ّ

الّ�حر�ة فالش بالكث�� من األعمال  ا�جّن  جانب 

وانية  األسطورّ�ة والدينّية �� ذاكرة أغلب ا�جتمعات ملا يحملھ من أ�عاد رمزّ�ة وكنائّية تنحصر �� دائرة العد

 .5والشّر تجاه اإل�سان"

بفعل   اإل�سان  تواجھ  كث��ة  ظواهر  تفّسر  حيث  الّرواية   �� الّتصور  لهذا  كب��ا  صدى  نتبّ�ن  ونحن 

أت أّمھ  
ّ
ياط�ن لذلك البد من استحضار موقف الّرجم با�حجارة، ملا اش��ى الشيخ سعيد السّيارة.. "تو�

ّ
الش

وخرجت ل��اها، وح�ن سمعت هدير ا�حّرك ورأت ال�جالت الّسوداء املسرعة رجم��ا    ال�جوز ع�� عبدا��ا 

 .6با�حجارة. صرحت ألهل العوا�� أّ��ا من عمل الشيطان وكسرت إحدى نوافذها بحصاة �خمة"

السيما    الّ�حري  الفعل  تحقيق   �� القّوة  نافذة  فواعل  ال�واكب   �
ّ

تتج� ياط�ن 
ّ

والش ا�جّن  جانب  و��� 

ز  الّضرر  �وكب  إ�حاق  زحل  من  متوّسل�ن  الّ�حرة  لسان  ع��  الواردة  السردّية  املقاطع  طول  و�سبب  حل 

ا طلبت ساملة  
ّ
ب�حاياهم تدخل الّرواية �� مسار �جائ�ي يختلط فيھ البخور والّتعز�م وال�لمات الّساحرة. مل

ھ بخورا ب�ن يديھ ثم  "مزج الدخن: الزعفران والقشور وا�خ وو�خ الصوف وأحرق  من الّساحر �حر نجّية

ارتدى ثيابھ مستعدا لالتصال بزحل، انخرط الرجل الوحيد �� ال�حراء �� ندائھ ا�حار "يا أ��ا الّسيد يا أ��ا  

أن"
ّ

 7الّسيد العظيم الّراجل القاهر ا�جّبار القادر العفر�ت العظيم الش

 الّسحر:وظائف  -4- 2

جّية حول الّ�حر �� إثبات ارتباط وجوده بحاجة األفراد  �ش��ك أهّم الّدراسات االجتماعّية واألن��و�ولو  

ات من الّتقلبات وحاالت القلق املرتبطة  إليھ إذ "
ّ

يؤدي الّ�حر ع�� مستوى الّنفسيات ا�جماعّية حماية الذ

بالّتغ��ات االجتماعّية ّ" الّرواية8حتما  الّ�حر�ة لدى مجتمع  �� ترّدد املمارسات  انتشارها    . و�التأّمل  نتبّ�ن 

 
 .59ص ، نفسه -1
 .170نفسه ص  -2
لقيت بينهما العداوة   -3

ٔ
رواح الروحانية وفرقت بينهما كافتراق النور والظلمة وا

ٔ
يقول الساحر: إال قطعت نجية عن عّزان بحق هذه اال

 .182والبغضاء كعداوة الماء والنار ... نفسهص 
عد ذهاب سالمة إلى الساحر كي يبعدها عن زوجها فقد ورد" وحين انتشرت الشائعات عن اختفاء البدوية مثال ذلك ما وقع لنجية ب -4

نها جنت " ودفنوا جثمانها سرا باليل تحت عرق الرمل" نفسه
ٔ
خرون ا

ٓ
مي عالقة بهذا. وقال ا

ٔ
بيها قالت ميا ال

ٔ
 . 189ص  ،الفاتنة عشيقة ا

صواب هللا -5
ٔ
هوار في ـ: جابر عروبة ،ا

ٔ
 .العراقية الّروايةال

 104سيدات القمر ص  -6
 .182نفسه ص  -7

8- Mauss Marcel, Sociologie et anthropologie paris P.U.F 1968, p 54. 
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بحسب ما �ش�� إليھ    2ويستمتعون بممارس��ا  1بصفة أك�� عند فئت�ن أولهما فئة العبيد الذين يتوارثو��ا

  الّرواية.

ل �� أولئك الّناس الذين  
ّ
انية فتتمث

ّ
تحاصرهم الّتوترات واألزمات �� حيا��م اليومّية في�ون  أما الفئة الث

ل املمارسات الّ�حر�ة  الّ�حر أهّم وسائلهم �جا��ة مشا 
ّ
كال��م وضغوطات معيشها اليومي. وهكذا تتش�

"وفق حاجيات ا�جتمع وعقائده وتصوراتھ فهو مثل الدين يمثل الواسطة ب�ن األفراد والغايات ال�ي �سعون  

 .3إل��ا حسب حاجيا��م وتطلعا��م"

األمان، فالّ�حر رّدة فعل لشعور  ولعّل أهّم ا�حاجيات مثلما تكشف ع��ا الّرواية تتمثل �� ا�حاجة إ��  

ة ا�حيلة �� عالم خارج عن سيطرتھ وال قدرة لھ ع�� الّتحكم فيھ وال �� ظواهره. إذا  
ّ
اإل�سان بالقصور وقل

فالّ�حر لھ وظيفة نفسية �� جلب ا�حظ والنجاح و��عاد ا�خطر والشر ولھ وظيفة معرفية �� سد الثغرات  

 . 4�� املعرفة "

ذلك   و��ون  األمراض  من  العالج  أهّمها  لعّل  متنّوعة  ثقافّية  بأ�ساق  الّرواية   �� األمان  مطلب  و�ّتصل 

سوة ملا تتعّسر   5بتعليق ا�حروز
ّ
أحيانا و�ممارسات أك�� غرابة أحيانا أخرى مثل املمارسات ال�ي تقوم ��ا الن

. وهذا املوقف يفسر  6تراب م�جد م�جور"  الوالدة ع�� إحداهن فيسقي��ا" املاء ا�خلوط ب��اب الق�� وماء

بن�وع هؤالء النسوة إ�� تفس�� الظواهر ال�ي تظهر دون سبب مرئي " �املرض أو املوت والنجاح واإلخفاق.. 

 .7إ�� أسباب �حر�ة تحّدد سلوك جميع ال�ائنات واألشياء"

ع من القوى الغيبّية نف
ّ
هم حرص �ّل نفساء ع�� إطعام  و�محاولة فهم سياق األمان بإ�عاد األذى املتوق

ا�جنّية ال�ي عرفت بال��ام الّنفساء ومولودها إذا لم تطعم من طعامها، و�تجّسد ذلك من خالل "التوّسل إ�� 

" بالطعام هبة:  8الروح الشر�رة لتجنب خطرها  يا    مثل توّسل ظر�فة ل�جنّية قائلة و�� تمّدها  "يا بقيعوه 

. هذا أ�لك ود�� لنا أ�لنا هذا نصيبك ود�� لنا نصيبنا هذا من خراثة ميا بنت ساملة دع��ا �� حالها  بقيعوه .

 .9وال تضر��ا وال تضري املولودة"
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ٔ
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حمر، المنظمبحث في الهبة شكل التبادل وعلته في المجتمعات القديمة، ترجمة المولدي  ،مارسيل ،موس -8
ٔ
العربية   ةاال
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قوس
ّ
نساق الثقافية  الط

ٔ
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(485) 

قوس الّ�حر�ة البدائية  
ّ
و�� توارث هذه املمارسات الّ�حر�ة املرتبطة بالّنفاس محافظة الكث�� من الط

 عن األذى عن طر�ق "أداء رمزي �الذي  ع�� استمرار���ا من خالل ممارسات �ست
ّ

جدي القوى الغيبية للكف

مس واستن�ال املطر �عتقد هذه الشعوب أّن أّي تقاعس عن ممارسة  
ّ

قوس ا�خاّصة بطلوع الش
ّ
� �� الط

ّ
يتج�

ال��وغ   ستتوقف عن  مس 
ّ

فالش للبشر  برك��ا  إسداء  واهر عن 
ّ
الظ ف هذه 

ّ
توق الطقوس سينتج عنھ  هذه 

 .1ا ما تقاعس الّناس يوما عن أداء واجبا��م ال�ي ال يجوز أن يملوا من أدا��ا"واملطر سينحبس إذ

و�� �ّل ا�حاالت نالحظ �� مجتمع الّرواية تزامنا ظاهرا ب�ن ظهور املشا�ل واألزمات من ناحية واملمارسات  

 الّ�حر�ة من ناحية ثانية. 

 :نموذجا في األنساق المضمرة لنسق الّسحر: دونیة الّنساء -3

فذلك �عود إ�� وع��م ��يمن��ا وسيطر��ا    2ل�ن اعت��ت األ�ساق الثقافية أهّم مشاغل النقاد الثقافي�ن"

  �� أو  أفرادها  سلوك   �� تتحكم  ال�ي  الّرمزّ�ة  األدوات  من  "مجموعة  ف�ي  وأف�ارهم  األفراد  سلوك  ع�� 

م مثل ا�خطط والوصفات والتعليمات
ّ

 . 3للّتحكم �� السلوك  مجموعة من مي�انزمات الّضبط والّتحك

ت �� الّرواية 
ّ
للوقوف   ونحن �� هذا القسم من عملنا سنحاول استنطاق املمارسات الّ�حر�ة كما تجل

اللغة، ولكنھ �سق مضمر   يتبّدى ع�� سطح  سقي ال 
ّ
الن "ألّن املضمر  الثقافّية املضمرة  أ�ساقها  أهّم  ع�� 

ن من اصطناع ا
ّ

ن مع الّزمن من االختباء وتمك
ّ

�حيل �� التخفي... ح�ى ليخفى ع�� كّتاب الّنصوص من  تمك

سق املضمر عليھ"
ّ
 . 4كبار املبدع�ن والتجديدي�ن، وسيبدو ا�حدا�ي رجعّيا �سلطة الن

الّرواية دراسة  وأن  ضرورة    علما  الباحث  من  تقت��ي  الثقافّية  أ�ساقها  عن  البحث  ومحاولة  ثقافيا 

لالحتواءات   �شّرع  ما  �ّل  ومع  مؤسساتّيا  ومموضع  ومتحّ��  تار�خّيا  ل 
ّ
متش� هو  ما  �ّل  مع  "املواجهة 

ق الّنظر �� املمارسات امل�ّونة لنس5واالقصاءات و�عطاء �عض األشياء امتيازا ع�� األخرى"
ّ
ق  . و�كفي أن ندق

سق امل�ّون بدوره من جملة أ�ساق ظاهرة  
ّ
الّ�حر املهيمن ع�� مجمل أ�ساق ا�حياة اليومّية لنتبّ�ن أّن هذا الن

ع�� مستوى املمارسات الّ�حر�ة وع�� مستوى ا�خطاب الروائي �ستبطن أ�ساقا ثقافية أخرى مضمرة بدا  

ل �� �سق دونّية 
ّ
ساء. لنا أّن أهّمها تمث

ّ
 الن
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ٔ
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ٔ
 . 289ا

2 - Leitch, Vincent: Cultural Criticism, Literary Theory, Poststructuralism New York Columbia University 
Press 1992 preface. 
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ٓ
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دبي، دار الفكر دمشق سوريا، دار الفكر المعاصر بيروت لبنان، ط  :عبد هللا ،الغذامي -4
ٔ
م نقد ا

ٔ
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ساء باعتبارهّن مهّمشات قد  لقد ذهبت دراسات  
ّ
كث��ة إ�� اعتبار "سيدات القمر" رواية ترّد االعتبار للن

املركز دوائر  أحيانا  1اخ��قن  مستدل�ن  الّسرد  و�مسارات  خصيات 
ّ

ال� ببناء  أحيانا  ذلك   �� مستشهدين   ،

ساء
ّ
لة �� العنوان "سيدات القم" وهو عنوان يمنح للن

ّ
الّسيادة و�ر�طهن    أخرى بأهّم عتبات الّرواية املتمث

 بدوائر الّسلطة.  

ولكّننا با�حفر �� املمارسات الّ�حر�ة باعتبارها طقوسا دالة رامزة نتبّ�ن �سقا مضمرا مخالفا ملا يظهر  

ھ �سق مشدود إ�� هيمنة إيديولوجية ذ�ور�ة �عّ�� ع��ا جملة من املمارسات  
ّ
ع�� سطح الّنص واملمارسة. إن

"يحّول �ل خاصية �سوّ�ة  ع�� دونّية املرأة. هذه الدونية ال�ي تبدو مح�ومة �ّل ما  القولّية والفعلّية الّدالة

 .2إ�� سمة دونية ح�ن مقارن��ا با�ختلف ع��ا ذ�ور�ا "

أن لنكتشف  �حري  بمفعول  الّرواية   �� بالهالك  املعاقبة  خصيات 
ّ

ال� مص��  نتتّبع  أن  هما  ّ◌ و�كفي 

ث ا�خطيئة.  �سق  ضمنيا  بي��ما  جمع  من  امرأتان  متفّرقة  ثنايا   �� ��ّن  املرتبطة  ا�خطيئة  مالمح  تتعّدد  م 

ا�خطاب الروائي. نذكر ع�� سبيل املثال م��ا مما روي عن أّم عبد هللا الذي ظل رواية �املة يبحث عن سّر  

با�جّن. ولكن صوت �جوز معتوهة يرتفع   الر�حان اآلهلة  بأّ��ا �حرت �سبب قطعها �جرة  مو��ا. واعلم 

الّروايةضمن األصوا  �� املرتفعة  البعض شاهدها    ت  وأختھ ألّن  دّبر من قبل زوجها  بأّن مو��ا قد  ليعلمنا 

 .3تتحدث إ�� رجل قرب �جرة الر�حان

القاتل ألّ��ا أخطأت   الّ�حر  الّ�ي �ان مص��ها  الثانية  بتتّبع قّصة ال�خصّية  ثانيا  سق 
ّ
الن و�تعّرى هذا 

زوجها   ب�ن  و�فرق  العداوة  ل��رع  التدخل  منھ  وطلبت  بالساحر  ساملة  فاستنجدت  ساملة  زوج  وعشقت 

يل.  فيعلمنا الراوي بأّن الّساحر لم يكتف بالّتفر�ق بي��ما إذ قتلت ود وعشيقتھ.
ّ
 فنت �� ظالم الل

ال شك �� أّن هذا املص�� يخضع للنموذج األنثوي ا�حّمل ب�ّل الرموز الّدالة ع�� معا�ي ا�خطيئة والد�س  

أهّمها �سق النفاس الذي تصّر ممارساتھ ع�� اعتبار املرأة    و�� معان نجد صداها �� أ�ساق أخرى �� الّرواية

 ك��ا الطعام أر�ع�ن يوما. نجسة نجاسة تصل إ�� عزلها ومقاطعة مشار 

"عن أ�ي    ورغم معارضة أسماء املتعلمة لهذه املمارسة وما �ستبطنھ من تحّ�� ضد املرأة مرددة �� �ل مرة 

هر�رة قال رسول هللا يا عائشة ناولي�ي الثوب فقالت إ�ي حائض فقال إن حيضتك ليست �� يدك"، فإن  

مرددين " د�� عنك ميا ستأ�ل لوحدها.. ستأ�ل لوحدها ألن ف��ا  ا�جميع يصر ع�� إقصاء ميا لنجاس��ا  

 . 4نجاسة وال يجوز أن �شارك الناس األ�ل"

 
انظر على سبيل المثال الشمري سارة: المهمشات يعدن صناعة الماضي: قراءة في رواية سيدات القمر لجوخة الحارثي، الرابط  -1

https://www.7iber.com/culture/%D8%B1%D9%88% %D8%  2019حيزران  23، تاريخ النشر. 
 http://www.al-jazirah.com، الرابط 2018الغذامي نقال عن القحطاني سهام: الجنوسة النسقية ودراما الحب الغذامي ماي  2
 .60سيدات القمر ص  -3
 . 24سيدات القمر ص  -4

https://www.7iber.com/culture/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A/
http://www.al-jazirah.com/2018/20180512/cm35.htm
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و�ذا ما اتفق العلماء ع�� اعتبار الّ�حر من الوسائل البدائية لإل�سان �� فهم الوجود وتفس�� األشياء  

ساء  �� ا  بالتأمل  فإننا  1واالحتماء م��ا وذلك مقارنة بالدين والعلم
ّ
لرواية نالحظ تأصيال لفعل ال�حر �� الن

رغم وجود ال�حرة من الّرجال. وقد تحقق هذا التأصيل من خالل جعل أك�� األفراد املتعامل�ن بالّ�حر من  

ساء 
ّ
 إ�� جانب أن شيخة الّ�حرة ومعلم��ن �� امرأة.  ،2متوارثا عندهن الن

ل والقائمة عليھ وا�خاطبة املباشرة ل�جان املتصل�ن  فعنكبوتھ والدة ظر�فة �� املاما الكب��ة قيمة ا�حف 

واء    3باإل�س املتمرغ�ن ع�� ا�جمر"
ّ

وتتمثل متعة ابن��ا ا�حقيقية �� حضور حفالت الزار وقد ثملت من الش

تحت   �ستلقي  أو  املتقد  ا�جمر  ع��  تم��ي  قد  شّ�ى  حاالت   �� شوة 
ّ
الن فتغي��ا  العنيفة  والطبول  والشراب 

 .4تتقلب �� ال��اب وسط حلقات الرقص ا�جنونية"سنابك ا�خيل أو 

ساء وسياد��ن، ابتداء من العنوان الذي �سند إل��ن سيادة القمر  
ّ
إّن ما تو�� بھ الّرواية من سلطة الن

الق و�� مواضيع استأثرت بمفاصل  
ّ
مرورا باختيارهن الزوج و�سمية املولود وصوال إ�� منحهّن ا�حرّ�ة �� الط

ما �� بمثابة "األقنعة    مهّمة من الّسرد.
ّ
وقد عّول عل��ا النقاد كث��ا �� ا�حديث عن سيادة "سيدات القمر"، إن

لتظل صورة املرأة منجزة را�خة موسومة بالد�س   5ال�ي تخت�ئ من تح��ا األ�ساق وتتوسل ��ا لعمل عملها"

 املوصول با�خطيئة والشر املوصول بال�حر.

ساء بالّ�حر والشعوذة قصد تحقيق أمنيا��ن والتخفيف من حّدة مصائ��ن  ثّم إّن �� �عامل هؤالء  
ّ
الن

ت م��ّن 
ّ
�ستنجدن ��ذه ال�ائنات لالستقواء ��ا ضد من ��ّددهّن    6ما يلّمح إ�� ضعفهن و�جزهن فح�ي القو�ا

�ى تر�د  أو يحاول إيذاءهن "ألن هذه ال�ائنات تتمّتع بحر�ة مطلقة و�قوة مطلقة تظهر م�ى تر�د وتختفي م

�ل الذي تر�د، وألّن سلط��ا أقوى من من سلطة اإل�س ف�ي �ستطيع أن تفتك بھ وتؤذيھ"
ّ

 .7و�الش

 

 
تي بعده الدين  -1

ٔ
ولى في سلسلة مراحل تطور الفكر اإلنساني ثم يا

ٔ
فريزر   فالعلم. ويقارن يمثل السحر حسب تايلور المرحلة البدائية اال

ي إن  
ٔ
ّولهما قانون العدوى ا

ٔ
نه قائم على قانونين مغلوطين. ا

ٔ
خت غير شرعّية للعلم" ال

ٔ
بين السحر والعلم فيضع السحر في منزلة " ا

شياء التي ك
ٔ
حتى لو فصلت بينها المسافات. وثانيهما قانون التشابه الذي  ةانت في وقت ما على اتصال مع بعضها تظل تربطها عالقاال

وين: السحر  
ٔ
ل "فهو ليس سحرا وإنما علم" ديفيز ا

ّ
ّن السحر صحيح وفعا

ٔ
ّن النتائج تشبه مسبباتها. لكن إذا ما ثبت يوما ا

ٔ
يذهب إلى ا

 .21مقدمة قصيرة جدا ص 
خذت -2

ٔ
خذته عن جدتها   ا

ٔ
مها التي ا

ٔ
 ظريفة الّسحر عن ا

 . 170سيدات القمر ص  -3
 .170نفسه ص  -4
 . 78الّنقد الّثقافي ص -5
 مثل إلباس سالمة ابنها حرزا لتبعد عنه المرض والموت، وتوسلها إلى المشعوذ كي يبعد عن زوجها عشيقته.  -6
ة من سلطة اإلنس إلى سلطة ال -7

ٔ
 . 43، ص 1995جان، دار سينا للنشر، القاهرة، الرايس حياة: جسد المرا
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 خاتمة: -4

لقد حاولت هذه الّدراسة �سليط الّضوء ع�� طقوس ا�حياة اليومّية �� رواية "سيدات القمر" وا�حفر  

بطن، وما  م��ا  ظهر  ما  عل��ا  املهيمنة  الثقافّية  األ�ساق  الّ�حر  ث  ��  طقس  قوس 
ّ
الط ب�ن  من  اصطفت  ّم 

وألش�ال   الّناس  �حياة  واملس��ة  الرامزة  املكّررة  املنظمة  املمارسات  من  جملة  ت�ّونھ  و�سقا  بنية  باعتباره 

 التالية: تفاعلهم. وقد توصل البحث إ�� النتائج 

أّن  - قا�� 
ّ
الث الّنقد  بأدوات  الّدراسة املتوّسلة  القمر" �جوخة  أثبتت هذه  ل نموذجا   "سّيدات 

ّ
ا�حار�ي تمث

باعتبارها   قوس 
ّ
الط أهّمها  لعّل  متعددة  بوسائل  الثقافّية  األ�ساق  إضمار  ع��  الروائي  الّنص  لقدرة 

ممارسات ورموزا و�اعتبارها أ�ساقا ثقافية ذات أ�عاد ثنائية �عضها ظاهرا مرئيا و�عضها اآلخر مضمرا  

 مخفّيا. 

انتظام - خالل  من  الّ�حر  طقسنة  مظاهر  لت 
ّ
��    تمث الّرواية  مجتمع  واش��اك  وتكرارها  ممارساتھ 

 ممارسا��ا ومن خالل ك��ة الوظائف واألدوار ال�ي يؤدّ��ا. 

سمت -
ّ
عن    ا� التعب��  خصيات 

ّ
لل� أتاحت  ال�ي  السردية  التقنيات  من  بجملة  القمر"  سيدات  "رواية 

 تفاصيل حيا��ا اليومية وما تحتكم إليھ من طقوس. 

�  كشفت الدراسة أهّم   -
ّ

ها �� �سق ك�
ّ
الطقوس اليومية مثال لزواج، الوالدة، والطعام ...وأبرزت انتظامها �ل

ممارساتھ   تتصل  إذ  جميعا  عل��ا  الّ�حر  طقوس  هيمنة  أبرزت  كما  اليومية  ا�حياة  �سق  هو  جامع 

 وتصّوراتھ بمجمل طقوس ا�حياة اليومّية وتتسم بطا�عها اإليما�ي اإللزامي. 

الّ�حر   - البحث  كشف  وفواعلھ  لقد  وأدواتھ  أنواعھ  تجليات  خالل  من  جليا  ظاهرا  �سقا  الّرواية   ��

ھ وسيلتھ لتحقيق  
ّ
ووظائفھ الواقعية والرمز�ة كما كشف ارتباط �شاطھ وخفوتھ بحاجة اإل�سان إليھ ألن

عاتھ. 
ّ
 حاجياتھ وتطل

لعّل أهّمها    تتمثل أهم حاجيات اإل�سان إ�� الّ�حر �� البحث عن األمان الذي يتحقق بأوجھ متنوعة -

فاء واالتقاء من شر ال�ائنات البشر�ة وغ�� البشر�ة.  
ّ

 ضمان العالج والش

اهرة تنضوي أ�ساق ثقافّية مضمرة تتوا�ج مع أ�ساق أخرى وتفعل   -
ّ
أثبت البحث أن تحت األ�ساق الظ

ال��م. 
ّ
 فعلها �� سلوك األفراد وأف�ارهم وتمث

أخر  - أ�ساقا  ال�حر  �سق  يضمر  الظاهرة  أ�ساقھ  األ�ساق  مثل  هذه  أهم  ولعّل  مناقضة  مضمرة  ى 

ساء با�خطيئة والشر.  
ّ
 املضمرة �سق دونية املرأة املرتبط بما تأّصل �� الوجدان ا�جم�� من وسم للن
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 قراءة في کتاب: العقل المحکم 

 تحدیات والرهانات: ال راهنیته
 

 

 

 

 تمهید:  -1

التو���ي    االجتماع  إدغار موران، وترجمة أستاذ علم  الفر���ي  املفكر  تأليف  العقل ا�حكم من  كتاب 

. ويعت�� عصارة تفك�� إدغار موران �� الفلسفة والثقافة  )2020نوفم��  04/  1958املرحوم منصف وناس ( 

الفرصة فاغتنمها لي��جم الكتاب ملا  ال��بية والعلوم واملعرفة ال�ونية، لذلك لم ��در األستاذ منصف وناس  

فيھ خ�� لإل�سانية �� االستفادة من �عضها �عضا. ف�انت هذه ال��جمة ال�ي نتناولها �� قسم�ن كب��ين: مدار  

للدرس   الكتاب  �سطها  ال�ي  القضايا  أهم  ع��  الثا�ي  والقسم  للكتاب،  املادي  التقديم  ع��  األول  القسم 

 والتأمل وا�حوار.

 : المادي للکتاب  ول: التقدیم األالقسم  -2

 : العنوان  - 1- 2

الفر���ي املعاصر إدغار    :العقل ا�حكم للفيلسوف  التفك��، كتاب  �� اإلصالح و�صالح  التفك��  إعادة 

)    pensée»réformer la  -la réforme faite: Repensertête bien  «La�عنوان:)  Edgar Morinموران 

 .  1999سنة  )Seuil(الصادر عن دار  

 عّر�ھ عالم االجتماع األستاذ ا�جام�� والباحث املم�� املرحوم منصف وناس وراجعھ األستاذ فرج  

، أي شهورا قبل رحيل امل��جم... ولهذا  2020معتوق، و�شره معهد تو�س لل��جمة �� طبعتھ األو�� سنة  

ي والعاملي دالالت كث��ة وعميقة سنحاول  العمل �� مثل هذا التار�خ والسياق الثقا�� وا�حضاري ا�ح�� والعر�

 تجلي��ا الحقا... 

 ). 200) وعدد صفحاتھ مئتان ( 21/  13.5والكتاب من ا�حجم املتوسط (

 : أقسام الكتاب   - 2- 2

 �سعة فصول وأر�عة مالحق.  :الكتاب من قسم�ن كب��ين غ�� مت�افئ�ن كميا يتألف

 :��توطئة و�سعة فصول  ):صفحة 130*القسم األول وهو األك�� (حوا�� 

 د. کمال الساکري
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 التحديات  1الفصل  -

 ا�حكم  العقل 2الفصل  -

 الوضع البشري  3الفصل   -

 �علم كيفية العيش 4الفصل  -

 مجا��ة االرتياب  5الفصل  -

 �علم وضع املواطن 6الفصل  -

 املراحل الثالث  7الفصل  -

 إصالح التفك��  8الفصل  -

 فيما وراء التناقضات  9الفصل  -

 :و��األر�عة  املالحق :)صفحة 60 القسم الثا�ي األصغر (حوا�� •

 ثقب الالئكية األسود 1امل�حق - -

 التخصصية البينية واملتعددة والعابرة  2امل�حق  - -

 ال�جرة واالندماج  3امل�حق  - -

 مفهوم الذات.   4امل�حق  - -

 : تأطیر كتاب العقل المحكم محلیا وكونیا   - 3- 2

من الوا�ح أن ترجمة كتاب أو وثيقة أو عمل ف�ي هو �� الغالب األعم اختيار واع من امل��جم تقّصده         

غ رسالة ملن ��ّمھ األمر �� �حظة ا�سداد فكري وثقا�� وعل�ي وحضاري لم �عد مأمونا تحقيق األهداف  
ّ
ليبل

ا �� ذلك  املباشر  ا�خطاب  ا�جتمع ع��  أثناءه  من جلبة  املنشودة، وال سّيما إصالح  ال�سداد وما يحدث  

وضوضاء بل وج�جعة حول املشكالت وحلولها دون فوائد تذكر أو ثمار تقطف...لذلك وجب تأط�� الكتاب  

يج��   بما  ونقدها  وتحليلها  الكتاب  طرحها  ال�ي  القضايا  أهم  إ��  ص 
ّ
والتخل وا�حلية،  العاملية  سياقاتھ   ��

دتنا منھ نحن العرب عامة، والتو�سي�ن خاصة، ملا �عيشھ من أزمة  غايات الكتاب ورسائلھ وكيفّية استفا

دت  حاجتنا إ�� إصالح العقول بما يخدم ال��بية و�صالحها، و�ما ين�� العقول ويساعد ع��  
ّ

تر�و�ة خانقة  أك

واإلقصاء   والتعصب  ا�جهل  أش�ال  �افة  عن  �عيدا  مجا����ا  سبل  ومعرفة  املعاصرة  التحديات  فهم 

 الشعور بالّدونية .... والكراهية و 
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 : القضایا الکبرى للعقل المحکم  الثاني:القسم  -3

و�العود إ�� كتاب العقل ا�حكم، فإّن إدغار موران قد طرح فيھ قراءتھ ألزمة التعليم والفكر قراءة شاملة  

 ��: ومعمقة، يمكن ترك��ها �� أر�عة محاور ك��ى 

تجليات   التحديات - و�شمل  بالعالم.  وال�ونية  بفر�سا  ا�حلية  وا�حضار�ة  والثقافية  ال��بو�ة 

 األزمة وعواملها ا�ختلفة 

 هانات الفكر�ة وا�حضار�ة �� األلفية الثالثة محليا و�ونيا الر  -

 الرهانات ال��بو�ة   -

 اإلصالح الفكري وال��بوي ب�ن ال��قيع وا�جذر�ة  -

 : والحضاریة   والثقافیة والعلمیة التحدیات التربویة    - 1- 3

أداء رسال��ا  يحاول إدغار موران أن يفهم الصعو�ات والعراقيل ال�ي تقف دون نجاح املدرسة اليوم ��     

ال��بو�ة والثقافية وا�حضار�ة. وهو يختار عمدا عبارة تحديات عوضا عن الصعو�ات والعراقيل واألزمة ...  

�غية التأكيد، منذ البدء، ع�� ضرورة مجا��ة هذه الصعو�ات، وحل املشكالت، وتخطي العراقيل، وتيس��  

 التعقيدات وتجاوزها. 

 � وسيلة للسيطرة عل��ا. فالتحديات عند موران سبعة. ولعل ضبط عددها وطبيع��ا ومداها خ�

 و�مكن تقسيمها إ�� نوع�ن نوع أصل/ أم و�توزع إ�� ثالثة تحديات، ونوع ثان فرع و�نقسم إ�� أر�عة. 

 : األّمھات التحدیات -1- 1- 3

سابق،      آخر  يوم  من  وأك��  راهنا  وا�حضاري،  والثقا��  وال��بوي  العل�ي  البشري  الفكر  أمام    تقف 

 تحديات أمهات ثالث يصنفها موران بأ��ا تحديات "تنظيم املعرفة".

 : الشمولیة والتعقید :التحدي األول 1- 1- 1- 3

مولية والتعقيد.
ّ

 �عتقد إدغار موران أن أبرز تحّد اليوم يواجھ اإل�سان اليوم هو تحدي الش

غادرت   قد  عامة  بصفة  واملعرفة  والعلوم  الثقافة  أن  املعلوم  القرن  فمن  قبل  �انت  مثلما  املوسوعية 

التخصص ثقافة  نحو  ونحت  العشر�ن  القرن  منذ  وخاصة  عشر،  املنا�ج  1التاسع  ع��  ذلك  فا�عكس   ،

ال��بو�ة وم�� املعرفة �� ا�حضارة ا�حديثة. وهذا املن�� التخّص��ي شديد الدقة يقف حائال دون مجا��ة  

ت�ن جّدتا �� القرن العشر�ن. أما الثورة  
ّ
تطور املعرفة اليوم، وال سيما �عد الثورت�ن العلميت�ن الهائلت�ن الل

وقد القرن  بداية   �� ف�انت  (  األو��  بول��مان  وضعها  ال�ي  ا�حرار�ة  بالدينامي�ا  ... )Boltzmann"بدأت 

) لل�ون [ال�ي]غ��ت تصورنا للعالم �ش�ل عميق. و�سفت  Laplaceوتواصلت ع�� تفكك مفهوم "ال بالس" (

 
مع نهوض البحث  20الحديثة ثم تطور في القرن خاصة مع تكون الجامعات  19االختصاصي تمت إقامته خالل القرن  فالتنظيم" -1

 .153والمتعددة والعابرة"، ص  "التخصصية البينية ،2، الملحق العقل المحكم العلمي ..." ينظر إلى 
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للمنطق   بالهو�ة  املتصلة  املسلمات  حدود  كشفت  أ��ا  ا�حتموي...كما  للمبدأ  املطلق  السر�ان 

) و�يا��  Bachelardثارت أش�لة العقالنية العلمية ا�جّسدة خاصة �� أعمال باشالر (الكالسي�ي...كما است

)Piaget  (  و�و�ر )Popper"...1)... لقد �علمنا أّن �ل ما هو �ائن لم يكن لينشأ إال وسط الفو��ى واالضطراب .

تم البدء ف��ا ع�� ج��ات  أما الثورة الثانية، وال�ي بمقدورها حسب موران أن �ساهم �� بناء عقل محكم، " قد  

متعددة �� ستينات القرن العشر�ن [إذ] أنجزت ترابطات ك��ى قادت إ�� اإلدراج �� السياق وشوملة املعارف  

ال�ي �انت ح�ى ذلك ا�ح�ن مجزأة ومفككة و�سمح بتمفصل االختصاصات �عضها ببعض بطر�قة ناجعة  

 .2فيما هو قادم"

ر�سا و�� العالم هو عدم الو�� بمكتشفات الثورات العلمية وم��اجيا��ا  املش�لة ال�ي �عان��ا التعليم �� ف

املنجزة �� العقود األخ��ة وال سيما �عد الستينات. و�قيت منا�ج التعليم و�التا�� الثقافة والتفك�� متأثرة  

ا�ساعا   ي��ايد  تالؤم  عدم  "ثمة  موران:  يقول  الشوملة.  ضرورة  �عد  �ستوعب  ولم  والتفكك،  بالتخصص 

وعمقا وخطورة ب�ن معارفنا املفككة وا�جزأة واملقسمة ب�ن االختصاصات من جهة وحقائق أو مسائل تنحو  

إ�� أن ت�ون متعددة االختصاصات ومستعرضة ومتعددة األ�عاد وعابرة لألوطان وشاملة وعاملية أك�� فأك��  

 .3من جهة أخرى"

بناء معرفة دقيقة وسليمة بال�ون واألشياء    و�رتبط بتحدي الشمولية تحدي ال��كيب. كيف يمكن اليوم

الذي   والتعقيد  ال��كيب  تحدي  إنھ  أومفكك.  مجزأ  وغ��  مت�امل  فهم  تقديم  ع��  املقدرة  دون  واإل�سان 

يفرض علينا معرفة شمولية ومعقدة �� اآلن نفسھ. إن أي قراءة ملعطيات الواقع دون اإلحاطة ب�ل جوانبھ  

 اخ��الية تبسيطة أحادية �شّوه الواقع وتقصر عن تحدياتھ. وترابطات م�وناتھ �عطينا قراءة

وهو ما ي�ح عليھ موران بقولھ "إن تحدي الشمولية هو �� الوقت نفسھ تحدي التعقيد. وفعال، يحضر  

التعقيد حينما ت�ون امل�ونات ا�ختلفة املش�لة لل�ّل (مثل االقتصادي والسيا��ي والسوسيولو�� والنف��ي 

ري) غ�� قابلة للفصل، وحينما ي�ون النسيج ترابطيا وتفاعليا ب�ن األجزاء وال�ل وال�ل  والعاطفي واألسطو 

تحديات   فأك��  أك��  و�حتمية  نواجھ  تجعلنا  و��وكبنا  هذا  بقرننا  ا�خاصة  التطورات  أن  وا�حال  واألجزاء. 

 .4التعقيد"

مؤلفاتھ،  اهنا فتناولها �� �افة  وقد اهتم إدغار موران بقضية ال��كيب والتعقيد ال�ي باتت تم�� املعرفة ر 

سيما كتاب املن�ج �� ستة أجزاء مفسرا من��ا، ثم خصص ما ال يقل عن ثالثة كتب لتحمل عنوان التعقيد    وال

الفكر   "    واملستقبل:وموضوعھ، م��ا  التفك�� املركب  إ��  "    Introduction à la pensée complexeمدخل 
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البشري" "neLa complexité humaiوالتعقيد  التعقيد  وو��  والعلوم   "Science et conscience de la 

complexité ..." 

هو   "ما  قائال:  واملستفبل"  "الفكر  كتابھ:   �� التعقيد  موران  إن    التعقيد؟ويعّرف  نقول  وهلة  أول  من 

ما ��ج ك�ل) من امل�ونات املتنافرة ا�جمعة �ش�ل يتعذر معھ التفر�ق    :complexusالتعقيد هو �سيج ( 

��ا. إنھ يطرح مفارقة الواحد املتعدد. ثانيا، بالفعل إن التعقيد هو �سيج من األحداث واألفعال والتفاعالت  بي

التعقيد   يحمل  ا�حالة  هذه   �� ولكن  الظاهرا�ي.  عاملنا  �ش�ل  ال�ي  واملصادفات  والتحديدات  واالرتدادات 

وال للفصل واالختالل والغموض  القابل  ا�خليط وغ��  ثمة تظهر ضرورة  �ش�ل مقلق سمات  ...من  اليق�ن 

و�زاحة   واليق�ن  النظام  عناصر  انتقاء  أي  الاليقي�ي  و�زاحة  االختالل  كبت  ع��  للظواهر  املعرفة  تنظيم 

 .1الغموض والتوضيح والتمي�� وال��تيب..."

  إّن ضرر عدم الو�� بأهمية ال��كيب العل�ي امل���� للمعطيات و�لور��ا �� معرفة مت�املة من شأنھ أن 

ينعكس سلبا ع�� وعينا وفهمنا. بل إن ترك�� مفاهيم التخصص والتفكك والتجزئة ب�ن ما حقھ الشمولية  

التأليفية املن�جية والر�ط ا�حكم ب�ن القوان�ن واملعطيات والتوحيد بي��ا �غرس مبكرا �� أذهان الناشئة  

يع صغارا وكبارا. وهذا ما تقع  و�تدعم مع سن املراهقة والشباب ليصبح معرفة ��ائية ومقدسة لدى ا�جم

"قبل أن يدخل نظامنا التعلي�ي �عض التعديالت ع�� مثل هذه التطورات    موران:فيھ األنظمة ال��بو�ة. يقول  

وفصل   محيطها)  (عن  األشياء  عزل  االبتدائية  للمدرسة  األو��  السنوات  منذ  �علمنا  فهو  لها.  أذعن 

تفر�ق ما هو   البسيط بمع�ىعلينا ضرورة اخ��ال املركب إ��  االختصاصات (بدل الر�ط واإلدماج). إنھ يم��

إ��   التناقضات  أو  الفو��ى  يجلب  أن  شأنھ  من  ما  �ل  و�لغاء  ال��كيب  إعادة  عوض  والتفكيك  مرتبط 

 .2إدراكنا"

 : السیطرة على المعرفة  الثاني:التحدي  -2- 1- 1- 3

كيف يمكن للمعرفة اليوم أن �سيطر ع�� هذا الكم الهائل من املعلومات املتوالدة واملت�اثرة واملتعددة     

ليس بمقدور اإل�سان اليوم أن يحيط بقدر محدود من الكم املتفجر من املعلومات. فالعصر    واملتنوعة؟

حينما �انت املعلومات محدودة  حينئذ ليس عصر الفكر املوسو��. لقد �ان هذا الضرب من املعرفة ممكنا  

 مهما توسعت. ولك��ا اليوم واسعة بل محيط م��اكم م��ايد ال قبل للدماغ بھ. 

" ...فاالزدياد غ�� املنقطع للمعارف يؤسس ل��ج بابل �خم ��ج بلغات متنافرة. وهذا ال��ج  موران:يقول  

 .3�سيطر علينا ألننا ال �ستطيع السيطرة ع�� معارفنا..."

 
حمد القصوار ومنير الحجوجي، ط ترجمة:، والمستقبل مدخل ٕالى الفكر المركب موران: الفكرإدغار  -1

ٔ
،  ، دار توبقال للنشر1ا

 . 17، ص 2004المغرب، 
 . 14ص  سابقمصدر  العقل المحكم، -2
 . 16، ص المصدر نفسه  -3
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أن "يفلت    -إن لم �ستنبط الفكر البشري من�جية �سيطر ع�� التوسع املعر��  -�ل ا�خشية    وا�خشية

 .1انتشار املعارف الرهيب من السيطرة البشر�ة"

 إدماج املعارف العلمية واإل�سانية  الثالث:التحدي  -3

ب�ن  خلق هوة    تم�� املعارف العلمية العصر�ة بالتخصص والدقة وعدم التحاور مع املعارف اإل�سانية  

والتقني�ن وا�خ��اء الفني�ن من جهة واألدباء والفالسفة واألن��و�ولوجي�ن وعلماء االجتماع والنفس    العلماء

 . 2حياتنا.. “" لم نتمكن من إدماج معارفنا لتسي�� موران:من جهة أخرى. فالتحدي املطروح حسب 

  املدنية وتحديلثقافة والسوسيولوجيا وا�حياة  هذه التحديات الثالثة �� مجاالت ا  تأث��و�نبھ موران إ��  

 ا�جديد.التحديات والذي يقصد بھ الفكر امل���� 

 : التحدیات الفرعیة   - 2- 1- 3

 : التحدي الثقافي :التحدي الرابع -1- 2- 1- 3

وم��نة   شاملة  ثقافة  نمتلك  ال  أننا  وعامليا  محليا  السائدة  الثقافة  لطبيعة  الدقيقة  املعاينة  تكشف 

"مقسومة إ�� كتلت�ن. فحالة االنف�اك الك��ى    موران:وجامعة لفروع املعرفة اإل�سانية اليوم بل �� كما يراها  

 .3� وازدادت �� قرننا ا�حا�� ..."ب�ن ثقافة اإل�سانيات والثقافة العلمية ال�ي بدأت �� القرن األخ�

وعوض أن �س�� الثقافتان العلمية واإل�سانية إ�� التحاور بحكم التجاور والتقارب قصد التدامج ��  

وتنافرتا   اال��امات  تبادلتا  التفاهم،  سوء  و�سبب  ذلك،  من  العكس  وع��  فإ��ما،  مجدية  ذكية  صيغة 

"ز�نة أو ترفا    إال:قنية من شأن ثقافة اإل�سانيات إذ لم تر ف��ا  وتفاصلتا. فبينما حقرت الثقافة العلمية والت

"كتال مجتمعة من املعارف ا�جردة أو    إال:، فإّن عالم اإل�سانيات ال يرى �� عالم التقانة والعلم  4جماليا"

 .5املهددة"

الثق ا�� يتجّسد �� ولقد أهدر فرعا الثقافة فرصة التال�� والتعاون من أجل خ�� اإل�سانية. فالتحّدي 

اإلمساك بنقطة االلتقاء ب�ن فر�� الثقافة �� حّل يدمج بي��ما إدماجا مجديا يتجاوز القصور واإلخالالت  

اإل�سانيات   فثقافة  ف��ما.  موران-الثاو�ة  حبوب    -حسب  من  محرومة  طاحونة  مثل  تصبح  أن  إ��  "تتجھ 

أن �غذي التساؤالت الك��ى �� ح�ن أن الثانية    املكتسبات العلمية حول العالم وحول ا�حياة ال�ي من املف��ض

ا�حرومة من القدرة التفك��ية حول املشا�ل العامة والشاملة تصبح عاجزة عن أن تفكر �� ذا��ا وعن أن  

 .6تفكر �� املشا�ل االجتماعية واإل�سانية ال�ي تطرحها"
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العلمية   باملنجزات  واع  �� ميالد مثقف  اليوم  الثقا��  التحدي  إن  اليوم  بل  العلم  والتقنية وخصائص 

والتفك��   والبالغة  وا�خيال  للغة  امتالكھ  بحكم  اإل�سانية  ملشكالت  العامة  ا�حلول  رسم  ع��  وقادر 

 الفلسفي...

 : التحّدي السوسیولوجي :التحدي الخامس -2- 2- 1- 3

املفاهيم    ما يم�� العصر هو التعقيد الناجم عن تفّجر املعلومة و�عّدد االختصاصات والعلوم وتطور  

العلمية والتكنولوجية، وصل��ا بتعّقد األ�شطة االقتصادية والفنية واالجتماعية والسياسية. هذا التعّقد  

أن   إ��  موران  و�نّبھ  ف��ا؟  التحكم  يمكن  كيف  وغدا:  اليوم  سوسيولوجيا  تحديا  تطرح  التطورات  وهذه 

م ف��ا و�د 
ّ

 . 1ماجها""املعلومة �� مادة أولية يتوجب ع�� املعرفة التحك

وتصورا   وفهما  فكرا  ا�جتمع  حياة  ع��  وتأث��ها  الك��ى  العلمية  التطورات  استيعاب  يمكن  كيف 

واستعماال وتأ�سا �عيدا عن ا�جهل والقصور والغر�ة وا�خضوع؟ فقد مرت اإل�سانية من سيطرة علمية  

اإل�سان �� فهم التطورات    تكنولوجية ع�� الطبيعة واالقتصاد واالجتماع إ�� انقالب الصورة و�داية تخلف

ا�حاسوب   سيطرة   �� يكمن  األبرز  مظهرها  لعّل  واملتسارعة.  العميقة  التحوالت  لهذه  نتيجة  ا�ختلفة 

 واإل�سان اآل�� وال�ي تنذر اليوم �سيطرة اآللة ع�� اإل�سان و�خضاعھ. 

ت م��ى أثمن  إن التحدي السوسيولو�� هو تحد فكري باألساس ذلك أن " التفك�� هو أك�� من أي وق 

 .2رأس مال بالنسبة إ�� الفرد وا�جتمع"

 : التحّدي المدني   السادس:التحّدي  -3- 2- 1- 3

ا�جتمع وتقّو�ھ وتطّوره برغم    ومبادئ توّحدلعّل أهم مقومات املدنية التوافق ا�جتم�� ع�� جملة قيم  

التعاقد االجتما�� الذي تحّدث عنھ جون جاك رو  سو. وهو املواطنة وحقوق  االختالف ب�ن م�وناتھ. فهو 

اإل�سان. وهو الديموقراطية ا�حقيقية ال املز�فة...لكن ما يالحظھ موران هو أّن حالة من ا�جهل املعّمم الذي  

�سود اإل�سانية اليوم �سبب تطور التقنية والعلوم ال�حيحة وهيمنة ا�خ��اء والتقني�ن ع�� ا�حياة �عيدا  

يفقر ا�حس املد�ي واملواطنة، و�حرم الناس من املشاركة اإليجابية  عن فهم الناس، أغلب الناس، هو الذي  

موران   �ش��  و�صالحھ.  ا�جتمع  بناء  وا�ختص�ن  إ��:��  ا�خ��اء  وضع  إ��  راجع  م��ايد  ديموقراطي  قصور   "

 .3والتقني�ن عددا متعاظما من املشا�ل ا�حيو�ة "

فينشأ   الشعب.  بقية  وتجاهل  العلمية  املعرفة  وا�خ��اء  التقني�ن  احت�ار  إ��  القصور عائد  وسبب هذا 

مجتمع العلماء وا�خ��اء مغلق وسري أشبھ �عالم الكهنوت قديما �سيطر    متفاوتت�ن:مجتمع �س�� �سرعت�ن  

ة �سبح �� عالم ا�جهل ع�� املعرفة وشؤون الناس، فيخضعون لفهمهم وأخالقهم و�رامجهم، وأغلبية شعبيّ 

 واألمية التقنية املسّماة حضار�ة. 
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التوافق   ينعدم  إذ  مد�ي،  مأزق   �� اإل�سانية  وقوع  ع��  يؤشر  وعامليا  محليا  متفاوت�ن  شعب�ن  فوجود 

االجتما�� والتعا�ش املد�ي، و�سود لغة القوة والهيمنة التكنولوجية والعلمية املدمرة وال سيما أمام وجود  

ر الشامل النوو�ة والبيولوجية وغ��ها ال�ي ��دد البشر�ة �� وجودها، إذ أ��ا اليوم تحت رحمة  أس�حة الدما

"إن مواصلة املسار التق�ي   مؤكدا:كبسة زر...إنھ واقع محّ�� ومآل فاجع. و�نبھ موران إ�� خطورة ا�حال واملآل  

لعلماء أنفسهم تف��ي إ�� تراجع العل�ي الراهن وهو إ�� ذلك "مسار أع�ى" يفلت من رقابة ضم�� و�رادة ا

 .1قوي للديموقراطية "

فالتحدي املد�ي حينئذ �� بناء ثقافة مدنية تتجاوز ا�شطار املعرفة وانقسام ا�جتمع عموديا ب�ن علماء  

وجهلة بل أمي�ن حضار�ا، وتحقيق ديموقراطية توافقية �شاركية ب�ن ا�جميع و��سانية وواعية باملكتسبات  

 العلمية.

 : تحّدي التحدیات أو من أجل "ثقافة ثالثة" السابع:التحّدي  -3- 2- 1- 3

يطرح موران إش�الية التحّديات باعتبارها كال م��ابطا، فروعها ناجمة عن أمها��ا. و�حّدد مهمة الفكر   

 .2"رفع �ل التحديات امل��ابطة ال�ي قمنا ااآلن بإحصا��ا" ع��:الناجح واملستقب�� �� قدرتھ  

عامة أما   ف�  اإلصالحات  اليوم،  حد  إ��  اق��حت  ال�ي  خاصة  ال��بو�ة  فاشلة.  واإلصالحات  مق��حات  ي 

ومصدر فشلها أ��ا �انت محدودة وضيقة األفق، إذ اقتصرت ع�� إصالح "برام��"، ولم تنفذ إ�� إصالح هو  

تحّد معر�� ثقا�� م���ّ� يدرك "الثقب السود" الذي ترّدى فيھ الفكر اليوم. بل أصبح اإلصالح ال��ام�� ثقافة  

ص املشكالت ��خيصا محدودا  العصر �� امليدان الثقا�� والسيا��ي واالنتخا�
ّ

ي ...إ�خ. هو إصالح تق�ي ��خ

مخ��ال و�تكّرم بإغداق ا�حلول والوعود. وكث��ا ما يتبّ�ن كذب تلك الوعود �حول الت�خيص وغياب القدرة  

 أو املصداقية �� التنفيذ....

االس��ا تحديد  وا�حضارة هو  والعلوم  والثقافة  والتعليم  ال��بية   �� اليوم  املطلوب  واألف�ار  إن  تيجيات 

ال��بوي   الفشل  تحدي  لتجاوز  تلفيقا  ال  محكما  جمعا  واملعارف  الفكر  لفروع  ا�جامعة  الك��ى  املن�جية 

 والفكري.

"إصالح التعليم يجب أن يقود    أن: لذلك ينت�ي موران إ�� استنتاج االستنتاجات، وتحدي التحديات، وهو  

 .3�� إصالح التعليم"إ�� إصالح التفك�� و�صالح التفك�� يجب أن يقود إ

رأيي  -و�مكن   "الثقافة    -حسب  تيار   �� اإل�ستمولوجية  والعلمية  والثقافية  ال��بو�ة  الرؤ�ة  هذه  تن�يل 

 الثالثة" و"اإل�ساني�ن ا�جدد".
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هو تيار ما �عد حدا�ي إن شئنا يتصدى إ�� تحديات العصر عامة واملستقبل البشري خاصة، ومن أعالمھ  

«إنَّ بزوغ هذه الثقافة ا�جديدة فيھ برهان    :بقولھالذي �عّرف الثقافة الثالثة    1روكمانالبارز�ن اليوم جون ب

البيولوجيا    �� ثور�ة  تطورات  زماننا:  تقود  ال�ي  املهمة  ا�جديدة  األف�ار  إ��  وتوق  شديد،  ثقا�ّ�  جوع  ع�� 

ونظر�ة   االصطناعّية،  وا�حياة  االصطنا�ّ�،  والذ�اء  تكنولوجيا،  والنانو  الوراثية،  والهندسة  ا�جزئية، 

املك والتوازي  والنظم  الشواش،  الت، 
ّ

والتشك (االنتفا�ّ�)،  الت�خ�ّي  وال�ون  العصّبية،  والشب�ات  ثف، 

التكيفّية املركبة واللسانيات واألوتار الفائقة والتنوع ا�حيوّي، وا�جينوم البشرّي والنظم ا�خب��ة والتوازن  

 .2..."املتقطع، (…) والفضاء السيب��ّي (املعلوما�ّي)

ت املطروحة �� جدول أعمال اإلصالحات ال��بو�ة �� فر�سا و�� العالم  انطلقنا من تحديد أهم التحديا

لننت�ي إ�� ضرورة إصالح الفكر السائد اليوم �� فر�سا و�� العالم. وخلصنا إ�� أن أهمية كتاب العقل ا�حكم  

الفك  ال��بوي كما �عيشها فر�سا وسائر الدول، و�نما إش�االت إصالح  �� �سطها إش�االت اإلصالح  ر  ليس 

 اإل�سا�ي برّمتھ.  

إن أزمة ال��بية �� وجھ من وجوه األزمة الفكر�ة ال�ي �عيشها العالم اليوم. و�ّل محاولة إلصالح املدرسة  

وال��بية تجهل أزمة الفكر اإل�سا�ي اليوم أو تتجاهلھ (وال�ي اصط�ح عل��ا موران بالثقب األسود) �� محاولة  

ادة اإلنتاج بمفهوم بيار بورديو أي تور�ث الثقافة السائدة وعالقات  فاشلة �عيد إنتاج األزمة، ع�� مع�ى إع

التفاوت االجتما�� بال إصالح وال تجاوز. من هنا �انت التحديات السبعة �� تحّد واحد كب�� وجامع هو تحّد  

ديد تنظيم املعرفة. وال سبيل لتحقيق هذا الهدف إال برسم رهانات لعل نجاحها يتحدد بمعانق��ا الفكر ا�ج

 فكر املستقبل والذي اصط�ح �عض املفكر�ن العلماء واألدباء ع�� �سميتھ بالثقافة الثالثة. 

لكن ما نؤاخذ عليھ موران �� نقده الثقافة السائدة اليوم هو تجاهلھ لألزمة الروحية الدينية العقائدية 

الكث��ين �� ح��ة وجودية ال�ي �عصف باإل�سانية �� عصر هيمنة العلم ا�جامد والتقنية الباردة، فرمت ب 

والسيما الشباب. ف��ايدت �سب االنتحار وخاصة �� الغرب، �� ح�ن �غّولت ا�حر�ات األصولية واإلرهابية ��  

الشرق يز�ن لها قصر نظرها أّن العنف والتطرف وتكف�� غ�� املؤمن�ن بأف�ارهم الدينية هو سبيل ا�خالص  

 والفالح. 

 والفكر؟اليوم عند موران؟ وكيف يرى إصالح منظوم�ي ال��بية  فما �� رهانات الثقافة الثالثة 

 : الرھانات الثقافیة والحلول المنشودة   - 2- 3

اخ��نا مصط�ح التحّديات �عب��ا منا عن خطورة املشكالت ال�ي يطرحها إصالح التعليم والتفك�� محليا    

للتحدي موضوعيا  م�افئا  باعتبارها  الرهانات  اخ��نا  و�املثل  ومخاطر،  وعامليا.  صعو�ات  التحديات  ات. 
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التحديات عند   والرهانات مخاطرة ور�وب ل�خطر ومجا��ة الصعو�ات والغامض والالمتوقع... ول�ن �انت 

�عدد  موران سبعة فقط، إذ قد تجاهل التحدي الرو�� اإليما�ي، فإن الرهانات الفكر�ة واملن�جية الك��ى  

 مجال عل�ي وفكري...  وتتفرع ع��ا رهانات عدة خاّصة ب�ّل  األر�عة

 : تنمیة الذكاء العام وتشجیع الكفاءة التّساؤلیّة :الّرھان األول -1- 2- 3

مونتا�ي   برأي  موران  حينما  Montaigne  )1592–  1533يذكرنا  العقول  حول  أن    قال:)  األفضل  "من 

 .1ي�ون العقل محكما ع�� أن ي�ون مكتظا"

عشر، ونحن اليوم �� تو�س و�� فر�سا مثلما يقّر بذلك موران  لقد قال مونتا�ي ذلك منذ القرن السادس  

و�� كث�� من دول العالم مازالت املنا�ج ال��بو�ة ��تم بحشو الرؤوس ومل��ا باملعلومات أك�� من اهتمامها  

 ب��بية العقل ع�� التساؤل وتنمية الذ�اء العام.

و  واالنتقاء  االختيار  الطفل  يفقد  وتركيمها  املعلومات  األف�افرصف  األدمغة  رتنظيم  حشو  إن  بل   .

 . 2"و�� ملكة حب االطالع ال�ي يطف��ا التعليم �� أغلب األحيان" عل��ا:يتعارض مع ملكة الطفل ال�ي جبل 

 بينما املطلوب من املدرسة هو تحف�� تلك امللكة و�يقاظها إذا ما نامت. 

العلم تفقد الطفل الكفاءة التساؤلية  كما أن حشو األدمغة باملعلومات بذريعة جهل الطفل واملراهق ب

والشك �� ما يقّدم لھ من معلومات. إّن الرهان اليوم معقود ع�� تر�ية أجيال تتوفر ع�� قدر مح��م من  

 الذ�اء العام الذي يقود إ�� التفك�� ا�جيد ومتعدد االختصاصات �� عصر معّقد مركب الثقافات.

التساؤل واألش�لة أك�� من أجيال تحفظ وتراكم وترّصف  نحن اليوم �� حاجة ألجيال تحسن التفك�� و 

 بال �ساؤل وال مراجعة وال نقد.

 : تنظیم المعارف الثاني:الرھان  -2- 2- 3

التفكك والفصل والتخصص املفرط واال�غالق، فإّن رهان     ال��بية والثقافة قائما ع��  ل�ن �ان راهن 

  :-حسب موران  – ال��بية اليوم أن يتّم تجاوز �ّل هذه العراقيل من خالل بناء عقل محكم. ومن خصائصھ  

 .3"هو عقل مؤهل لتنظيم املعارف ومن ثم تجنب تراكمها �ش�ل عقيم..."

ال�و�ي. وهو ما يطلق    كما أن ب�ن ا�خاّص والعاّم وا�خصو��ّي ضمن  الثقافة املنشودة أن تر�ط  رهان 

سييق أي الوضع �� السياق املالئم.  
ّ
"إن تنمية القدرة ع�� اإلدراج ��    يقول:عليھ موران خاصية التبيئة أو الت

أو معلومة أو معرفة �� عالقة    السياق تنحو إ�� إنتاج عملية ظهور لفكر "بيئوي". بمع�ى أّ��ا تضع �ل حدث

 .4ال انف�اك ف��ا مع ا�حيط الثقا�� واالجتما�� واالقتصادي والسيا��ي و�طبيعة ا�حال الطبي��..."
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 نخلط ب�ن تركيم املعارف وفتح ا�جاالت ع�� �عضها وهو ما يتنا�� ومع�ى التنظيم  
ّ
ھ ينب�� لنا أال

ّ
ع�� أن

للمعرف امل����  التنظيم  و��ن  ذلك  املعر��  موران  يو�ح  ب�ن    بالقول:ة.  ل�حدود  فتحا  ليست  املش�لة  "إن 

 .1االختصاصات بقدر ما �� تحو�ل ملا ينتج هذه ا�حدود أي املبادئ املنظمة للمعرفة"

 : فكر علمّي جدید الثالث:الّرھان  -3- 2- 3

حاز الرهان الثالث النصيب األوفر من كتاب العقل ا�حكم، فقد استغرق كميا اثنت�ن وخمس�ن صفحة   

�عد  فلم  العل�ي،  الفكر  مفهوم  بجّدة  تمّ��  كما  والثمان�ن.  الثانية  الصفحة  إ��  ثالث�ن  رقم  الصفحة  من 

وم طبيعية... بل هو مفهوم  مقصورا ع�� ما هو سائد "العلوم ال�حيحة" من ر�اضيات وف��ياء و�يولوجيا وعل

جديد �شمل العلوم "ال�حيحة" والعلوم اإل�سانية وهو ما يصط�ح عليھ اإل�سانيون ا�جدد اليوم بالثقافة  

 الثالثة. 

لقد بدأت هذه الثقافة العلمية ا�جديدة �� التبلور منذ الثورة العلمية الثانية �� ستينات القرن كما سبق  

موران، حسب  وم����ا،  ومفككة  تب ذكره،  مجّزأة  ا�ح�ن  ذلك  ح�ى  �انت  أن  �عد  وشومل��ا  املعارف  يئة 

 ومعزولة...

املم��ة   التقليدية  ثقافتنا  حطمت  تطّورات  حصلت  ال�حيحة  العلمية  االختصاصات  جميع  ففي 

بالوثوقية واالخ��الية ... فقد ظهرت منذ الستينات علوم جديدة "�سقية" مّست علم البيئة وعلوم األرض  

"توسع بدءا من سبعينات القرن العشر�ن إ��    البيئي:(علم ال�ون). فعلم البيئة وال سيما البحث    وال�ونيات

املدى   لتصور  متعددة  ف��يائية  ...اختصاصات  البيئة  عالم  ...ويستد��  مجملھ   �� ا�حيوي  ا�حيط 

 .2ا�حيوي..."

د توّسع العلوم ا�ختلفة وترابطها �عضها مع �عض.
ّ

 وهو ما يؤك

"ستينات القرن العشر�ن وع�� إثر اكتشاف تكتونية الصفائح تصورت    خالل:علوم األرض    كما تطورت

 .3علوم األرض �وكبنا األر�ىي ع�� أنھ منظومة معقدة تنتج ذا��ا بذا��ا وتنتظم بذا��ا..."

  �� إ�شتاين  نظر�ة  أن  إ��  موران  ا�جغراسياسية...و�ذهب  وامتدادا��ا  ا�جغرافيا  علم   �� يؤثر  ما  وهو 

جديد  ا من  انبعث  لھ،  تصورنا  أو  ال�ون،  لكن  والزمان.  للفضاء  تصوره  نتيجة  ال�ون  قتلت    مع: لنسبية 

)  Le maitre) لتباعد ا�جرات ولفرضية الذرة البدائية ال�ي قال ��ا " لوماتر" (Hubble"استكشاف هابل (

والف��ياء واملي�وروف��ياء  . وهكذا ساهمت هذه االكتشافات �� �عاون اختصاصات متعددة كعلم الفلك  4..."

 والر�اضيات...إضافة إ�� تفك�� ي�اد ي�ون فلسفيا �� محاولة فهم ال�ون. 
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"يتجھ    مثال:ومثلما هو الشأن �� العلوم ال�حيحة شهدت العلوم اإل�سانية تطورات مذهلة، فالتار�خ  

ناسية ...فهو يتحّول إ�� أن يصبح  نحو التحّول إ�� علم متعّدد األ�عاد يدمج �� داخلھ األ�عاد االقتصادية واإل 

رت بقية العلوم اإل�سانية من فلسفة وأن��و�ولوجيا وأدب باالكتشافات  1علم التعقيد اإل�سا�ي.."
ّ
. ولقد تأث

العلمية ال�حيحة واإلناسية بثقافة العصر ا�جديدة، ثقافة ال��ابط عوض التفكك والتمدد، واالنفتاح  

اال  وثقافة  والتقوقع  اال�غالق  عوض  عوض  والتواصل  التحاور  وثقافة  والوثوقية،  ا�حتمية  عوض  رتياب 

 ال��صيف وال��كيم واال�عزال.

وجدير باالنتباه أن موران ال يؤمن با�حتميات ال �� البيئة وال �� الثقافة وال �� العلم وال �� �شأة ا�حياة  

العشر  القرن   �� سيما  وال  املتتالية  العلمية  الثورات  بأن  و�ذكر  و�تقان  وال�ون.  ا�حتمية  مبدأ  �سفت  �ن 

اللهال�ون وأكدت أن �شأة ال�ون وا�حياة جاءت صدفة. يقول: "وتار�خ ال�ون هو مغامرة شديدة الفخامة  

منذ البدء، بإلغاء شبھ تام للمادة املضادة من قبل املادة املتغّ�ى ��ا    ومطبوعة،خالقة وهدامة �� اآلن نفسھ  

 �عد تّم تدم��ها تدم��ا ذاتيا وع�� االرتطامات ب�ن النجوم وا�جّرات.  من خالل اإلشعال لشموس ال تح��ى وال

و�� مغامرة تمثلت إحدى �غ��ا��ا الهامشية �� ظهور ا�حياة فوق ال�وكب الثالث التا�ع لشمس صغ��ة ��  

لقا  . ويعارض موران الدين عامة واإلسالم خاصة �� تأكيد القرآن خلق هللا لل�ون خ2ضاحية درب التبانة "

ْرِض   " محكما و�دقة متناهية، و�حث البشر ع�� التدبر �� هذا ا�خلق إذ يقول:
َ
َماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
ل

َ
ِ�� خ ِإنَّ 

 َ�
َ

ُعوًدا َوَع�
ُ
َ ِقَياًما َوق ّ

ُروَن �
ُ

ك
ْ

ِذيَن َيذ
َّ
َباِب * ال

ْ
ْوِ�� األل

ُ ّ
َ�اِر آلَياٍت ِأل ْيِل َوال�َّ

َّ
ِف الل

َ
ِتال

ْ
ِق ُجُنوِ�ِ�ْم َوَ�تَ   َواخ

ْ
ل

َ
ُروَن ِ�� خ

َّ
َفك

ارِ  اَب النَّ
َ

ِقَنا َعذ
َ
َك ف

َ
 ُسْبَحان

ً
ْقَت َهذا َباِطال

َ
ل

َ
َنا َما خ ْرِض َر�َّ

َ
َماَواِت َواأل  3"السَّ

  أن تنشأ "لم يكن لها    ا�حياة:�سلم بأن    –معتمدا ع�� االكتشافات العلمية �� علوم األحياء -بل إن موران  

 .4إال من خالل هذا املز�ج من الصدفة والضرورة، ولكن ليس باستطاعتنا تحديد مقادير هذا املز�ج"

 وهذا االرتياب يجب أن �شمل جميع املعارف ال�ي تروج جهال ا�حتمية التار�خية والعلمية والفلسفية ... 

املعرفة اليوم �جا��ة  امل����  ا�حّل  فإّن  ال-حسب موران  -ولذلك   �� ل�ن حافظنا  التالية:قاعدة  يتمثل   "

 .5واكتشفنا أرخبيالت جديدة من التيقنات، فإنھ يجب أن �علم أننا نبحر �� محيط من االرتياب"

"يتوجب أن نراهن ع�� مثل هذا الفكر لن�جع الذ�اء العام    :ولقد صاغ موران تصّوره للعقل ا�جديد

والقدرة ع�� األش�لة وتحقيق ارتباط املعارف فيما بي��ا. كما يتوجب مستقبال أن نضيف إ�� الفكر العل�ي  

ا�جديد الفكر املتجدد لثقافة اإل�سانيات. ذلك أنھ يجب أال نن��ى أن ثقافة اإل�سانيات ��جع االنفتاح  
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شا�ل الك��ى واالستعداد للتفك�� و�دراك التعقيدات اإل�سانية والتأمل �� املعرفة و�دماجها ��  ع�� �ل امل 

 .1ع�� السلوك ومعرفة الذات..." م��ابط،ا�حياة ا�خاصة من أجل إضاءة أفضل، �ش�ل  

افة  فالرهان هنا �س��دف بالضبط بناء العقل ا�حكم املنشود. العقل ا�جديد ما �عد ا�حداثة، عقل الثق

الثالثة ال�ي ترفض التم��س �� ثقافة علمية يزعم أ�حا��ا أ��ا �حيحة �� مقابل ثقافة إ�سانية إ�شائية ال  

 صلة لها باملعرفة ال�حيحة.

"إن تر�ية �س��دف عقال محكما م��ية االنفصال ب�ن الثقافت�ن قد تخلق القدرة ع��   قائال:يو�ح موران  

لشمولية والتعقيد املوجودة �� ا�حياة اليومية واالجتماعية والسياسية  تحديات ا  الهائلة،مجا��ة التحديات  

 .2والوطنية والعلمية.."

ما ��ّجلھ هنا هو توفق موران �� طرح أهم إش�االت الفكر والعلم اليوم �� سعيھ إ�� تحديد معالم العقل  

لثقافات ور�طھ ب�ن العل�ي اطالع العقل ع�� املنا�ج العلمية وتفتحھ ع�� ا  خالل ضرورةا�حكم وذلك من  

والثقا�� ودعوتھ إ�� التس�ح �سالح الشك واالرتياب �� مقار�ة ا�حقائق بما ف��ا قضايا ا�خلق وا�حياة واملوت  

الشك   وتبّ�ي  العلوم  ع��  االطالع  أهمية   �� الرأي  �شاطره  ما  و�قدر  ا�جدي واملص��.  عّرفھ    امل����  الذي 

 " و�علم الشك �� املش�وك فيھ  بقولھ:، ا�جاحظ منذ القرن التاسع ميالدّيا

،فإننا ال نجار�ھ �� تبّ�ي من�ج االرتياب الذي يجعل من خلق ال�ون صدفة، ومص�� ال�ون والبشر  3�علما"

لھ   نقاش  وال  تدبر  دون  وحقائقھ  الدين  ننفي  أن  ولكن  ضروري،  هذا  العل�ي  بالشّك  نتس�ح  فأْن  صدفة. 

 ا�جدية.�سلمنا إ�� العدمية والر�بّية غ�� 

 : رسالة التربیة بناء الشخصیة والمواطن اإلنسان الرابع:الّرھان  -4- 2- 3

يتمّ�� هذا الرهان بإعادة طرح موران ملواضيع قديمة عر�قة، ولكن بفهم جديد وليد. قضايا املواطنة   

 والوطنية والهو�ة �� عصر العوملة وما �عد العوملة. 

ال��بية   برسالة  التذك��  إ��  موران  ال��وض    و��:�سارع  (�علم  لل�خص  الذا�ي  الت�و�ن   �� �ساهم  "أن 

يفية العيش) و�علم كيف يصبح املرء مواطنا. فاملواطن �عرف �� الديموقراطية  بالوضع اإل�سا�ي و�علم ك

ر الهو�ة الوطنية �� داخلھ"
ّ

 .4من خالل تضامنھ مع وطنھ وشعوره باملسؤولية إزاءه. وذلك ما يف��ض تجذ

ة و�� ا�جمهور� الفر�سية ودستور و�الحظ موران شبھ غياب ملفهوم الوطنية والهو�ة �� ال��امج املدرسية 

 القانون الدو��. وهو ما �سمح لھ با�خوض �� �عر�فهما وتار�خهما وأهّمي��ما. 
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ير�ط موران الوطنية والهو�ة بمفاهيم متعّددة أّولها الدولة األمة ال�ي جهلها أغلب املؤرخ�ن بل وتجاهل��ا  

(الصراعات الطبقية)   من واقع األمة مسلطة األضواء ع�� ما يقسمها  قللت ....  "�املاركسية: �عض النظر�ات  

 .1وليس ع�� ما يوّحدها"

"�ائن ترا�ي وسيا��ي واجتما�� وثقا�� وتار��� وأسطوري ودي�ي ��   ��:وا�حال أن الدولة األمة املكتملة  

واحد" إ��  2آن  و�رنو  املش��ك  التار�خ  ووحده  أرض  ع��  استقر  واجتما��  سيا��ي  كيان  األمة  فالدولة   .

"إن ل�جماعة طبيعة ثقافية / تار�خية. ف�ي    قائال:ملص��. يو�ح موران األمر  مستقبل مش��ك بحكم وحدة ا

ثقافية من جهة القيم والعادات والطقوس واملعاي�� واملعتقدات املش��كة و�� تار�خية من حيث التغ��ات  

 .3) وحدة املص��"Otto Bauerومعاناة ا�حن ال�ي واجه��ا ع�� �عب�� أوتو باور(

إيما من  وال�ي و�الرغم  للقومية  العدوانية  الن�عة  أن  �عتقد  فإنھ  و�القوميات،  األمة  بالدولة  موران  ن 

اق��نت بالنظرة الشوفينية مع الناز�ة والفاشية قد آن األوان أن تتجاوز إيجابيا. لقد ارتأت عديد التيارات  

ي��الية واملاركسية ضرورة إن�ار القومية واملرور إ�� ما فوقها أمم
ّ
ية أو ما شابھ. بيد أن القومية  الفكر�ة والل

الدفاع عن النفس. ولك��ا وحدت ا�جماعات والشعوب    إ�� العدوانية بذريعةانزلقت أحيانا   حقيقة ماثلة و�ن

بروز تحديات �ونية    اليوم، وأماما�حلية وحار�ت من أجل ضمان وحدة الدولة وسالمة األرض سابقا، أما  

��دد مص�� اإل�سانية قاطبة من أس�حة الدمار الشامل و�عاظم التفاوت االقتصادي واالجتما�� والعل�ي 

املص��   وحدة  يضمن  ما  إ��  واالتجاه  غلوا��ا،  من  التخّفف  إ��  مدعوة  ف�ي  داخلها  عن  فضال  األمم  ب�ن 

ولذلك نادى    و�ونية.لقوميات وعابرة للقارات بل  اإل�سا�ي. من هنا توّجب أن تفكر األمم �� وحدة عابرة ل

"إن ا�جماعة البشر�ة    فيھ:موران �� أغلب مؤلفاتھ بال�وكبة، وال سيما �� كتيبھ "تر�ية املستقبل" فقد جاء 

أخالقية واملرتبط بالعالقة    -ذات املص�� ال�وك�ي �سمح بالعمل ع�� تحقق واكتمال هذا ا�جزء من األن��و�و

الفرد امل اتجاه  ب�ن   �� البشري يتطور  النوع  البشري بما هو �ل. عل��ا أن �عمل ع�� جعل  النوع  تفرد و��ن 

البيولو��   شرطھ  ع��  ا�حفاظ  مع  املش��ك  –اإل�سانية  الو��  تحقيق  ع��  العمل  �ع�ي  وهذا  التناس�� 

 .4والتضامن ال�وك�ي ل�جنس البشري"

موران أن  حقا  االنتباه  يلفت  ما  ا�جذور -ولعل  املاركسية    -�ساري  اليسار�ة  الطروحات  �ّل  يخالف 

واللي��الية العوملية أو األصولية الدينية الرافعة لشعار عاملية اإلسالم (�� مقابل القومية) ال�ي ترفض الهو�ة  

وتت�جم عل متبن��ا واصمة إياهم بتيار الهو�ة أي ا�حافظ�ن وال��اثي�ن واملاضو��ن معّمم�ن ب�ن املاضو��ن 
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واملع��  هو�ة  فعال  بوجود  يقّر  فموران  ا�خار��.  والعدوان  الداخ��  التمزق  من  ع��ا  واملدافع�ن  ��و���م  ين 

 .1"فتار�خ فر�سا يمتلك خصوصية نادرة ��ملها الكتب املدرسية و�تّوجب إبرازها"  ومتم��ة:فر�سية عر�قة 

من   التحق��  إ��  األخ��ة  العقود   �� وال��بية  والعلوم  الثقافة  خ��اء  أغلب  عامة  دأب  اإل�سانيات  شأن 

 �� إل��ا  ا�حاجة  لعدم  املواد  هذه  تدريس  ساعات  بتخفيف  نادى  �عضهم  أّن  ح�ى  خاصة  واللغة  والتار�خ 

  �� التار�خ وا�جغرافيا  ذلك أن حجم ساعات  وآية  للعلوم واملعلوماتية،  ا�حاجة  �عاظم  �� مقابل  عصرنا، 

ال   �� تّم،  �� تو�س مثال قد  ال��بية  مدارسنا بمختلف مستو�ا��ا  سنوات األخ��ة، "تخفيفها" من قبل وزراء 

يلوحون بضرورة التخ�� عن ماّد�ي التار�خ وا�جغرافيا لعدم    بدؤوا  خ��ائنا الذينمستأ�س�ن بنصائح �عض  

أهمي��ما اليوم. أّما موران، ع�� العكس من ذلك تماما، فهو ي�ح ع�� أهمية التار�خ الوط�ي فر�سيا �ان أم  

دريس التار�خ غ�� قابل لالستغناء عنھ من أجل تجذير الهو�ة القومية، وال بد من إعادة  "إن ت  يقول:غ��ه  

أهمية التار�خ الوط�ي �ش�ل �امل كذلك، فهو �سمح بإدماج الطفل �� تلك ا�جموعة املعقدة وا�حية ال�ي 

ئم واألحزان واألمجاد �� يمثلها الوطن. أو ما �ع�ي باألحرى إدماج التار�خ ال��ي با�حطات واالنتصارات والهزا

 .2الطفل واملراهق، األمر الذي يجعل منھ "ابن الوطن" ..."

و�درا�ا من موران ألهمية التار�خ الوط�ي الفر���ي املن��ي واملهّمش، �عود إ�� تار�خ �شأة األمة الفر�سية  

رحلة الراهنة مرورا بالثورة  وصوال إ�� امل Gaulois)(ومراحل امليالد املتجددة من امليالد بداية بالشعب الغا�� 

ل األمة الفر�سية وتطورها. لقد   (Francisationالفر�سية. و�نّبھ موران إ�� أهمية عامل الفر�سة  
ّ
) �� �ش�

خالل   من  باهرا  نجاحا  تحقق  اليوم  الفر�سية ماضيا، و��  األمة  م�ونات  جميع  اندماج  الفر�سة  حققت 

تار�خنا هو تار�خ فر�سة تدر�جية تمكنت مع قيام ا�جمهور�ة،  "وهكذا فإن    :إدماج املهاجر�ن. يقول موران

و�عد أن أ�حقت �� املناطق الداخلية للبالد إثنيات �شر�ة �انت �� البدء شديدة التنوع من السماح ألطفال  

 .3املهاجر�ن باالندماج �� الهو�ة الفر�سية"

بص��ة عن مسار اإل�سانية الذي �شمل  إال أن هذا املسار مسار الفر�سة و�يجابياتھ ال يجب أن �ع�ي ال

الهو�ة األرو�ية والهو�ة األرضية. ففر�سا، حسب موران، �� حاجة إ�� تب�ي هو���ا األور�ية ال�ي ساهمت فر�سا  

األورو�ية واإل�سانية  والتكنولوجية  العلمية  الثورات  مكتسبات  من  واالستفادة  بنا��ا  الو��    :��  "يتس�ى 

 .4ية أن ��جع تطور مواطنة أورو�ية"باالنتماء للهو�ة األورو�

يتعلق بالهو�ة األرضية فيبادر موران إ�� التمي�� ب�ن عوملت�ن بدأتا �� الظهور منذ القرن السادس    فيماأما  

واالستعمار    عشر: الهيمنة  عوملة  نفسھ،  اآلن   �� ومتناقضت�ن  مرتبطت�ن  �شتغالن  عوملتان  ثمة  "�انت 

 . 5واالستغالل وعوملة األف�ار اإل�سانية التحرر�ة العاملية وا�حاملة لو�� مش��ك باإل�سانية"

 
 . 89العقل المحكم، ص  -1
 . 89العقل المحكم، ص  -2
 . 95، المصدر نفسه -3
 . 97، ص المصدر نفسه -4
 .المصدر نفسه -5



 د. كمال الساكري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كـتاب: العقل المحكمقراءة في 

 

(509) 

و�الطبع فإن موران يتب�ى العوملة الثانية �� فكره وتوجهاتھ ومؤلفاتھ، وال سيما �� كتابھ "ثقافة أورو�ا  

و�ر�ر���ا" ولذلك يدعو أورو�ا إ�� الو�� بال�حظة التار�خية ا�حرجة بل ا�حافة كما وصفها جون بروكمان ��  

أ خطر  عن  الناجم  ا�حافة"  العلم عند  ا�جدد/  "اإل�سانيون  �ستد��  كتابھ  والذي  الشامل  الدمار  س�حة 

 تضامن األمم ووحد��ا من أجل مواجهة هذه ا�خاطر ومعا�ج��ا بما يضمن األمن والسالم العاملي�ن.

فالهو�ة، حينئذ عند موران، ليست مجرد فكرة متخلفة تجاوزها الزمان، كما أ��ا ليست شعارا فضفاضا  

ما �� قضية حقيقية ال مز�فة تتخذ أ�عادا وطنية و�قليمية  أو مقدسا نرفعھ ضد العلم واملعرفة والتقدم و�
ّ
ن

ا�جرم�ن  و��ن  واإل�سانية  ا�حضارة  بناة  شفا  ب�ن  املوضوع  عصرنا   �� و�وكبية  وقار�ة  الوطنية  فوق  ما 

"وهكذا تتوجب   قائال:واإلرهابي�ن مدمري ا�حضارة والبشر�ة. ويستخلص موران الع��ة من �عقيدات الهو�ة 

الت�و�ن الذا�ي للوطن الفر���ي و�عطاء املعرفة والو�� بما �عنيھ �لمة األمة. ولكن يتوجب علينا  املساهمة ��  

كذلك توسيع �لمة املواطن إ�� كيانات ال تملك إ�� حد اآلن مؤسسات مكتملة مثل أورو�ا ...أو تلك ال�ي ال 

شأنھ أن �سمح بالتجذر    تملك مؤسسات سياسية مش��كة باملرة مثل �وكب األرض. فمثل هذا الت�و�ن من 

 . 1داخل الذات للهو�ة الوطنية والهو�ة األورو�ية والهو�ة ال�وكبية"

 �� �� صالحي��ا  الفر���ي واألورو�ي فحسب، و�نما  �� واقعها  تكمن  أهمية هذه االستخالصات ال  ولعّل 

ال�وكبة. من هنا �ان ضرور�ا  الواقع العر�ي واملغر�ي والعاملي. وال يمكن إن�ار الهو�ة وتطورها وال يمكن تجاهل  

غ��   بصفة  وخاصة  مباشرة  بصفة  حضر  ما  وهو  وال�ونية.  ا�خصوصية  ب�ن  املواءمة  ضرورة  إ��  التنبھ 

 .2مباشرة �� العقل ا�حكم. و�ان موران قد تبسط فيھ �� كتب أخرى مثل تر�ية املستقبل

ملرحوم منصف وناس ع�� ترجمة هذا و�ذ نثّمن مثل هذا الفهم العميق لقضايا الهو�ة اليوم، وهو حفز ا

تدعو إ��    ال�ي،الكتاب، فإننا نؤاخذ موران ع�� تجاهلھ �ختلف اس��اتيجيات الهيمنة الغر�ية والفر�سية  

اح��ام الهو�ات واملعتقدات والضم��، ولك��ا تفرض، �� اآلن نفسھ، الفر�سة ع�� املهاجر�ن بما تحملھ من  

ختالف الثقا�ّ�. كما أن الفر�سة �انت �� ف��ة استعمار فر�سا لشمال  ثقافة ترفض حر�ة الّضم�� وحّق اال 

الدينية   الفر�سية  واملعتقدات  الفر�سية  والثقافة  الفر�سية  غة 
ّ
بالل األها��  إل�حاق  مناسبة  وغ��ه  افر�قيا 

املباشر    والالئكية ع�� حد سواء... بل إّ��ا �جأت إ�� ا�خاتلة وا�خد�عة حينما اضطرت إ�� إ��اء استعمارها

االقتصادية   السيطرة  إ��  إضافة  الثقافية  الهيمنة  ع��  للمحافظة  مداخل  فطرحت  ملستعمرا��ا، 

ال�ي   الفرنكفونية  "صنارة"  املداخل  تلك  ومن  مساعدات    تتد��والسياسية.  وتقديم  ثقافية  صالت  ر�ط 

للدول اقتصادية   املباش  واجتماعية  الفر���ي  االستعمار  من  استقاللها  حقيقة  ا�حاصلة ع��   �� لك��ا،  ر، 

األمر، تروم إبقاء السيطرة السياسية وا�حضار�ة بطر�قة ناعمة غ�� مفضوحة. فمساعدة البلدان ور�طها  

 
 .100العقل المحكم، ص  -1
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ٔ
شياء اال

ٔ
دق على اال

ٔ
فالثقافة تحافظ دوما على خصوصيتها...تحافظ الثقافة على الهوية اإلنسانية وبشكل ا

نها تنغلق على ذاتها حفاظا على هويتها الخاصة لكنها في الواقع تظل دوما 
ٔ
مفتوحة...إن الكائن البشري  تعطي الثقافات االنطباع با

ن...إن كل كائن بشري يحمل الكون كله في داخله...
ٓ
نربية  )، (إدغار إلى: موران ر”. ينظإذن كائن واحد ومتعدد في نفس اال

 . 53، مصدر سابق، ص المستقبل
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باللغة الفر�سية هو، �� حقيقتھ، رهن لشعوب تلك البلدان باملركز�ة الفر�سية فكرا واقتصادا وسياسة  

 ثالثة �� سياق ار��ان الشعوب واألمم.وحضارة...وال أعتقد أن موران يوافق اندراج الثقافة ال

 فما �� رهانات ال��بية �� تحقيق رهانات الثقافة وا�حضارة؟ 

 : الرھانات التربویة   - 3- 3

إن اإل�سان أّس وال��بية بناء. وفهم طبيعة اإل�سان منذ الطفولة األو�� أساس ل�ل �عليم ناجح وتر�ية  

ب�ى ع��    املناسبة ��الع، فإّن الفلسفة ال��بو�ة  سليمة. وملا �انت طبيعة الطفل الدهشة وحّب االط
ُ
تلك ال�ي ت

" فبدل كسر حاالت الفضول الطبيعية ال�ي �� خاصة ب�ل و�� �ستفيق  للسائد:عقل �ساؤ�� ال عقل تقب��  

ما هو ال�ائن البشري؟ وما�� ا�حياة؟ وما هو ا�جتمع؟ والعالم؟ وما    أولية:يتوجب االنطالق من �ساؤالت  

 .1.."ا�حقيقة؟.

 : المرحلة االبتدائیة -3-3-1

"  البشري: وال شك �� أّن من�جية التساؤل حول ا�حياة وال�ون ومن�لة اإل�سان ستقود إ�� طبيعة ال�ائن  

 تمشيا: . فبدءا من املدرسة االبتدائية سننجز 2ف�ي أحيائية وثقافية �� اآلن نفسھ"

. و�ما أن املعول �� ال��بية ع�� البناء  3" يجمع ب�ن التساؤل حول الوضع البشري والتساؤل حول العالم "

الطفل   �علم  سيضمن  الذي  هو  مبكرا  والتوليف  والتحليل  والر�ط  الفصل  ع��  الطفل  تر�ية  فإن  مبكرا 

"يمر ع�� فحص الذات والتحليل    داخ��:للمعرفة �علمھ ا�حياة. ويستد�� هدف �علم ا�حياة مسار�ن. مسار  

الذا�ي..." والنقد  ومسار  4الذا�ي  اإلعالم..."  خار��:.  وسائل  معرفة  إ��  املدخل  ي�ون  أن  يمكن  .ومن  5" 

املناسب أن يتدرب األطفال مبكرا ع�� التعامل مع وسائل اإلعالم لي��ودوا من الثقافة االتصالية فيعرفوا  

 طرائق بناء ا�حقيقة وطمسها ...

" و�طبيعة ا�حال فتدريس  وهو�تھ:الطفل  وال ين��ى موران أهمية تدريس التعلمات األساسية �� بناء عقل  

املرحلة   (أو  األو��  الدرجة  خالل  بال�امل  مستمرا  سيظل  وا�حساب  والتار�خ  والصرف  والنحو  الفر�سية 

 .6األولية)"

ولكن   منطلق  حر  للمعرفة  محب  عقل  بناء   �� أساسية  أولية  مرحلة  أ��ا  االبتدائية  املرحلة  يم��  فما 

 افية ا�خاصة ومنفتح عقال ومن�جا ع�� ا�حياة وال�ون. منغرس �� بيئتھ وهو�تھ الثق 
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 : المرحلة الثانویة  -2- 3- 3

املرحلة   فإن  املعرفة  وحب  التساؤل  ع��  مب�ي  م����  عق��  تأسيس  �حظة  االبتدائية  املرحلة  �انت  إن 

 الثانو�ة �حظة التجسيد الفع�� ملعالم الثقافة املنشودة. 

  ا�حقة، " سي�ون التعليم الثانوي مجال �علم ما يجب أن ت�ون عليھ الثقافة  املع�ى:يقول موران �� هذا  

. و��ح موران ع�� أهمية اآلداب إ��  1تلك ال�ي تقيم جسور ا�حوار ب�ن ثقافة اإل�سانيات والثقافة العلمية..."

نفس   والر�اضيات وعلم  والفلسفة  التار�خ   �� مواد  أر�ع  أهمية  ويعظم موران من  العلوم.    املراهق. جانب 

وأر��ي  وقاري  خصو��ي  �عد  من  واملركبة  املعقدة  ا�حضار�ة  البشر�ة  الهو�ة  بناء   �� الهام  دوره  فللتار�خ 

" و�جب أن يلعب التار�خ دورا رئيسيا �� املرحلة الثانو�ة بالسماح للتلميذ بأن يم��ج و�نصهر �� تار�خ  و�وك�ي:

التار�خية ألورو�ا و�� الص��ورة   �� يتموقع  نمطا   أمتھ وأن  بداخلھ  تار�خ اإل�سانية وأن يطور  أوسع  مجال 

 .2للمعرفة يدرك بدقة ا�خصائص املتعددة األ�عاد أو املعقدة للواقع البشري..."

ولعل موران هنا يرّد ع�� الدعوات ا�حقرة للتار�خ، واملهمشة للهو�ة وال�ي تتب�ى العوملة العار�ة وأحادية  

صوصية بل واإل�سانية واملرت�ي �� شراك املساواة املثالية ب�ن الشعوب  النمط الغر�ي االس��ال�ي فاقد ا�خ

 واألمم والوحدة اإل�سانية املوهومة. 

ول�ن �ان �عض ال��بو��ن وا�خ��اء ينادون بالتخفيف من التعلمات ا�خاصة باإل�سانيات، فإّن موران،  

ام الرئيسية للتعليم الثانوي �� "�عظم ع�� النقيض من ذلك (إحدى امله بأن: ع�� العكس من ذلك، ينادي 

. و�� هذا اإلطار ع�� الفلسفة أن تتبّوأ م�انة عليا �� الثانوي �� جديرة  3".اإل�سانيات) ..ا�حفاظ ع�� ثقافة  

 ��ا إذ �عّول عل��ا موران �� تدريس العلوم واإل�سانيات.

 .4..." "نمط تفك�� منطقي باعتبارها:أما املادة الثالثة املهمة �� الر�اضيات 

د موران  
ّ

 ن.. م “أّن:أما املادة الرا�عة ا�جديرة بالتعظيم، ف�ي علم نفس املراهق وال��بية الشبابية ال�ي يؤك

و�ثقافتھ..." املراهق  �عالم  والدراية  ال��بية  اكتساب  الثانو�ة  املرحلة  مدر��ي  مواصلة  5واجب  إ��  إضافة   .

الوسائطية/امليديولوجيا عالم  ع��  االنفتاح  الشباب    6التعليم  حياة  ع��  مهيمنا  عاملا  �ش�ل  بات  الذي 

 صبتھ العداء.والناس عامة وضرورة معرفتھ، ور�ط صالت تفاعل معھ عوض تجاهلھ ومنا

العصر   �خصوصيات  مواكب  عصري  بديل  الثانوي  للتعليم  موران  اق��حھ  الذي  البديل  أن  وأعتقد 

و�حاجات الشباب واملراهق�ن وتطلعا��م. وما يمكن نقده هو �غييب الثقافة الروحية، وال سيما الدين. ولعل 
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بتعليم    فر�سا جديرم ولم �ست�ن  ما يتعّرض لھ العالم من إرهاب تقوده حر�ات أصولية متطرفة مس العال

الشباب حر�ة الضم�� واالعتقاد وكيفية تفكيك الفكر الدي�ي املنغلق والعنيف، ل�حّد من خطورتھ وتوسعھ، 

يحث ع�� القيم والعدالة واملساواة و�عدا روحانيا مفيدا ومطمئنا عل    �عدا دنيو�اومحاورة الدين لعل فيھ  

 املص�� الفردي وا�جما��... 

 : المرحلة الجامعیة  -4- 3- 3

تضطلع ا�جامعة برسالة ع�� غاية من األهمية، ف�ي تحافظ ع�� الثقافة ا�حلية وتنفتح ع�� الثقافة   

العاملية وتدمجها. وهذه املهمة املزدوجة ال تتحقق بدمقرطة التعليم و�عميم املعرفة وتجديدها بل تتجاوز  

  �� أخطر  مهمة  إ��  أهميتھ  ع��  النطاق  هذا  تنظيم    صالح:إ مهم��ا  أي  املعرفة  لتنظيم  استعدادنا  "��م 

أو  1الفكر" أو أورو�ية  . ومن املنطقّي أن نقت��ي هذه الرسالة إعادة هي�لة ل�جامعة سواء �انت فر�سية 

 غ��هما.  

 : واقع الجامعة -5- 3- 3

التطور  يالحظ موران، انطالقا من ا�جامعة الفر�سية، أّن التعليم ا�جام�� �عا�ي عدة تحّديات فرضها  

والتكنولو��   املطالب    مثل:العل�ي  مع  والتباحث  التعليم  أقلمة  باتجاه  يدفع  مفرط  تكيف  "ضغط 

الراهنة" ل�حظة  الزمن من أجل مواكبة  2االقتصادية والتقنية واإلدار�ة  ا�جامعات �سابق  جعل  . وهو ما 

ل
ّ
يتمث خطأ   �� واقعة  العلمية  املنا�ج  وآخر  السوق  الت  :�� متطلبات  الثقافة  "اخ��ال  و��ميش  العام  عليم 

 . 3األ�سية"

"التفكك ا�جذري ب�ن االختصاصات والصعو�ة البالغة �� إقامة جسر    هو:كما �عا�ي ا�جامعة من عيب،  

(بي��ا)" االبت�ار  4مؤسسا�ي  مصدر  ت�ون  أن  وعوض  ومردودي��ا  ا�جامعة  بدور  أضرت  الصعو�ات  هذه   .

 وجيا و��سانيا، فإ��ا أصبحت ميدانا للتدريس وتركيم املعارف...والتجديد واإلبداع املتوازن علميا وتكنول

 : إصالح الجامعة -6- 3- 3

ا�جامعة وأقسامها ال وفق     تنظيم  إعادة  أي  ع�� إصالح هيك��  يمّر  ا�جامعة  أن إصالح  �عتقد موران 

 االختصاصات املفككة واملتنافرة بل وفق تصور حديث يحّقق تناغم وترابط االختصاصات وت�املها. 

"إن هذا اإلصالح يمكن أن يتضمن إعادة تنظيم عام من خالل إقامة �ليات وأقسام ومعاهد    موران:يقول  

 .5متخصصة �� العلوم ال�ي أنجزت إعادة هي�لة متعددة االختصاصات حول نواة منظمة ومنسقة.."
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وانطالقا من هذه الفلسفة ا�جديدة، يمن �عث نواة علمية معرفية لعديد االختصاصات تتجمع حولها  

" �لية لل�ون (تتضّمن فرعا فلسفيا)  م��ا:امعات ومعاهد وأقسام متخّصصة، و�مكن إ�شاء �ليات عدة  ج

األرض وعلم البيئة وا�جغرافيا الطبيعية والبشر�ة). كما يمكن أن يقيم اإلصالح �لية    (علومو�لية لألرض  

ون مهما خلق �لية ملا هو إ�سا�ي  للمعرفة تجمع اإل�ستمولوجيا وفلسفة املعرفة والعلوم العرفانية ...(و) ي�

ما قبل التار�خ واإلناسة األحيائية والعلوم اإل�سانية واالجتماعية واالقتصادية مع إدماج إش�الية   (تتضمن

الفرد / النوع / ا�جتمع). إنھ يتوّجب ع�� التار�خ أن يتوفر ع�� �لية ممتلئة ومكتملة حيث يمكن أن ندرس 

بلدا��ا)  عاملي فحسب، و�نما أيضا تار�خ ا�حضارات �� آسيا و�فر�قيا وأمر��ا (ب�ل  ��ا ليس التار�خ الوط�ي وال

 . 2. وهكذا يمكن إحداث تخّصصات أخرى نوا��ا فكرة جامعة مثل "�لية للمشا�ل املعوملة"1"...

التفك��  �عميم من�جية  إ��  يتجاوزها  بل  ا�جديدة،  الهي�لة  إعادة  موران ع��  اإلصالح عند  يقتصر    وال 

بالـ ع��ا  التعب��  يمكن  وال�ي  لالختصاصات  العابرة  الفوقية". ويسم��ا   والبحث  ضر�بة  موران:"الكفايات   "

من أوقات الدروس من أجل    %10إيبستمولوجية عابرة لالختصاصات" توظف ع�� �افة ال�ليات بأن تقتطع  

الكفايات    ا�جاالت أوأّما أهّم    تدريس مش��ك ُ�ع�ى أساسا بالعناصر املف��ضة أو املسلمة �ختلف املعارف.

 " م��ا: الفوقية، فيذكر موران  

 " معرفة ا�حّددات واف��اضات املعرفة –

 العقالنية والعلومية واملوضوعية.-

 التأو�ل-

 ال��هنة والتدليل وا�حجاج. -

 ال��ابط والتواصالت ب�ن العلوم ... 

 . 3الف��يائي الكيميائي وال�ون ذاتھ...."العالقة ب�ن العالم البشري والعالم ال�ّ� والعالم -

�عليمية   �علمية  فلسفة  من  موران  ينطلق  �� (ديداكتيكيةوهكذا  الفطر�ة  التساؤل  بمن�جية  تؤمن   (

بآفاق   بيئتھ وهو�تھ وتمّده   �� �� االبتدائي، فباٍن ملعرفة �غرس اإل�سان  بناء عقل واع متسائل  إ��  الطفل 

بإيمان بوحد الغ��  اللغة واآلداب  االنفتاح ع��  التم�� ا�خصو��ي. وتلعب  �� ة اإل�سانية مع    واإل�سانيات 

املرحلة الثانو�ة، وال سيما الفلسفة والتار�خ، دورا أساسيا �� عمليات التنشئة فالتار�خ يحدد ا�خصوصية  

الفعالة    ما تمّد اإل�سان بالوسيلة  والفلسفة �عقل��ا وتؤ�س��ا. أما العلوم والتكنولوجيا والر�اضيات فبقدر

للتمّدن والتطور، فإّ��ا ت��هن ع�� وحدة الكرة األرضية وصغرها وهشاش��ا إن لم نص��ا ونتعامل معها بحّب  

وا�خصوصيات   لل��اث  فتثم�ن  العا��  التعليم  مرحلة  أّما  الغ��.  ع��  الهيمنة  ووحشية  وعنجهية  �عنف  ال 

السائدة مّما يتطلب إصالحا يبدل فلسفة  وتجديد لهما. لكنھ �عا�ي من ضغوط العصر واألخطاء الفكر�ة  
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موحدة   ا�ستمولوجية  علمية  من�جيات  وفق  املعارف  فروع  توحيد  مطالب   �� و�نخرط  ا�جام��،  التعليم 

 لالختصاصات امل��ابطة �عيد هي�لة ا�جامعات وفق هذا املنظور. 

فة الثالثة بما يضع حّدا  وال نجاح لهذا اإلصالح إال بإدماج من�جيات التجديد املق��حة من موران والثقا

 للتفكك ب�ن جنا�� املعرفة اإل�سانية و�رشدهما بمخاطر اال�عزال والغلّو... 

 ولكن موران يؤكد ارتباط اإلصالح ال��بوي باإلصالح الفكرّي الشامل. 

 فما �� خاصيات هذا الفكر ا�جديد وطبيعة اإلصالح ا�جذرّي املنشود؟ 

 : لترقیع والجذریة اإلصالح الفكري والتربوي بین ا   - 4- 3

 :اإلصالح الفكري أسس -1- 4- 3

يضبط   موران  إدغار  فإن  العشرون،  القرن  شهدهما  اللت�ن  العلميت�ن  الثورت�ن  م�اسب  من  انطالقا 

التفك��  معالم  بتحديد  الكفيلة  و��  اليوم  والفكري  العل�ي  التطور  حصيلة  أّ��ا  �عتقد  سبعة  مبادئ 

 املستقب��.

الذي ير�ط معرفة األجزاء بمعرفة ال�ّل حسب امل�وك الذي أشار إليھ    ي:التنظي�املبدأ النسقّي أو   -1

  الشأن بالنسبة �س�ال بقولھ: "إ�ي أعت�� أن معرفة األجزاء دون معرفة ال�ل أمر مستحيل، وكذلك  

 .1إ�� معرفة ال�ل..."

املعقدة حيث ال نجد  "يكشف هذه املفارقة الظاهرة  الهولوغرامي:مبدأ التصو�ر التجسي�ي الل��ري   -2

الورا�ي   فا�خزون  ا�جزء.   �� موجود  ا�جزء...ال�ل   �� م�جال  ال�ل  ولكن  وحسب،  ال�ل   �� ا�جزء 

بأكملھ موجود �� �ل خلية فردية. وا�جتمع حاضر كذلك �� �ل فرد باعتباره كال وذلك ع�� اللغة  

 .2والثقافة واملعاي��..."

مح بمعرفة املسارات الذاتية التعديل. "فهو يقطع مع مبدأ  ويس   االرتجاعية:مبدأ الدائرة أو ا�حلقة   -3

 .3السببية ا�خطية. فالسبب يؤثر �� الفعل والفعل �� السبب..."

ا�حلقة   -4 مبدإ  التكرار�ة:مبدأ  إ��  التعديل  مفهوم  الذا�ي..."إن   و�تجاوز  والتنظيم  الذا�ي  اإلنتاج 

العناصر البشر�ة تنتج ا�جتمع ��/ ومن خالل التفاعل ب�ن �عضها �عضا. ولكن ا�جتمع باعتباره كال  

 .4صاعدا فهو ينتج إ�سانية أفراده بإعطا��م اللغة والثقافة "
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م البيئي الذا�ي ينطبق بطبيعة  مبدأ االستقاللية / التبعية (التنظيم البيئي الذا�ي). "إن مبدأ التنظي -5

ا�حال بطر�قة خصوصية ع�� األفراد الذين ينمون استقاللي��م ارتباطا بثقاف��م وع�� ا�جتمعات  

 .1البيئي..." -ال�ي تتطور من خالل االرتباط بمحيطها ا�جغرا��

ع أو ا�جتمع  البد من تصور حوار�ة ب�ن النظام / الفو��ى..."فعندما ننظر إ�� النو   ا�حواري: املبدأ   -6

أن يؤمن حوار�ا   الفكر  يتوجب ع��  إنھ  وا�جتمع.  النوع  الفرد يختفي  نقدر  الفرد. وعندما  يختفي 

 .2املصط�ح�ن اللذين يتجهان إ�� نفي �ل واحد م��ما اآلخر"

إن �ل معرفة �� إعادة بناء / ترجمة بواسطة عقل �� ثقافة وزمن    معرفة:مبدأ إدخال العارف �� �ل   -7

إن إصالح التفك�� ليس ذا طبيعة غ�� برامجية و�نما �� مثالية نموذجية باعتبارها �ع�ي محددين. "

أن  يمكن  الذي  أي  ا�حكم  العقل  لغاية  باالمتثال  �سمح  الذي  إنھ هو  املعرفة.  تنظيم  قدرتنا ع�� 

نمط  بتعقيد  مرتبط  رؤ�تنا  وضوح  أن  نفهم  أن  يتوّجب  ولذلك  للذ�اء.  ال�امل  باالستعمال  �سمح 

 .3يم أف�ارنا..."تنظ

تمثل هذه املبادئ السبعة أساسا معرفيا ايبستمولوجيا جديدا ملعرفة املعرفة بفرع��ا الكب��ين العل�ي  

واإل�سا�ي، خاصيتھ الك��ى الر�ط ب�ن روافد املعرفة ر�طا ذكيا ال تلفيقيا والفهم العميق للفكر من الداخل  

تتجاوز  مبادئ  و��  ا�خارج..  من  تفس��ه  مجرد  حسب    ال  صفا��ا  ال�ي  التقليدية  "  موران: اإليبستمولوجيا 

"... الكالسي�ي  املنطق  التوجھ...وصرامة  وأحادية  األحادية  ا�جديدة  4السببية  املعرفة  م��ة  أن  ح�ن   ��  .

التسليم    -إضافة االرتياب ال  بمحاورة  االرتياب  املعارف ومواجهة  ب�ن  الر�ط  تقهميةبناء  -إ��  و��    معرفة:” 

 .5التواصل واإلحساس املرهف باآلخر، بل وع�� التعاطف الذا�ي البي�ي نفسھ"مبنية ع�� 

عن   الناجمة  با�حتمية  الكالسي�ي  الفكر  امتالكتم��  بل   يق�ن  وا�جفاف  واال�غالق  العلمية  ا�حقيقة 

ا�حادّ  التنافس  و�التا��  ك 
ّ

والتفك التباعد  د 
ّ
ول مّما  والثقافة  الفكر  ونظر�ات  العلوم  فروع  ب�ن    ا�جفاء 

أنھ حسب   الفكر ا�جديد  إ�� أخالقيات    موران:واإلقصاء والصراع، لذلك فإن فضل  "قادر ع�� االمتداد 

 .6(إيتيقا) الر�ط والتضامن ب�ن البشر"

 فما هو تأث�� هذه اإليتيقا ع�� اإلصالح ال��بوي املستقب��؟
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 : اإلصالح التربوي المستقبلي -2- 4- 3

ص الواقع التعلي�ي ال��بوي اليوم �� فر�سا و�� أغلب  ال يمكن أن ننجز إصالحا تر�و�ا حقيق
ّ

يا إن لم ��خ

 بلدان العالم إن لم �عّمم.

 : واقع التعلیم -1- 2- 4- 3

تخ��ل مشكالت التعليم عامليا �� عبارات كمية من "مز�د من االعتمادات" و"مز�د من املدرس�ن" ...إ�خ 

 : وأهمهاات التعليم أعمق. و�ن �انت هذه املشكالت حقيقية وجب معا�ج��ا فإّن أزم 

يقول   حقيقي.  إصالح  �ل  ضّد  وتقف  ال��بية  تؤزم  ال�ي  ال�خمة  والب��وقراطية  والتقليد  ا�جمود  أوال: 

وثمة عدد كب�� من املدرس�ن املستقر�ن    ومبقرطة." فمكنة ال��بية ال�خمة متيبسة وجافة وقاسية  موران:

 .1�� عادا��م و�� سياد��م االختصاصية..."

 �� املتم��سة  العقلية  وهذه  والتخصص.  ا�ختص�ن  سيطرة  عن  الناجمة  العامة  األف�ار  سيطرة  ثانيا: 

ثقافة التخصص تز�ن أل�حا��ا أ��م األعلم بحكم التخصص و�حكم هذا التخصص يزعمون أنھ ال فائدة  

ء. ولكن األك�� خواء  "سيطرة ا�ختص�ن �� سيطرة األف�ار العامة األك�� خوا أن:من األف�ار العامة �� ح�ن 

 .2�� تلك القائلة بأنھ ال يتوجب أن ت�ون ثمة أف�ار عامة"

�� إصالح العقول تتعرض لعائق    ثالثا: العالقة املأزومة ب�ن املدرسة وا�جتمع. فمهمة املدرسة املر�وزة

تلك   إصالح  املدرسة  حاولت  إن  إنتاجها  ويعيد  مأزومة  ينتج عقوال  الذي  ا�جتمع  �� عطب  يتمثل  عضوي 

الصورة   موران  يو�ح  التصو�ر    قائال:العقول.  أقرب من   �� بقدرما  تصدر عن مرآة  ال  العالقة  "إن هذه 

فكما تحمل نقطة منفردة واحدة من الهولوغرام    األ�عاد:ية  التجسي�ي الل��ري ودائمة التكرر. إ��ا صورة ثالث

أي التصو�ر التجسي�ي �� طيا��ا مجمل الصورة املمثلة تحمل املدرسة �� فراد��ا حضور ا�جتمع بأكملھ �� 

 .3داخلها. و�� تكرر�ة ألن ا�جتمع ينتج املدرسة ال�ي تنتج بدورها ا�جتمع"

ب األزمات، وال�ي وصفها موران  اليوم: هذه  باإلصالح  أو��  أ��ما  ا�سداد حقيقي   �� اال�سدادات، تضعنا 

 املدرسة أم ا�جتمع؟ و�صفة أخرى من أين نبدأ؟

 :خصائص البدیل التربوي -2- 2- 4- 3

"إصالح التعليم يجب أن يقود إ�� إصالح التفك�� و�صالح التفك�� يجب أن يقود إ��    بأن:يؤمن موران  

�صفة أدق من يقوم بمهمة اإلصالح؟ وما �� غايا��ا؟ يجيب موران بال��ك��  . أما كيف؟ و 4إصالح التعليم"

 ع�� محور�ة املرّ�ي. ولكن ما خصالھ؟ وما�� رسالتھ؟ 
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 : خصال المربي المستقبلي -3- 2- 4- 3

مهمتھ. وك�ّل مهمة تار�خية يتطلب إنجازها فئة قليلة، ولكن مؤمنة    بطبيعةتنطبع مهمة املر�ي املنشود  

لها مطامع  برسال��ا ال   ا�جاهل�ن وليس  املتجاهل�ن، وال �ستسلم �جهل  تتأثر لسلبية  املعارض�ن وال  تخ��ى 

مله ح��ا  هو  يحركها  ما  ف�ل  حظوة.  أو  شهرة  أو  يقول  م مادية  ��ا.  و�يما��ا  املر��ن؟   موران:��ا  س���ي  "من 

فست�ون أقلية من املر��ن يحدوها اإليمان بضرورة إصالح التفك�� و�عادة إحياء التعليم. وسي�ون املر�ون  

 .1من صنف أولئك الذين يحملون �� داخلهم مع�ى مهم��م"

ر�ن الكبار والفالسفة العظام الذين سبق أن غ��وا بأف�ا
ّ

رهم العالم  وأعتقد أن موران يلمح إ�� دور املفك

 مثل جون جاك روسو وماركس ودور�ايم...وال يمنع من أن �ستنتج كذلك تلميحھ إ�� دور القد�س�ن واألنبياء.  

 . وهذه املهمة تقت��ي الكفاءة واملوهبة الفنية. 2يحدد موران مهمة املر�ي ا�جديد �� "مهمة التبليغ"

��بو�ة ا�حديثة، وأن ي�ون موهو�ا وفنانا يؤدي  أي أن ي�ون املر�ي مح��فا، وهو ما ت�ح عليھ النظر�ات ال

" إيروس (إلھ ا�حب) الذي هو �� اآلن يقول:مهمتھ / رسالتھ بدافع ا�حب، و�صط�ح عل��ا موران بـ"االيروس" 

 .3نفسھ رغبة ولذة وحب رغبة ولذة النقل واإليصال وحب املعرفة وحب للمتعلم�ن..."

نما تتمدد إ�� اإليمان. "فاملهمة تف��ض بداهة اإليمان. و�� �ع�ي  ولك��ا ال تتوقف عند الكفاءة وا�حب، و�

هنا اإليمان بالثقافة، واإليمان بإم�انيات العقل البشري. ولذلك ت�ون املهمة عالية وصعبة بما أ��ا تف��ض  

 . 4�� اآلن نفسھ الفن واإليمان وا�حب"

ن رسالة املر�ي بدل املهمة. فأظن أن موران  �� ال�ي جعلتنا نتحدث ع املر�ي باإليمانمهمة  قرن مورانإن 

 �سبغ ع�� ال��بية الطا�ع اإليما�ي الدي�ي الرو�� و�ن لم يصرح.

 : الجدیدة الرسالة -4- 2- 4- 3

 ��:يضبط موران الرسالة ال��بو�ة �� ست غايات ك��ى  

سي- وتب�ن  والرئيسية  والشاملة  األ�عاد  املتعددة  املشا�ل  بتمي��  �سمح  ثقافة  توف��  وعومل��ا  "  اقها 

 ومعا�ج��ا. 

 ��يئة العقول لوضع التحديات ال�ي يضعها �عقيد املشا�ل املتنامي للصعو�ة اإل�سانية.-

الذ�اء االس��اتي�� ف��ا واملراهنة ع�� عالم    ي��ايد.. بت�جيع��يئة العقول ملواجهة االرتياب الذي ما ف�ئ  -

 أفضل.

 ال��بية من أجل التفاهم البشري ب�ن األقر��ن واأل�عدين.-
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 �عليم االنتماء إ�� فر�سا و��� تار�خها و��� ثقاف��ا و��� املواطنة ا�جمهور�ة و�دخال االنتماء إ�� أورو�ا. -

اإل�سانية - �عليم  خالل  من  األرضية  املواطنة  الفردية    �عليم  تنوعا��ا  و��  اإلناسية..  وحد��ا   ��

 1والثقافية..."

مع   وتلتقي  موران،  يتبناها  ال�ي  البديلة  ال��بية  لطبيعة  مكثفا  ترك��ا  �عت��  الغايات  هذه  أن  واملالحظ 

الثقافة   هذه  معالم  واإل�سانيات...فما��  والعلوم  وال�ونية  ا�خصوصية  ب�ن  التوحيد   �� الثالثة  الثقافة 

 موران؟حسب  

 : معالم الثقافة المستقبلیة   - 5- 3

ثابتة عنده   تار�خية مفتاحية". أن  و��:ينطلق موران من حقيقة  التفك�� هو ضرورة  فمثلما    2"إصالح 

�سلط   الفكر  �عا�ي  الوجوه.  متعّدد  ا�غالقا  �ش�و  الثقافة  فإن  عديدة  ا�سدادات  ال��بية  التقني�ن  �عا�ي 

علوم املبقرطة الذي يقطع النسيج املركب    – ع�� فراغات، فكر التقنو  " هو الفكر ا�حتوي والب��واقراطية

. ويش�و ت�خم الهوو�ة فهو "فكر منغلق ومنطو ع�� اإلثنية أو األمة والذي يقسم إ��  3للواقع إ�� نقانق"

. أي أّن الثقافة السائدة ال �� فر�سا أو أورو�ا فحسب، بل �� ال�وكب  4األرض"  -قطع صغ��ة �سيج الوطن

 األر��ي اليوم ممزقة ب�ن األصولية الهوو�ة والتكنو ب��وقراطية ا�حداثية.

وال يوجد ب�ن هذين التيار�ن الفكر��ن صالت تواصل و�عارف و�عاون. لذلك ال بّد من البحث عن حّل 

 م���� جذري يضع حّدا لهذا االنفصال و�حّد من املغاالة وا�جمود والتعالم وا�حدود ب�ن التخصصات. 

أّن الثقافة املستقبلية عل��ا أن ت��ض ع�� أساس�ن هما إحياء الالئكية وميالد    -حسب موران-  فا�حل 

 ديموقراطية عرفانية. 

 : الالئكیة الجدیدة 1- 5- 3

مفهوم    ،laïcitéطبعا املناداة بالئكية جديدة ي��ض ع�� تجاوز الئكية قديمة. ول�ن �انت الالئكية عموما  

الدينية، فإن  عن فصل الدين عن شؤون ا�ح�ومة والدولة وكذلك عدم تدخل ا�ح�ومة �� الشؤون    �ع��

ما تراهن ع�� مقارعة  "  خاصة:الالئكية الفر�سية بصفة  
ّ
ال تكتفي بتحر�ر السيا��ي من سيطرة الكنيسة و�ن

املدرس  لتحل  الصلبة،  الالئكية  القيم  محلھ  لتحل  العام  الفضاء  من  وطرده  عامة  محل  الدين  بدورها  ة 

ھ يؤاخذها  5"الكنيسة �� إعادة صياغة الو�� الفردي وا�جما��
ّ
. و�الرغم من تبّ�ي موران لهذه الالئكية فإن

"فالئكيتنا، �� بداية القرن، ظنت أن العلم والعقل والتقدم    موران:�سبب تحجرها وتوقفها �� املا��ي. يقول  
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. ولك��ا فشلت  1الم والطبيعة وا�حياة واإل�سان واإللھ)"�انت ستقدم ا�حلول ل�ل هذه التساؤالت (حول الع 

أل��ا ا�غلقت ع�� علم الالهوت وصدت أذ��ا عن مطالب التقدم ومخاطر التقنية وارتياب العقل. لذلك لقد  

 تبدلت مهمة الالئكية اليوم تبدل األرض و�غ�� إش�االت الوجود وا�حياة واملص��. 

"أال تقتصر ع�� أش�لة    مهاّمها:والدة الئكية جديدة من أوكد    -حسب موران  –يتوّجب حينئذمن هنا  

اإل�سان والطبيعة والعالم واإللھ، فقط، ولكن يتوّجب أن تؤش�ل أيضا التقدم والتقنية والعقل. إنھ ع��  

الالئكية ا�جديدة أن تؤش�ل العلم من خالل كشف ازدواجياتھ العميقة. كما يتوجب عل��ا أن تؤش�ل العقل  

وضع العقالنية املفتوحة �� مواجهة العقالنية املغلقة. كما يتوّجب عل��ا أخ��ا أن تؤش�ل التقدم من خالل  

الذي ال يرتبط بضرورة تار�خية و�نما باإلرادة الواعية للبشر. وهكذا قد يتس�ى إذن لالئكية عائدة إ�� ا�حياة  

 .2أن تخلق الظروف املالئمة ل��ضة جديدة"

م  أن تطبع  الالئكية  �� ع��  ا�جامدة وتنخرط  �غادر محافظ��ا  املعاصرة، وأن  العلم واملعرفة  ع حقائق 

 ثقافة جديدة منفتحة مؤمنة بالتطور والتواصل ب�ن فروع املعرفة والشعوب واألمم. 

 : ضرورة میالد دیموقراطیة عرفانیة-2- 5- 3

ال ب�ن  فيھ  ير�ط  عرفانية"  "ديموقراطية  هو  مسبوق  غ��  جديدا  مفهوما  موران  ديموقراطية  ينحت 

والعرفانية. الديموقراطية مفهوم سيا��ي �عرف مختلف أش�ال تنظيم التعا�ش ب�ن األفراد �� إطار سيا��ي.  

العملية  تنظم  ال�ي  التشاركية  والديموقراطية  النيا�ي  التمثيل  ع��  تقوم  ال�ي  التمثيلية  �الديموقراطية 

ة ال�ي تقوم ع�� حضور الناس املباشر وا�عدام السياسية ب�ن أطراف ي�ونون شر�اء. والديموقراطية املباشر 

تجاوز   بھ  موران  ير�د  جديد  مصط�ح  العرفانية  الديموقراطية  أّن  وتنفيذه...إال  القرار  اتخاذ   �� الوساطة 

املفهوم السائد للديموقراطية القائم ع�� التصور النخبوي ل�خ��اء والتقني�ن واملتخصص�ن إ�� مفهوم شع�ي  

ا�حاالت والس��ورات  جماه��ي أوسع. ويستع بيا��.  و�ع�ي عنده "مجموع  �� موران مصط�ح عرفانية من 

(التمشيات) ال�ي تقع داخل نظام ف��يائي أو طبي�� أو اصطنا�� الكتساب أو إنتاج تمثالت داخلية انطالقا  

" سلوكية  أو  ذهنية  صبغة  ذات  قرارات  أخذ  أجل  من  خارجية  معطيات  هذه  3من  من  والغرض   .

طية العرفانية أن ي�ون الشعب، �افة الشعب، مشار�ا �� صنع القرار من خالل ا�حوار والتعلم  الديموقرا

والتثقف ال من خالل اإلقصاء وحصر املمارسة السياسية �� التكنو ب��واقراطي�ن العارف�ن �علوم العصر 

 وميداينھ ومتطلباتھ ع�� عكس أغلب الناس. 
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يقول   الفكر    موران: لذلك  إصالح  ع��  "إن  قادر�ن  مواطن�ن  فت�و�ن  مفتاحية.  ديموقراطية  ضرورة 

توسع   السياسة  حقول  �ل   �� يث��ه  الذي  الديموقراطي  التلف  �جماح  كبح  هو  عصرهم  مشا�ل  مواجهة 

 .1سلطة ا�خ��اء وا�ختص�ن من مختلف الهيئات والذي يحد من كفاءة املواطن�ن..."

وفت �علمن��ا  الالئكية  إصالح  أن  موران  ناحية  ويعتقد  من  ومكتسباتھ  وثقافتھ  العصر  روح  ع��  حها 

  �� والثقافية  العلمية  وم��اجياتھ  العصر  معارف  واستيعاب  التعلم  ع��  بمساعد��ا  الشعوب  وتثقيف 

الشروط الضرور�ة لتحقيق إصالح تر�وي وثقا�� ال �� فر�سا فحسب بل �� �افة دول العالم واإل�سانية.  

ط�ي األلفية ا�جديدة قد �سمح لهم باالستعمال ال�امل لكفاءا��م الذهنية  "فهو إذن إصالح حيوي ملوا   يقول:

 2وقد �ش�ل ال الشرط الوحيد بالتأكيد ولكن الشرط الالزم ل�خروج من وحشياتنا."

هكذا يتدرج موران �� �سط إش�اليات التعليم وال��بية والثقافة اليوم من ا�ح�� أي فر�سا فالقاري أي  

 أرو�ا إ�� العاملي. 

اإلم�انيات   ضعف  عند  تتوقف  ال  عميقة  أزمة  وجود  في�جل  والثقافة  ال��بية  وضع  موران  ��خص 

إ�� أزمة فكر�ة   العائدة  ال��بو�ة  إ�� تفكيك طبيعة األزمة  إ�� آخر، بل تتعدى ذلك  بلد  املادية وتفاو��ا من 

إل�سان املعاصر حدودا  علمية من�جية تتسم بن�عة التفكك ب�ن املعارف وا�جاالت واالختصاصات، فب�ى ا 

التعقيد   �عرف  لواقع  والتبسيط  التعميم  ف��ا  وسيطر  والتكنولو��  والثقا��  واألد�ي  العل�ي  ب�ن  ومعازل 

 وال��كيب �سبب تطور املعارف وتفرعها. 

ب�ن   ا�حدود  فتح  إ��  والسا��  املعرفة  بتعقد  البص��  اإل�سا�ي  والفكر  الثقافة  موران  �ست��ض 

ا�خصو��ي التخصصات   الثقا��  يرا��  بما  الفلسفات  وتوحيد  امل��اجيات  وتكييف  بي��ا  الطرق  وتجس�� 

 و�خدم الوحدة البشر�ة. 

فمن أجل إصالح التعليم وال��بية وجب وجود مفكر�ن مبدع�ن علماء مؤمن�ن برسال��م الثور�ة �� بناء 

 املعرفة املعقدة وتيس��ها لألجيال وتقر���ا من األفهام. 

ران تجديد الالئكية ال�ي تتجاوز اال�غالق واال�عزال واملفاضلة ب�ن املعارف وتؤمن بدور اإل�سان  و�ق��ح مو 

�� صنع مص��ه. كما نادى موران بتطعيم الديموقراطية اللي��الية ال�ي قادت إ�� رأسمالية متوحشة بثقافة  

وا والتكنولوجي�ن  االقتصادي�ن  والتقني�ن  ا�خ��اء  احت�ار  تتجاوز  ورؤ���م عرفانية  والقانوني�ن  لعلمي�ن 

الضيقة واألوليغارشية لتسي�� األمور إ�� ديموقراطية جماه��ية واسعة تدمج �ل الشعب �� فهم مشكالت  

 عصره للقدرة ع�� بناء مستقبلھ ومواجهة مص��ه... 

إضاءات  و�الرغم من هذا ا�جهد التحلي�� التوليفي لقضايا ال��بية والثقافة ال�ونية وما قدمھ موران من 

ظّل   اإل�سا�ي  اإلصال��  موران  مشروع  فإن  األهمية،  شديدة  إيبستمولوجية  فلسفية  فكر�ة  معرفية 

منقوصا، إذ تجاهل البعد الدي�ي الرو�� �� بناء إ�سان متوازن �عيش حياتھ مفكرا متسائال عامال مج��دا  
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ناظرا  �� ا�خلق ال مسلما خا�عا للواقع     متدبرا ع�� الشك امل���� ال االرتيا�ّي املنفلت من �ل قيد  �� السائد،

والتقليد واملوروث... ح�ى �ستطيع اإلبداع واإلضافة  �أنھ �عيش أبدا، ولكنھ يفكر �� مص��ه بيق�ن املؤمن  

الواثق �� وجود إلھ عادل، و�وم آخر يجازي فيھ البشر ع�� ما فعلوا بما يجعل من  خلق ا�حياة أمرا محقا  

 ال وهما.  ال عبثا، واآلخرة حقا

عن اإلصالح ا�جذري    –وهو اليساري ا�جذور ومقاوم الناز�ة والرأسمالية املتوحشة    -كما سكت موران

االقتصادي االجتما�� الذي تحتاجھ اليوم جميع الشعوب واألمم لتتجاوز الطبقية الظاملة والتفاوت غ��  

  االم��يالية وضرورة يطان والهيمنة  العادل الذي يمزق ا�جتمعات و�فجر ا�حروب و�فرض االستعمار واالست

إرساء نظام ديموقراطي اجتما�� يحقق العدالة االجتماعية واملساواة �� ا�حقوق وت�افؤ الفرص والشراكة  

 ا�حقيقية �� صنع املستقبل داخل الشعوب وفيما بي��ا... 
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 الملخص: 

كتابھ   إيان عا�ج  �� من  "  ماكن�ي  والتفكيك نماذج  بالقراءة  املناسبة  واستحالة  "  نظر�ة  اللغة  موضوع 

ودرس نظر�ة املناسبة والتواصل املنطوق، من خالل  .  مطابقة املع�ى ب�ن مقصد املت�لم وفهم املرسل إليھ

وقد قدم ماكن�ي �عض املفاهيم املركز�ة مثال الظاهر واالستدالل واملقاصد .  ال��ك�� ع�� التقو�ض اللغوي 

الشعر�ة .  واملناسبة والتأث��ات  والغموض  ا�خطاب  ضمنيات  بموضوع  اهتم  والّ�خر�ة  :  مثلما  االستعارة 

 .والوصف والتأو�ل

 ا�خطاب. – املع�ى  –القراءة   –التأو�ل   –التفكيك   –املناسبة  نظر�ةاملفاتيح: ال�لمات 

 

 

Abstract: 
Ian Mackenzie deals in his book “Paradigms of Reading Relevance Theory and 

Deconstruction” with the language and the impossibility of matching the 
meaning between the intention of the speaker and the understanding of the 
addressee. He studies the relevance theory and spoken communication, by 
focusing on the linguistic undertermination. He presents some central notions as 
ostension, inference, intentions and relevance. He was also concerned with the 
topic of implications of speech, ambiguity and poetic effects: metaphor and irony, 
description and interpretation. 

Keywords: Relevance Theory–Deconstruction–interpretation – Reading– 
Meaning – Speech. 
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 التقدیم: -1

املناسبة   نظر�ة  القراءة:  "نماذج  كتابھ   �� سويسرا)  جنيف،  (جامعة  ماكن�ي  إيان  اهتم 

لة. و�النسبة إ�� نظر�ة  1والتفكيكية" رة أو املؤوَّ بإبراز ا�عدام التطابق ب�ن املعا�ي املقصودة واملعا�ي املفسَّ

غة. وع�� العكس من ذلك يرى بول دي مان  
ّ
 ع�� الطا�ع االستدال�� لل

ً
عدُّ دليال

ُ
املناسبة، فإن هذه الوضعية �

خرة، وال إ�سانية. وقد س�� ماكن�ي �� مستقرة، فوضو�ة، اعتباطية، آلية، سا  بأ��ا: غ�� أن اللغة تتصف  

من   عقالنية  أك��   �� األد�ي  والتفس��  واإلدراك  للتواصل  تقديرها   �� املناسبة  نظر�ة  أن  إبراز  إ��  كتابھ 

 من قراءاتھ لروسو وهيجل ونيتشھ. 
ً
 تفكيكية دي مان ال�ي طّورها انطالقا

نظر�ة بول دي مان النقدية، من منظور  �� هذه ال�ّ�جمة املمزوجة ببعض التعليقات إ�� إضاءة  و�س��  

 نقدي لها أد�� بھ ماكن�ي، �� مقدمة كتابھ املشار إليھ أعاله، فهو ضرب من نقد النقد.

أن دي مان ُعرف بنظر�ة نقدية تقوم ع�� مبدأ الع�ى، وقد ترجم سعيد الغان�ي كتابھ "الع�ى  ومعلوم  

إ وأشار  املعاصر"،  النقد  بالغة   �� مقاالت  بذكر  والبص��ة:  نكتفي  العرب،  والنقاد  الباحث�ن  من  كث��  ليھ 

"، إذ أبرز أن فعل القراءة عند دي مان هو املبدأ واملنت�ى، وهو  
ً
محمد أحمد البن�ي �� كتابھ "در�دا عر�ّيا

رة التعر�ف، إذا ال يمكن قراءة القراءة. إ��ا شّر ال بّد منھ،  
ّ

األرضية األساس ل�حياة البشر�ة، ولك��ا متعذ

فكرة ست�ون منذ ثمانينات القرن العشر�ن مدار البحث الدال�� �� ترتيب املنحي�ن ا�حر�� وا�جازي �� ونقل  

اللغة، منذ أن �شر جورج الي�وف ومارك جو�سون كتاب "االستعارات ال�ي نحيا ��ا"،... ونص هذه الفكرة  

ة أصلية غ�� بالغية، مما �ع�ي أن  أن "اللغة مجاز�ة �� ا�حل األول وليست إشار�ة أو �عب��ية، وال توجد لغ

 �شو��ا خاصية ا�جاز"
ً
 .2اإلشارة دائما

 : النص -2

لم يزل الباحثون املعاصرون �� نظر�ات املع�ى األد�ي متفق�ن ع�� أن ا�عدام التطابق التام سمة قاّرة �� 

و املقصودة من ناحية أخرى.  النظر إ�� العالقة ب�ن العالمات اللغو�ة أو الدواّل من ناحية واملعا�ي املفهومة أ 

بي��م عند تحديد   تلوح  الباحث�ن، فإن اختالفات شديدة  أولئك  ب�ن  اتفاق  النتيجة محّل  �انت هذه  ول�ن 

 املقدمات ال�ي يرى �ّل م��م أ��ا السبب الذي يقف وراء تلك النتيجة. 

غة، من قبيل نظر�ة املناسبة، أن
ّ
نا نجد �� التصورات التداولية لل

ّ
 رسائل    من ذلك أن

ّ
�� عدم إم�ان بث

 ع�� ا�حاجة إ�� االستدالل �� التأو�ل اللسا�ي. أّما بالنسبة إ��  
ً
 ساطعا

ً
محّددة عن طر�ق إشارات رمز�ة دليال

 لعدم  
ً
النظر�ة الّتفكيكية، ع�� نحو ما نجده عند بول دي مان، فإن عدم التطابق املشار إليھ ُ�عدُّ مصدرا

 ع��
ً
 استحالة القراءة وانحراف �ّل فهم. االستقرار اللغوي، ودليال

 
1-Ian Mackenzie, Paradigms of Reading: Relevance Theory and Deconstruction, 2002. 

دبية المعاصرةسلدن رامان،  -2
ٔ
  157، ص 1991عصفور، ، ترجمة جابر النظرية اال

ٔ
 عن كـتاب محمد ا

ً
دريدا  حمد البنكي، (نقال

 ، بتصرف طفيف). 69، ص2005، عربيا
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ال�ي عّدها الباحثون، �� �شبيھ بليغ، أول نظر�ة    -وأّما نظر�ة املناسبة لدان سب��بر ودردري و�لسون     

فيع��ف القائلون ��ا بأّن ل�ل قول مجموعة متنوعة من التفس��ات    -جذر�ة جديدة �� التواصل منذ أرسطو  

معان   إ��  باإلضافة  سياق  ومن  صر�ح  محتوى  من  مز�ج   �� ال�ي  هذه  ا�حتملة  فإّن  ذلك،  ومع  ضمنية. 

التفس��ات ليست متاحة ل�جميع ع�� قدم املساواة �� أي مناسبة معينة. وترى نظر�ة املناسبة أّن املستمع�ن  

اإلدراك   أن  مفاده  اف��اض  ع��  املناسبة  معيار  ويعتمد  حدو��ا.  عند  التفس��ات  لتقييم  بمعيار  مجهزون 

أك�� تأث�� إدرا�ي ممكن مع بذل أقل جهد ممكن �� املعا�جة.   البشري موّجھ نحو املناسبة وموّجھ لتحقيق

. فأن تتواصل �ع�ي أن تجلب اهتمام  
ً
ز األفراد اهتمامهم ع�� ما يبدو أنھ أك�� املعلومات املتوفرة مناسبة

ّ
و�رك

  الفرد، ومن ثم أن �ع�ي أّن املعلومات املوصلة مناسبة. و�ذلك فإّن املعلومات ال�ي يتم توصيلها تخلق 
ً
توقعا

: يحق  
ً
 واحدا

ً
للمناسبة. و�جب أن �سمح معيار املناسبة للمستمع�ن باستبعاد �ل التفس��ات ما عدا تفس��ا

 للمستمع أن يف��ض أن التفس�� األول الذي �ستو�� معيار املناسبة هو التفس�� الوحيد الذي يفعل ذلك. 

   
ً
وفيما يتعلق بنظر�ة املناسبة، ليست األقوال سوى تمثيالت تفس��ية لألف�ار فحسب، لذلك فثمة دائما

فجوة ب�ن التمثيل الدال�� ل�جملة املنطوقة والفكر الذي ُوضعت تلك ا�جملة لتوصيلھ. و�نب�� ع�� �عّرف  

 بالقرا
ً
 مثلما أن �سبة  السامع أو القارئ ملقصود املت�لم أن �سّد هذه الفجوة مس��شدا

ً
ئن السياقية. تماما

كب��ة من املادة �� ال�ون ال تراها الع�ن ا�جّردة وال ترصدها املناظ�� والتلس�و�ات بحيث إن وجودها ال يمكن  

إدراكھ ع�� حاسة أو آلة، بل ع�� االستدالل عليھ، فإن الكث�� من مع�ى القول املنطوق أو ا�جملة املكتو�ة  

 لقول من األقوال، يقتصر ع�� "مادية ا�حرف"، ما  ال يظهر �� ال�لمات  
ً
 لغوّ�ا

ً
الفعلية. ومن ثم فإّن تحليال

 هو إال مجرد خطوة واحدة من خطوات عّدة ضرور�ة للتفس��. 

غة ع��    
ّ
وع�� عكس هذا النموذج االستدال�� للتواصل البشري واإلدراك، ت�ّح التصّورات التفكيكية لل

الهائل الذي تؤّديھ العوامل السياقية �� التواصل اللغوي. وقد أشار بول دي    مادية اللغة، وتتجاهل الدور 

 ملا يدّل عليھ، �ع�ي أن تفس�� اللغة اليومية مهّمة عبثية،  
ً
مان إ�� أن استحالة جعل التعب�� الفع�� مطابقا

. وقال كذلك إنھ بما أن �ّل ال�لمات واألسماء وامل 
ً
فاهيم مجاز�ة �� أصلها  مهمة ال ��اية لها وال تحقق تقّدما

ف�ي غ�� مستقرة، و�� تفكك نفسها �لما أكدت ذا��ا. ومن ثم، فإن "نموذج جميع النصوص يت�ون من  

 صورة (أو نظام من الصور) وتفكيكها". 

بالنسبة إ�� دي مان، تجعل الوجوه البيانية والتعو�ضات ا�حتوى القضوي لألقوال والنصوص غ��    

ح
ُ
ق تحديد املع�ى املقصود. إن البالغة بذلك �علق املنطق  قابل ل�ُحكم عليھ، وت

ّ
" مّما �عل

ً
 معرفّيا

ً
دث "دمارا

 وتفتح الباب إلم�انات متقلبة لالنحراف املرج��، وتضع عقبات �أداء �� طر�ق أي قراءة أو فهم. وعليھ  
ً
جذرّ�ا

 
َّ

م فيھ. بل يذهب دي مان إ��  فإن �ل أش�ال املعرفة مشروطة باإلم�ان اللغوي ا�جازي املستقل وغ�� املتحك

مجرد   من   
ً
و�دال إ�سانية.  وغ��  آلية،  مسؤولة،  غ��  اعتباطية،  فوضو�ة،  ساخرة،  بأ��ا  اللغة  وصف  حّد 

االستنتاجية   العمليات  تتحّدى  متناقضة  أو  تخر�بية  عناصر  ع��  يحتوي  قد  ا�خطاب  أّن  إ��  اإلشارة 

 احتمال وجود  
ً
تباين ساخر ب�ن املع�ى واملقصد، يرى دي مان أن هذا  الطبيعية للّتفس��، وأّن هناك دائما

و��ن   املكتو�ة  النصوص  ب�ن  أفالطون  جمهور�ة   �� الفيدروس  محاورة   �� سقراط  يوازن  إذ  حت�ّي.  األمر 
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. و�� ح�ن �عّده علماء اللسانيات  pharmakonالفارم�ون ( 
ً
 أو دواًء معا�جا

ً
 زعافا

ً
) الذي يمكن أن ي�ون ُسّما

غة. التداوليون دوا 
ّ
 لتصّور دي مان ال�ار�ي لل

ً
عدُّ دواًء فاعال

ُ
. إن نظر�ة املناسبة �

ً
 سّما

ّ
ًء ال يراه دي مان إال

 �لمة  
ً
 لس��ب�� وولسون، تتمثل �� أن �عو�ض �لمة استدالل، أو �ش�ل أك�� تحديدا

ً
فدعواي األساسية، تبعا

 ما يتيح للم
ً
رء تفس�� استعمال اللغة �ش�ل أك��  مناسبة، بالنسبة إ�� مصط�ح بالغة عند دي مان، غالبا

مالءمة. فع�� سبيل املثال، يمكن للقول: "ا�خزان نصفھ فارغ" أن �ع�ي أنھ: "من األفضل أن نتوقف ون��ّود  

بالوقود قبل بلوغنا نيو�ورك"، أو القول: "سوف تموت األسماك إذا لم نقم بإضافة �عض املاء إ�� ا�حوض 

"، أو "أنا متشائم"، اعتم
ً
 ع�� السياق. وتوّ�ح هذه ا�جموعة من املعا�ي ا�حتملة القابلة لالستدالل  قر�با

ً
ادا

التأو�ل �ش�ل �امل، ولكن ال �ع�ي ذلك أن   اللسا�ي وحده ال يحّدد  التحليل  بالسياق كيف أن  واملرتبطة 

) لفهم اللغة  و�� نظر�ة عرفانية (معرفية = إدراكية   -اللغة غ�� قادرة ع�� العمل. سأبّ�ن أن نظر املناسبة  

 للتأث�� ا�خطا�ي والشعري  
ً
 من    -�ش�ل عام، تتضمن تقديرا

ً ّ
تقّدر �ش�ل �اٍف اللغة املنطوقة اليومية، وكال

  �� مان  دي  ونظر�ة  التداولية  ب�ن  القائمة  االختالفات  من  الرغم  وع��  للكتابة.  واألدبية  األداتية  الصيغ 

سھ، ألنھ �� إبراز التداولية اللسانية لطر�قة اعتماد املع�ى البالغة، فإ��ما تبدوان و�أ��ما تفعالن ال��يء نف

 من الشيفرات الداللية والنحو�ة وحدها، فإ��ا (أي  
ً
 ع�� االستلزامات املرتبطة بالسياق بدال

ً
اللغوي عموما

 للفرق ب�ن (املقصود) و��ن (الطر�قة ال�ي �ع�ي اللغة ��ا). 
ً
 التداولية اللسانية) تقرأ كذلك حسابا

ھ يمكننا ا�خلوص إ�� أن األقوال إْن �� إال تمثيل تأو��ّ� لألف�ار، وما دام التحليل اللغوي  ع�� ا
ّ
ألقل، فإن

  
ً
للقول يحّد من تأو�لها إ�� حد كب��، ح�ى لو �انت اللغة تتحدث من خالل اإل�سان، فإّن اإل�سان يؤدي دورا

وج مع  التعامل  من  الفائدة  فما  يقال.  ما  تأو�ل   ��  
ً
جّدا  

ً
تداو��  �شطا منظور  من  غة 

ّ
لل مان  دي  نظر  هة 

 (براغما�ي)؟  

وأوائل   ستينات  أواخر  ب�ن  ورت 
ُ
ط ال�ي  ا�ختلفة  النقدية  باملنا�ج  دراية  ع��  األدب  طالب  معظم  إن 

�البنيو�ة، والسيميائية، ونظر�ات التلقي (استجابة القارئ)، والتحليل النف��ي،   -ثمانينات القرن العشر�ن  

املاركسية األخذ  والنظر�ة  بإم�اننا  أنھ  منا  الكث��  ويشعر  ذلك.  إ��  وما  الثقافية،  واملادية  والنسو�ة،   ،

أو   ا�خطابية  مان  دي  قراءة  صيغة  فإن  ذلك،  ومع  تجاهلها.  أو  مناسبة  رؤى  وعّدها  تركها،  أو  بتحليال��ا 

يق، فإ��ا تقوض  الساخرة ال يمكن أن تتعا�ش �� �عددية مر�حة مع منا�ج أخرى، ألنھ إذا �انت قابلة للتطب

�ش�ل ال رجعة فيھ جميع املنا�ج والنماذج البديلة. وال يمكن تجاهل تصّور دي مان للقراءة ب�ل �ساطة.  

 بالتعامل  
ً
فأي �خص يرغب �� اق��اح تصّور تداو�� للقراءة، أو �� الواقع أي تصّور آخر للتأو�ل، ي�ون ملزما

 مع نظر�ة دي مان حول استحالة القراءة. 

، �عد خمس سنوات من كتابتھ أن "املوت اسم مز�ج ملأزق  1983مان �سبب ورم �� ا�خ �� عام تو�� دي 

�لم�ي  3لغوي" ب�ن  الفر�سية،   �� (ا�جناس)،  التوافق  إ��  لإلشارة  در�دا   
ً
تار�ا  ،tumeur  و   meurs tu(ورم) 

 
3- De Man, Paul, The Rhetoric of Romanticism (New York: Columbia University Press, 1984), p81. 
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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عندما  4(تموت) سنوات،  أر�ع  �عد  ما  حد  إ��  أوسع  جمهور  إ��  اسمھ  وصل  ذلك،  ومع  �حيفة  .  وصفتھ 

نيو�ورك تايمز بأنھ "واحد من أك�� املفكر�ن ذ�اًء �� جيلھ" و"من��ئ نظر�ة مث��ة ل�جدل للغة يقول البعض  

). ولسوء ا�حظ، فقد �ان سبب مقال  1987د�سم��    1إ��ا قد تضعھ ب�ن العظماء املفكر�ن املعاصر�ن"(

مان الشاب لل�حف املتعاونة مع الناز��ن ��  ال�حيفة إعادة اكتشاف عدد كب�� من املقاالت ال�ي كت��ا دي  

 ب�جي�ا ا�حتلة خالل ا�حرب العاملية الثانية. 

ي��تب ع�� ذلك من استحالة الوقوف ع�� حقيقة    وما  تصورات ديمان عن شذوذ �ل إدراك وفهم،  إن

دة اكتشاف  تصرفاتنا أو بياناتنا أو شعورنا بالذنب، تصورات تكتسب بالضرورة أهمية م��ايدة من خالل إعا

  .  مقاالتھ ال�حفية املنشورة إبان ا�حرب العاملية الثانية
ً
وع�� الرغم من أن العقود األخ��ة قد شهدت ازدهارا

َن "  لنظر�ات النقد األد�ي، فإن النقد �ش�ل عامال يبدو أنھ   وال يمكن للمرء بالتأكيد أن يقّص ح�اية".  تحسَّ

 عن بلوغ تأو�ل األدب مرحلة الن�ج تد"  ممتعة "
ً
ري األدب يختارون،  .  ر�جيا

ّ
املش�لة تكمن �� أن معظم منظ

 منفعال  �� خطوة واعية ال يمكن مقارن��ا بتصور ديمان للع�ى التمكي�ي الضروري، عن عمد،
ً
 واحدا

ً
عنصرا

أو�لها،  مع استبعاد �عض العناصر األخرى    –  أال وهو اللغة أو النص أو العالم أو املؤلف أو القارئ   –  لقراءة

أّما بالنسبة إ�� ديمان، فإن الطبيعة املدار�ة للغة �� ال�ي تط��  .  و�دفعون العنصر ا�ختار إ�� أق��ى حد

ع�� وجھ التحديد بمنافسة مفاهيم ديمان  "  نماذج القراءة "  وقد اهتم ماكن�ي �� كتابھ.  آخر  ع�� �ل ��يء

.  العتباطية أو الشاذة والساخرة والالإ�سانية للغةواملرجعية ا)  املي�انيكية(  حول الطبيعة العشوائية واآللية

التداولية  )  البارام��ات(  و�رى أنھ ال �ستطيع قبول فكرة مفادها أن إهمال ديمان املتعمد �جميع الوسائط 

ن استبصاراتھ املضيئة حول البالغة، ألن اهتمام ماكن�ي هو  
ّ

الستخدام اللغة هو الع�ى الضروري الذي يمك

 تحّدي ه
ً
و�رى أنھ ال �ستطيع التظاهر بأن حججھ قد �شتغل اشتغال النفي  ".  االستبصارات "  ذهتحديدا

ير�د ماكن�ي القيام بھ هو اق��اح بديل  ألن ما الهيغ��، لتسليط الضوء ع�� األجزاء األفضل لنظر�ة ديمان،

 . تداو�� لتلك النظر�ة

ع�ى التداولية باستخدام مع�ى اللغة �� السياق
ُ
 .Charles W(  صط�ح �شارلز موريسوقد استخدم امل .  �

Morris  (  ألول مرة لتسمية فرع ثالث من علم السيميائية، إ�� جانب عل�ي ال��كيب والداللة، والذي حدده

دراسة أنھ  ل��ا"  ع��  بمؤّوِ العالمات  االتصال".  عالقة  جهات  ع��  ا�حديثة  التعار�ف  أو  (  وتركز  املتحدث�ن 

ب�ن)  الكّتاب
َ
خاصة فيما يتعلق بال�لمات  (  و�نتاج واس��جاع املرجع  ،)ھ لهم با�خطاب املتوجَّ (   وكذلك ا�خاط

والقوة الالقولية واالستلزامات، بما �� ذلك األدوات البالغية مثل االستعارة    واملوقف القضوي،  ،)اإلشار�ة

   وال�خر�ة، 
ً
تطبيقھ إ�� حد  وع�� الرغم من أنھ قدتم  .  ال�ي يمكن أن �ع�ي أك�� بكث�� مما �ع�� عنھ حرفّيا

أن   فإن هناك العديد من عناصر التداولية ال�ي يمكن، من خالل املماثلة،  كب�� ع�� االتصاالت الشفو�ة،

 .  تطبق ع�� النصوص األدبية وع�� السياقات املنفصلة للمؤلف والقارئ 

 
4- Derrida, Jacques, ‘In Memoriam’, in The Lesson of Paul de Man: Yale French Studies, 69 (1985), p16. 
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اللغة والنصوص بصف��ا قوى   عامل 
ُ
� البنيو�ة والتفكيكية ونظر�ة ال�ان   مّما �عد 

ً ّ
فاعلة �عمل  إن كال

 من الكتاب والقراء ع�� أ��م مجرد تجميع للنصوص والشيفرات،  
ً ّ
دون أي حاجة إ�� و�� نا��ئ، و�عامل كال

خاللها �عمل من  أنظمة غ�� �خصية   �� الذات و�عي�ن وظائفها  (تذو�ب)  يتمحل  وقد وصف دي  .  بحيث 

من��ات اللفظية ال�ي تؤدي إ�� تحديد  ع�� العقول البشر�ة السلبية، لل  سوس�� الداللة بأ��ا بصمة تلقائية،

االختالفات(  املفاهيم ع��  دة  أن  ).  ا�حدَّ ذلك  من   
ً
بدال  

ً
مّدعيا الدالئل،  تحديد  فكرة  فيستثمر  در�دا  أّما 

العالمات مدرجة �ش�ل أسا��ي وضروري �� سلسلة تفاضلية ومن ثم ف�ي تحتوي ع�� آثار عالمات ومفاهيم  

مثلما يبّ�ن أنھ مادام رفع اإلشارات من أي سياق وتطعيم  .  قولھ الداّل أخرى �ستكمل وتمحو أو تل�� ما ي

 �ش�ل دائم، ما �ان للمؤلف أن يتوقعھ،
ً
 ممكنا

ً
    سياقات جديدة ��ا أمرا

ً
 ممتنعا

ً
فإن إصالح املع�ى ُيض�� أمرا

 ،
ً
، ولكن يتم �شر املع�ى أو توزيعھ دائما

ً
ع��    ية، بطر�قة مسرحية مجانية غ�� �خصية أو خارج �خص  أبدا

النظر يبدو �غض  أو تدخل �شري   ما  إرادة  أي  العرض،.  عن  بالضرورة قراءة    �� هذا  القراءات ��  جميع 

يدافع ديمان عن عدم قابلية    وع�� النقيض من ذلك،.  خاطئة أل��ا تفشل �� استنفاد جميع إم�انات النص

ال ال�ي  ال�حيحة  البالغية  االعت  القراءات   �� تأخذ  وال�ي  دحضها،  الرسالة "  بار يمكن  وأبرزها  "جوهر�ة   ،

غة،
ّ
 ا�حتمية املتمثلة �� ا�جازات واملفارقات ال�ي تتعارض مع �ل من القواعد النحو�ة والوظيفة املرجعية لل

 املع�ى املقصود 
ً
ترى نظر�ة املناسبة أن الدواّل ع�� الصفحة أو �� القول إن �� إال    ومع ذلك،.  تقوض دائما

ينوي    إ�� اكتشاف ما  إ�� جانب املعلومات السياقية،  استداللية ينب�� أن تؤدي،مجرد نقطة انطالق لعملية  

نقلھ ذلك،.  املتواِصل  عكس  والش�ل    وع��  املادة  ف��ا  تتطابق  ال�ي  الهندسة،  جوهر�ة  املثال،  سبيل  ع�� 

و اإلدراك  بالضرورة، واملادة ال�افية بالضرورة، فإن ماّدية اللغة ليست سوى ا�خطوة األو�� نحو التواصل أ 

 . (املعرفة)
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 "إننا متشا��ون و�س�� نحو ال��ايات نفسها" 

 

 : صملخّ ال

و�� فكرة جوهر�ة    آن.��    ومتعددةينطلق هذا البحث �� بناء تصوراتھ النظر�ة من اعتبار األنا واحدة  

واحدة من حيث �و��ا املصداق الواق��   و���غطي �ش�ل ضم�ي جميع األعمال الروائية ملرغر�ت يورسنار.  

ب�ن   كتفاعل  مدر�ا  فلسفيا  �و��ا وعيا  حيث  ال�خ��ي و�� متعددة من  العالم    ومتغ��ات   اتالذللوجود 

خالل    وهذا ا�خار��.   إليھ من  الوصول  الروائية  يورسنار  تحاول �خصيات  ما  هو  للذات  الوا��  اإلدراك 

  ولكن الوطن ا�جنس...)    (النسب الدينمرتكزا ع�� اليق�ن    وجوهر�االنظر لألنا �آخر ال بوصفھ وجودا ثابتا  

بالص��ورة   مح�وما  مستمرا  بحثا  �عوامل  املتأ  والتحول بوصفھ  ال�ي   ا�حيط،ثر�ن  العالقات  �شبكة  أي 

الرئيسية �� روايات يورسنار    وال�خصياتجزءا من كينونتنا.    ويش�لتن�جها الذات مع اآلخر الذي �ع��نا  

�ستكشفها بال�جوء إ�� الس��ة    وز�نون   وناثاليانانطالقا من رؤ�ت�ن مختلفت�ن. فأدر�ان    وتكتشفها��� ذا��ا  

بإعادة   أي  إ�� الذاتية  بالنظر  الزار  �ستكشفها  بينما  باآلخر�ن)،  عالق��ا   �� (أفعالها  ماض��ا   �� النظر 

املستقبل لھ  يمنحها  ال�ي  املمكنة  خشبة    واملرتكزة  االحتماالت  ع��  يجسدها  ال�ي  اإل�سانية  األنماط  ع�� 

 املسرح. 
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Abstract: 

 

In building its theoretical conceptualizations, this research proceeds with the 
following consideration: the ego is, at the same time, unique and multiple. This core 
idea covers, in an implicit manner, all of Marguerite Yourcenar’s fictional works. On 
the one hand, it is considered unique in terms of it being the realistic validation of 
personal existence; on the other hand, it is considered multiple since it constitutes a 
philosophical awareness that is perceived as an interaction between the self and the 
variables belonging to the external world. 

This self-conscious perception is what Yourcenar's fictional characters attempted to 
achieve through the consideration of the ego as the other, not in terms of its characteristic 
as a static and core existence based on certainty (descent, religion, homeland, gender...), 
but through approaching it as a continuous research governed by both processing and 
transformation, both of which are influenced by environmental factors, that is, by the 
network of connections established between the self and the other, the latter crosses, in 
fact, our identity and forms part of our being.  

In reality, the main characters in Yourcenar's novels are aware of their beings and 
discover them from two different perspectives. As a matter of fact, Adrian, Nathalian 
and Zinon explored their respective selves by resorting to their respective 
autobiography, that is to say, through reconsidering their past (i.e., their actions in 
relation to their interactions with others); meanwhile, Lazar explores its self by looking 
at the eventual possibilities that the future may offer and is putting ahead of him, those 
possibilities are based on the human patterns that he embodies on stage. 
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 :مقّدمة -1

إش�الية الهو�ة كما تمثل��ا  تطرح أستاذة األدب الفر���ي بجامعة فاال�سيا "�لود بينوا" �� هذه املقالة  

�خصيات مارغر�ت يور�سار الروائية بدءا بال�خصيات التار�خية (أدر�ان وناثاليان وز�نون) �� تأّملها لذا��ا  

ومحاوال��ا بناء صورة عن ش�ل وجودها �� العالم، ان��اء ��خصية الشاب الزار �� القصة القص��ة "صبح  

 . 1982الصادرة عن دار �اليمار سنة ) une belle matinéeجميل" (

واملقالة تفكيك للتمثالت السائدة ال�ي تحصر مفهوم الهو�ة �� محددات ا�جنس والدين واالنتماء اللغوي  

وا�جغرا�� كمعطيات ثابتة وجاهزة بل وسابقة ح�ى ع�� فعل الوجود ذاتھ. غ�� أّن يور�سار تطرح الهو�ة �� 

لوجود سابقا للماهية. فتتحّدد الهو�ة وفق هذا املنظور بوصفها تجر�ة  أعمالها من منظور إ�ستي�ي يجعل ا

را بطبيعة  
ّ
وجودية، و�ناء متجددا اآلن وهنا، متغّ��ا بتغ�� الوضع البشري، مجارً�ا للتحوالت الزمنية، ومتأث

زار  العالقة ب�ن األنا واآلخر: العدو األنطولو�� للذات. و�� قّصة "صبح جميل"، �عكس �خصية الشاب ال 

مختلف التحوالت الهو�اتية ال�ي �عيشها الذات من خالل التفاعل النشيط مع ال�خصيات ال�ي مثل��ا ع��  

جدلّية  من خالل  و   ،عند بدء الو�� ��ا ، وتتحققتتش�ل  هو�ة الطفل  خشبة املسرح �� مختلف تجليا��ا. ف

وهذه العالقات الوثيقة    طفولتھ،  عالقاتھ �غ��ه من ال�خصّيات ال�ي يتعامل معها �� �ّل مرحلة من مراحل

ما    �� والغ��ية  الهو�ة  ��  ب�ن  الوقوف عنده  البحث  يورسيناريروم هذا  ��  روايات  الروائي    وتحديدا  نصها 

   ."صبح جميل"األخ��: 

 نص المقال المترجم: -2

د  �غطي موضوع الهو�ة �ش�ل ضم�ي عمل يورسينار الروائي �لھ، وهذا ما يفسر، دون شك، مقار�ات نق

تباينا وم��ا:   �� الدول األك��  اليورسيناري ا�ختلفة واملنجزة بمناسبة عقد لقاءات وندوات دراسية  الهو�ة 

)، 1993(تين��يفي    الكونية �� أعمال يورسينار)،  1986(فالنسيا، اسبانيا    الس��ة الغ��ية والس��ة الذاتية

��    ال�خصيات الروائية الرئيسةف ل أخرى.  )، وأعما2001(بوغوتا  التعب�� عن الذات �� أعمال يورسينار  

  .عن هو���ا ا�خاصة بالفعل، �� �حظة من �حظات وجودها،تتساءل  أعمالها 

و�� مقابل األ�خاص الذين ع��وا حياتھ:  ،  غ�� أن الفرد، �� وعيھ بذاتھ، يضع نفسھ �� مقابل اآلخر�ن

العالقة  ت�ون  بدي�ي أن  من الاآلخر. و �ذا  �و�دفعھ �ساؤلھ إ�� أن ��� ذاتھ �� عالق��ا    ،أسالفھ ومعاصر�ھ

، ألن �ل هو�ة إنما تتش�ل استنادا إ�� الغ��ية، أو إ��  �� اآلن ذاتھ  وضرورّ�ة   بالغ�� جوهر�ة �� بناء الهو�ة

  .ا�خارجية وع�� ضوء نظر��م من الغ��ية، و�� عالق��ا باآلخر�نمخصوصة  أنواع 

فنحن وقبل أن �عرج ع�� مثال الشاب الزار وع�� أمثلة أخرى نراها مجسدة لفكر يورسينار �� املوضوع،  

نتجنب االستعماالت املوغلة �� التعميم  ح�ى  �عض التدقيقات االصطالحية    ملزمون �� خطوة أو�� بتقديم

 . والغ��يةالهو�ة  :ملفهوميغ�� الدقيقة  و 
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 الهویة:   -3

وهو أمر نّبھ    قبل استعمالھوتفك�� كب��ين  بحذر    �� وجوب التعامل مع مفهوم الهو�ةال بّد من التنو�ھ إ

خ��ل :  بقولھ  » «الهو�ةليفي ش��اوس �� مقالتھ    إليھ
ُ
الهو�ة �ش�ل ضيق �� �و��ا معطى جاهزا أو ثابتا أك��    «ت

هذا   نقد  من  ينطلق  الهو�ة  ملفهوم  استعمال  و�ل  بناء...  و�عادة  �شكيل  إعادة  �و��ا  ليفي  (  املفهوم»من 

 ).58 ،1977ش��اوس،

م�جم   ب�و��ا:    le petit Robert�عرف  لذاتھ»  سمة«الهو�ة  مطابقا  يظل  الذي  هذا   ،ال��يء  أن  غ�� 

 يبقى غامضا وعصيا ع�� ا�حصر. ل ف ال �سعفنا، فاملصط�ح يتجاوز �ل محاولة لتعر�فھالتعر�

نقاشات كث��ة    ال�ي أثارت  �ا من املواضيعفقد رأينا أ�ّ ،  ش�االت املؤسسة للفلسفةاإل الهو�ة من  و�عت��  

حسب    «اعرف  القديمةباملقولة  بدًءا   ال�خص  وهو�ة  الفيلولوجي�ن.  بنظر�ات  ان��اء  بنفسك»،  نفسك 

ال تحتاج  و ذا��ا  من    ها وجود  ، تكتسبوحقيقة دائمة  ثابتة   التصور األرسطي تطابق ماهية  التصور املاهوي أو

غ��ها   ��يء  التصور لإ��  هذا  مساءلة  أعيدت  وقد     ،توجد. 
ُ
جديدةوف تصورات  العصر    بداية  رضت  من 

عد أف�ار دي�ارت وهيوم مرورا ب��غسون وهوسرل وسارتر وليبيا�س�ي ور��ور وغ��هم.  وخاصة �  ،ا�حديث

أّن     غ�� 
ّ
ا�جديدة ظلت محط املفاهيم  لو�واديك    ،�شكيك  هذه  ب�ن ذلك رونان  اعت��ت متناقضة كما  بل 

Le CoadicRonan  46-41، 2007(ر�نان لو�واديك : هل يجب التنكر للهو�ة؟ املوسومة بـ �� مقالتھ(.  

أن نجد حلوال لبعض التناقضات ال�ي �عيق �ل محاولة لتعر�ف الهو�ة، وقد    ، من جهتنا،غ�� أننا حاولنا

حول الهو�ة غالبا ما ي�ون ضبابيا �سبب االلتباس ب�ن استعمال�ن مختلف�ن    النقاش «أّن   Ricoeurن ر��ور ب�ّ 

السبب  ن هذا األخ��  ). و�ب�ّ 42  ،1990ر��ور بول  » (اختالفا   للمفهوم: الهو�ة بوصفها تطابقا والهو�ة بوصفها

  .الفرد ذاتھ وليس غ��ه الذي يجعل من

وسعينا، من جهة أخرى، إ�� التمي�� ب�ن أنواع كث��ة من الهو�ة: الهو�ة ال�خصية وا�جماعية والدينية  

 .  ..وغ��هاواالجتماعية وا�جنسية 

اهر للهوّ�ةتناقض  ال  مسألة  تسموقد ُح 
ّ
�ون مطابقا ومختلفا)، إذ �ستلزم بناء هذه  ا�جماعية (أن ت  الظ

من جهة (تماثل  ب�ن االنصهار والّتماثل    أساسها الّتقابل، حركة مزدوجة  ع�� األقّل   الهو�ة، من حيث الظاهر

من جهة أخرى (اختالف الفرد مع الذين  ��ن االختالف والّتفرد  الفرد مع أعضاء ا�جماعة ال�ي ينت�ي إل��ا)، و 

  .جماعتھ)، وال تل�� أي حركة، بأي وجھ، ا�حركة األخرى ال �ش�لون جزء من 

التعر�فنتو  إ�� صعو�ة  ثابتة و��ائية تطرح  صعو�ة أخرى،    ضاف  ال�خصية �عيدا عن �و��ا  فالهو�ة 

ف�ي تدخل �� دينامية   ،ينت�ي  نتيجة متغ��ة لتطور الب�و��ا  الدائمة، أو    البدائلسلسلة من  بوصفها  نفسها  

�خ��ي بو��  منوتتصل  ف   .  قارة  إّن هنا،  وغ��  متغ��ة  أن  األنا  يمكن  موضوع   وال  إ��ا  نفسها،  أبدا    ت�ون 

علينا أن  و مدرك كتوتر ب�ن ما أنا عليھ وما سأ�ونھ.   ئھ،و�عادة بنا ھ،وهدم  ،للذات  من بناء �عر�ٍف   متسلسل

والتغ��ات ا�جسدية والنفسية ال�ي   ،نأخذ �ع�ن االعتبار العامل الزم�ي والتحوالت ال�ي يحد��ا مرور الوقت
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املعاشة  ، �عرفها ال�خصية �� هو�ة ال�خص و�� وعيھ    ، والتجارب  نمو  أمكنھ إحداث  أو  يمكنھ  و�ل ما 

  .بذاتھ

  ة:العالقات بین الهویة والغیری -4

املتداول   التعر�ف  حسب  يدل ع��  ��  الغ��ية  فلسفي  بإدراك    «سمةمفهوم  إنھ مرتبط  آخر»،  هو  ما 

اختالفهمالعالق  �� اآلخر�ن  مع   و   ،ة 
َ
الهو�ة اآلخر  وهذا    �قابل  التطابق.  يحكمھ  الذي  ال��يء  سمة   �� بما 

ثنائية االختالف مقابل التشابھ �� �ل امليادين، تنوع األوضاع مقابل وحدة    حكمهامصدر التقابالت ال�ي ت

تنوع ثقا�� مقابل و ماثلة،  اختالف الش�ل ا�جسدي مقابل املو اختالف اللغات مقابل وحدة اللغة،  و الوضع،  

  .مقابل الواحد أو الوحيد االبتعاد مقابل االق��اب، واملتعددو الغرابة مقابل القرابة، و ثقافة مش��كة، 

إ�� بول    1871ماي    15�� رسالتھ ال�ي �عث ��ا يوم   ،هو آخر»  «األناوقد تبدو عبارة أرتور رامبو الشه��ة  

ألفاظ    ،دام�ي داخل  التعارض  ع��  اإلبقاء  مع  والغ��ية  الهو�ة  ب�ن  ا�حدود  �سائل  ل�و��ا  متناقضة  عبارة 

  أيضا. و�ستد�� مثل هذه العبارة إدراك الذات �� عالق��ا بنفسها و�� عالق��ا باآلخر ،العبارة نفسها

وتلك األعمال ��  ،  باآلخرالهو�ة غ�� منفصلة عن الغ��ية وعن العالقة    تب�ن األعمال ا�جادة اليوم أّن و 

يظهر سؤال الغ��ية وثيق الصلة    ،). وهكذا94  ،1970  إر�ك إر�كسون (ال�ي أعطت للهو�ة معناها كما يب�ن  

بناء الهو�ة �� ا�حقيقة هو  ف  ھ،مع  ھ فال وجود لل�خص إال �� عالقتھ مع اآلخر و�� �عارض  ،بمفهوم الهو�ة

  .تأكيد �جانب من االختالف الدال

مصط�ح غ��ي،    يحمل  آخر  إنھ  أنا،  ليس  فاآلخر  الذات.  العموم  ع��  يقابل  الذي  (اآلخر)  مع�ى  الغ�� 

واألكيد أن فجوات تفصلنا، إال أن شيئا ما مش���ا يجب أن ي�ون ب�ن الذات واآلخر ل�ي يتحقق التواصل  

ت�ون  ف  ،بي��ما أن  إذن  اآلخر.  سمة«يجب  ظاهرة عند  نفسها  الواحدة  السمة  وت�ون هذه  يوجد    واحدة» 

أمامي، �غض النظر عن �ل اختالف، �ائن �شري من �حم وعظم، تجمع�ي بھ الطبيعة البشر�ة ذا��ا و�نت�ي 

التار�خ) ولك��ا ال تنشده  و ال��بية،  و إ�� الوضع البشري نفسھ. فالطبيعة تنشد االختالف (ال��كيب الورا�ي،  

  .ةتداخل ب�ن الهو�ة والغ��ي وجود إذن يتوّ�ح إال داخل الوحدة.

زاو�ة التقابل ب�ن الفاعل (ضم��  و��    غ�� أننا يمكن أن ننظر إ�� الغ��ية، �� معناها ا�حا��، من زاو�ة أخرى 

  .ضم�� مت�لم آخر مختلف عن ذا�يو ) و��ن فاعل آخر، "أنا" املت�لم

التنوع  أوليس البحث عن املش��ك الذي يوحد الناس �� ضوء    ، االختالفات ب�ن الناس ال حدود لها  غ�� أّن 

املطلوب فهما    Sartre)(  "سارتر"الذي �سم �ل فرد م��م هو السؤال ا�حقيقي الذي يجب طرحھ؟ لقد فهم  

  :جيدا عندما كتب

لم يكن باإلم�ان وجود جوهر �و�ي �� �ل إ�سان فيوجد، مع ذلك، طا�ع �و�ي للوضع البشري. وليس    «إذا

من قبيل الصدفة أن يتحدث املفكرون املعاصرون باستعداد أك�� عن الوضع البشري أك�� من حدي��م عن  

ية اال�سان  الطبيعة البشر�ة. و�قصدون بالوضع، بوضوح �س�ي، مجموع ا�حدود ال�ي ترسم مسبقا وضع
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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الوضعيات التار�خية تتغ��، أما حاجتھ إ�� أن يوجد �� العالم ويعمل فيھ ويعيش وسط  فاألساسية �� ال�ون.  

  .)69-67 ،1967سارتر ( ، ف�ي الثابت الذي ال يتغ��»بي��ماآلخر�ن و�موت 

الزم�يل  وال يمكن أن نتجاه العامل  للهو�ة،  تأملنا   �� للتو  الغ��ية تزداد بمرور  ف   ،�� ا�ختام، كما رأينا 

آخرا أنظر إ�� ذا�ي ال�ي كن��ا �� املا��ي بوصفها آخرا. فأنا لم أعد ذلك    اآلن  الزمن باملع�ى الذي أ�ون فيھ أنا

  ال�خص السابق ذاتھ؟ علينا أبق  لم    إذا ولكن، هل يمكن�ي أن أ�ون آخرا  ،  الذي كنتھ، أنا اآلن مختلف عنھ

  .سار التغي��أن نقبل استمرار ��يء وحيد ضمن م إذن

قدمت   كيف  نبحث  أن  الوج��  التأمل  هذا  من  انطالقا  ألغت-نر�د،  أو  يورسينار    مرغر�ت -أبرزت 

)Yourcenar Marguerite  (  القص��ة قص��ا   �� وخاصة  روايا��ا  �عض   �� التناقضات  جميل "هذه    " صبح 

une belle matinée)( ص مجموع أعمالها الّروائّية و��: " ال�ي
ّ

 .  الوحدة والّتعّدد �� األنا"تطرح فكرة ت�خ

  :من أنا؟ -5

ھ  �سأل اإل�سان منذ وجوده السؤال ذاتھ: من أنا؟
ّ
لتعرف عل��ا وفهمها. تقول  ة لحاول�� م�سائل نفسھ    إن

��    �لجزء كب�� من    يمر«  Hadrian:أدر�ان يورسينار ع�� لسان   بالنظر،  حياة، وح�ى أقصر جزء جدير 

وعن   البداية  نقطة  وعن  الوجود  علة  عن  يورسنار(األصول»  البحث  تو��    ).35-1974  مرغر�ت  فال�اتبة 

�سأل �خصيا��ا �� �حظة من �حظات حيا��ا هذا السؤال وتحاول،    ،أهمية كب��ة للبحث عن معرفة الذات

  .قيقية و�خصي��ا وسما��ا املم��ةبالرجوع إ�� ماض��ا، أن تكتشف هو���ا ا�ح

سرد قصة حياتھ ي�جأ إ�� الس��ة الذاتية ليعرف نفسھ  �  ،�� رسالتھ إ�� مارك اور�ل  ،يبدأ أدر�ان  وعندما

أدري إ�� أي نتيجة يقود�ي إل��ا هذا    «الوليكتشف ا�جوانب ا�خفية من هو�تھ ع�� مساءلة أفعالھ وأف�اره:  

عرفها جيدا قبل  أأراهن ع�� مساءلة أفعا�� ل�ي أعرف نف��ي ور�ما ل�ي أحاكمها أو ع�� األقل أن    ،ا�ح�ي

  ).30، 29-1974 سنار (م. يور  وفا�ي»

الرواق عن ماهية وجوده ولغز �خصيتھ. و�� عزلة     Zenonوح�ى ز�نون  �� تجر�ة  �ان يتساءل  نفسھ 

، من �ان �� البداية ذلك «ولكن�� أعماقھ السؤال نفسھ:    Nathanealجز�رة فر�ز�ا وس�و��ا، يطرح ناثانيال

  الذي لم . وحده الشاب الزار )197 -1982 ناريورس (م. ال�خص الذي �ان �ش�� إليھ بوصفھ ذاتھ نفسها؟»

  هم الذين يتساءلون ن  و البالغف  ،لم يصل �عد إ�� العمر الذي �سمح لھ بأن ��� ذاتھ  إذبموضوع هو�تھ،    ��تّم 

  - ماذا عن أمك؟    -�عيش مع والديك؟ أعيش مع جد�ي.    «هلهو�تھ:    عالماتألّ��ا  عن أصولھ وعن عائلتھ  

  يورسنار  (م. » هكذا يجيب الطفل.ووالدك؟ ال أعلم. ليس �� أب ع�� ما أظن– )  لقد شنقت أمام املأل (...

�� ��يء،   تتألف عائلتھ ا�جديدة ال�ي تبنتھ من جماعة �جينة من املمثل�ن، و�� عائلة ال �شبھ،  )..221-1982

 التقليدية. العائالت 

  يبدو أن ال�اتبة تحاول أن تب�ن أّن 
ّ

�ا لم �عا�ي قط د أ�ّ دور اآلباء ثانوي جدا �� �شكيل هو�ة األبناء، وتؤك

ال�ي تحضننا عن طر�ق الصدفة بالعائلة  وحسب    من فقدان أمها طيلة طفول��ا ومراهق��ا. فنحن نرتبط 
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طر�ق    ذلك ما تج��د ال�اتبة �� بيانھ عن   ،الظروف، وقد ال ترضينا هذه العائلة أو قد تضع مسافة بيننا و�ي��ا

. ف�ي لم �شعر قط باالنتماء إ��  monde du labyrinthe leالعالم    «متاهة إعادة بناء جذور األب واألم ��  

  - 1980يورسنار    .مأك��» (أنت�ي إ�� ا�جوهر اال�سا�ي أك�� من انتمائي إ�� عائلة واحدة أو    «أناعائلة محددة:  

217.(  

ظِهر
ُ
��يء ير�طها �� ا�حقيقة مع  فال    �خصيات يورسينار التخييلية فك االرتباط نفسھ مع األسالف،  وت

ال��بية لذلك ال يمك��ا أن تنسب ا�خصائص املش�لة لوجودها و�خصيا��ا إ�� عامل الوراثة أو إ��  ،عائال��ا

 األسر�ة. 

أدر�ان يذكر  ابن  والدْيھ  وال  ويش�ل  حياتھ،  قصة  أنطوناه  ��  بلوت�ن و �ن  بالتب�ي  وصديقتھ  أور�ل  مارك 

  .أنتينوس ا�جماعة ا�ختارة من أقر�ائھ ومحاميھ

،  ولم �سع األسقف يوما إ�� التعرف عليھ،  فهو لم ير قط األسقف االيطا��  ،وز�نون اليتيم زنيم كذلك

لم يخرج من    ولم �ع�ن بھ والدتھ هيلزوندا كث��ا فقد ماتت �� ريعان شبا��ا. ويعتقد ناثاليان من جهتھ، أنھ

«فقد ع�� فقط    وألنھ كذلك».  نجاري األوراش األم��الية املرح، وال من زوجتھ البور�تانية املذهب  «كب��صلب  

الكث�� عن حالة اليتم    هو اآلخر  أما الشاب الزار فقد قال  )..97-1982م. يورسنار  («  من خاللهم إ�� الوجود

  .ال�ي عاشها

ف ذلك  إ��  �خصيّ و�اإلضافة  ت 
ّ
تجل من�جهم،   ات قد  اختالف  مع  والزار،  وناثاليان  وز�نون  أدر�ان 

وا�حركة.    �خصّيات بالسفر  مس�ونة  ف�ي  لها،  جذور  ال  وأك��  فمتنقلة  االسبانية  األصول  ذو  أدر�ان، 

جال �ل أقاليم االم��اطور�ة وزار أراض  ، و أن يجعل إقامتھ الرسمية �� رومااختار    األباطرة نزعة إغر�قية،

  .حبھ ل�حر�ة من �ل ارتباط ومن �ل انتماء ومن أي ال��ام با�حدودوحرره  ،�عيدة

تجار�ھ.  �  �إمتوقفا �� الساحات الشمالية والشرقية ليعرض خدماتھ و�نصرف    ز�نون بلدانا عديدةوزار  

وقادتھ    ،سافر الزار إ�� لندن  ورغم حداثة سّنھ  .انت�ى وحيدا �� جز�رة قاحلةو وناثانيال الذي أبحر عدة مرات  

فتح الذي  باألفق  جدا  سعيد  و�ان  والن�و�ج  الدنمارك  إ��  ثم  هانوفر  إ��  التجوال  أمامھ  ھ  تاملغامرة  حياة 

  ا�جديدة املليئة باملفاجآت و�العوالم ا�جهولة.

  :قابلیة اختراق الحدود -6

و�� �علن نفسها    تمي��ا،إقصاء أو    ،دودحا�تبدو يورسينار كما الحظنا �� �خصيا��ا رافضة ل�ل ما يرسم  

 م.  (نزعة تخصيصية سواء نزعة الوطن أو الدين أو النوع  أرفض �ّل   «أنامعارضة ل�ل نزعة تخصيصية:  

معتقد �� ما يخص الو�� الذي يحملھ الفرد  ال للللعرق و   ل�جنسية وال). وال أهّمّية لد��ا  283-  1980يورسنار 

بديانات متعددة،    «أدين:  )les Yeux ouverts(  "العيون املفتوحة"  ملهاوقد أكدت ذلك �� ع  =،عن هو�تھ  

. إن هو�ة ال�خص  )333  ،1980(م. يورسنار    كما أن �� أوطانا كث��ة، وقد ال أنت�ي ألي م��ا وان �ان لها مع�ى»

تحد بالوطن    د ال  بالعر بالدين وال  ال�اثوليكية  ق وال  الديانة   �� �شأت  ال�ي  يورسينار  عند    ، كما هو وا�ح 
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حكمة من حكم   souvenirs pieux "ذكر�ات مبجلة "واهتمت �عد ذلك بالثاو�ة والبوذية ووظفت �� كتا��ا  

نت ع��   "الزن" البوذي�ن،
ّ

 من الدوغمائيات واألف�ار السائدة.   االح��ازمن   هذا املز�ج الدي�يوقد تمك

ومشاعر األخوة والصداقة وا�حب والعاطفة    ،محددا للفرد �� ��يء  ال �عت��  االنتماء إ�� دين أو إ�� آخرإن  

تتجاوز خيارات األديان واألعراق واألصول ا�جغرافية واالنتماءات السياسية. و�مكن للفرد أن يرى �� اآلخر  

سو�� الذي مات ب�ن ذراعيھ من إخوانھ  فناثاليان �شعر أنھ أقرب إ�� الي  ،ا�ع�اسا لذاتھ  �ش�ل جيد  الغر�ب

  1982(م. يورسنار  »  يةيرى �� اليسو�� الشاب أخا رغم عباءتھ الدينية ورغم أصولھ الفر�س   «�ان  �� الدين

،  . وتقارب ز�نون وكب�� طائفة الفر�سيس�ان وصارا صديق�ن إلحساسهما بتقاسم املعاناة ذا��ا)199،  198-

املتديُن ف شارك     قد 
َ

وطموحاتھاهتماماتِ   �حَد امل  الفيلسوف اختالفهما ـووح  ،ھ  رغم  قو�ة  عاطفة    د��ما 

  اإليديولو��.

خالل تأمالتھ الفردية هذه الرؤ�ة ال�ونية، وشعر منذ أن عاش �� جز�رة  من  واكتسب ناثانيال تدر�جيا  

أّن  تدر�جيا    فر�ز�ا  تتال��ى  بھ  ا�حيط  للعالم  املم��ة  العمر�ة واألجناس  «ح�ىالسمات  إ��    املراحل  وصوال 

األنواع، �لها بدت لھ أك�� قر�ا مما �عتقد عن �عضها البعض: طفل أو شيخ، رجل أو امرأة، ا�حيوان أو ثنائي  

 . )نفسھ( وحالوتھ»�لهم �ش���ون �� شظف العيش  األطراف الناطق الذي �عمل بيديھ،

خالل محاورات    ’euvre au noirOLلقد أث��ت سلفا إش�الية ا�جنس والنوع �� كتاب الكيمياء السوداء  

القساوسة كب��  مع  جميع  ، ز�نون  �ش���ون  قد  املعدن  وكذلك  والنبات  وا�حيوان    «روح   ��ا  فاإل�سان 

األشياء  »Mundi Animaال�ون  �ل  ف��ا  �شارك  وال�ي  �سبيا  واملدركة  (ا�حسوسة  بنف��ي   وأنا«  :نفسها 

  ).203 -1968م. يورسنار ( طوسع��افات سبستيان ا حلمت بالتأمالت الصامتة لألحجار»

ندرك   أن  و   إذنعلينا  ا�حيوان،  أو  اإل�سان  عند  سواء  واحد  ا�حياة  سر  ا�حيوان��  نقرأ  أن    : مملكة 

«امل�جزة ال�ي يلمسها الطفل واإل�سان البدائي ع�� السواء �� أن الروح واألحشاء وطر�قة الهضم والتوالد  

نفسها(مع اختالف �� التفاصيل الوظيفية) �عمل من خالل هذا التنوع �� األش�ال شبھ ا�حدودة، و�قدرة  

األحشاء (...) إذ نجد االختالفات ذا��ا    ال نملكها أحيانا، و�نطبق ال��يء ذاتھ ع�� العواطف املتدفقة من هذه

من نوع آلخر ومن فرد داخل هذا النوع إ�� فرد آخر مثل ما �� عليھ االختالفات عندنا ب�ن إ�سان ذ�ي وآخر  

 )319-1980(م. يورسنار غ�ي» 

فهو يورسينار،  عند  ح�ى  �علم  كما  األعمار  الختالف  اعتبار  وعر��ي    أمر  وال  قط    «لمثانوي  يراود�ي 

أشعر    لم«يورسينار  وتضيف    )..23-1980(م. يورسنار  عور باالختالف ب�ن األعمار، وال أشعر بھ بتاتا»  الش 

�انت ترى نفسها �� الثالثة عشر من عمرها م�افئة ألب��ا، وال اعتبار بالنسبة إل��ا  لقد  .  عمر�ة»بأية مرحلة  

الزار  وحسب.  )نفسھ(»  والطفولة  «ل�خلودإال   للطفل  يمكن  الرؤ�ة  للممثل    هذه  صديقا  نفسھ  يحس  أن 

  .ال�جوز هر�رت مورتيمر

و�خصھ األخ�� بحب أع�ى ميؤوس منھ، وال ��يء   ،أن يتقاسم حياتھ مع يافع وسيم أيضا و�مكن ألدر�ان

  .�� هذا يدعونا إ�� االستغراب 



 
ٔ
خ عندما يكون اال

ٓ
  كلود بينوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رنا ا

 

(539) 

لعمر تماما، ويسمح العرض املسر��  غ�� أن املثال األبرز نجده �� قصة صبح جميل حيث يختفي مفهوم ا

يلبس  ل  هعمر   يتحّرر منفاملمثل  ،  هو�ة �جوز   أم  للممثل�ن بتقمص �ل هو�ة سواء أ�انت هو�ة شاب عاشق

أن يؤدي دور القيصر    رغم تقدمھ �� السن  لهر�رت مورتيمر  حيث أمكنعمر ال�خصية ال�ي يلعب دورها.  

للمدير:   الفرقة  ذلك مس��  إ��  أشار  لھ  �   «ع��كما  �سمح  الذي  العمر   �� ليس  أنھ  ا�جميع  �علم  حال،  ل 

  ). 219-1982م. يورسنار  (  ...»�� ا�حياة  وح�ىآه. هل �علم.؟ دع عنك العمر �� املسرح،    -بتقبيل د�سديمون...  

لكن  و   ،غالبا ما يم�� �ل واحد منا ��ذه العبارة (وح�ى �� ا�حياة) �علن ال�اتب عن تفاهة هذا املعطى الذي 

 عنا بخصوصھ.  اخد ا �ستطيع �سيط  ممثالأن �سمح بإبراز �سبية هذا ا�حدد البيولو�� مادام  املسرح 

أراد    «لم �ان صغ��ا جدا ورقيقا عندما  بدا شاحبا ومنكسرا، فقد  السن مهما   �� يكن هر�رت متقدما 

و�ان يبدو   .]ذلك، مثل أطفال ادوارد الذين قتلوا �� القصر، و�ان خفيف الظل وضاح�ا مثل بياتريس [...

األخرى ال�ي �ان يب�ي   �� ا�خامسة عشرة �� تلك ال�حظة. و�ان عمره ألف سنة، و�ان شيخا كب��ا �� ال�حظة

  ).227نفسھ (ف��ا ع�� مملكتھ الضائعة وع�� ابنتھ املتوفاة» 

و�نطبق األمر ذاتھ ع�� الهو�ة ا�جنسية، فلم يكن اختالف ا�جنس�ن عائقا أمام �خصيات يورسينار.  

تؤكد امرأة    ذلك  ف�ي  أن  أعتقد  فأنا  ا�جنسية،  ا�خصوصية  لت�خيص  ع��  �عتمدوا  «ال  حاسم:  �ش�ل 

   ) .283  -1980(م. يورسنار  ضلة �عادل رجال فاضال، وأن امرأة ذكية �عادل رجال ذكيا. إ��ا حقيقة �سيطة»  فا

الفكرة هذه  مع  ك��  �ش�ل  العاطفية  عالقا��ا   �� يورسينار  �خصيات  أدر�ان    ، تن�جم  أحب  فقد 

شة خدمھ وعشيقھ  مواطناتھ الشابات، وجاهر �عالقتھ الغرامية مع زوجة أبيھ بلوت�ن، وأحب �عاطفة جيا

  .األخ�� أنتينوس

وز�نون، بدوره، مع أنھ األك�� تجسيدا لهذا ا�جال، �ان يود استدامة عالقتھ بالسيدة فروزو ال�ي قد  

من أن �عيش عالقات غرامية متعددة مع فتية صغار (ج��هارد، أليي، هذا  لم يمنعھ  و ي�ون أنجب م��ا طفال،  

نا وهناك مثل �از�لدا ب��يز أو الشابة األس��ة تحت أسوار مدينة بود  إر�ك)، أو مع من صادفهم من النساء ه

)Bude(  .ورغم اختياراتھ �� هذا ا�جال، عند جون مي��، فقد استسلم مرت�ن �جاذبية �اتر�ن ال�ي ال تقاوم .

أن الرجال والنساء �ائنات �شر�ة قادرة ع��    ،و�ش�ل قط��  ،�حاول ال�اتب أن يظهر من خالل �ل ذلكو 

ا�جنس أقل اعتبارا مما يف��ضھ    متعلقات«فـ    لفيلسوفا  إ��  ، و�النسبةوا�حبستثارة الرغبة والعاطفة  ا

لم ي�ونوا    .»العقل أو ال معقولية الرغبة: �ان يمكن للسيدة أن ت�ون صاحبا، و�انت �ج��ارد �عومة الفتيات.

 ) .170 -1968 يور�سار م.(اإل�سان» مختلفة ل�ائن واحد هو  وجوه« سوى جميعهم 

ور�ط، خالل ف��ة شبابھ عالقات دور�ة    ،قلل ناثانيال بدوره من شأن هذه االختالفات كما رأينا للتوقد و 

الصغ��ة الرطبة    «األثداءومع الرجال الذين لفتوا انتباهھ مع أنھ يفضل    ،مع الفتيات اللوا�ي عرضن عليھ

  ).108-1982 يور�سار م.(ا�حر�ر» مثل رقائق  مثل الز�دة والشفاه الناعمة وا�خصالت الوث��ة

�� القصة  لغ�� أن الطفل الزار الذي يتدرب   للتبادل  املثال األبرز، فقابلية األجناس  يصبح ممثال �عد 

الذي   الطموح  املبتدئ  املمثل  ع��  و�توجب  ورمز�ة.  مثالية  قيمة  الفرقة    اختارهتأخذ  دور    لتأديةمدير 
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، فقد نجح �� أن �ستشعر  ....][جميلتھ  يوا��ي صديقھ املتأثر لغياب    «ل�يروزاليندا، أن يتصرف و�أنھ طفل:  

داخلھ شيئا ما �شبھ ثالثة أ�خاص يواجھ �ل واحد م��م اآلخر. ألن الفتاة ال�ي ترتدي لباس الرجال، إن   ��

  الرجولية» �لھ، قد أحبت الطفل الذي خدعتھ، ولم يتعرف عل��ا �� لباسها و�� ��خ��ا   أردنا �عقيد األمر

  ).220، 219 -1982رم. يور�سا (

و�� الدعوة    ،�� تجسيد خداع املظاهر  بارعة  ، و�� االزدواجيةnganoE  األنجانووطرق الباروك �� التنكر،  

أليس ا�جنس، الذي يظهر محددا لهو�تنا، مجرد خاصية للفرد   إ�� االرتياب الذي تو�� لنا بھ تلك املظاهر.

هذه  �س�� لعبة �غي�� ا�جنس با�خصوص إ�� ��ميش    إليھ؟بما هو إ�سان مشابھ لبقية النوع الذي ينت�ي  

يمثل    أن  ا�خاصية ال�ي �ساهم عادة �� عملية تحديد الهو�ة. و�مكن للشاب الزار بفضل العرض املسر��

إ��   إ�� فتاة   يمتلك، فهو  آخردور الرجل واملرأة و�نتقل من دور  التحول  الفر�ق أن   «ع�� ألن    ،القدرة ع�� 

اهقا أو طفال متنكرا» كما تقول يورسينار  �عوض �� مهلة قص��ة الفتاة األو�� ال�ي �انت دائما، كما �علم، مر 

   ).220، 219 -1982ر(م. يور�سا  �� ا�خاتمة

تميل هذه االزدواجية إ�� حذف التغي�� عندما تتطلب �خصية الفتاة التنكر �� زي الطفل، ف�ي تخفف  

 من اختالف األجناس من خالل استعادة الزار لهو�تھ ا�جنسية الذ�ور�ة عن طر�ق خداع مضاعف.  

التعارض  خ فإن  �ان   -ذكرب�ن  تاما،  عندما  جميال  �ان   ...» العبارة:   �� شك��  �عارض  إ��  يتقلص  أن�ى 

التقارب القوي    ع�� ال�ي تجسد طر�قة التداخل ب�ن ا�جنس�ن وذلك  )،،228-1982  يور�سار م.(»  �ليو�اترا

 ب�ن النوع�ن.  

الشرط ا�جن��ي ال  استعارة املسرح مبينة أّن كسرت يورسينار عن قصد ا�حدود ب�ن األجناس عن طر�ق  

  .هذا الشرط ال يكفي لتعر�ف ال�ائن البشري   يرتبط بالهو�ة ا�حقيقية إال ارتباطا خفيفا، وأّن 

  :الماء الجاري -7

واألش�ال.  ا�حدود  محو  ظاهرة  لتعزز  تأ�ي  أخرى  استعارة  ��    فإذا   ا�جر�ان  يحضر  املاء    الكيمياء �ان 

و�حفز الذو�ان الضروري لتحو�ل املادة �� تجر�ة الرواق عند ز�نون، فإنھ يظهر     noirOeuvre au  السوداء 

كذلك، �� رسالة أدر�ان، �� ش�ل صورة �ع�� عن صعو�ة وصف اإل�سان لذاتھ ورؤ���ا كما �� عليھ. فكيف  

  �عيد بناء أسس ال�خص وسماتھ وخصائصھ وداللة أفعالھ و�ل ما يرتبط ��و�تھ ا�حقيقية، �� ظل فو��ى 

لغموض الذي �سود بحث  إ�� ااإل�سان التائھ �� حركة ال من��ية؟ يدرك اإلم��اطور صعو�ة مشروعھ نظرا  

أرى �� هذا التنوع و�� هذه الفو��ى حضور �خص، غ�� أن ش�ل هذا ال�خص يبدو   «إن�يس��تھ الذاتية: 

 (م.  فحة املاء»�ش�ل شبھ دائم موسوما بقوة الظروف. فهو غ�� وا�ح مثل ا�ع�اس صورة �خص ع�� ص

 ) 33-1974 يور�سار

�عكس الصورة ال�ي مثلما  ا�جال البحري الذي عاش فيھ ناثانيال أواخر حياتھ رؤ�تھ للعالم،    ويعكس

،  ....][ماء  ��يء متموج أو منبسط، أرض أو    �ل«   �و��ا عن نفسھ. ففي هذا الفضاء املمتد ب�ن السماء واملاء
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. وتبدو العناصر متحركة و�ال ش�ل: )184-1982  يور�سار  م.(ن»  السف ال�حب ذا��ا تتمايل �أ��ا أشرعة  

، ز�د البحر األبيض»  193الضباب املنبسطة»، نفسھ    «مساحات ،  187ال�ي خلفها البحر» نفسھ    «األحواض

، �ل هذه العناصر ترمز إ�� ا�حركة الدائمة  205-ال�ي تموج �� اتجاه البحر» نفسھ   «الكثبان،  194-نفسھ

الم وتخفي األش�ال. ولم تكن ال�خصية قادرة ع�� �عر�ف ذا��ا عندما حاولت ذلك بالرجوع  ال�ي تمحو املع

  .197-جاهدة تقييم ماض��ا ال�خ��ي، وفشلت، إذ لم تكن ترى نفسها» نفسھ «حاولت إ�� ماض��ا 

 ، إذ ينعش املطر ا�خفيف اليوم األول   ،قصة صبح جميل االستعارة نفسها �� مقاطع متعددة من  وتتكرر 

و�دخل األحداث �� جو ضبا�ي ورطب، ويسدل ع�� األش�ال حجابا يطمس وضوحها. و�� ��اية القصة يمزج  

التداخل   تفك��ه ا�حاضر واملستقب��. و�ظهر هذا   �� اليقظة والنوم، ا�خيال وا�حقيقة  ب�ن  الطفل، الذي 

  :خار�� ا�ختفي وراء حجاب األمطار�ش�ل قوي �� الرؤ�ة املضطر�ة للعالم ا�

[...]    «يختلط املاء ع�� الغطاء)،  القليل من  الغفوة: وقع األمطار ع�� السقف (يقطر  �� هذه  �ل ��يء 

وتنفذ من الزجاج ا�حشرات، ومساحات السماء الصافية ا�جميلة ُ، واألطعمة الشهية ال�ي سيخصص كب��  

  .237-236ممثل�ن» نفسھ خدم السيد بر�ديرود جزء م��ا بالتأكيد لل

لنا الزار �� وضع محدد، بل يقدم �� وضعية ت�و�ن شامل لهو�تھ، و�� �حظة ي�ون ف��ا �ل ��يء    موال يقد

ممكنا، وتمنحھ ف��ا ا�حياة اختيارات متعددة. فهو ال �عدو أن ي�ون �جينة قابلة إلعادة التشكيل، إنھ ط�ن  

  .مبلل يمكن أن يتخذ ش�ل قوالب أخرى 

  :غیر، متعدد، مختلف األشکالمت -8

ف�ي تتخذ أوجها متعددة قابلة للتغي�� ع�� مدى ا�حياة، وهو ما    ،وهكذا، فال ش�ل موحد لهو�تنا مطلقا

«الال حقيقة» الذي ع��ت عنھ يورسينار عند  بـيفسر الطا�ع املتغ�� لل�ائن البشري، ومن هنا ينبع الشعور  

ة» محيلة ع�� ذا��ا �� خطاب استقبالها �� األ�اديمية الفر�سية،  الذات امل��مة والفضفاض  «هذه حدي��ا عن  

حقيقية أك�� من ذا�ي ال�ي تتغ��    «إ��اأو �� تأكيدها ع�� أن �خصيا��ا تبدو حقيقية أك�� من �خصها ذاتھ:  

  يور�سار  م.(طيعة»  وتم��ي وتتحول، غ�� أن الذات �� �خصياتنا أسرع �� ذلك مثلما هو ا�حال �� مادة  

241-1980.(  

أن   هنا  و�بدو  تباعا.  تبناها  ال�ي  األلف  الوجوه  لنفسھ  يرسم  الذي  أدر�ان  ذا��ا عند  الوضعية  تحضر 

�� عالقة مع اآلخر. ��� إ�ّ   ،الهو�ة تتش�ل ع�� رؤ�ة اآلخر وحضوره الغ��ية وال يمكن أن تنمو إال  �ا وليدة 

  يور�سار  م. (»  إليھالدنيئة �� االستمتاع بأي ثمن، و�� لفت انتباه اآلخر�ن    «رغبتھأدر�ان ذلك عندما يدرك  

  :. و�درك �� الوقت ذاتھ التعقيد األق��ى �حركتھ وسلوكھ)65-1974

مت  «سادت �خصيات  متناوب  �ش�ل  [بداخ��  طو�لة  ملدة  سكن�ي  أحد  وال  أسكنت    ...]نوعة،  وهكذا 

و�اله األحالم ا�حز�ن، والعاشق املستعد ل�ل ��يء �� سبيل �حظة   ...]الضابط الدقيق املهووس باالنضباط [

ة مث��ة  والرجل اليافع الذي �عطي بثق  ...]دون أن نن��ى ا�جامل الوضيع [  ...]توهان، واملالزم الشاب املتج�� [
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ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(542) 

ا�جميل    ةلل�خر� واملتحدث  األسئلة،  ل�ل  قاطعا  هذه  ...][والطائش  جوابا  كذلك  ونذكر  وا�جندي،   ،

، مس�� فرقة أو مخرج  ...][إطار  ، ليسوا جميعا سوى  ...][اآلخر�ن    و�ل، وكذلك أنا  ...][الفارغة  ال�خصية  

 . 66-65مسر��» نفسھ 

وال ي�اد ��تم بنظرة اآلخر�ن   إنھ أك�� �ساطة وأك�� شفافية  ،ال يمدنا ناثانيال ��ذا الزخم من التدقيقات

أّن  أنھ مخ��ق من جميع    إال بقدر اهتمامھ بنظرة ا�حيوانات، وال يدرك ح�ى  لھ هو�ة خاصة، فهو �شعر 

طر�قھ»  فقط، أ�خاصا وأشياء صادفها ��    يكن ماضيھ تحديدا، إنما،  «لمالذين عرفهم وش�لوا ماضيھ،  

ھتان صنعتا منھ ما هو عليھ،  ل. لقد الحظ أن الصدفة والعادة هما ال)197-1982  يور�سار م.(
ّ
ال يختلف    وأن

�شعر، مثل عدد كب�� من الناس، بأنھ إ�سان    «لمأناه تذوب لتندمج �� ال�ون:  ، وأن  فعليا عن با�� ا�خلوقات

  .981-197�� مقابل ا�حيوان أو األ�جار، بل أخا لألول�ن وابن عم عال لآلخر�ن» نفسھ 

حيث    Liber Singularis  املنفرد ا�حروأما ز�نون، فقليال ما يحلل نفسھ. لقد ترك مشروع كتابة هذا  

دون �ش�ل دقيق ما �عرفھ عن رجل لم يكن سوى ز�نون نفسھ: مزاجھ وسلوكھ وأفعالھ املعلنة والسر�ة،  

وتأمالتھ   وأف�اره  املتعمدة،  أو  منھ.  .)179-1968  يور�سار  م.(كذلك»  الطارئة  تنفلت  الغنية  األنا  ،  فمادة 

 سقوطھ �� خطيئة الك��ياء.   وتحمل دراستھ لذاتھ �عض املزالق ال�ي ليس أقلها انطواؤه ع�� نفسھ أو 

و�جدر ��ذه التأمالت أن تلتقي جميعها �� فكرة اال�سان بصفة عامة. اال�سان الذي ال يتغ�� ع�� مدى  

ن، أنھ يخطئ و�زيغ وغالبا ما ال يصيب �� تأو�لھ للدروس ال�ي تمنحها لھ ا�حياة. أعلم، يقول ز�نو   «أناالقرون:  

- ولكن�ي أعرف كذلك أن بداخلھ ما يمكنھ من التعرف ع�� أخطائھ ال�خصية وت�حيحها أحيانا» نفسھ

أعمالھ  117  ...» ا�خ��ات:  من  مجموعة  يكن  لم  إن  إليھ،  بالنسبة  ز�نون،  املس�ى  ال�خص  هو  فمن   .

. فاإل�سان، طيلة مس��ة  260-259اتھ وتأمالتھ ومشاريعھ ال�ي دامت ثمانية وخمس�ن عاما» نفسھ  ومغامر 

حياتھ، �عرف تحوالت تالزمھ إ�� األبد، فال يبقى هو ذاتھ بل يص�� آخرا. لقد وجد ز�نون نفسھ، �عد أن ق��ى 

لآلخر�ن وكرسها ملعا�جة املر��ى    ليلتھ السوداء متغ��ا و�أنھ قد تطهر، إذ لم �عد يفكر �� نفسھ و�نما وه��ا

  .�� دور الرعاية

ھ    غ��
ّ
األو�� �� �جنھ عندما بدت لھ صورة    ،يظهر ذاتھ �� مناسبت�ن باالنفصال ع��ا ورؤ���ا عن �عدأن

كنوع من األنا األخرى بتعب�� الفر�د دي مو��ي، تمثلھ أخا أو ابنا أنجبھ خالل إقامتھ عند    ،طفل ع�� شا�لتھ

الضيف الذي يراه يوميا، طفل �� العاشرة من عمره جميل وحز�ن، و�ان يقيم    «�ان:  وزو سيدة جز�رة فر 

  aux laines، �ان هذا الطفل �ش��ھ غ�� أنھ لم ينشأ �� شارع أول�ن ....]داخل الغرفة. �ان ملتحفا بالسواد [

   280نفسھ 

، ليس �خصھ طبعا، �ان  �عد ذلك، و�عيد وفاتھ، تمثل ذاتا أخرى شهدت معاناتھ األخ��ة: «�خص آخر

. يبدو �� أن هذا االزدواج الوا��  321-يبدو جالسا إ�� الوراء قليال من �ساره، وال يبا�� �سكرات موتھ» نفسھ

 
ّ
 . ط الضوء ع�� رغبة ال�خصية �� الفهم الوا�ح لألمرلل�خص قد سل



 
ٔ
خ عندما يكون اال

ٓ
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  :الواحد والمتعدد في ذاتي -9

َل  
َّ
الزار ال�خصية ذات الصور املتعددة والقادرة ع�� ��خيص �ل الهو�ات والتحول �� �ل مرة إ��  مث

ھ  �خص آخر،  
ّ
ال�خصية األك�� تمثيال لفكر يورسينار بدون أد�ى شك. يأخذ هذا النص الروائي األخ��  إن

��اية حيا��ا. فإن    نزعة إ�سانية أث��ة لدى ال�اتبة ��  يظهر بوضوحألنھ    �إيديولو�ذات طا�ع    شهادة  ش�ل

فذلك من أجل أن تظهره بر�ئا، مهيئا ومنفتحا    �انت قد اختارت �خصا شابا �� الثانية عشر من العمر،

  ع�� جميع االحتماالت ال�ي يمكن أن ����ا لھ ا�حياة.

�� أعادوا النظر �� ماض��م ��دف استكشاف ذوا��م، فإن الزار،    قد  أدر�ان أو ناثاليان إذا �ان ز�نون أو

تخيالتھ، يرى مستقبلھ و�ل هذه ا�حياة ال�ي تنتظره. هذه �� فكرة القصة الرئيسة كما أو�ح��ا يورسينار  

ا�خاتمة:   �ل    «األساس��  �عيش  حياتھ، فقط، و�نما  �عيش مسبقا  الطفل الزار ال    يور�سار  (م.  حياة»أن 

263-1982.(  

خاللها الزار إ�� املستقبل. وال حدود لالزار    و�صعب هنا �عداد جميع ال�خصيات ال�ي �ع��م أن ين�اح من 

دور  أي  ي��جم  أن  يمكنھ  الذي  الكب��  املمثل  مورتيمر،  هر�رت  مثل  ��    ،مثلھ  اإل�سا�ي  بالبعد  مرتبط  إنھ 

األ�خاص    «و�مكنشموليتھ:   هؤالء  و�ل  النسوة،  هؤالء  و�ل  الفتيات،  هؤالء  �ل  كذلك  ي�ون  أن  لالزار 

. إنھ عينھ واآلخرون �� الوقت نفسھ، إنھ الواحد وا�جميع: واحد  228سھ  الشبان و�ل هؤالء الشيوخ» نف

ومتعدد �� ذاتھ. و�مكنھ أن يتب�ى جميع األش�ال اإل�سانية، فهو يحس نفسھ بروتيوس: «�ان الشاب الزار  

  .231نفسھ  �ان بال ش�ل، �ان لھ ألف ش�ل»، بال حدود

تأملنا �� إم�انات اال�سان الال��ائية �� حياتھ �لها. وليس ع��  يأخذ هذا العرض التخيي�� �ل معناه إذا  

هذا األخ�� أن يقبل فقط التحوالت ال�ي ستب�ي هو�تھ بل عليھ أن يرغب ف��ا. وهذا البناء البطيء يتم ع��  

و�معرفة   بمعرف��م  لنا  �سمح  ما  كينونتنا، وهو  من  جزء  �ع��وننا ويش�لون  اآلخر�ن  فإن  اآلخر�ن. وهكذا 

  .تنا نفسهاذوا

تلك ال�ي   ،لوجيا الهو�ةو ع�� الكث�� بخصوص رؤ�ة يورسينار ال�خصية ألنط  تطلعنا قراءة صبح جميل

أدر�ان:   ذكر�ات  مسودة   �� كتبت  أ��ا  ومع  �خصيا��ا،  من  شاب  أصغر   �� تجسدها  أن    «ا�جوهر أرادت 

:  les yeux ouvertsاملفتوحة    وكتبت �� العيون   )،،333-1974ر(م. يور�سا  »اإل�سانية ال يتغ��ان   والبنية

اإل�سانية    «�ع��نافإ��ا كتبت باملقابل    )،،21-  1980ر م. يور�سا(متشا��ون و�س�� نحو ال��ايات نفسها»    «إننا

  وذبذبات» . وأكدت أن لها: «االنطباع ب�و��ا وسيلة ع��ت من خاللها تيارات  222�لها، و�ع��نا �ل حياة» نفسھ  

 .  283-نفسھ

  «ا�جماعة إن تصور الهو�ة هذا، بوصفها عبورا ونقطة التقاء، أخذا وعطاء، هو ما دفع ال�اتبة إ�� إثارة  

م��ا»   خلقنا  ال�ي  �س�ى   و«ا�جز�ئاتا�جهولة  من  األرض  ع��  ظهر  أن  منذ  م��ا  أ�شئنا  ال�ي  اال�سانية 

  .216باإل�سان» نفسھ 
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 ملخص: 

�عت�� السياحة دعامة من الدعامات التنمية الشاملة الحتوا��ا والشتمالها ع�� عدة أ�شطة تتفاعل مع  

غ��ها من العوامل االقتصادية األخرى، و�مكن الوصول إ�� ذلك من خالل تخطيط سيا�� يضمن تنسيق  

اجل بلوغ تنمية سياحية    ا�جهود من أجل االستغالل األ�سب لإلم�انيات البشر�ة واملادية وكذا الطبيعية من

��دف إ�� تنمية املناطق و��يئ��ا للطلب السيا��. و��دف هده الدراسة إ�� طرح البعد االس��اتي�� للتخطيط  

 دوره �� التنمية السياحية با�جزائر.   السيا�� لتفعيل

 السياحيةالتنمية  التخطيط السيا��، الدور، البعد االس��اتي��، :ال�لمات املفتاحية

 

Abstract: 
 
Tourism is considered as one of the pillars of comprehensive development 

wherein it contains various activities that interact with other economic factors, 
something that can only be reached through tourism planning which ensures 
coordination of efforts for the proper exploitation of human, materials and even 
natural resources in order to achieve tourism development aimed at developing 
regions and preparing them for tourism demand. This study aims to present the 
strategic dimensions of tourism planning to activate its role in tourism 
development in Algeria 

Key words: Strategic dimension, tourism planning, role, tourism development 
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1- Introduction: 
Many global experiences have demonstrated threats to the future of tourism in 

spite of its outstanding achievements in the services sector, including the 
experience of Turkey and Spain. Although the Turkish experience has been 
considered as a rich one, it is imperfect for its nature, religious monuments and 
historical sites. After 1982, tourism began to develop differently because they 
neglected the environmental stuff, social and cultural issues and intergenerational 
equity. Gradually, the region is suffering from congestion, noise and traffic 
problems. In addition, tourism attractions have been affected by high density 
similar to the Spanish experience with its long journey in the field of mass tourism 
(from 700 thousand foreign tourists in 1951 to 4 million in 1959, 34 million in 
1973, and 54 million in 1989). The tremendous tourism growth has been reflected 
in the environment, social and cultural factors of the Spanish society. Scientific 
evidence and studies have shown that there is a noticeable deterioration in the 
environment and two types of environmental wastes can be distinguished: bad 
tourism planning and weakness of monitoring and assessment. (Rezar, 2009, p.20) 

The accelerated growth of tourism has produced effects on the local 
environment and culture, concepts and policies crystallized in these effects, the 
most prominent of which is the concept of sustainability that came in the 21st 
century during the United Nations Conference of Development and Environment. 
Tourism is taken into account in any national strategy for sustainable 
development. (Bouamoucha, 2011-2012, p.7) 

An effective policy of planning must be pursued so that it will preserve cultural, 
social and economical structures as well as natural and environmental resources, 
to be sustainable for future generations. Thus, it urges the balance between 
tourism strategy objectives which is not only confined to economic and trade 
dimension of maximizing financial gains. It is also concerned with the social 
dimension that responds to the imperatives of sustainable development and that 
examines the implications of tourism activities and their impacts on the natural 
and human environment . 

Algeria, like the other developing societies, seeks to promote in this sector by 
its great tourism attractions such as historical relics and important strategic 
locations. The Dark Decade’s events (since 1992) and the lack of proper attention 
to this sector during the development process especially during the trio’s scheme 
(after independence) which gave priority to the heavy sectors at the expense of 
the services sector, consequently this has hampered the achievement of planned 
tourism projects during national schemes  . 

The Algerian tourism began to flourish in the light of relative improvement in 
security and social aspects and it is trying to regain its position among countries, 
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especially after 2006 despite what it knows at present of social, economic and 
environmental circumstances which hinder tourism development like the absence 
of community awareness and weak tourism investments . 

This article is based on the following principle question: What is the strategic 
dimension of tourism planning and its role in tourism development in Algeria ? 

This question subdivides into the following questions : 
  -1What is the reality of the strategic dimension of tourism planning and its role 

in tourism development in Algeria ? 
  -2What are the most important and successful Arab experiences in tourism 

planning ? 
  -3What are the most important proposals for operationalizing the strategic 

dimension of tourism planning and its role in tourism development in Algeria ? 

2- The conceptualization of the study: 

2-1- Strategic dimension: 
According to Badi (1985, p.48), the strategy in its broad meaning is a general 

line to draw toward the global path through a sector’s work, this may be achieved 
by bringing the sector’s objectives and programs into reality by creating the 
governance guide for decision-making and implementation, in other words, 
developing a clear strategy in any sector of the society that in a large extent helps 
to stabilize the operation of this sector and adjust its current and future trajectory. 

2-2- Planning: 
Linguistically, planning is to prove an idea by drawing or writing and making 

it a sign of what was meant in the picture (Mousa, 1985, p.104), but 
terminologically it is an approach that demonstrates a curriculum which includes 
several procedures to achieve desirable objectives and targets. Efficient planning 
means rational decisions in the design and implementation of different policies 
that include a careful assessment of means and objectives. (Madas, 2003, p.59) 

Esselmi (1978, p.15) claimed that the variety of stylistic definitions of planning 
refers to the process of assembling human powers and coordination of efforts, 
organization of social activities within a single framework with complementary 
objectives and attitudes from the point of view of some sociologists, whereas from 
the point of view of management scientists, it is meant to identify actions or 
activities and assess resources to choose the suitable ways to use . 

However, Badran (2005, p.420) pointed that according to the economists, it is 
a process aimed at maximizing developmental growth at the economic level 
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taking into account socio-economic conditions, and involving all individuals in 
economic projects . 

No matter how the definitions that address the concept of planning differ, the 
latter proceeds from a structured approach to specific objectives whereby it 
follows certain means to achieve the desired change . 

2-3- Tourism planning : 
In any administrative, scientific or artistic field, tourism planning does not 

differ from other kinds of planning. Thus, it is defined as the process of 
determining the appropriate future actions through several alternatives, studies, 
researches, and analyses of the available facts  . 

The recent interest of tourism planning is due to the change in the pattern of 
tourism and global tourism environment, as well as the increased global 
competition especially after the development and diversification of the tourism 
sector. (Zitoun, 1990, p.409) 

The concept of tourism is limited to the classical dimension in which it is driven 
only by history and civilizational heritage. Indeed, modern-day tourism has 
become an important industry for the future. Plans and programs are developed 
and budgeted, especially when competition has intensified. Tourist attractions 
have increased, and new social stratosphere has joined the tourism field. 
Consequently, the old picture of tourism where the individual is interested only in 
the place he is going to reach has changed. Therefore, it is necessary to push and 
lure the individual with different excitement factors. Doctor Klirjin, in his book 
about the tourism planning in 1979, argued that tourism was seen as a composite 
system consisting of key elements: tourism, information trends, transport, tourism 
attractions, facilities and services. These are the bases of any tourism planning, so 
it is necessary to focus on them in developing the tourism revitalization plan. (El 
Bekri, 2001, pp. 225-226) 

Tourism planning requires the inventory of tourism resources in order to define 
the objectives and to achieve rapid organized tourism development based on the 
preparation and implementation of coordinated programs which are characterized 
by the inclusion of tourism activity sectors. (Erroubi, 1987, p.56) 

According to Echerkaoui (2002, p.230) strategic planning is the activity of the 
administration by defining and developing strategies to achieve its core objectives 
under changing and non-changing conditions that visualize the future visions of 
particular sector, draw the messages and set long term goals . 

However, El Maghrebi (2006, p.111) said that strategic planning is determining 
the dimensions of its expected relationships with the external environment, 
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thereby contributing to the identification of its opportunities, risks and distinct 
strengths and weaknesses with the view of developing and reviewing strategic 
decisions affecting on the long term . 

Strategic planning is based on the tourism product, as well as promotion and 
marketing in a manner that achieves the balance between economic, social and 
environmental objectives within the framework of comprehensive and sustainable 
tourism development. It is flexible, continuous and progressive planning, 
accepting any modification if required. In addition, it is based on the 
complementarity and interdependence of all functions, as well as it focuses on the 
time dimension of evolution and on setting an appropriate time horizon. 
Moreover, it needs a great deal of information to set feedback. (Katamine, 2002, 
p.111) 

Tourism planning is a part of national planning which is a joint process of 
tourism regulators and which depends on the intellectual, material, directed and 
structured efforts to study potential and tourism resources for employment to meet 
targets within a specified period of time . 

2-4- The role: 
Ifram (1986, p.211) defined the role linguistically as a movement and an action. 

However, terminologically, its meaning has varied in many disciplines such as 
anthropology, social psychology and sociology. Scientists of the latter like Weber, 
M. &Henz, K. &Milz and R. & Parsons, T. developed a framework for role theory 
at the beginning of the twentieth century and which was based on the individual 
behavior and social relationships which prevailed in the society. Therefore, it is 
informed that the individual has not a single social role, but he has several roles 
in different institutions and these roles are the structural unit of those institutions 
(Ihsan, p.159) . 

Hachichi (2006, p.141) also pointed that the role is « the expected behavior of 
the concern or social status player that determines the relationship of the meeting 
role  « . 

The role is a set of specific activities, responsibilities and duties faced by the 
individual at his work, or what society expects from him to do to the fullest extent . 

2-5- Development: 
Linguistically, development derives from the fact that something grows 

(Djebran, 1986, p.156). However, in English, according to Oxford English 
Dictionary, it means a new event or stage that is likely to affect what happens in 
a continuing situation. (Nacer, N. D. p.148) 
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Terminologically, most social scientists consider development to be a set of 
structured processes designed to realize the intended social change (Maatouk, 
1998, p.199) . 

Development has taken several meanings. It is not about spontaneous growth, 
but is rather about deliberate growth by intensifying the organization’s efforts to 
achieve predetermined objectives (Abelbaset, 1977, p.91)  . 

According to Eldjawhari (1987, p.145), development is a process involving 
decisive change in human activities and spiritual, intellectual, technological and 
economic areas, which requires employing everyone’s efforts for the common 
goods . 

2-6- Tourism Development: 
Eldjalad (2002, p.43) claimed that the issue of tourism development in many 

countries was considered as a complementary one that aimed at increasing real 
per capita income because it is one of the main tributaries of national income as 
well as inclusive civilizational development for all the natural, human and 
material components. Moreover, it means various programs that aim at achieving 
stable and balanced increases in tourism resources and also deepening and 
streamlining productivity in the tourism sector . 

The upgrading and expansion of tourism services and their needs require the 
intervention of tourism planning because the latter is considered as a scientific 
method aimed at achieving the greatest possible rapid rate of tourism growth and 
the lowest cost (Kafi, 2006, p.107) . 

So, tourism development is the set of investment processes for the development 
of tourism-identity services and events in order to advance and optimize the 
tourism status of society and achieve the economic and social well-being of the 
individual and society . 

3- The reality of the strategic dimension of tourism planning in 
tourism development in Algeria: 
Tourism and cash flows witnessed fluctuations from 1991 to 2000 due to the 

circumstances of Algeria in that period . 
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Table 1: Development of tourist arrivals to Algeria (Kouach, 2014, p.232) 

Year Living abroad Foreign Total 
1991 722682 470528 1193210 
1992 62099 495452 1119548 
1993 571093 555552 127545 
1994 336226 468487 804713 
1995 97648 421916 519576 
1996 93491 511477 604968 
1997 94832 539920 934752 
1998 107213 571234 678484 
1999 174611 607675 755286 
2000 175538 960446 865949 

 
Tourism traffic in Algeria has declined since 1992 owing to the conditions the 

country was living. As security conditions improved, the number of tourists 
increased significantly from 755286 tourists in 1999 to 865949 tourists in 2000 . 

In addition, we record weakness in tourism revenues in Algeria with 102 
million dollars in 2009. Meanwhile, Tunisia reached 2.7 billion dollars for the 
same year and 6.5 billion dollars in Morocco. There is also a weak flow in 2009 
by reaching 1.912 million tourists, most of them are Algerians living abroad, 
6.901 million tourists in Tunisia and 8.34 million tourists in Morocco 
(Bouamoucha, 2011-2012, p.159) . 

In order to assess the tourist destination in Algeria, these flows must be 
compared to those in neighboring countries during the same period. This is shown 
in the following table : 

Table 2:Tourism flows in Algeria, Tunisia and Morocco between 1997 and 2000 

(Kouach, 2014, p.233) 

Year Algeria Tunisia Morocco 
1997 634752 3271623 3071668 
1998 678448 4795202 3227537 
1999 755286 874126 3184014 
2000 859000 5057000 4100000 
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The table shows that Algeria is too far from reaching tourism flows in Morocco 

and Tunisia. When Tunisia receives 5 million tourists and Morocco more than 4 
million tourists, Algeria does not even receive one million tourists . 

There is a significant weakness in Algeria’s tourism sector compared to Arab 
and global tourism demand. This is largely due to the weakness of the Algerian 
tourism offer and the lack of modern means of communication which define the 
Algerian tourism and its natural scenic locations. This results in the Algerians’ 
increasing outward trend and the weakness of foreign investment. 

4- Reviewing some Arab experiences on the application of the 
strategic dimension in political planning: 

4-1- Jordanian tourism strategy (2015-2011) 
In 2010, Jordan joined the list of best tourism sites and it became the first Arab 

country that received the Ethical and Responsible Tourism Award by developing 
a modern and clean environmental network and relying on a distinct strategy 
aligned with sustainable development. It was based on important principles, 
including strengthen of marketing and tourism promotion, development of 
tourism product, enhancement of human resources and providing an effective 
institutional and regulatory framework to support the potential tourism 
environment. In addition, it focused on the competitiveness of the tourism sector 
and the focus on international competitive standards by insuring that sustainability 
principles exist as an integral part to develop tourism. The labor market would 
create 25000 new jobs in the tourism sector. Besides, the participation of working 
women would increase by 15% and training of 5000 students at Jordanian training 
centers would take place. Moreover, the Jordanians will conduct tax incentives 
and facilities in order to encourage investment in the tourism sector by reducing 
the sales tax imposed on tourists and also reducing the income tax for companies 
engaged in tourism services. The new strategy also included the adoption of a new 
tourism act and modernized tourism professions act with a view to improve the 
quality of services (Hamad, 2011, p. 18) . 

4-2- Moroccan tourism strategy: 
Morocco is competing with tourist countries. It has important tourist features, 

including geographical location, its proximity to Western European countries, its 
scenic mountain nature, the extension of its Mediterranean and Atlantic shores 
and its civilized and cultural heritage that reflects the ancient history of Morocco. 
It could attract an important number of tourists of different nationalities. In 2009, 
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the number of tourists was 8.3418 million after an estimation of 7.87 million 
tourists in 2008. Thus, this resulted in an estimated income of $6556 million in 
2009 when it ranked 75th in the same year out of 133 countries. It has adopted 
targeted and structured tourism strategies aimed to develop its tourism 
infrastructure and shelter capacity. Moreover, the shelter capacity of classified 
hotels evolved from 97001 in 2001 to 152936 in 2008. This reveals that Morocco 
worked hard to attract as many tourists as possible by diversifying and promoting 
the tourism product to be among the first 20 tourist countries in 2000. 
Consequently, the number of tourists increased from 4.278 in 2000 to 8.341 in 
2009 . 

4-3- Tunisian tourism strategy (2012 -2010): 
The strategies were based on an assessment and diagnosis of the reality of 

Tunisian tourism. This study was developed when the evaluation identified the 
gap in Tunisian networks of communication and the lack of new hotels. Also, it 
showed a lack of tourism training as well as of its. The importance of this strategy 
lies in “Jasmine’s charter” relating to quality development in Tunisia. The Charter 
establishes periods for the application of the tourism strategy, and each period is 
defined by a specific agenda of actions and procedures. For instance, the first 
period (2010-2011) is concerned with the training and education of specialists in 
tourism sectors according to international standards whereas in the period from 
2011 to 2012, there has been a diversification of tourist accommodation and a 
selection of the most important tourism innovation projects. The charter also 
includes a tourism promotion and marketing plan, diversification of sources of 
income, investment and taxation  . 

Applying tourism governance requirements but considering that the 
implementation of them is proceeding in a balanced manner with the application 
of the Twelfth Tourism Development Scheme in Tunisia (2010-2014) serves to 
highlight several key elements. These include the development of recreational 
marine activity and the diversification of accommodation patterns within tourist 
areas, promoting health and seawater tourism, highlight desert tourism and its 
inclusion in the tourism cycle, and the establishment of museums to highlight 
environmental and cultural characteristics. (Hamad, 2011, p.21) 

5- Review of Algerian experience in tourism planning and its role 
in tourism development : 
The results indicate that the tourism sector is still very modest in Algeria, but 

it is still trying to get in the promising new tourist branches and drawing on the 
experiences of competing countries in the Mediterranean through development 
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strategies that try to adapt to trends in international and local consumption and 
demand . 

In the last 10 years, public authorities have adopted strategies that stretched 
back to 10 years through two phases. The first phase (extended from 2001-2005) 
specialized in preparation, encouragement and control of the tourist property. 
However, the second phase (2006-2010) was the assessment of the actual 
construction and achievements of tourism strengthened by some adjustments to 
implement a plan known as the Development Program of 2013. The authorities 
also attached the Tourist Development Guideline for 2025 to tourism's 
contribution to economic development. This helped reduce fuel dependence and 
diversify the export base. Therefore, it was based on five-year movements to 
activate development tourists and aimed at bringing Algeria back into the 
international arena to restore tourism status. These movements were based on the 
outline of Algeria's destination which could create a competitive tourism 
destination through innovation and the rehabilitation of tourism competitiveness 
and the scheme of tourist sites according to their degree of excellence as well as 
creating a range of poles for the advancement of these movements and preserve 
each pole's identity, characteristics and tourist exchanges (It was then launched in 
80 tourist projects in 7 tourist poles from 2008 to 2015)  . 

There is another planning that is concerned with the quality of tourism projects 
to respond to the material and financial objectives of the business plan of 2025. 
Furthermore, the human resource has become necessary through formation and 
education and the inclusion of information and communication technology. The 
Public Private Partnership plan is designed to create territories and protect 
landscapes and nature reserves, ensuring public security and involving all the 
meeting actors (Private sector and civil society organizations) in activating this 
sector. Finally, the tourism financing plan was created to facilitate tourism 
investments like protecting and controlling the small and medium-sized tourism 
enterprises and local and foreign investors (Saidi & Lamroui, 2013, p321) . 

5- Conclusion: 
Tourism is the mirror of the civilized level of societies, and as much as there is 

a tourism strategy the tourism sector evolves in a scientific way, far from being 
improvisational and wrong. The importance of the strategy lies in the fact that it 
diagnoses what tourism actually exists for based on the country's potential and 
future aspirations . 
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6- Comments: 
In the light of our strategic models of tourism planning in some Arab countries, 

some suggestions can be presented and that can contribute to the upgrading of this 
sector in Algeria as follows : 

Strategic planning for tourism development should be considered as part of the 
overall development strategy . 

Strict policies applying governance standards of control and accounting in 
tourism enterprises . 

Facilitating the tasks of social researchers and tourism planners by providing 
a database of tourism statistics in order to achieve scientific and objective results 
that actually contribute to the diagnosis of tourism and the solution to various 
problems . 

Tourism must be continuous and not seasonal so as to benefit from all 
historical and archaeological tourism sites besides desert, environmental and 
cultural tourism . 

Optimal utilization of natural and human tourism resources and quality 
development of tourism services . 

The need to promote community tourism and cultural awareness of the 
economic and social value of tourism and its importance . 

Promoting national integration and outreach to society internally and 
externally 

Developing the skills and capabilities of human suppliers working in the 
tourism sector through training 

Upgrading and diversifying methods and means of tourism promotion and 
marketing, and tourism products . 

At last, it should be noted that the development of the tourism sector is not the 
responsibility of the State alone but it is primarily a social responsibility because 
it is a necessity stemming from the society members’ awareness of the importance 
and value of tourism as well as of all State institutions, the private sector and civil 
society. 
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