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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 واهتماماتها اِّـجلة  رسالة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 شروط النشر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    @gmail.comcritique.lumieres رونياإللكت

 ضوابط النشر 

http://www.tanwair/
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 کلمة التحریر 

 التنویر ونسبّیة الحقیقة 

ھ
ّ
من البداهة القول، نظرّ�ا ع�� األقّل، إّن غاية �ّل مشتغل بالفكر والثقافة �� البحث عن ا�حقيقة، وأن

متجّرد من الّزيغ والهوى من أجل الفحص ع��ا و�شرها واملنافحة ع��ا، و�تداخل خطابھ هذا غالبا بنفحة  

ا ذا�ّي ال �عنينا �� هذا املقام، وأخرىأخالقوّ�ة نضالّية/رسو�ّ�. غ�� أّن لألمر صورة أخرى، ألسباب �عضه

موضوعّية، م��ا أّن ا�حقيقة باملفهوم ا�حديث لم �عد أمرا موجودا سلفا وما علينا سوى اكتشافها و�ماطة  

يرى ميشيل السلطة والهيمنة كما  بنظام  �� خطابات مرتبطة   �
ّ

تتج� باتت متبّدلة متغّ��ة  بل  اللثام ع��ا، 

لقة �� الزمان وامل�ان والبنيات االجتماعية، وتأخذ أش�اال وآليات فتتحّول ��  فو�و، وهكذا باتت غ�� مط

 نفسها إ�� سلطة فتنخرط �� الّصراع والتنافس.

ما �عّد من كشوفات ا�حداثة املؤسسة للتسامح  
ّ
ومع ذلك فإّن ل��سيخ مفهوم النسبية مضافا إ�� ا�حقيقة إن

د طو�ال، وما يزال، والذي �عّد �� اآلن ذاتھ املهاد املشّرع  من حيث �سفيھ اّدعاء احت�ار ا�حقيقة الذي سا

 للعنف والتعصب باسم الّدين أو العرق أو املستوى العل�ي واأل�ادي�ي. 

ومهما يكن، فإّن معتنقي مفهوم ا�حقيقة القديم أنفسهم قد استطاعوا أن يجدوا منفذا لفتح �ّوة �� جدار 

ي قد عمل ع�� تحييد الك��ة العددية من أن ت�ون دليال ع�� إصابة  التعّصب، من ذلك أّن أبا حّيان التوحيد 

ا�حقيقة (ومنھ اإلجماع �� الفقھ)، مثلما أن القلة ليست دليال ع�� مجانب��ا، ذلك أّن "ا�حق ال يص�� حًقا  

 بقلة منتحليھ 
ً

ورديو  ". ومثلھ مّ�� عالم االجتماع الفر���ي املعاصر بيار ببك��ة معتقديھ، وال �ستحيل باطال

ةتذاع وتنتشر وتفرض اجتماعّيا، وأخرى �سّم��ا " حقيقة سوسيولوجّية"ب�ن "
ّ

" ال يض��ها أن  حقيقة حق

سامح واعتناق قيم التنو�ر. 
ّ
ة أو ك��ة من الّناس. وقد فتح هذا وذاك مجاال فسيحا للت

ّ
 �عتنقها قل

مقاالت... َمَتَحْت من مجاالت  ع�� بحوث ودراسات و نقد وتنو�ر"  وقد اشتمل هذا العدد الثامن من مجلة "

الكّتاب   ف��ا  ا�حضاري..)، س��  البحث  األد�ي،  النقد  الفلسفة،  (ال��بية، علم االجتماع،  معرفّية متنّوعة 

والباحثون إ�� تلّمس "حقائقهم" وفتح مسالك للتفك��، وتدّبر صنوف من املعارف مختلفة، جر�ا ع�� سّنة  

ة �� االنفتاح ع�� �ّل مج 
ّ
االت املعرفة ترسيخا مللكة التفك�� النقدي، ومساهمة م��ا �� تأثيل قيم  هذه ا�جل

 البحث الرص�ن �� الثقافة العر�ّية املعاصرة. 

 مدير التحر�ر 

 د. امبارك حامدي 



 افتتاحیّة العدد: 
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 التنویر اآلن: 
 في الدفاع عن التنویر 

 
 

 

 

 

 : صملخّ ال

كب��، وغ��   إ�سا�ّي  مشروع  بل هو  مجرد فكرة وحسب،  يكن  لم  الذي  الّتنو�ر  تدافع عن  هذه مقار�ة 

إ�� العقل، ��خ��  ل: االحت�ام 
ُ
ث
ُ
امل �� هذه  التنو�ر  املنَجز. و�تجّسد  مكتمل ويس�� دائًما نحو اكتمالھ غ�� 

العلم من أجل ازدهار البشرّ�ة، اح��ام حقوق اإل�سان ومعاملة البشر كغايات بحّد ذا��ا ال وسائل، تبّ�ي  

قة بقابلّية اإل�سان ل
ّ
�عة الّتفاؤلّية تجاه املستقبل. وما دامت  أخالقّيات ال�ونّية اإل�سانّية، الث

ّ
لّتقّدم، والن

ألّن  عنھ؛  الّدفاع  �ستحّق  مشروًعا  الّتنو�ر  سيبقى  متحّققة،  وغ��  مكتملة  غ��  املبادئ  سي�ون    هذه  هذا 

الفهم   ع��  وجرأتنا  وحّرّ�تنا  قرارنا  امتالك  و��  بيدنا،  مص��نا  أخذ   �� �أفراد  األصيل  حّقنا  عن   
ً
دفاعا

 قولنا بال وصاية، و�� الوفاء لهوّ�تنا اإل�سانّية ال�ونّية. واستخدام ع

 

Abstract: 

This is an approach that defends enlightenment, which was not only an idea, but rather a 

great human project, incomplete and always moving towards its unfinished completion. The 

Enlightenment is embodied in these ideals: appealing to reason, harnessing science for the 

sake of humanity's prosperity, respecting human rights and treating human beings as ends in 

themselves rather than means, adopting the ethics of human universality, confidence in human 

capacity for progress, and optimism toward the future. As long as these principles are 

incomplete and unfulfilled, the enlightenment will remain a project worth defending. Because 

this would be a defense of our inherent right as individuals to take our destiny into our own 

hands, to own our decision, our freedom and our daring to understand and use our minds 

without guardianship, and to fulfill our universal human identity. 

 

 د. نادر کاظم



ن  
ٓ
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الّتنو� اليوم عن  يكتب أحد  أن  أّن كث��ين قد �ستغر�ون  الّتنو�ر الّتنو�ر؟ اآلن؟ أعرف  �عد أن صار  ر 

الّتنو�ر  ضّد  ا�حداثة  �عد  ما  حجج  �ّل  أعرف  �عم،  ا�حداثة.  �عد  ما  أطروحات   �� الّسمعة  سّيئة  سردّية 

ا، كما كتبُت  
ً
دّرُِسها اآلن أستاذ

ُ
شكيك والّنقض، بل َدَرْسُ��ا طالًبا، وأ

ّ
ومقوالتھ الك��ى ال�ي ال �ستحّق سوى الت

ھ من ا�خطأ الكب�� الّتعامل مع األف�ار ك�ائنات حّية  ع��ا أك�� من مّرة. لكّ�ي �� � 
ّ
ّل مرة كنت أزداد اقتناًعا بأن

ھ لو �ان لألف�ار دورة حياة �ال�ائنات ا�حّية تماًما ل�ان  
ّ
ن إ�� األبد؛ ألن

َ
دف

ُ
تولد وتن�ج ثّم تضمحّل وتموت وت

ة اليونان، وابن خلدون، وابن علينا، اليوم، أن ننبذ �ّل أف�ار سقراط، وأفالطون، وأرسطو، و�قية فالسف

و�قية   و�وذا، و�ونفوشيوس، والو �سو، وأشو�ا،  ر�ھ، 
ّ

اإلسالم ومفك و�قية فالسفة  وابن رشد،  مس�و�ھ، 

فالسفة الهند والّص�ن، و�اروخ سبينوزا، وجون لوك، وديفيد هيوم، وفولت��، وروسو، ومونتسكيو، و�انط،  

ري الّتنو�ر األورو�ّي،  
ّ

يخ محّمد عبده، وعبد  وماركس، و�قية مفك
ّ

والطهطاوي، وخ�� الّدين الّتو���ّي، والش

العالم   فالسفة  �ّل  كذلك،  معهم،  وننبذ  العر�ّي.  الّتنو�ر  ري 
ّ

مفك و�قّية  أنطون،  وفرح  ال�واك�ي،  الّرحمن 

رق والغرب ع�� مدى الّتار�خ البعيد والقر�ب. وا�حاصل أّن لألف�ار دورة حياة عنيدة أك�� 
ّ

ر�ھ �� الش
ّ

  ومفك

 مّما نظن. 

لكّن الّتنو�ر ليس مجرد فكرة وحسب، بل هو مشروع إ�سا�ّي كب��، لكّنھ غ�� مكتمل ويس�� دائًما نحو  

��خ��   العقل،  إ��  االحت�ام  ومبادئھ:  الّتنو�ر  ل 
ُ
ُمث �امل  تتحقق  حّ�ى  املنَجز. وسيبقى كذلك  غ��  اكتمالھ 

املة البشر كغايات بحّد ذا��ا ال وسائل، تبّ�ي  العلم من أجل ازدهار البشرّ�ة، اح��ام حقوق اإل�سان ومع

�عة الّتفاؤلّية تجاه املستقبل. وما دامت  
ّ
قة بقابلّية اإل�سان للّتقّدم، والن

ّ
أخالقّيات ال�ونّية اإل�سانّية، الث

الّدفاع عنھ،  ألن  الّدفاع عنھ؛  �ستحّق  الّتنو�ر مشروًعا  غ�� مكتملة وغ�� متحّققة، سيبقى  املبادئ  هذه 

وحّرّ�تنا  عندئ قرارنا  امتالك  و��  بيدنا،  مص��نا  أخذ   �� �أفراد  األصيل  حّقنا  عن  دفاع  هو  جوهره،  و��  ٍذ 

وجرأتنا ع�� الفهم واستخدام عقولنا بال وصاية، و�� الوفاء لهوّ�تنا اإل�سانّية ال�ونّية. ومن أجل هذا، يذهب  

ر كب�� مثل تزفتان تودوروف إ�� القول بأّن «فهًما أعمق ل
ّ

[أي الّتنو�ر] من شأنھ  مفك هذه الّنقلة ا�جذرّ�ة 

، فيما يذهب ستيفن بنكر إ�� أ�عد من هذا ح�ن  1دون شّك أن �ساعدنا ع�� العيش ع�� نحو أفضل اليوم»

ا بالواقع من أّي وقت م��ى»
ً
ل الّتنو�ر خالدة، لكّ��ا اليوم أك�� ارتباط

ُ
ل نبيلة  2كتب بأن «ُمث

ُ
أّ��ا ُمث ، كما 

�عيد لها اعتبارها الذي �ستحّقھ    3اليوم وأيًضا أك�� من أّي وقت م��ى، «إ�� دفاع مخلص»  ،وتحتاجوملهمة  

 بجدارة.

ل الّتنو�ر ومبادئھ، و��ن مآالت العصر ا�حديث وانحرافاتھ.  
ُ
ومن منظور هؤالء، ال بّد من الّتمي�� ب�ن ُمث

 ر�ط  
ً
ب�ن هذه وتلك بحيث يتم عادة العادة ع�� ا�خلط  �امل انحرافات العصر ا�حديث بقيم فقد جرت 

الّتنو�ر،   �سبب  جرى  مولّية 
ّ

الش إ��  الّدولة  وانزالق  الّتنو�ر،  خطأ  ع��  دليل  العلم  فانحرافات  الّتنو�ر، 

 
نوار، ترجمة: حافظ قويعة، (تونس: دار محّمد علي للنشر، ط: تزفتان -1

ٔ
 .8)، ص 2007، 1تودوروف، روح اال

2- Steven Pinker, Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, (New York: 
Penguin Books, 2018) p. xv. 

 . 4المرجع نفسه، ص -3
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وحّ�ى  واالستعمار  والعنصرّ�ة  الّسامية  ومعاداة  والهولو�وست  الّتنو�ر،  بنت   �� املتوّحشة  والرأسمالية 

�عة املادّية واألنانّية والعدمّية  اإلرهاب نتائج الزمة لعقل التّ 
ّ
نو�ر إذا ُدفع إ�� حدوده القصوى، وتصاعد الن

نا �عرف أّن األسباب  
ّ
يتحّمل الّتنو�ر وزرها األك��. وهذه قراءة ظاملة للّتنو�ر، و�� تحّملھ أك�� من حجمھ؛ ألن

لّ�خف اخ��الها �� سبب  ال�ي أفضت بالعصر ا�حديث إ�� مآالتھ املؤسفة واملز�جة عديدة ومتشّعبة، ومن ا

واحد اسمھ الّتنو�ر. ثم بأّي مع�ى يجري ر�ط هذه املآالت بالّتنو�ر �� ح�ن يتم الّتغافل عن إسهامات الّتنو�ر  

�� �ل الّتحس�ن الذي جرى �� حياة البشرّ�ة خالل قرن�ن؟ �ان تودوروف يرى، ع�� سبيل املثال، أن حر�ات  

ملبادئ الّتنو�ر من االستعمار ذاتھ، و«خاّصة عندما تتبّ�ى (أي تلك    مناهضة االستعمار �� أك�� استلهاًما

 . 1ا�حر�ات) مقوالت ال�ونّية اإل�سانّية واملساواة ب�ن الشعوب وحرّ�ة األفراد»

الّتار�خ   مس��ة   �� حدثت»  قّصة  «أعظم   �� الّتنو�ر  إنجازات  أن  يرى  �ان  جهتھ،  من  بنكر،  ستيفن 

ر لها، 
ّ

ر ل�ّل الّتحس�ن الذي جرى �� أحوال  البشرّي، وأن الّتنك
ّ

ومعامل��ا بال مباالة وأحياًنا باحتقار، هو تنك

البشرّ�ة، ول�ل ِهَبات و«ِ�َعم الّتنو�ر: املواليد ا�جدد الذين سيعيشون أك�� من ثمانّية عقود، واألسواق ال�ي 

والّنفايات  أصا�عنا،  من  بإشارة  تجري  ال�ي  الّنظيفة  واملياه  عام، 
ّ
بالط أخرى،    تفيض  بإشارة  تختفي  ال�ي 

واألدو�ة ال�ي تق��ي ع�� اإلصابات أو االل��ابات املؤملة، واألبناء الذين لم �عد ُيدفع ��م إ�� ا�حروب، والبنات  

�� الشوارع بأمان، ومنتقدي أ�حاب الّسلطة الذين ال يتعّرضون للّ�جن أو   الالئي صار بإم�ا��ّن الس�� 

العالم وثقاف �� جيب القميص»الّتصفية، ومعارف  . هذه، بحسب بنكر، عّينة �سيطة من  2اتھ املوجودة 

ر لهذه اإلنجازات وغ��ها. قد �ع��ض البعض  
ّ

ر للّتنو�ر تنك
ّ

إنجازات الّتنو�ر و�عمھ، األمر الذي �ع�ي أن الّتنك

َعم اآلن �عد أن جرى �سليع �ّل إنجازات الّتنو�ر من أدو�  فأين �� هذه الّنِ
ّ

ة م�افحة اإليدز  ع�� �ل هذا، و�ال

عم عن تلك ا�جتمعات البائسة والفق��ة   إ�� ال��امج الّ�حّية والغذائّية إلطالة أعمار البشر؟ ثّم أين هذه الّنِ

سلطّية أو تلك ا�جماعات املتوّحشة؟ ولكن  
ّ
وا�حرومة أو تلك ال�ي ما زالت �عيش تحت رحمة هذه الّدولة الت

�ا إذا  نفسھ؟  االع��اض  هذا  يناقض  سلط  أال 
ّ
والت واملرض  وا�جهل  بالفقر   

ً
من�و�ة ا�جتمعات  هذه  نت 

ل  
ُ
ُمث الّتنو�ر ح�ن تحلم �سيادة   �� تأمل  القاتلة والقتل ا�جا�ّي...إ�خ فبماذا تحلم؟ أال  املتوّحش والهوّ�ات 

�عة اإل�سانّية والعلم وحقوق اإل�سان؟
ّ
 ا�حرّ�ة واملساواة والن

ال نقد  فإنھ ال مناّص من أخذ  ا وحّ�ى ومع هذا،  �ارثي� الّتنو�ر  البديل عن  ي�ون  �عم، قد  ّتنو�ر بجدّية. 

ا»، لكن ال بّد من االع��اف بأن الّتنو�ر انطوى ع�� الكث�� من األوهام، كما أّن  ل الّتنو�ر إ��   «رجعي�
ُ
رفع ُمث

 أم آج
ً

، إ�� وضع هذه  مرتبة الّتقد�س عادة ما ينت�ي إ�� أد�جة الّتنو�ر برّمتھ. األمر الذي سيؤّدي، عاجال
ً

ال

ل فوق مرتبة اإل�سان نفسھ
ُ
ث
ُ
وهو ال�ائن الذي لم يأِت مشروع الّتنو�ر إال من أجل ازدهاره وتحر�ره. سبق    ،امل

للّتنو�ر أن �عّرض النتقادات كث��ة منذ أّيام جان جاك روسو، ثم فردر�ك نيتشھ وآخر�ن، إال أن نقد مدرسة  

ال�ي   ل ذروة االنتقادات 
ّ
عرف  فرانكفورت يمث

ُ
�) القرن العشر�ن. ومدرسة فرانكفورت  الّتنو�ر خالل  عرفها 

ر�ن أملان اجتمع شملهم �� «معهد البحوث 
ّ

أحياًنا باسم الّنظرّ�ة الّنقدّية) هو اسم إلسهامات مجموعة مفك
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، �ان أبرز هؤالء هم: ماكس هوركهايمر، وثيودور أدورنو، 1923االجتما�ّ�» بجامعة فرانكفورت منذ العام  

ا �� املعهد. �ان روسو ونيتشھ قد سبقا هؤالء  وه ر�رت ماركيوز، وحّ�ى وال�� بنيام�ن الذي لم يكن عضًوا رسمي�

الّتقّدم، وتأليھ العقل، وصعود   انتقد فكرة  للّتنو�ر األورو�ّي، روسو عندما  بتقو�ض املرتكزات األساسّية 

ات ا�حديثة، وطالب، بدال
ّ

بيعة   من الذ
ّ
� نيتشھ    ذلك، بالعودة إ�� الط

ّ
وتمجيد «املتوّحش الّنبيل». فيما تو�

ا وتقهقًرا.  
ً
تقو�ض ا�حداثة الغر�ّية من أساسها، فما �سّميھ اآلخرون حضارة وتقّدًما، �سّميھ نيتشھ انحطاط

املتوّحش»   «ا�حيوان  ذلك  مس��ة   �� نتوء عارض  أك�� من  فليس  األك��،  ا�حدا�ّي  الّتنو�ر  إلھ  العقل،  أّما 

اق اإل�سان، والذي �ان موضع تمجيد نيتشھ وحلمھ األس�ى والذي جّسده �� صورة «اإل�سان  ال�امن �� أعم 

 الفائق أو الّسو�ر مان».

) الّتنو�ر»  «جدلّية  كتاب  يبقى  هوركهايمر، 1947ومع هذا  أدورنو وماكس  لثيودور  املش��ك  الكتاب   ،(

ھ إ�� الّتنو�ر من الّداخل ح�ى اآلن. �ّونت مدر  سة فرانكفورت مز�جها ا�خاّص من الهيجلية  أعمق نقد ُيوجَّ

الّنظام   بأن  فوجئت  أ��ا  إال  الّتحررّي،  والعقل  لي�� 
ّ
الط الّتنو�ر  بقيم  فآمنت  والفرو�دّية،  واملاركسّية 

الفاعل�ن  �ّل  استوعب  قد  الّصناعّية)  (الّرأسمالّية  اضمحاللھ  تنتظر  �انت  الذي  االقتصادّي  االجتما�ّ� 

ليعيّ 
ّ
�ن، واستوعب، �� داخلھ، الّتنو�ر نفسھ، وصادر �ل فرص الّتحّول ا�جذرّي �� ا�جتمع.  االجتماعّي�ن الط

الّدائرة   ماركيوز  وّسع  ثم  (ال��وليتار�ا)،  الّصناعّية  العاملة  الطبقة  عن  البداية،   �� يتحّدثون،  هؤالء  �ان 

عبة. وا�خالصة أّن مدرسة  
ّ
فرانكفورت تنّ��ت إ�� أّن ليدخل �� نطاقها �ل املهّمش�ن الذين يقفون خارج الل

قافة والّتنو�ر، ف�حبت البساط من تحت أقدام  
ّ
 إنتاج الث

ّ
ر�ات الّرأسمالّية الّصناعّية دخلت ع�� خط

ّ
الش

قافة الّتجارّ�ة الّ�خمة املتاحة لالس��الك 
ّ
ليعّي�ن»، وراحت �غرق األسواق ب�ّل إنتاجات الث

ّ
املثّقف�ن «الط

مبيًعا،   األع��  الكتب  هوليوود  الّسريع:  وأفالم  الفّنّية،  وحات 
ّ
الل ومعارض  «الّتافهة»،  العاطفّية  الّروايات 

قافة �� ا�حصن 
ّ
الّنمطّية، و�اسيتات املوسيقى الّتجارّ�ة، وعروض املسارح ا�جماه��ّية «الهابطة». �انت الث

قافّية �ستحوذ ع�� هذا ا�حصن، و 
ّ
ل الّتنو�ر والّتحرر، فإذا بالّصناعة الث

ُ
ث
ُ
تحّولھ إ�� أداة أساسّية  األخ�� مل

من أدوات إعادة إنتاج كيا��ا ا�خاّص ع�� خلق إحساس عاّم ب�ن ا�جمهور بالّرضا الّزائف عن الواقع القائم. 

با�جمهور   تتالعب  �انت  ال�ي  الّصناعّية  الّرأسمالّية  الشر�ات  املعركة حسمت لصا�ح  أّن  �ع�ي  الذي  األمر 

ساء واملهّمش�
ّ
بقة العاملة والن

ّ
ن ع�� نحو خاّص)، فإذا «�ان العامل ورّب عملھ �شاهدان نفس ال��نامج  (الط

الّتلفز�و�ّي، و�ذا �انت الّسكرت��ة ترتدي ثياًبا ال تقّل أناقة عن ابنة مستخِدمها، و�ذا �ان الّزن�ّ� يملك سّيارة  

ع�� الّتماثل أو ع�� األقل  ، فإّن هذا يدّل  1من طراز �اديالك، و�ذا �انوا جميًعا يقرأون الّ�حيفة نفسها»

بقات. 
ّ
 يوهم بالّتماثل و�زوال الّتفاوتات ب�ن الط

الّصناعّية   ا�جتمعات   �� والّتحّرر  الّتنو�ر  قيم  مآالت  لتفس��  مكتملة  صياغة  ماركيوز  هر�رت  قّدم 

سبة للّنظرّ�ة ا
ّ
ة، بل محرجة بالن

ّ
لّنقدّية  ا�حديثة. �ان ماركيوز �س�� إ�� تفس�� حالة بدت لھ غر�بة وشاذ

ل �� أّن الّتحّول ا�جذرّي بات ضرورة م�ّحة، لكّنھ مستحيل �� الوقت ذاتھ. وهذا 
ّ
آنذاك، و�� ا�حالة ال�ي تتمث
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 �� ا�جتمع ا�حديث بالّرغم من  
ً

تناقض بحاجة إ�� تفس�� فكيف أصبح الّتغي�� (ثورة ال��وليتار�ا) مستحيال

هوركهايمر   طرحھ  الذي  اإلش�ال  ذات  وهو  الّتنو�ر»، ضرورتھ؟  «جدلية  كتا��ما،  افتتحا  عندما  وأدورنو 

ساؤل عن الّسبب الذي دفع «اإل�سانّية إ�� الغرق �� ضرب جديد من ال��برّ�ة بدل أن تدخل �� حالة 
ّ
بالت

ن من تطو�ر قدرتھ ع��  1إ�سانّية حقيقّية؟»
ّ

. ا�جواب، عند ماركيوز، هو أّن ا�جتمع الّصنا�ّ� املتقّدم تمك

ّسيطرة من جهة، وضاعف من قدرتھ ع�� خلق شعور عاّم بالّرضا الّزائف لدى فئات عر�ضة  الّضبط وال

الفردّي   الّتمّتع  خ��ات  إنتاج  ع��  الّصنا�ّ�  ا�جتمع  هذا  قدرة  �سبب  يتحّصل  رضا  وهو  ا�جتمع.  داخل 

ل�امل �حاجات  وتوزيعها ع�� نطاق واسع، األمر الذي نجح (أو أوهم الّناس بأنھ نجح) �� تحقيق اإلشباع ا

ن هذا ا�جتمع من قمع ا�حاجة إ�� الّتغي�� والّنا�عة من مشاعر  
ّ

ر�قة املاكرة، تمك
ّ
الّناس األّولية. و��ذه الط

رًدا مع قدرتھ ع�� إنتاج ا�خ��ات وتوزيعها  
ّ
االستياء وعدم الرضا، وهو القمع الذي �ان يتناسب «تناسًبا مط

راد»
ّ
 .2ع�� صعيد أوسع و�اط

الّتأّمل ھ لم يكن سوى محاولة (ر�ما �انت متشائمة و�ائسة)    إن 
ّ
أن �� نقد مدرسة فرانكفورت يكشف 

للّتنو�ر» ا�ّي 
ّ

الذ «الّتدم��  وأدورنو  هوركهايمر  أسماه  مّما  الّتنو�ر  ران  3الستنقاذ 
ّ

املفك هذان  اقتنع  لقد   .

تص�� سياسة دولة (ال ينب�� أن نن��ى األملانّيان، وهما �شاهدان أملانيا تنحدر إ�� الّنازّ�ة، ومعاداة الّسامّية  

)، اقتنعا بأن الّتنو�ر �ان يحمل بذرة  1944أّ��ما �انا من أصل ��ودّي، وأّ��ما كتبا كتا��ما أّول مّرة �� العام  

ا�ي بداخلھ؛ ألّن تنصيب اإل�سان ك�ائن أس�ى من �ّل ال�ائنات، و��خ�� العقل والعلم من أجلھ  
ّ

تدم��ه الذ

ال� ع��  قابلة  للّسيطرة  غ��  حيوّ�ة  واختالالت  بيئّية  �وارث  إ��  حتًما،  سيؤّدي،  هذا  �ّل  بيعة، 
ّ
والط ون 

والعالقات   الّروحّية  واملشاعر  العواطف  حساب  ع��  شأنھ  من  واإلعالء  العقل  تقد�س  إّن  ثّم  لإلصالح. 

ر �� ��يء سو 
ّ

ى حسابات املنافع  اإل�سانّية سيقود حتًما إ�� انحطاط هذا العقل إ�� مستوى اآللة ال�ي ال تفك

واألر�اح حّ�ى لو �انت ع�� حساب اإل�سان وازدهاره وتحّرره. أطلق هوركهايمر وأدورنو ع�� هذا الّنوع من 

اإلنتاج   وتكنولوجيا  واألر�اح  الّنتائج  حسابات  ع��  يرتكز  عقل  وهو  األدا�ي»،  «العقل  مصط�ح  العقل 

وات لتحقيق الغايات ا�ختارة مهما �انت هذه الغايات  والّتوزيع، وال �عنيھ سوى انتخاب أكفأ الوسائل واألد 

 �� الّتنو�ر»  الّتنو�ر ا�حقيقّي، وضّد رفاهّية اإل�سان وازدهاره. لقد جاء كتاب «جدلّية  ح�ى لو �انت ضّد 

للّتنو�ر   إيجا�ّي  «إ�� مفهوم  الّتنو�ر، وتمهيًدا  انحرافات  سياق س�� هوركهايمر وأدورنو من أجل ت�حيح 

العمياء»يحّرره من   الهيمنة  �� قبضة  الواقع  الّتنو�ر  كتقّدم  4ذلك  األسا��ّي  مفهومھ  إ��  ويعيده مجدًدا   ،

فكرّي «��دف إ�� تحر�ر الوجود اإل�سا�ّي من ا�خوف»، والّس�� من أجل ازدهار اإل�سان ورخائھ وتحر�ره  

 من �ّل أش�ال الهيمنة واالستغالل والّتقييد. 

 
1-  Max Horkheimer and Theodor Adorno, Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments, edited by 
Gunzelin Schmid Noerr, translated by Edmund Jephcott, (California: Stanford University Press, 2002)، xiv. 

 . 30ذو البعد الواحد، ص اإلنسان -2
3- Dialectic of Enlightenment, p. xvi. 

 .viiiالمرجع نفسه، ص -4
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ا للتّ  بقدر ما هو محاولة لت�حيح انحرافات الّتنو�ر حّ�ى لو �انت    ،نو�ر بحّد ذاتھإّن هذا ليس نقًدا جذر��

نة من الّتنو�ر ذاتھ. يؤمن هوركهايمر وأدورنو بأّن «الّتنو�ر ضرورّي ومستحيل �� آن  
ّ

هذه االنحرافات متمك

ات والّتقييد، ومس 
ّ

ھ لواله الستمّرت البشرّ�ة �� سع��ا إ�� تدم�� الذ
ّ
ھ ال يمكن  واحد، ضرورّي ألن

ّ
تحيل ألن

املش�لة» العقالنّية نفسها �� أصل  بينما  العقال�ّي،  البشرّي  شاط 
ّ
الن  ع�� 

ّ
إال . وع�� خالف هذه  1تحقيقھ 

إيجابّية   أك��  أدورنو،  تلميذ  هابرماس،  يورغن  �ان  وأدورنو،  هوركهايمر  إل��ا  انت�ى  ال�ي  شاؤمّية 
ّ
الت �عة 

ّ
الن

يم الّتنو�ر  انحرافات  بأّن  آمن  ا�حرّ�ة  عندما  وقيم  الّتنو�ر  مشروع  وأن  الّتنو�ر،  من  بمز�د  ت�حيحها  كن 

و  اآلن،  حّ�ى  منجز  غ��  مشروع  اإل�سانّية،  وال�ونّية  واملساواة  الفردّي  باإلم�ان  أواالستقالل  يزال  ال  ھ 
ّ
ن

�  استنقاذه �� املستقبل ع�� الّس�� البشرّي ا�خلص، والّصمود �� وجھ شب�ات الّضبط والهيمنة اآلخذة �

 الّتوّسع. 

يتبّ�ى أغلب هؤالء، أدورنو وهابرماس وحّ�ى تودوروف و�نكر، مع�ى الّتنو�ر الذي صاغھ إمانو�ل �انط ��  

كجواب   جاءت  وال�ي  ه��ة 
ّ

والش القص��ة  (  ع��مقالتھ  الّتنو�ر؟»  «ما  �انط1784سؤال  و�حسب  فإّن    ،). 

واملقصود بالقصور هنا هو �جز اإل�سان    ،2الّتنو�ر «هو خروج اإل�سان من القصور الذي هو مسؤول عنھ»

عن استعمال عقلھ دون وصاية أو توجيھ أو إرشاد من أحد أو من جهة ما. إّن الّتنو�ر، ع�� هذا الّتعر�ف،  

جاعة وا�جرأة ع�� الفهم واستعمال اإل�سان لعقلھ دون وصاية، و�� حالة  
ّ

�ع�ي االستقالل الفكرّي وال�

ألع�ى وراء أف�ار اآلخر�ن وآرا��م مثلما ينساق القطيع. و�حسب �انط فإّن  تقع ع�� الّضّد من اال�سياق ا

   شعار الّتنو�ر هو الّتا��: «تجّرأ ع�� أن �عرف، وكن جر�ًئا �� استعمال عقلك أنت» ال عقل اآلخر�ن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حمد الروبي، (القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة   -1

ٔ
جيمس جوردن فينليسون، يورغن هابرماس: مقّدمة مختصرة جًدا، ترجمة: ا

 . 25)، ص2015، 1والّتعليم، ط:
2-  Immanuel Kant, An Answer to the Question: What Is Enlightenment? Translated by James Schmidt, in: 
James Schmidt (ed), What Is Enlightenment? Eighteenth-century Answers and Twentieth-century Questions, 
(University of California Press, 1996), p. 58. 
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 : دیسمبر والغیاب 

 قراءة في قصیدة (دیسمبر) ألمل دنقل 

 
 

 

 : صملخّ ال

عرّ�ة   ِ
ّ

سامها�ستحق  تجر�ة  تجر�ة أمل دنقل الش
ّ
املوهبة    . حيث تجتمع ف��ابالو�� الفّ�ي ا�جنح  الّدرس ال�

، والقصدية املتأتية  الداخل وا�خارجالبناء اللغوي، والّتعدد الدال��، والغ�ى اإليقا�� من  بالفذة، والعناية  

 
ّ

 د (أيديولوجيا)، فضال عن سعيھ إ�� اإلبداع �� رؤ�تھ ورؤ�اه. محّد   حھ بنسق فكرّي من �س�

البحث  يتوجھ  من هنا،       (د�س   �سليط الضوء ع�� نص  إ��هذا  بمختلف    عالقاتھوع��  م��)  قصيدة 

عنده   لوقوفنا فقد �ان  ،ع�� حد علم الباحث خاصة، بدراسة النّص لم يفَردهذا  وألّن  جوان��ا ومستو�ا��ا.

ضت ع��ا  كب��ة  أهمية
ّ

،  واستنطاق بناه السطحّية والعميقة  ،وتفكيكھ  أدى إل��ا تحليل النص  عّدة  نتائج  تمخ

لوصول إ�� الدالالت املمكنة، واستكناه ا�جماليات ال�ي اشتمل عل��ا سواء  ل  مّنا  محاولة��    مساءلتھ  و�عادة ا

 ا عنھ. و مس�وتً أظاهرا  م��ا  ما �ان 

تار�خية،  الدينية، و ال الوقوف ع�� الفكر �� النص ومصادره    و�ناء ع�� ما تأّسس، نروم �� هذا البحث   

   .مع هذه املصادر  عالت الشاعراإلملام بتفا كما نروم  فلسفيةالثقافية و والدبية،  األ و 

�� االستفادة من ثمرة هذه القراءة    نصيٌب نّصھ  تحليل الكيفيات واآلليات ال�ي �جأ إل��ا الشاعر ��  لولعل  

  النتائج ف.   مسبقة عليھأو آراٍء   ح�اٍم دون إسقاطها أل الّنقدية ال�ي �عاملت مع النّص ومستو�ات الغياب فيھ  

آل�� املع�ى أو اإلمساك    صيد   أملحصيلة إبحار فيھ وغوص ع��    ا الّنص ��ال�ي نخلص إل��ا بتدّبرنا لهذ 

 ��يء م��ا.�

 .موت-�جن-تمرد-احتجاج -غياب �لمات مفتاحية:
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Abstract: 

 Amal Dunqul’s poetic experience is worth studying, as it is an experience 

characterized by winged artistic awareness. In his poetic works which combination of 

exceptional talent, care in linguistic construction, semantic pluralism, rhythmic richness 

from the outside and the inside, and the intentionality derived from his own (ideology). 

His quest for creativity in his vision and visualization . 

The research scrutnizes a poem' depth (December) to shed the light on textual 

relationships on several aspects and levels. Moreover, this text was not previously 

studied to the best of the researcher's knowledge, thinking over its importance, and 

benefits analysis outcomes, interrogation, re-questionings. It is an attempt to 

understand the possible connotations, and the aesthetics included in the text, whether 

it was apparent or explored by the unsaid . 

However, analyzing the poem showed the poet’s intertwining in the text, including 

religious, historical, literary, cultural and philosophical backgrounds. The poet’s 

interactions with these sources were also acquired through his text . 

Perhaps the analysis of the methods and mechanisms that the poet resorted to in 

this text had a share in benefiting from the fruit of this critical reading that dealt with the 

text and levels of absence in it. Without previous judgments or opinions. Rather, the 

results were the result of sailing in it, and diving deep into the text in order to catching 

pearls that would have been possible - if they existed - to be obtained, or something 

related to pearls of the text of poem "December" . 

Key words: Absence-revolt-prison-death-alienation 
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 : المقدمة  -1

راَسِة   ُھ ِمَن الّدِ  َحقَّ
ُ

ذ
ُ

خ
ْ
ْد َيأ

َ
ْم َيك

َ
ّصٍ ِشْعرّيٍ ل

َ
ناُوِل ن

َ
� ت

َ
 ِإ�

ُ
ُر الّتاِلَية

ُ
ْسط

َ
ُع األ

َّ
ل
َ
َتط

َ
ْ��ُ   َحِظَي ِبھ   بالقدِر الذي ت

َ
  ه غ

ُقل
ْ
َمل ُدن

َ
اِعِر أ

ّ
صوِص الش

ُ
ث��ً   ،ِمْن ن

َ
ُز ك ْد ُ�َعّزِ

َ
ُھ ق نَّ

َ
ِم ِمْن أ

ْ
� الّرغ

َ
 مِ ا  َع�

ً
ليال

َ
ْو ق

َ
عرّي  ا أ ِ

ّ
َعَمَل الش

ْ
نَّ ال

َ
ِة أ َرِضيَّ

َ
ْن ف

موٌص  
َ

ْو ش
َ
موٌس، أ

َ
نٌّ ش

َ
َت –ف

ْ
ِة    -ِإذا ِشئ ُفروِسيَّ

ْ
ُع ِبروِح ال َيَتَمتَّ ُھ  نَّ

َ
أ  

ً
ِبْت َعَملّيا

ْ
ُيث ْم 

َ
ل ّيِ فاِرٍس ما 

َ
ال ُيتيُح َمْتَنُھ أل

 
َ
َعط

ْ
َوِ�ال ِل 

َ
ل ِبالزَّ ِة 

َ
ْحفوف

َ ْ
ا� غاَمَرِة 

ُ ْ
امل ِبِفْتَنِة   

ً
ناحية  ِب َمْس�ونا ناِحَيٍة و�اإلغراء  و    من  ِمْن  الِب 

َ
خ

ْ
وأنھ  ،  أخرى   ا�

ُوصوِل  تمنحھ  َمهارات    يكتسب
ْ
ِمَن ال ُنُھ  ِ

ّ
َمك

ُ
ت ٍة عاِلَيٍة 

َ
َبقاِء �� لياق

ْ
ال  �

َ
ُقْدَرِة َع�

ْ
ْوِط    إ��ال ذي ُهَو  –آِخِر الشَّ

َّ
ال

صُّ �� َهذا الّسياق يِّ   -النَّ
َ
ٍة   ةِمْن دوِن ُسقوٍط َوشيٍك َوُمْحَتَمٍل �� أ

َ
ْحظ

َ
بل لعّل األقرَب إ�� ا�حقيقة هو أن    .�

َفّ�يِّ 
ْ
ّصِ ال َع داِرُس النَّ

َّ
   -األد�ي والشعرّي بصفة أخص-  يتوق

ْ
ك

َ
ِلَك أ

َ
ِل �� ذ

َ
َفش

ْ
َح اْحِتماَل ال َ� ِمن اْحِتماِل  َوُ�َرّجِ

َ
�

جاِح.   الّنِ

َفّ�ّي  أوليس   
ْ
َعَمِل ال

ْ
 –َجْوَهُر ال

ً
صوصا

ُ
عر خ ِ

ّ
�    -َوالش

َ
ْو َع�

َ
� الّزماِن، أ

َ
ْبِض َع�

َ
ق

ْ
 ما؛ ِلل

ً
ة

َ
ْوِنِھ ُمحاَول

َ
ُمُن �� �

ْ
َيك

 
َّ

ُل َهِذِه ال�
ْ
ْيَسْت ِمث

َ
َول

َ
لوِد؟ أ

ُ
خ

ْ
ْسَتوي َوَمْفهوَم ا�

َ
ْد �

َ
َفٍة ِمْنُھ ق

َّ
ث

َ
ٍة ُمك

َ
ْحظ

َ
� 

َ
  ِة ْحظ

ً
لوِد؟ َجديَرة

ُ
خ

ْ
َتماَ�� �� ا�

َ
ْن ت

َ
 ِبأ

ذ 
َّ
اِ�ِع ال

ْ
جاِمِع امل

ْ
ْعر�ِف ا� � التَّ

َ
َع��ّيِ َع�

ْ
ْفِسِھ، َهذا ال

َ
عر ن ِ

ّ
ِة الش �اِليَّ

ْ
ُھ ناِ�ٌع ِمْن ِإش

َّ
ل

ُ
ِلَك �

َ
َعلَّ ذ

َ
ه، ل هَو  و ي َيُحدُّ

  �ُ�ْ
َ
 غ

َ
  د  ْحدو ا�

ً
 َمْنِطِقّيا

ً
، َحّدا

ً
؛ ل�ونأو  َحّقا

ً
ّيا ّنِ

َ
،  صَ   ھف

ً
جوهرّ�ة �� ت�و�نھ؛ أما �ان لشاعر أن  وصعو�تھ تلك  ْعبا

، منذ أمد طو�ل من القرون؛ فقال
ً
عر خ��ا ِ

ّ
 :1أو��ى وهو ع�� فراش موتھ بالش

ُمھْ 
َّ
و�ٌل ُسل

َ
عر َصْعٌب َوط ِ

ّ
ُمھْ   الش

َ
ذي ال َ�ْعل

َّ
ى فيِھ ال

َ
ق

َ
 ِإذا اْرت

َدُمھْ 
َ
َحضيِض ق

ْ
� ا�

َ
ْت ِبِھ ِإ�

َّ
عر ال �َ   َزل ِ

ّ
ِلُمھْ َوالش

ْ
 ْسطيُعُھ َمْن َيظ

ُيْ�ِجُمھْ 
َ
ْن ُ�ْعِرَ�ُھ، ف

َ
ُرُمْھ//  ُير�ُد أ

ْ
�ي َيخ

ْ
 َيأ

ُ
ْم َيَزْل ِمْن َحْيث

َ
 َول

ى ِمْيَسُمْھ؟ ّمِ َمْن َ�ِس 
َ

ْعداَء َيْبق
َ
 األ

ما
َ

 ك
ْ
ط

َ
ق

َ
ِة ف َعَرِ�يَّ

ْ
ْيَس �� ال

َ
ْعر�ِف ل � التَّ

َ
ّ�ي َع�

َ
أ ما    قد  َوَهذا التَّ ِعْنَدما َبدا  كذلك  َيْبدو، َوِ�نَّ

َ
َرى؛ ف

ْ
خ

ُ
غاِت األ

ُّ
�� الل

ْفَسھُ 
َ
ن ُعْنواَن 

ْ
ال ْحمل 

َ
ت ُھ 

َ
ل ٍة 

َ
َمقال  �� عر؟  ِ

ّ
الش ما  ُسؤال:   �

َ
َع�  

َ
ُوقوف

ْ
ال ْبسون 

ُ
َرْدنا  2ِلياك

َ
أ ِإذا  نا 

َ
ل َب�� 

ْ
"َين قاَل:   ،

 .
ً
ْيَس ِشْعرا

َ
عاِرَضُھ ِبما ل

ُ
ْن �

َ
ْفهوِم أ

َ ْ
ْحديَد َهذا امل

َ
ْيَس ِشْعرً   ت

َ
ْعي�َن ما ل

َ
نَّ �

َ
 أ

ّ
ْهِل"؛ َوِلذا    اِإال ْمِر السَّ

َ
َيْوَم، ِباأل

ْ
ْيَس، ال

َ
ل

ْد َي�وُن ُمر�ًح 
َ

ق
َ
ْن   اف

َ
ْفِس أ عر  يتّم ال�جوء  ِللنَّ ِ

ّ
ياِل ِلُيداَر َحْول الش

َ
خ

ْ
� ا�

َ
ْيَس ِمَن    ��  ِإ�

َ
ل

َ
ْعب�ِ� َعْنُھ؛ أ ُمحاَوالِت التَّ

وا
ُ ْ
َجميِل، َوامل

ْ
جاِز ا�

َ ْ
عر    اِرِب �� آٍن َمعً ا� ِ

ّ
َ� َعْن ِفْعِل ُمماَرَسِة الش ْن ُ�َعّ�ِ

َ
ْفُسُھ أ

َ
ُقل ن

ْ
َمُل ُدن

َ
ْن ُيحاِوَل أ

َ
ٍة  -أ

َ
�� ُمقاَبل

ھُ 
َ
ْسَتحيِل؟  -ل

ُ ْ
ِة امل

َ
ؤ

ُ
ْؤل

ُ
 َعْن ل

ُ
ھ الَبْحث نَّ

َ
َوى لوَ   ِبأ

ْ
ق

َ
خلوُد أ

ْ
ما �اَن ا� ُھ، وَ   أوجِھ   ُر�َّ

َ
َرَب ُمراِدٍف ل

ْ
ق

َ
ْو أ

َ
ْسَتحيِل، أ

ُ ْ
َعلَّ  امل

َ
ل

 ُم 
ً
ْو �اَد َي�وُن ُصعوَ�ة

َ
عر، أ ِ

ّ
جاِنِب �اَن الش

ْ
َوِمْن َهذا ا� ياِتِھ؛  ِ

ّ
َجّلٍ ِمْن تَجل

َ
ْ�ُ� ت

َ
ُھ خ نَّ

َ
أ  

ً
ة

َ
َدقَّ َدالل

َ
ِلَك:  األ

َ
؛ َوذ

ً
ة بَّ

َّ
َرك
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:  عائد
ً
ال وَّ

َ
ھ    إ��   أ

ّ
ِ�فيِھ،  أن

َ
ُمْق� ِمْن  ِة  َبِديَّ

َ
َواأل ِة،  َزِليَّ

َ
األ ِة 

َ
حاَول

ُ ْ
ا� َك 

ْ
ِتل ُق  ِمْن 

َّ
َيَتَعل ْبُل، فيما 

َ
ق ْ��ا 

َ
ِإل اُع 

ْ
اِإلمل َسَبَق  �ي 

َّ
ال

لوِد. 
ُ

خ
ْ

� ا�
َ
ْ�ِ� ِإ�  ِبالسَّ

ْن ُهَو  -
ُ

ْم َيك
َ
ْحِر، ِإْن ل بوٌب ِبالّ�ِ

ْ
ث�ِ�يٌّ َمش

َ
ُھ �اِئٌن أ : ألنَّ

ً
ٍص   الّ�حُر  ثانيا خَّ

َ
ُھ ِمْن ُوجوٍد ُم�

َ
ْيَس ل

َ
ْفَسُھ، َول

َ
ن

ٍة. 
َ
الث

َ
ْ�عاٍد ث

َ
 ِبأ

َعلَّ َجوْ  
َ
عراُء  َول ِ

ّ
 َيَتعاَمُل الش

ْ
ُمُن ها ُهنا؛ ِإذ

ْ
عرّ�ِة َيك ِ

ّ
ِة الش

َ
ل

َ
ْسأ

َ ْ
ّقاُد ِمْن َ�ْعِدِهْم -َهَر امل ْو    -َوالنُّ

َ
َمَع هاِجِسِهْم، أ

ْ�عاِد إِ 
َ
ها ِمْن األ

َ
ْيَس ل

َ
ٍة ل ، ِبَتعاُمِلِهْم َمَع مادَّ

ً
فوَن �� آٍن َمعا

َ
غ

ْ
ْوَن، َوُيش

َ
ق

ْ
َرِقِهِم الّداِئِم، َوُهْم َ�ش

َ
 أ

ّ
ال ال

َ
 ُ�ْعٌد واِحٌد، أ

عر   ِ
ّ

الش
َ
ِلَك ف

َ
ُبْعِد الّراِ�ِع ع�� حّدِ �عب�� أ�حاب مصط�ح الف��ياء. َوفيما َعدا ذ

ْ
ِلَك ما ُيْدَ�� ِبال

َ
ماُن، َوذ َوهَو الزَّ

 
َ
 أ

ُ
ُھ، وِ�ْن من َحْيث

ُ
ت  مادَّ

ُ
)؛ ِإْن ِمْن َحْيث

ً
 (ميتاف��يائّيا

ً
 ما َورائّيا

ّ
ُھ ال ُي�اُد َي�وُن ِإال

ُّ
ل

ُ
ْفَسُھ  �

َ
ماَن ن نَّ الزَّ

َ
ُرُه. كما أ

َ
ث

، وف��يائي� 
ً
) ُوجودّيا

ٌ
 (ُمْزِمَنة

ٌ
ة

َ
ِ�ل

ْ
 ُمش

ً
َسفي� ا

ْ
ل

َ
ي� ا، َوف ّنِ

َ
ُق َسواًء ِ�َسواٍء.ا، َوف

َ
ل

َ
ق

ْ
َي�اُد َي�وُن هَو َوال

َ
ى ل ،    ، َح�َّ

ُ
ة

َ
حاَول

ُ ْ
َوَهِذِه ا�

ِلُق 
َ
ْنط

َ
ت �ا  َّ�

َ
ْفس�ِ� أل َوالتَّ ْرِح  ِ� الشَّ َحّ�ِ ْيَسْت �� 

َ
ٍة  ل

َ
يَّ ُمحاَول

َ
أ َوِ�نَّ  ى،  قَّ

َ
ُيَتل ُھ  ِكنَّ

َ
ل َرُح، 

ْ
عر ال ُ�ش ِ

ّ
نَّ الش

َ
أ َمِة 

َّ
 ِمْن ُمَسل

ْرِح 
َ

َمِة –  ھلش
َّ
َسل

ُ ْ
عرّ�ِة   -�� َهِذِه امل ِ

ّ
ِة الش

َ
َحقيق

ْ
�ا �� ُمقاِبِل ا� َّ�

َ
ِل أل

َ
لَفش

ْ
 ِبا

ٌ
 َمْح�وَمة

ٌ
ة

َ
ما ِ�َ� ُمحاَول   –ِإنَّ

ٌ
ة

َ
َو�َ� َحقيق

بيَعٍة خاصَّ 
َ
    -ٍة ذاُت ط

ْ
ِلَمة

َ
ّلِ �

ُ
َرُح َمعا�ي �

ْ
ش

ُ
ْد �

َ
ْو ق

َ
صيَدِة، أ

َ
ق

ْ
َرُح َمعا�ي ُمْفَرداٍت ِمَن ال

ْ
ش

ُ
ْد �

َ
ق

َ
ساِدِه؛ ف

ْ
ف��ا،  ِبِإف

ما يُ 
َ

 َسماِعها ك
َ
ِة ِ�َ� ِإعاَدة َفْهِم الّسيْمفوِنيَّ

َ
ٍة ل

َ
ر�ق

َ
ْ�ُ� ط

َ
ْت خ

َ
ْعِر؟ َوِ�ذا �ان ِ

ّ
ْرٌح ِللش

َ
ا ش

َ
ِكْن َهْل َهذ

َ
  و�ما أنَّ   قاُل َول

عَر  ِ
ّ

عاُمِل َمعَ  غ�� قابل للّتفس��، �املوسيقى.الش ٍة ِللتَّ
َ

ر�ق
َ
ْ�َ� ط

َ
إنَّ خ

َ
َهْل � ِھ ف

َ
ّقيِھ، َوِمْن ثمَّ ف

َ
ل

َ
 ت

ُ
أّن �عّدد   َ� ِإعاَدة

صيِص  
ْ

خ � َوْجِھ التَّ
َ

عرّي َع� ِ
ّ

ّصِ الش ، َو�� النَّ ّصِ ِقراءاِت �� النَّ
ْ
 ٌ ال

ً
عر، وَ يقوم دليال ِ

ّ
ِع الش َمنُّ

َ
� ت

َ
 ع��   َع�

َ
َ�ُ� أ

ْ
ك

َ
ُھ أ   نَّ

الّس   ِمْن  ِة 
َ
ْسِئل

َ
األ ِك 

َ
ل

َ
ف  �� ْبُح  السَّ ُوْسِع 

ْ
ال  �� َي�وُن  ْد 

َ
وق ْوُجٍھ؟ 

َ
أ َوَحّماَل   ،

ً
ُمعاِندا  

ً
ّصا

َ
ن ْوِنِھ 

َ
ِل� ُيصاَد؛  ْن 

َ
ِة،  أ

َ
اِبق

 َ�ْعِض َعالقاِت 
ُ

تشاف
ْ

عرّي   َواك
ّ

تيُحُھ  �� ضوء ِ  الّنّص الش
ُ
  القراءات الما ت

ٌ
ة حاِورُ ال�ي  َتفاُعِليَّ

ُ
��يُء  ت

ُ
�ْعًضا  ُه، َوت

َفُر   من
ْ
ْن ُيصاَد ما ُيظ

َ
ى أ  ِمْن َمجاِهِلِھ َع��َ

ً
ْيئا

َ
ِلَك ِباْسِتبصاِر ما فيِھ ِمَن ّ  َجواِنِبِھ، َوش

َ
نوناِتِھ َوذ

ْ
رؤ�ة    ِبِھ ِمْن َمك

 .و�شكيٍل فّ�يّ 

صيَدِة: 
َ

ق
ْ
صُّ ال

َ
 ن

 1د�َسْمَ��

}1{ 

ْوراُق 
َ
 أ

ُ
ط

َ
ساق

َ
ت

َ
!  "د�َسْمَ�َ�   ت

ْ
باِهَتة

ْ
 "ال

 ............... 

�ِح   ُهَو ُعْمٌر ِمَن الّرِ

ْصَن 
ُ
غ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
َوْرق

ْ
ُ�َك ال

ْ
�
َ
ْن ت

َ
ذي َبْ�َن أ

َّ
 (َهذا ال

ْرِض) 
َ
 األ

َ
ها حافة

ُ
راف

ْ
ط

َ
الِمَس أ

ُ
 َحّ�ى ت

 ُعْمٌر ِمَن االْضِطراْب 
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378- 382. 
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َن ِجواِرَي  
ْ

ِ�ش
َ
�
ْ
اف

َ
اِت  –ف

ّ
باِحثاُت َعِن الذ

ْ
ُ��ا ال يَّ

َ
 – أ

�اْب 
ُّ
 َوْجَھ ال�

قاصيَص..
َ
ْرِو األ

َ
ْ�َن.. ن

َ
َعال

َ
 َو�

 َعْن راَحِة الّروِح 

ِ��اْب 
ْ
ِة اِالغ

َّ
ذ

َ
 َعْن ل

 .
ْ
اِبَتة

ّ
ُصِن الث

ْ
غ

َ
 َوُعبودّيِة األ

}2{ 

َحن�ْن 
ْ

يا�� ا�
َ
ُ�ْم �� ل ِك�َّ

َ
ْجِن ل ْصِدقاِئَي ِللّ�ِ

َ
ذوا أ

َ
خ

َ
 أ

َسْ�ِن..
ْ
أ
َ
َرَب �

ْ
ش

َ
 ُيْقِبلوَن، ِلن

باِر ذي 
ْ
 �� ال

ْ
خاِلَية

ْ
ْدَهِة ا�  الرُّ

 
ْ
اِنَية

ّ
 الث

ُ
ِت الّساَعة

ّ
ِإذا َدق

َ
 ف

ْتَعبوْن 
ُ ْ
َدُم امل

َ
خ

ْ
َق ا�  َصفَّ

ْصِدقائي َوُهْم َيْ�َح�وْن 
َ
َتَفى أ

ْ
اخ

َ
 ف

-  
ْ
َتقي ثانية

ْ
ل

َ
 ن

-  ..
ْ
 الّتالية

َ
ة

َ
يل

ّ
َتقي الل

ْ
ل

َ
 ن

 ............... 

نا 
َ
 ما َبين

ُ
ْيط

َ
خ

ْ
َع ا�

َ
ط

َ
ق

ْ
َرجوا ان

َ
 َ�ْعَد ما خ

�وْن َواْسَتطاَل   السُّ

ْ�ٌ� َمر�ٌر 
ُ

َر�اٌت.. َوخ
ْ

 �اَن ما َبْيَ�ُ�ْم: ِذك

 ُحْزْن 
ُ
 َوُمْ�َحة

َجْ�َ�ِة ِ�ْجْن 
ُ

� �� 
ً
 ثاِبتا

ً
ْصَبحوا َوَرقا

َ
ُت: ها أ

ْ
ل

ُ
 ق

َمَ�ى ُيْفِلتوَن 
َ
 ف

ُجنوْن؟
ْ

ِف ِ�� ُرُدهاِت ا� ِ
ّ
َتَوق

ُ ْ
َمِن امل  ِمَن الزَّ

}3{ 

َبْ�ِن َيحوُم..
َ
ل

ْ
خ ِ

ْ
 ها ُهَو الرَّخُّ ذو ا�

 
ْ
 د�َسْمَ�َ� الّساِخَنة

َ
ة

ّ
َيْحِمُل ُجث

َ
 ف

 ..
ُ
 ها ُهَو الرَّخُّ َ�ْ�ِبط

 
ْ
ْرَحَ��ا الّداِكَنة

َ
ْمِس ط � الشَّ

َ
قي َع�

ْ
ل

ُ
ْحُب ت  َوال�ُّ

ِت الّراِهباُت: 
َ
 قال
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ْرِض!) 
َ
� األ

َ
 (َسالٌم َع�

 
َ

ف
ْ
ل

َ
 خ

ُ
ة َبديَّ

َ
ْ��ا َمخاِلُبَك األ

َ
 َحَمل

ً
ة

ّ
: كم جث �ا الرَّخُّ ُّ�

َ
َجَبْل؟؟ يا أ

ْ
 ا�

ْعطيَك 
ُ
ْحُن �

َ
ذي ن

َّ
َزْل؟   -يا أّ��ا الّرخُّ  -ما ال

َ
 األ

ُ
 ُمْنذ

ْعطيَك؟
ُ
ْحُن �

َ
ذي ن

َّ
 ما ال

ْيَء، 
َ

�� 
َ
وابيُت، ال

َ
 ت

َّ
ْيَء ِإال

َ
 ال ��

.
ْ
خاِئَبة

ْ
 ا�

ُ
ة

َ
باَدل

ُ ْ
 امل

َّ
 ِإال

 
ْ
اِكَنة ة السَّ فَّ ُم �� الّضِ

َ
�اك

َ
�
َ
 ت

ٌ
ث

َ
 ُجث

ْمَتِلُك 
َ
ْحُن ن

َ
 الّنوَر َبْيَنما ن

ُبَحْ��اِت 
ْ
َب ال

ْ
نار�ا   –ُعش

َ
ك

ْ
 – َصْوَت ال

َوْرِد 
ْ
 ال

َ
َسة

َ
ْهِد  – ُمجال

َ ْ
 امل

َ
شوَدة

ْ
�

ُ
غ��اِت  –أ َبناِت الصَّ

ْ
َص ال

ْ
 َرق

ُعْرِس 
ْ
واِت   –�� ال

َ
ل ِ �� الصَّ

ّ
ِقط

ْ
 ال

َ
ْمَتَمة

َ
ر�َر الَيناِبيِع   –ت

َ
 – خ

َتْ�ِن،
َ

ْوِن َعْيَنْ�ِن عاِشق
َ
َل َعْن ل

ُ
ساؤ

َّ
 َهذا الت

ن
َ

َبْحِر ك
ْ
� ال

َ
ْ�ِن َع�

َ
ت

َ
ُقَبْل، – اِفذ

ْ
ْعَم ال

َ
 ط

 
ْ
َعَدِم اآلِسَنة

ْ
َمِة ال

ْ
ل
ُ
َت �� ظ

ْ
ن

َ
 َبْيَنما أ

ْل 
َ
ل

َ
فاياِت دوَن � َو النُّ

ْ
فاياِت ِتل ى النُّ قَّ

َ
َتل

َ
 ت

ِب،
ْ

َعذ
ْ
َفَرِح ال

ْ
 َعْن ُمالَمَسِة ال

ً
 عاِجزا

ِب 
ْ
ل

َ
ق

ْ
ِر ال

َ
ُبلَّ َجناَحَك �� َمط

َ
ْن ت

َ
 ِعْن أ

هَّ 
َ
َتط

َ
ْن ت

َ
!! أ

َ
فاِتَنة

ْ
ِة ال

َّ
 َر ِبالّرِق

}4{ 

َجْر  ر�اِت ال�َّ
ْ

ساِقِط ِمْن ِذك
َ
ت
ُ ْ
َوَرِق امل

ْ
ُت ِلل

ْ
ل

ُ
 ق

ُرُك اآلُن 
ْ
ت

َ
�ي أ َك  –إنَّ

َ
ل

ْ
ديْم  -ِمث

َ
ق

ْ
 َبْي�ي ال

ْرسو 
َ
قي ِ�َي الّر�ُح أ

ْ
ل

ُ
 ت

ُ
 – َحْيث

 :�ُ�ْ
َ
ْيَس َم�� غ

َ
 َول

قيْم 
ُ ْ
 ُحْز�ي امل

َفْر!  1َوَجوازِ   السَّ

__________________ 

 
 طباعّي.   -1

ٔ
صل: "جواُز"بضّم الّزاي؛ وهو خطا

ٔ
 اال
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 : َتْحلیِل اْلَمْضمونِ َو  في الرُّْؤَیِة -2

�ي
ْ
ْعماِر    "د�َسْمَ�ُ�"  َيأ

َ
األ ِمَن  اآلالِف  ِمئاِت  ِمْن   

ُ
ف

َّ
ل

َ
َيَتأ ُعمُرُه  �اَن  ِإذا 

َ
ف َسَنٍة.  ّلِ 

ُ
�  �� ْوِعِد 

َ ْ
امل  �

َ
َع� عاَدِتِھ 

َ
ك

َتالِمَحِة 
ُ ْ
ل   ،امل

ّ
   حيث تمث

ً
ْعماِر    ،�امال  �لُّ �حظة ُعمرا

َ
� طوِل األ

َ
ُر ِإ�

َ
ظ ى النَّ

َ
يأخذ َ�ْعُضها ِبِرقاِب َ�ْعٍض، َوَ�ْبق

  
ً
ْهِر؟! –َوِقَصِرها ِ�ْسبّيا ها ِلهذا الشَّ ِ

ّ
ل

ُ
ْعماِر �

َ
ماِن َيْحتاُج الّناُس ِلَتْود�ِع َهِذِه األ ْم ِمَن الزَّ

َ
ك

َ
 ف

ُقل ( 
ْ
َمَل ُدن

َ
أ َعلَّ 

َ
 ًتْحِمُل اْسَمُھ  1983/ 5/ 21  –   1940ل

ً
صيَدة

َ
َهَمُھ ق

ْ
ل

َ
أ

َ
، ف

ً
ّيا ّنِ

َ
 ف

ً
ال مُّ

َ
أ

َ
ت ْهِر  َل �� َهذا الشَّ مَّ

َ
أ

َ
ت م) 

  
ً
ِة  لها  ُعْنوانا

َ
َعْنَون

ُ
خ�َ�ِة امل

َ
 �� َمْجموَعِتِھ األ

ً
وراق الغرفة(ِبـ  َوَمْوضوعا

َ
ِة.  8أ

َ
�اِمل

ْ
ْعماِلِھ ال

َ
  وم بحثنا  و�ر ) ِضْمَن أ

َ
ِقراَءة

  
ً
ِقراءة صيَدِة 

َ
ق

ْ
ال ْيِھ    تتغّياَهِذِه 

َ
َعل َوْت 

َ
ط

ْ
ان ما  ِة 

َ
ش

َ
َوُمناق ْحليِلِھ، 

َ
ت  

َ
َية

ْ
ُ�غ ِرحاِبِھ؛   �� ِل  َجوُّ َوالتَّ  ، ّصِ النَّ ُمحاَوَرِة 

  :
ُ

ضاعيُفُھ ِمْن َحْيث
َ
 ت

ْعِر��ِّ  -1 •
َ ْ
جاِنِب امل

ْ
ُر َوهَو ما ُ�ْعَ�ى ِبا�

ْ
ِفك

ْ
 َوال

ُ
َ�ة

ْ
ؤ ). (اإلِ  الرُّ  بيستمولو�ّ�ِ

• 2-   
ُ
ة َجماليَّ

ْ
َوساِئُل ا�

ْ
راِئُق َوال

َّ
 َوالط

ُ
ة يَّ َفّنِ

ْ
َدواُت ال

َ
َفّ�ّيِ  ي(االْست  األ

ْ
كيِل ال

ْ
ش

َّ
)، َوهَو ما ُ�ْعَ�ى ِبجاِنِب الت

ُ
ة طيِقيَّ

 . ّصِ  �� النَّ

صيَدِة  
َ

ق
ْ
صُّ ال

َ
 ع�� َيَتَوزَُّع ن

َ
اِعُر َبّواَبة

ّ
َيْفَتِتُح الش

َ
وِلِھ:  ِأْرَ�َعِة َمقاِطَع، ف

َ
ِھ ِبق ّصِ

َ
 ن

ْوراُق 
َ
 أ

ُ
ط

َ
ساق

َ
ت

َ
!   "د�َسْمَ�َ�  "ت

ْ
باِهَتة

ْ
 "ال

"............... 

ْهرِ  ْوراُق الشَّ
َ
ْوراُق د�َسْمَ�َ�) ِ�َ� أ

َ
َهْل (أ

َ
ْوراِق، ف

َ
ِط األ

ُ
ساق

َ
وا�� �

َ
� ت

َ
 َع�

ٌ
ة

َّ
 دال

ٌ
ة َ�ِ�يَّ

َ
� خ

َ
 األو�

ُ
ة

َ
ُجْمل

ْ
ِھ  ا� بَّ

َ
ش

ُ ْ
ْفِسِھ امل

َ
 ن

َجَرٍة �� صوَرٍة ُح 
َ

ِة؟ ِ�� ِنيَّ
ْ

ك
َ ْ
� َسبيِل االْسِتعاَرِة امل

َ
ّبُھ ِبِھ َع�

َ
ش

ُ ْ
 ِمْ��ا امل

َ
 ِذف

ن َتَضمَّ
َ
 ال ت

ٌ
�ا ِعباَرة َّ�

َ
ْو أ

َ
ما ِ��َ أّية استعارة أ ْهِر د�َسْمَ�َ�؟  رسم لصورة ، َوِ�نَّ

َ
 �� ش

ُ
ة

َ
ساِقط

َ
ت
ُ ْ
َجِر امل ْوراُق ال�َّ

َ
 أ

� َمجاِز ا
َ

َتِمُل َع�
ْ

ش
َ
� 

ُ
ِعباَرة

ْ
ال

َ
� َهذا ف

َ
ِف، َوَع�

ْ
َحذ

ْ
ْصل:�

َ ْ
 َواأل

َجرِ 
َ

ْوراُق �
َ
 أ

ُ
ط

َ
ساق

َ
ت

َ
  "د�َسْمَ�َ�" (ت

ْ
باِهَتة

ْ
 . !) ..ال

َجْر" ر�اِت ال�َّ
ْ

ِذك ِمْن  ساِقِط 
َ
ت
ُ ْ
امل َوَرِق 

ْ
ِلل ُت 

ْ
ل

ُ
: "ق

ُ
�    َوِعباَرة

َ
ِإ� ْصَد 

َ
ق

ْ
ال ُھ  َوّجِ

ُ
ت ّصِ  النَّ ِمَن  الّراِ�ِع  ِع 

َ
ْقط

َ ْ
امل ِل  وَّ

َ
أ  ��

عْ 
َ ْ
امل ِمَن  ا�ي 

ّ
الث ْعَ�ى 

َ ْ
ال َامل

َ
ف ْ�ِن 

َ
الّساِبق ��  استعارة  َني�ِن  ْن 

َ
فيِھ    ِإذ ُع 

َ
ْقط

َ
ت ذي 

َّ
ال َمَن  الزَّ نَّ 

َ
أ  �َ�ْ

َ
غ د�َسْمَ�َ�"،  ْوراق 

َ
"أ

ْرِض ُهَو 
َ
� األ

َ
ِإ� ْصَ��ا، 

ُ
ْو ما �اَن غ

َ
أ ْصِ��ا، 

ُ
 ِمْن غ

َ
ة

َ
ساف

َ ْ
َك امل

ْ
ِتل  

ُ
ة

َ
 الّساِقط

ُ
ة

َ
َوَرق

ْ
َفى ما  ال

ْ
  "ُعْمٌر ِمَن الّر�ِح"، َوال َيخ

َ� َعْنُھ ِباالْضِطرا  بھ  تو�� ُهَدى، َوهَو ما َع�َّ
ْ
ِعداِم ال

ْ
ِة، َوا� ِخفَّ

ْ
َعْصِف، َوا�

ْ
ِق، َوال

َ
ل

َ
ق

ْ
� ال

َ
ٍة َع�

َ
ِب ح�َن  (الّر�ُح) ِمْن َدالل

�ونا ُمَتالزِ 
َ
ْن ت

َ
 أ

ً
ُهما ظاِهرّ�ا ْ�ِن َحقُّ

َ
� ِعباَرت

َ
 َع�

ُ
ُوقوف

ْ
�اَن ُيْمِكُنُھ  قاَل: "ُعْمٌر ِمَن اِالْضِطراْب"، َوُهنا ُيْمِكُن ال

َ
َمَتْ�ِن، ف

ْن َيقوَل:(ُهَو ُعْمٌر ِمَن الّر�ِح/ ُعْمٌر ِمَن اِالْضِطراْب)
َ
ْقصوِد ِمَن الّرِ�ِح،    ،أ

َ ْ
َمْعَ�ى امل

ْ
 ِلل

ً
ْعميقا

َ
دو االْضِطراُب �

ْ
َوِ�ذا َ�غ

ِع.  
َ
ْقط

َ ْ
ُنُھ ِسياُق امل ذي َيَتَضمَّ

َّ
عامَّ ال

ْ
ْعَ�ى ال

َ ْ
 َوُ�ماسُّ َجْوَهَر امل

ُعُھ ا 
َ
ْقط

َ
َر �اَن ُيْمِكُنُھ إيراُدُه، َوْهَو:(ُهَو ُعْمٌر ِمَن الّر�ِح/ ت

َ
 اْحِتماٌل آخ

َ
ة مَّ

َ
:/ ُهَو ُعْمٌر ِمَن  َوث

ْ
ة

َ
 الّساِقط

ُ
ة

َ
َوْرق

ْ
ل

ِص 
َ
ْن ت

َ
� أ

َ
ْصَن ِإ�

ُ
غ

ْ
ُ�َك ال

ْ
�
َ
ْن ت

َ
 أ

ُ
 ُمْنذ

َ
ة

َ
َوَرق

ْ
 ال

َ
ة

َ
َر ِرْحل ْن ُيَصّوِ

َ
تاَر أ

ْ
اِعَر اخ

ّ
نَّ الش

َ
ْ�َ� أ

َ
الِمَس  اِالْضِطراْب)غ

ُ
ْرِض َوت

َ
� األ

َ
َل ِإ�

�وُن  
َ
ت َبَھ ما 

ْ
ش

َ
أ  

ً
ها صوَرة

َ
لَيْجَعل َ��ا 

َّ
ها حاف

ُ
راف

ْ
ط

َ
ْيِھ ِمْن  أ

َ
َعل وي 

َ
ْنط

َ
ت � ما 

َ
وي َع�

َ
ْنط

َ
ت ٍة 

َ
ِرْحل ِة، ��  َحِميَّ

ْ
�
َ ْ
امل غاَمَرِة 

ُ ْ
ِبامل
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ٍة ِمْن  
َ
و�ِح الّر�ِح ِ��ا �� حال

ْ
ط

َ
ْصِل، َوت

َ
ِتالِع ِمَن األ

ْ
ِة الال توازن عّمق  َمخاِطِر َعَدِم االْسِتْقراِر، َواالق جاِذِبيَّ

ْ
ِعداِم ا�

ْ
  ا�

 خطور��ا
ُ
ة

َ
 ال، َوَحَرك

َ
ْيف

َ
ِة  ؛ ك جاِذِبيَّ

ْ
نَّ  ��   ا�

َ
ْن، �� ح�ِن أ

َ
 ِإذ

ٌ
ة

َ
 هاِبط

ٌ
ة

َ
ِ�َي َحَرك

َ
ِلِھ؟ ف

َ
 ِجْسٍم ما بتأث�ِ� ِثق

ُ
ُسقوط

ِجْسَم 
ْ

ْو َي�اُد �� حالٍة  �� القصيدة ا�
َ
، أ

ً
قا

ّ
ى ُمَعل

َ
َمِد َبْ�َن من َيْبق

َ
ْفصيَل األ

َ
ْن ُيطيَل ت

َ
ْد شاَء أ

َ
جاِذبّية. َوق

ْ
ِعداِم ا�

ْ
ا�

ْ�ِن ع�
َ
ِعباَرت

ْ
 � الّنحِو الّتا��:ال

  
َ
ها حافة

ُ
راف

ْ
ط

َ
الِمَس أ

ُ
ى ت ْصَن/ َح�َّ

ُ
غ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
َوْرق

ْ
ُ�َك ال

ْ
�
َ
ْن ت

َ
ذي َبْ�َن أ

َّ
ْرِض)  "ُهَو ُعْمٌر ِمَن الّرِ�ِح/ (َهذا ال

َ
ُعْمٌر    / األ

وَ  ماِن  الزَّ َعِن  الّتْعب�ِ�   �� ِر 
َ
ث
َ
األ  

ُ
ة

َ
َعميق  

ٌ
ة َدالِليَّ  

ٌ
ة

َ
ِإضاف َهذا  َو��  الورقِة  ِمَن االْضِطراْب)".  ِة 

َ
ِرحل ْحِن 

َ
َو� ِعْبِئِھ، 

 
ّ
ِة، َوالال ِخفَّ

ْ
ِة، َوا� َمٌل    ِبالَعَبثيَّ

َ
أ

َ
َتِلَف�ِن؛ ف

ْ
ُر بر�ِح املتنّ�ي، َوِ�ْن �اَن الّسياقاِن ُمخ ِ

ّ
ك

َ
ذ

ُ
قل ت

ْ
َمل دن

َ
َجْدَوى. ولعلَّ ر�َح أ

�اَن �� َمْعِرِض وَ 
َ
ّيِب ف

ّ
بو الط

َ
ّما أ

َ
بيٍھ، أ

ْ
ش

َ
ُھ سياَق �

ُ
ْن سياق

ُ
ْم َيك

َ
 َوذِلَك بقولھل

ً
�ا ِ�ّ

َ
ْصو�ِرِه ُمش

َ
ِلِھ، َوت َرحُّ

َ
: 1ْصِف ت

 [ع�� الوافر، والقافية متواتر]

ْح�ي  
َ
نَّ الّر�َح ت

َ
أ
َ
ٍق �

َ
ل

َ
ماال   َع�� ق

َ
ْو ش

َ
 أ

ً
ُهها َجنو�ا َوّجِ

ُ
 أ

الّسياق�ن ب�ن  ثّمة ما يجمع      فهما  و�ن �ان 
َ

ف
ّ
اعر أن يوظ

ّ
الش َ�ِغْب عن  القلق واالضطراب. ولم  أمران: 

 �� قصيدِتِھ،
َ
َعة ِ

ّ
ط

َ
َتق

ُ
 امل

َ
قاط ذي ي�� مفتتَح القصيدِة، ف�ي ليست خارج الّنّص، ِإِذ    كما  الّنِ

ّ
ا�ي ال

ّ
�� الّسطر الث

ال�َّ  ْوراِق 
َ
أ  

َ
ُسقوط ف��ا  َل  مَّ

َ
ِلَيَتأ  

ً
ْ�َحة

ُ
ف ّقي 

َ
ِللُمَتل ُ�ُك 

ْ
�
َ
ت ُهنا   

ُ
قاط َوَيْسَتِمَع  الّنِ و�تصّوَر ٍ�حفيفهاَجِر،   ،    

َ
ا�حالة

قوِط؛   ِللسُّ
َ
واِكَبة

ُ ْ
تاِن:و�ذا ت�ون امل

َ
َعِة وظيفتاِن ُمَت�اِمل ِ

ّ
ط

َ
َتق

ُ
  ِلَهِذِه الّنقاِط امل

ٌ
 داللّية

ٌ
. ، وظيفة

ٌ
ة ييليَّ

ْ
خ

َ
رى ت

ْ
خ

ُ
  َوأ

َع� ُدلُّ 
َ
ت �ا  َّ�

َ
أ ِل  األوَّ ِع 

َ
ْقط

َ ْ
امل عاِل 

ْ
ف

َ
أ ْحليِل 

َ
ت ِمْن   

ُ
َحظ

ْ
ْ�ِن:وُ��

َ
َزمان   زمان ا�حاضرأّولهما:    � 

ُ
ط

َ
ساق

َ
ت

َ
(ت ُ�َك    –: 

ْ
�
َ
  – ت

املضارع بصيغة  أفعال  و��  الِمَس)، 
ُ
والّتجّدِد.    ت ا�حدوث  ع��  املستقبلتدّل  زمان  ا�ي: 

ّ
َن  والث

ْ
ِ�ش

َ
�
ْ
(اف  :–  

�اَن   َوِ�ْن  ماِن،  الزَّ ِمَن  قاِبِل 
ْ
ال  �

َ
َع� للّداللِة  األمر؛  بصيغة  ْ�َن) 

َ
عال

َ
ُحدوِث �

ْ
ا� َع 

َّ
َوُمَتوق  ،

ً
ِفْعُل   ،َوشي�ا

ْ
ال ى  َوَح�َّ

 
َ
ْسَتْقَبِل أل

ُ ْ
� امل

َ
ِة َع�

َ
ِ� الّدالل ُھ �� َحّ�ِ نَّ

َ
 أ

ّ
ضارِِع ِإال

ُ ْ
ِة امل

َ
ْوِنِھ ِبصيغ

َ
ِم ِمْن �

ْ
� الّرغ

َ
هَو َع�

َ
ْروي) ف

َ
ِب (ن

َ
ل
َّ
ُھ َجواُب الط  ،نَّ

ْوِلِھ 
َ
ِلَك �� ق

َ
ْرِطِھ، َوذ

َ
 ِ�ش

ّ
ُق ِإال ال َيَتَحقَّ

َ
ْروِ ف

َ
ْ�َن.. ن

َ
عال

َ
قاصيَص.."  : "َو�

َ
� َهذا  �ناء  وَ .  األ

َ
ِع  َع�

َ
ط

ْ
ق

َ ْ
ُھ �� امل

ُّ
ل

ُ
� 

ُ
مان الزَّ

َ
ف

باِل.
ْ

َواالْسِتق حاِل 
ْ

ا�  
ُ

مان َ
ز ُهَو  ِل  وَّ

َ
ُوقوِف    األ

ْ
ِبال م�ٌن 

َ
ق ُهَو  ما  َعلَّ 

َ
ْوراِق  عنده  َول

َ
أ َوَ�ْ�َن  َبْيَنُھ  َجَعَل  اِعَر 

ّ
الش نَّ 

َ
أ

 
َ
ساِقط

َ
ت
ُ ْ
امل تاِء  ِ

ّ
َوُهموٍم  الش ٍق 

َ
ل

َ
ق من  ِتِھ 

َ
َدخيل  �� َيْحَتِقُب  َما  ْوراِق 

َ
األ  �

َ
َع�  

َ
ط

َ
ْسق

َ
أ ح�َن  ِلَك 

َ
َوذ  

ً
ْفسّيا

َ
ن  

ً
ُمعاِدال ِة 

ِة ِمْن ُصْفَرٍة، َوَ�باٍس، َوُسقوٍط، َواْضِطراِب 
َ
ساِقط

َ
ت
ُ ْ
ْوراِق امل

َ
ْفِسِھ ما �� األ

َ
� ن

َ
 َع�

َ
ط

َ
ْسق

َ
ُھ أ نَّ

َ
ما أ

َ
ضايا، ك

َ
ٍة، َوق

َ
 َحَرك

ى إِ  َن ِجواِرَي  َح�َّ
ْ

ِ�ش
َ
�
ْ
اف

َ
ْوراِق: "ف

َ
عاِقِل �� ِخطاِب َهِذِه األ

ْ
 ال

َ
ة

َ
ُھ اْسَتْعَمَل صيغ اِت    –نَّ

ّ
باِحثاُت َعِن الذ

ْ
ُ��ا ال يَّ

َ
  /–أ

قاصيَص..
َ
ْرِو األ

َ
ن ْ�َن.. 

َ
َعال

َ
َو� �اْب / 

ُّ
ال� ُصِن   /َوْجَھ 

ْ
غ

َ
ِة األ ِ��اْب/ َوُعبوِديَّ

ْ
ِة اِالغ

َّ
ذ

َ
ل ."َعْن راَحِة الّروِح/ َعْن 

ْ
اِبَتة

ّ
.   الث

ِن 
ْ
أ

ّ
 الش

َ
ِة، َوَضَعة ِخفَّ

ْ
ْوضوِع، َوا�

َ ْ
ّلٍ ِمَن امل

ُ
ْوراِق �� �

َ
 َبْيَنُھ َوَ�ْ�َن األ

ً
ة

َ
َ�ك

َ
�

ْ
 ُمش

ً
ْوَجَد ساَحة

َ
في ح�ِن أ

َ
ْف��ّيِ ف َجّوِ النَّ

ْ
، َوا�

َوْحَدةِ 
ْ
َوال ِ��اِب، 

ْ
َواالغ ِق، 

َ
ل

َ
ق

ْ
الهّم (ال ْوراِق  ، 

َ
األ  �

َ
ِإ� ُب 

ُ
ل
ْ
َيط راَح  ِة    ��  – ...)، 

َ
عاِقل

ْ
ال ِ��ا 

َ
�اَن    –حال

َ ْ
امل َنُھ 

ْ
ُ�شاِرك ْن 

َ
أ

َوساِئِل الّتاِلَيِة: 
ْ
ِحواَر ِبال

ْ
 َوا�

 
بو العالء (  -1

ٔ
 (هـ)،  449 –  363المعّري، ا

ٔ
حمد شرح ديوان ا

ٔ
ّيب المتنّبي، معجز ا

ّ
تحقيق، عبد المجيد دياب (الّدكـتور)،   )،بي الط

بعة الّثانية، 
�
ّن المحّقق ضبط  2/146م، ص1992القاهرة، دار المعارف، الط

ٔ
و ِشماال"[ م.ن، ص ن]، ومن الغريب ا

ٔ
 ا

ً
. وروي"يمينا

و شماال
ٔ
 ا

ً
بي العالء"يمينا

ٔ
ي رواية"... جنوبا..."، والّضبط الّصحيح يقتضي كسر الّشين؛  "بفتح الّشين كما ف الّرواية الّثانية في شرح ا

 للمطابقة مع"يمينا". 
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َن).  -
ْ

ِ�ش
َ
�
ْ
ْ�َن، اف

َ
عال

َ
ْسَوِة: (� ِ

ّ
 نوِن الن

ْرِو)   -
َ
ضاَرَعِة: (ن

ُ ْ
 نوِن امل

ِم: (ِجواري).   - ِ
ّ
ل

َ
َت�

ُ ْ
� ياِء امل

َ
ِة ِإ�

َ
 اِإلضاف

باِحثاُت...).  -
ْ
ُ��ا ال يَّ

َ
داِء: (أ  الّنِ

-  
ً
ة

َ
 قاِبل

َ
ِلَمة

َ
�

ْ
ذي َيْجَعُل ال

َّ
ْمُر ال

َ ْ
ْوراِق؛ األ

َ ْ
� األ

َ
ِإ�  

ً
ة

َ
ْو َجْمِعها ُمضاف

َ
أ ِ��ا، 

َ
اِت، َوَعدِم ِإضاف

ّ
ْعر�ِف الذ

َ
ْن  �

َ
ِأل  

َمق
ْ
َسُب ِلل

ْ
�

َ
ْوراِق؛ َوَهذا أ

َ ْ
� ذاِت األ

َ
ِ��ا َع�

َ
 َعْن َدالل

ً
ْضال

َ
اِعِر ف

ّ
� ذاِت الش

َ
ِ��ا َع�

َ
َمَل �� َدالل

ْ
ش

َ
�وَن أ

َ
اِم،  ت

  . ّصِ حاِل، َوِلِسياِق النَّ
ْ

 َوِل�

، َوُ�ْقَصُد ِ��ا ُه  -
َ
ة ِْحيائيَّ

ْ
ُصْفَرُ��ا؛ َوَ�باُسها،  َنااإل

َ
واِت، ف

َ ْ
ِة ِبامل

َ
ْوصوف

َ ْ
ْوراِق امل

َ ْ
� َهِذِه األ

َ
َحياِة َع�

ْ
: ِإْضفاُء ا�

 
ُّ
ل

ُ
الُعُب الّر�ِح ِ��ا، �

َ
ْصِن، َوت

ُ
غ

ْ
ها َعِن ال

ُ
ْصل

َ
ُز َموْ   ها َوف َعّزِ

ُ
قي  ِصفاٌت �

ْ
َدْ��ا. َوِعْنَدما ُيل

َ
ْوِت ل

َ ْ
 امل

َّ
ط

َ
ْو خ

َ
َ��ا، أ

ِلَك: ِخطاُبُھ ِإّياها ِمْن ناِحَيٍة 
َ
واِئِد ذ

َ
ِمْن ف

َ
ْوراِق؛ ف

َ ْ
� َهِذِه األ

َ
ْو ُيْضف��ا َع�

َ
ها، أ

ُ
ُيْسِبغ

َ
، ف

َ
َحياة

ْ
َوِخطاُبُھ    ،ا�

َرى.
ْ

خ
ُ
 ِلَنْفِسِھ َعْ�َ�ها ِمْن ناِحَيٍة أ

ياَء  -
ْ

ش
َ
ِة أ ِة:ِإْسناد ِعدَّ

َ
ساِقط

َ
ت
ُ ْ
ْوراِق امل

َ ْ
� األ

َ
 ِإ�

َن).   •
ْ

ِ�ش
َ
�
ْ
ِ��اِش: (اف

ْ
 االف

اِت).   •
ّ

باِحثاُت َعِن الذ
ْ
اِت: (ال

ّ
َبْحِث َعِن الذ

ْ
 ال

ْ�َن).   •
َ
َعال

َ
�ْ�ِء: (�

َ ْ
 امل

قاصيَص).   •
َ ْ
ْرِو األ

َ
قاصيِص: (ن

َ ْ
ِة �� ِرواَيِة األ

َ
شاَرك

َ ْ
 امل

َتضاه  
ْ
ِد) اق  ِمَن الّتما�� (الّتَوحُّ

ٌ
ة

َ
، َوعّما  ِ�َ� حال ِو الّزماِن الّنْف��ّيِ

َ
أ َم�اِن،  ِللّتْعب�ِ� َعِن الزَّ عامُّ 

ْ
ياُق ال ا الّسِ

ِمَن   اِعُر 
ّ

الش الّنّصِ   حيث  اغ��اب، ِ ُ�عانيِھ  َهذا   �� ھ  َيْبدو 
ّ
ُص    أن مُّ

َ
ق التَّ  

َ
ة

َ
ْيِھ حال

َ
َعل َق 

َ
ل
ْ
ُيط ْن 

َ
أ ُيْمِكُن  ما  َ�عيُش 

وْجدا�يُّ (
ْ
�ي  Empathyال

ّ
ِة ) ال صيَّ

ْ
خ

َ
ناَء �

َ
ُل ف ِ

ّ
َمث

ُ
   ت

ً
 تاّما

ً
ِل َحّ�ى َ�ْسَتوِعَبُھ اْستيعابا مُّ

َ
أ ِل �� َمْوضوِع التَّ ّمِ

َ
َتأ

ُ ْ
. َو��  1امل

رادَ 
َ
ُھ أ

ّ
َعل

َ
ْو ل

َ
راَد، أ

َ
وْحَدِة، أ

ْ
عوِر ِبال ِة الشُّ

َ
أ
ْ
فيِف ِمْن َوط

ْ
ِ��اِب، َوالّتخ

ْ
ِة االغ

َ
ْسِر ِحّدِة حال

َ
ٍة ِلك

َ
ْصٍد،    – ُمحاَول

َ
َعْن ق

 
َ
ما ِمْن دوِن أ ذي َينوُء    -   َقصِد   ْو ُر�َّ

ّ
قيِل ال

ّ
واِقِع الث

ْ
� ُمناَوَرِة ال

َ
 ِإ�

َ
جأ

ْ
َي�

َ
ُع �� ِإسارها؛ ف

َ
�ي َيق

َّ
ِة ال

َ
حال

ْ
� ا�

َ
سامى َع�

َ
ْن َيت

َ
أ

ِسِھ ح�َن َجَعَل يَ 
ْ

ِتِھ، َوِ�َعك
َ

ِب َحقيق
ْ
ل

َ
ِلَك ِبق

َ
َيَتَحّداُه َوذ

َ
ُھ ل ْهَرُه، َحّ�ى ِإنَّ

َ
ِة  ِبِھ َوُ�ْنِقُض ظ

ّ
ذ

َ
 َعْن راَحِة الّروِح، َول

ُ
ث َتَحدَّ

 ْ�
َ
ْوراُق د�َسْمَ�َ�، َوُيعاِنياِنِھ. غ

َ
اِعُر َوأ

ّ
ُھ الش

ُ
اِبَتِة، َو�َ� ِمّما َ�عيش

ّ
ُصِن الث

ْ
غ

َ ْ
ِة األ ِ��اِب، َوُعبوديَّ

ْ
ِ��اَب  االغ

ْ
نَّ االغ

َ
  –َ� أ

ِة ُمعاناِتِھ   � ُصعوَ�ِتِھ َوِشدَّ
َ

 وَ   –َع�
ً
ة

َ
أ
ْ
لَّ َوط

َ
ق

َ
ى أ

َ
ْت  َيْبق

َ
ما �ان �ا ُر�َّ َّ�

َ
ُعبودّيِة ِأل

ْ
ِع ُحساِم ال

ْ
� الّنْفِس ِمْن َوق

َ
 َع�

ً
َمضاَضة

َبّوابَ  َعْن  صُّ  النَّ َيْنَفِتُح  ِع 
َ
ْقط

َ ْ
امل ِ��اَيِة   �� ِ��اِب 

ْ
االغ ِة 

َ
َوِمْن حال ِمْنُھ.   

ً
ُمّرا  

ً
ْتال

َ
ق ْسَرَع 

َ
َوأ َتَك، 

ْ
ف

َ
ْجِرَ�ٍة  أ

َ
ت  �

َ
ِإ� ْف��ي 

ُ
ت ٍة 

 
ْ
غ

َ
ْو �

َ
ِ��ابّيٍة، أ

ْ
ْجُن اغ َرى ِ�َ� الّ�ِ

ْ
خ

ُ
ٍة أ ْو �� ما    ،ر�ِبيَّ

َ
، أ داٍع ُحّرٍ

َ
ْحَمَتُھ، َوَسداُه. و�� ت

ُ
ا�ي، َو�

ّ
ِع الث

َ
ْقط

َ ْ
 امل

َ
ة ِلَت�وَن مادَّ

الّ�جناءَ  اِعِر 
ّ

الش ْصِدقاَء 
َ
أ اْسَتْدَ��  ِ��اِب 

ْ
االغ ِة 

َ
َر حال

ْ
ِذك ِإنَّ 

َ
ف ِتِھ، 

َ
ر�ق

َ
َوط  ، ُحرَّ

ْ
ا� الّتدا��  ِبُھ 

ْ
�  ،ُ�ش �  ِلذا غاَب 
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ٔ
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ّ
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�
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)31( 

ْصِدقاِء َوِغياُ�ُ�ْم، َبْل 
َ ْ
ْقُد َهُؤالِء األ

َ
ٍة داِفُعها ف ْفِسيَّ

َ
ٍة ن

َ
 حال

َ
ِة َوْسط

َ
ظ

َ
َيق

ْ
ْحالِم ال

َ
ييَ�ُ�ْم   ُبْحراٍن َعميٍق ِمْن أ

ْ
غ

َ
حيث   ،�

ِل  تقف الّرغبة   ِ
ّ
َتَمث

ُ ْ
ْفِس   وفق  –َوراَء َهذا اِإلْجراِء الّنْف��ّي امل ِم النَّ

ْ
ِح ِعل

َ
�

َ
ِة النَّ   – ُمْصط ْو (مي�ان�ْ�ما)  ِباآلليَّ

َ
ِة، أ ْفسيَّ

ْوقِ 
َ ْ
ُھ �� َهذا امل

ُ
يال

َ
َبِة َمَعُهْم، َوما ُيْضفيِھ خ

ْ
َعذ

ْ
َر�اِتِھ ال

ْ
ْفَسُھ َبْ�َن َيَدْي ِذك

َ
ى ن َ��

ْ
َين

َ
ِف ِمْن ِإضافات  اْسِتْحضاِرِهْم، ف

 َيْجَمُعُهْم فيِھ َصْف 
ً
فيفا

َ
 َول

ً
ْر�ا

َ
ِة، َوَ��ونوَن ش َحميِميَّ

ْ
 ِبا�

ُ
ِصف تَّ

َ
ْيِھ  جميلة ت

َ
َت َيْم��ي َعل

ْ
َوق

ْ
نَّ ال

َ
ْ�َ� أ

َ
ِة، غ

َ
داق ُو الصَّ

َق ا َيَتَفرَّ
َ
ْتَعب�َن، ف

ُ ْ
باِر امل

ْ
َدِم ال

َ
ْصفيِق خ

َ
ُ�ُھ ِسَوى ت ال ُيَنّ�ِ

َ
داِعياِتِھ، ف

َ
ياِلِھ َوت

َ
س�ُ� َسِبحاِت خ

َ
ْحُب  َوْهَو أ ْرُب َوال�َّ لشَّ

� َوْعٍد ِبِلقاٍء َوشيٍك 
َ

"،  َع�
َ
 الّتاِلَية

َ
ة

َ
ْيل

َّ
ّقي    "الل

َ
ُمَتل

ْ
ْن َيْنُقَل ِلل

َ
ْهَرِة، َوُ�حاِوُل أ ياِدَي َسبا �� ِ��اَيِة السَّ

َ
ْ�حاُبُھ أ

َ
َهُب أ

ْ
َوَ�ذ

غاِئبوَن: 
َ
ِغياِب، ف

ْ
� ال

َ
ْصواَ�ُ�ْم َوُهْم موِش�وَن َع�

َ
َ�ُ�ْم َوأ

َ
ْرُصُد َحَرك

َ
ُھ �� صوَرٍة ت  ما ُيِحسُّ

 
َ

خ
ْ

َق ا� / َصفَّ
ْ
اِنَية

ّ
 الث

ُ
ِت الّساَعة

ّ
ِإذا َدق

َ
ْصِدقائي َوُهْم َيْ�َح�وْن/  "ف

َ
َتَفى أ

ْ
اخ

َ
ْتَعبوْن/ ف

ُ ْ
/  -َدُم امل

ْ
َتقي ثانية

ْ
ل

َ
-ن

 
ْ
الّتالية  

َ
ة

َ
يل

ّ
الل َتقي 

ْ
ل

َ
ان    ...............".  / ..  ن

َ
� ما 

َ
تاُ�ٍع، ك

َ
ت  �� َعِة  ِ

ّ
ط

َ
َتق

ُ ْ
امل أو  ِة، 

َ
َتَفّرِق

ُ ْ
امل قاِط  ِبالّنِ ْعب�ِ�  التَّ  �

َ
ِإ� َعْوٌد  َوُهنا 

ْمُر �
َ
ْيِھ األ

َ
ِل.َعل وَّ

َ
ِع األ

َ
ْقط

َ ْ
ا�ي � امل

ّ
ِع الث

َ
ْقط

َ ْ
ِل امل وَّ

َ
ّما �� أ

َ
ْعب�ُ� ف أ ب�َن ��  �اَن التَّ يَّ

َ
غ

ُ
ْصِدقاَءُه امل

َ
َر أ

َ
ك

َ
ْن ذ

َ
قاِط َ�ْعَد أ ِبالّنِ

َس 
ْ
أ
َ
َرَب �

ْ
ش

َ
َحن�ْن/ ُيْقِبلوَن، ِلن

ْ
يا�� ا�

َ
ُ�ْم �� ل ِك�َّ

َ
ْجِن ل ْصِدقاِئَي ِللّ�ِ

َ
ذوا أ

َ
خ

َ
جوِن: "أ ياِهِب ال�ُّ

َ
باِر ذي    / ..  ْ�ِن غ

ْ
�� ال

"
ْ
خاِلَية

ْ
ْدَهِة ا� �ِن .  الرُّ

َ
ت ْوفيُق َمرَّ َفها التَّ

َ
َفراِغ حال

ْ
 ِمَن ال

َ
َعلَّ اِإلفاَدة

َ
الُء  ،  َول

َ
خ

ْ
خاِلَيِة، َوا�

ْ
باِر ِبا�

ْ
: �� َوْصِف ُرْدَهِة ال

ً
ال وَّ

َ
أ

َرِب �� ُمقاِبِل الّضيِق  
ْ

ش
َ ْ
ْحِب �� امل ُ� َعْن راَحِة ال�َّ  ُ�َعّ�ِ

ٌ
راغ

َ
َبْيضاِء  ف

ْ
ساَحِة ال ِ

ْ
: �� امل

ً
َجناُء. ثانيا ذي ُ�عانيِھ ال�ُّ

َّ
ال

خارجوَن  َوُهْم  َوَ�ِح�اِ�ِ�ْم  ْصِدقاِئِھ 
َ
أ طا 

ُ
خ َع 

ْ
َوق ِلتوِ�َ�  َعٍة  ِ

ّ
ط

َ
ُمَتق ٍط 

َ
ِبُنق ِ��ا 

ْ
َمل ِة 

َ
َوُمحاَول ْفَحِة،  الصَّ مثلماِمَن   ،  

 
َ
ساِقِط، أ

َ
ت
ُ
َوَرِق امل

ْ
ْحِمُل إيحاءاِت َصْوِت ال

َ
ْت ت

َ
َرَج  �ان

َ
ِلَك خ

َ
ِل. َ�ْعَد ذ وَّ

َ
ِع األ

َ
ْقط

َ ْ
ُھ �� امل

ُ
ْحِمل

َ
�اَد ت

َ
ى ال ت حاِوُل َح�َّ

ُ
ْو ت

ِة 
َ
حال ِمْن  روٌج 

ُ
خ ْهَو 

َ
ف َرجوا"، 

َ
"خ ْوِلِھ: 

َ
ق في 

ُ
�ون السُّ َواْسَتطاَل  َوَ�ْيَ�ُ�ْم،  َبْيَنُھ   

ُ
ْيط

َ
خ

ْ
ا� َع 

َ
ط

َ
ق

ْ
َوان ْحُب،    ال�َّ

ْهَو 
َ
اِكَرِة، ف

ّ
راِق، ال ِمْن الذ

ْ
ِغياِب  االْسِتغ

ْ
 ِمَن ال

ٌ
ة

َ
  حال

َ
موٌر ت  َ تَو�ان

ُ
.. ْجَمُعُهْم أ

ٌ
ة  ِعدَّ

 

 

 

 
ُ

َر�ات
ْ

ك ِ
ّ

الذ
َ
ِ�ِ�ْم. و   ف

َ
� تار�ِخ َعالق

َ
اِ��ا ما َيُدلُّ َع� ِنيَّ

َ
ْحِمُل �� ث

َ
ر�ُر ت

َ ْ
ْ�ُ� امل

ُ
خ

ْ
َتْ�ِن:  ا�

َ
ُن َدالل ْركيٌب َيَتَضمَّ

َ
�  ت

َ
ُر  األو�

ْ
: ِذك

 
ْ

روَرِة ا� � الضَّ
َ

 َع�
ٌ
ة

َ
ْ�ِ�)، َوْ�َ� َدالل

ُ
خ

ْ
�  (ا�

َ
ِحفاِظ َع�

ْ
َمِق َوا� ْسباِب َسّدِ الرَّ

َ
 ِمْن أ

ً
ْوِنِھ َسَببا

َ
ْعنيِھ ِمْن �

َ
ِة، َوما � َحَيو�َّ

َبقاِء ف��ا. و 
ْ
َحياِة، َوال

ْ
اِنَية:ا�

ّ
ْدِح،   الث

َ
ك

ْ
عاناِة �� ال

ُ ْ
 ِمَن امل

ُ
ة

َ
الل ْيِھ َهِذِه الدَّ

َ
ش�ُ� ِإل

ُ
ُھ َمر�ٌر، َوما � نَّ

َ
ْ�ِ� ِبأ

ُ
خ

ْ
�� َوْصِف ا�

 ِھيَ 

 ُمْسَحةُ 

 ُحْزنٍ 

 ُخْبزٌ 

 َمریرٌ  
 ِذْكَریاتٌ 
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قَّ 
َ

وْ َوَمش
َ
 َوأ

ً
را

َ
ث

َ
ُغ أ

َ
ْبل

َ
 أ

ً
ْ�ِ� َمر�را

ُ
ْوف�ِ�ها. َوِ�نَّ َجْعَل ا�خ

َ
� ت

َ
ْ�ِ� ِإ� َعْيِش، َوالسَّ

ْ
ْقَمِة ال

ُ
� ل

َ
ُوصوِل ِإ�

ْ
ْفِس ِمْن  ِة ال ُع �� النَّ

َ
ق

 .
ً
ْوِنِھ ُمْتِعبا

َ
ُحْزِن �

ْ
 ا�

ُ
آ��ي َوا  وُمْ�َحة

ْ
َرِة امل

َ
ِمها، َوُمشاط

ُ
راك

َ
ُهموِم َوت

ْ
� ال

َ
 َع�

ٌ
ة

َ
ْيباِت.  ف��ا َدالل

َ
خ

ْ
� 

 ُحْزْن 
ُ
ْ�ٌ� َمر�ٌر/ َوُمْ�َحة

ُ
َر�اٌت.. َوخ

ْ
ِھ: "�اَن ما َبْيَ�ُ�ْم: ِذك

ُ
ْول

َ
ق

َ
ِة؛ ف

َ
ُجْمل

ْ
ْركيِب ا�

َ
� َصعيِد ت

َ
ٌر   "  َوَع�

َ
ظ

َ
ِلَك    ،فيِھ ن

َ
ذ

:
ُ
ة

َ
ُجْمل

ْ
ا� �وَن 

َ
ت ْن 

َ
أ َيْقَت��ي  ْمَر 

َ
األ نَّ 

َ
ُحْزْن)  أ  

َ
َوُمْ�َحة  /

ً
َمر�را  

ً
ْ��ا

ُ
َوخ َر�اٍت.. 

ْ
ِذك َبْيَ�ُ�ْم:  ما  ما    (�اَن  �اَن  ألنَّ الْسِم 

ْت 
َ
ا �ان

ّ َ
َبِة. َومل

ْ
ت ُمْبَتَدِأ ِمَن الرُّ

ْ
   "ما َبْيَ�ُ�ْم   ��  "ما"  ِلل

ً
ة ِ�َي اسُم (�ان) �  ،"َمْوصوِليَّ

َ
ْوصوِل  ف

َ ْ
نَّ اْسَم امل

َ
ع؛ أل

ْ
� َمَحّل َرف

 
ُ
ِكَرة َ�ِ�؛ َوهَو النَّ

َ
خ

ْ
ْصُب ا�

َ
ِلَك ن

َ
� ذ

َ
ُب َع� َ�تَّ

َ
ما ُهَو َمْعلوٌم. َوَ��

َ
عاِرِف ك

َ ْ
َر�ات"   ِمَن امل

ْ
ْو �اَن    "ِذك

َ
ِة. َول

َ
ُجْمل

ْ
�� َهِذِه ا�

 ُحزْ   قاَل:
ُ
ْ�ٌ� َمر�ٌر/ َوُمْ�َحة

ُ
َر�اٌت.. َوخ

ْ
    ْن) (�اَن َبْيَ�ُ�ُم: ِذك

ً
ة  (َضمَّ

ً
ص�َ�ِة، َوَجْعِلها واوا

َ
ق

ْ
ِة ال مَّ باِع الضَّ

ْ
يِم َوِ�ش

ْ
ِبَضّمِ امل

ا
ّ

ُھ الش
َ
ذي اْسَتْعَمل

َّ
ْ�كيُب ال

َّ
ُم ال�

َ
 َوَمْع�ًى. َوال َي�اُد َ�ْسل

ً
 َوَوْزنا

ً
ْحوا

َ
 ن

ً
ْ�كيُب ساِملا

َّ
�اَن ال�

َ
) ل

ً
ة

َ
و�ل

َ
َعدَّ (ما)  ط

ُ
ْم �

َ
ِعُر ما ل

ْمٌر 
َ
، َوْهَو أ

ً
ْد    زاِئَدة

َ
ْصِدقاَءُه َوق

َ
اعِر أ

ّ
ا�ي ِبَتْصو�ِر الش

ّ
ُع الث

َ
ْقط

َ ْ
َت�ي امل

ْ
اُح. َوَ�ن

ْ
ما َسَبَق اِإلمل

َ
ٍة ك

َ
ش

َ
ٍر َوُمناق

َ
ظ

َ
َمَحلُّ ن

ُجن
ْ

ِف ِ�� ُرُدهاِت ا� ِ
ّ
َتَوق

ُ ْ
َمِن امل َمَ�ى ُيْفِلتوَن/ ِمَن الزَّ

َ
َجْ�َ�ِة ِ�ْجٍن، فيسأُل: "ف

ُ
� �� 

ً
 ثابتا

ً
ْصَبحوا َوَرقا

َ
ِ�َ�ذا  فوْن؟"  أ

 � ْن 
َ
أ َ�ْعَد  َواالْحِتجاِج،  ْوِف 

َ
خ

ْ
ا�  �

َ
َع�  

َ
ة

َ
باِعث

ْ
َوال  

َ
ة

َ
ْقِلق

ُ ْ
امل  �َ�ِ ْت 

َ
بات ْد 

َ
َوق باِت 

َّ
الث  

ُ
ِصَفة ْبدو 

َ
ت ؤاِل  �� السُّ ْقِلُق 

ُ ْ
امل اَن 

ِة 
َ

َحَرك
ْ

 ا�
َ
ِل ُهَو ِصَفة وَّ

َ
ِع األ

َ
ْقط

َ ْ
ما ُه   ،امل ِة ِإنَّ رَّ

َ ْ
َوَرِق �� َهِذِه امل

ْ
باَت ِلل

َّ
نَّ الث

َ
باٌت ُس�وِ�يٌّ  أل

َ
َجْ�َ�ِة ِ�ْجٍن. َوهَو ث

ُ
َو �� �

ياق. ْسلوَ�ِة �� َهذا الّسِ
َ
�وِع ِإ�� ا�ُحّرّ�ِة َهِذِه القيَمِة امل

ّ
ِعتاِق والن

ْ
َع ِإ�� اال�

ُّ
ل
َ
ط ٌر ُيضادُّ التَّ ِ

ّ
ْد َ�ْعِكُس َهذا    ُمَتَجذ

َ
َوق

ِتِھ   و�َّ
َ
اعِر دف�ٌن �� ط

ّ
 الش

َ
ة ْفسيَّ

َ
َق ُمالزٌم ن

َ
ل

َ
نَّ الق

َ
باِت أ

َّ
ِة َوالث

َ
واِر ا�َحَرك

ْ
ط

َ
ْحواِلِھ، َو�� أ

َ
موِرِه َوأ

ُ
 ال    ،�� َجميِع أ

ْ
ِإذ

ماَن. ولعّل إيرادَ 
َ
َج�َ�ة"   اْسِتْقراَر َوال أ

ُ
ْيِھ    "�

َ
ضيَفْت ِإل

ُ
ْحق�ِ�ِه ِملا أ

َ
ْصغ�ِ� نا�ٌع ِمْن ت ْجِن ِباْسِتْعماِل صيغِة التَّ ِللّ�ِ

 
ُ
َج�َ�ة َجْ�َ�ِة ِ�ْجْن"؛  َهِذه ال�ُّ

ُ
ِض  "�

ْ
ف ذي َيْحِمُل ِمَن الرَّ

َّ
ؤاُل ال مَّ َهذا السُّ

ُ
ِة. ث

َ
ْحق�ُ� ِمْن َمعا�ي َهِذِه الّصيغ ِإِذ التَّ

َواالْحِتجاِج  ْجِن  الّ�ِ ھُ   البالِغ   ِلواِقِع  نَّ
َ
ِبأ ْجُن  الّ�ِ فيِھ   

َ
ُوِصف  

ً
�   َحّدا

َ
َع� َحْجٍر  ِمْن  فيِھ  ِملا  ُجنون" 

ْ
ا� "ُرُدهات 

ُحق
ْ

ٍب ِل�
ْ
ُحّرِّ�ات، َوَسل

ْ
َبِة �� ا�

ْ
غ  ِمَن الرَّ

ً
ث��ا

َ
ما َيْحِمُل َهذا االْسِتْفهاُم ك

َ
واِه. ك

ْ
ف

َ
ميٍم ِلأل

ْ
ك

َ
وِق، َوُمصاَدَرٍة ِلآلراِء، َوت

ِف �� ِ
ّ
َتَوق

ُ ْ
َمِن امل الِصِهْم ِمْن ُجموِد الزَّ

َ
َمّ�ي خ

َ
� ُصدوِرِهْم.   ت

َ
 َع�

ً
ِتِھ راِزحا

َ
أ
ْ
ُجنوِن"، َوِمْن َوط

ْ
 "ُرُدهاِت ا�

ِع   
َ
ط

ْ
ق

َ ْ
اِلِث َو�� امل

ّ
صيَدةِ   الث

َ
ق

ْ
و�ِن ال

ْ
�

َ
ِر الّناِمَيْ�ِن �� ت َوتُّ ِغياِب َوالتَّ

ْ
 ال

ُّ
ط

َ
ُد خ ِع    . َيَتَصعَّ

َ
ْقط

َ ْ
 �� َهذا امل

َ
 َحَدث

ْ
ِإذ

   أمٌر 
ْ
ال َمْوُت   

ّ
ِإال ْحداِث 

َ
األ ِمَن  ِ�ُ�ُھ 

ْ
ُ�ش َي�اُد  ذي ال 

َّ
ال ْوُت 

َ ْ
امل َهذا   ،

ً
صيَدِة دراِمّيا

َ
ق

ْ
ال نامي 

َ
ت  

ُ
ذْرَوة ُهَو  ِل  بَ َعظيٌم 

َ
ط

الِحِم 
َ ْ
 ما جاَء �� امل

ّ
ْصو�َرُه ِإال

َ
ِبُھ ت

ْ
ِة، َوال َي�اُد ُ�ش ْسَرِحيَّ

َ ْ
آ��ي امل

َ ْ
�اجيدّي) �� امل

ّ
َسوّي (ال�

ْ
أ
َ ْ
ُھ َمهيٌب   ،امل

َ
نَّ َمْوت

َ
ِلَك أ

َ
ذ

َعنا
ْ
ْسطوَرِة ما َيْحشُدُه ِمليَتِة (د�َسْمَ�َ�) ِمَن ال

ُ
اِعُر ِمْن َمع�ِن األ

ّ
ِلَك  ُمْفِجٌع. َوَ�ْمتاُح الش

َ
ِة ِباالْحِتفاِء َوذ

َ
ِئق

ّ
ِصِر الال

ْحِو   � النَّ
َ

َبْ�ِن َيحومُ اآل�يَع�
َ
ل

ْ
خ ِ

ْ
ُهَو الرَّخُّ ذو ا�    / ..  : "ها 

ُ
َ�ْ�ِبط / ها ُهَو الرَّخُّ 

ْ
 د�َسْمَ�َ� الّساِخَنة

َ
ة

ّ
َيْحِمُل ُجث

َ
  /..  ف

 
َ ْ
امل خيُص 

ْ
�

َ
ت

َ
ف  ."

ْ
الّداِكَنة ْرَحَ��ا 

َ
ط ْمِس  الشَّ  �

َ
َع� قي 

ْ
ل

ُ
ت ْحُب  ِبذي  َوال�ُّ َوْصُفُھ  مَّ 

ُ
ث  ، رّخٍ ِة 

َ
َهْيئ  �� ْجسيُدُه 

َ
َوت ْوِت، 

ھُ  نَّ
َ
َوأ َبْ�ِن، 

َ
ل

ْ
خ ِ

ْ
َجديَدِة،    ا�

ْ
ا� ِتِھ  ِبَ�ِحيَّ يوُم    وتوظيفھ"َيحوُم" 

ُ
غ

ْ
ال

َ
ف َهِد، 

ْ
َمش

ْ
ِلل  

ً
ما ُمَتّمِ َرآُه  ما  بيَعِة 

َّ
الط َعناِصِر  ِمْن 

 
َ
�ا ت َّ�

َ
أ

َ
�

َ
ى ل �اُد، َح�َّ

َ
ْو ت

َ
ْمَس، أ ْحُجُب الشَّ

َ
ِحداِد ت

ْ
ْوِت َوَمراِسم ا�

َ ْ
 ِبُمصيَبِة امل

ً
 َجديرا

ً
 داِكنا

ً
ْو�ا

َ
ْ��ا ث

َ
ُع َعل

َ
ل

ْ
ِلَك   ،خ

َ
لُّ ذ

ُ
�

دَو ِمْلءَ 
ْ
َيغ

َ
ِتِھ، ف ِتِھ َومادَّ

َ
اّدّيِ َوصوَرِتِھ َوَهيئ

ْ
ِة امل

َ
� شاِ�ل

َ
ْوُت) َع�

َ ْ
ْعَنِويُّ (امل

َ ْ
ى ُيْصِبَح َهذا امل ّقي َوَ�َصِرِه،  َح�َّ

َ
َتل

ُ ْ
 َسْمِع امل

 ِ��وَ 
َ

ف ّوِ
َ
ط

ُ
 ِبَ��اِثِ��ا، َوت

ً
ة

ّ
ْقِبُل لَتْحِمَل ُجث

ُ
ْوِت ت

َ ْ
ْ�ِجْب ِ�َعْنقاِء امل

َ
. فأ

ً
 ا! ِ�ْدراِكِھ... لقد جعل املوَت محسوسا

َتھُ   تاُل َ�ِحيَّ
ْ
ِ�َي َهذا الّرخُّ َ�غ

ْ
 ِلَيأ

ً
ة

َ
ُھ َ�ْ�ِيئ

ُّ
ل

ُ
ِلَك �

َ
ْيَس ذ

َ
ل

َ
"؟   أ

ْ
 د�َسْمَ�َ� الّساِخَنة

َ
ة

ّ
َيْحِمُل ُجث

َ
  وقد    "ف

َ
َحياة

ْ
ِت ا�

َ
فاَرق

َحياِة �� ُعروِق َجَسِد (د�َسْمَ�َ� 
ْ

ماِء، َوماِء ا� ِر َجَر�اِن الّدِ
َ
ث

َ
 ِمْن أ

ً
زاُل ساِخَنة

َ
 ما ت

ْ
 ِإذ

ً
َرِب  َحديثا

ْ
ق

َ
ى أ ذي �اَن َح�َّ

َّ
) ال
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ْرِعِب وَ 
ُ ْ
َهِرِه امل

ْ
هاُر َ�شاَعِة َمظ

ْ
ِبِھ ِإظ ال ُيْقَصُد 

َ
ْحِو، أ � َهذا النَّ

َ
ْصو�ُر الرَّّخِ َع�

َ
 ِ��ا. َوت

ً
َمٍد ناِبضا

َ
هيِب؟أ ِرِه الرَّ

َ
  َمْنظ

َوال َيْبدو  
َ
ْصو�رِ   –أ    -َعْ�َ� َهذا التَّ

َّ
ْوِت ال

َ ْ
ُقٍل ِمَن امل

ْ
 ُدن

ُ
ْفِس َمْوِقف � النَّ

َ
 َع�

ً
ة

َ
أ
ْ
ِغياِب َوط

ْ
دُّ حاالِت ال

َ
ش

َ
    ،ذي ُهَو أ

ْ
ِإذ

ٌق؟ 
َ
ل
ْ
 ُهَو ِغياٌب ُمط

ْرضيّ  
َ
� أ

َ
ى َي�ونوا َع� ّقيِھ ِمْنُھ: َح�َّ

َ
َر ُمَتل ْن ُيَنّفِ

َ
� أ

َ
ما َيْقِصُد ِإ�

َ
ْوِت، ك

َ ْ
ُقل َيْنِفُر ِمَن امل

ْ
َمُل ُدن

َ
أ

َ
ٍة واِحَدٍة �� َهذا  ف

؟  َحْت�ّيِ
ْ

ص�ِ� ا�
َ ْ
� َهذا امل

َ
ِة، َوِ��

َ
ل

َ
ْسأ

َ ْ
� َهِذِه امل

َ
ِر ِإ�

َ
ظ جاِنِب ِمَن النَّ

ْ
 ا�

ِتباِس الّس  
ْ
ْت ِبـَو�� االق

َ
..." ِإْحداُهما َبَدأ ْوِلِھ: "ها هو الّرخُّ

َ
ْت ِبق

َ
تاُهما َبَدأ

ْ
تاِن ِ�ل

َ
َرى بـِ  اِبِق ُجْمل

ْ
خ

ُ
  "َيحوُم"، َواأل

"...
ُ
    ،"َ�ْ�ِبط

ّ
ِإال ت�ِن 

َ
ُجْمل

ْ
ا� ِ��اَيَ�ي   �� ِفْعِل 

ْ
ال  �ُ ُّ�

َ
غ

َ
� وْ   �عب�ٌ� َوَهْل 

َ ْ
امل الّرخُّ طائُر  ّد��ا 

َ
ُيؤ �ي 

َّ
ال ِة 

َ
َحَرك

ْ
ا� ذي ال  َعِن 

َّ
ال ِت 

ھُ   َمناَص ِمْنُھ؟ نَّ
َ
ْعليُل َوْصِف الّرّخِ ِبأ

َ
ب�ِن"  َوَ��اد َي�وُن �

َ
ل

ْ
خ ِ

ْ
ِ��ا،    "ذو ا�  االْهِتماِم ِبطوِل َمخاِلِبِھ، َوقوَّ

ُ
 ِبِھ ِإثاَرة

ً
ُمرادا

ى  َوَ�خاَمِ��ا. َّ�
َ
ث
ُ ْ
ِة امل

َ
خاِلِب) ِبصيغ

َ ْ
َجْمِع (ا�

ْ
َ� َعْن ا� ْد َع�َّ

َ
َبْ�ِن   َوق

َ
ل

ْ
خ ِ

ْ
َعَر�ّيِة؛ فمن  "ا�

ْ
َن ال

َ
"، َوَهذا ال َيَتعاَرُض َوَسن

ى   هذا ما جاء من أن لفظ َّ�
َ
ث
ُ ْ
 امل

َ
ْفظ

َ
نَّ ل

َ
ما أ

َ
َنْ�ِن ك

ْ
ِو اث

َ
ث�ِ�ِه ِبواِحٍد أ

ْ
ك

َ
َعمَّ ِمْن ت

َ
"ا�جمع قد يراد بھ ا�جنس املتك�� أ

ُدُه ِبواِح  َعدُّ
َ
ْن َي�وَن �

َ
َعمَّ ِمْن أ

َ
ُد أ َتَعّدِ

ُ ْ
ْد ُيراُد ِبِھ امل

َ
ْ�ِن}ق

َ
ت رَّ

َ
َبَصَر ك

ْ
ْحو {اْرِجِع ال

َ
َ�؛ ن

َ
�

ْ
ك

َ
ْو أ

َ
�   1ٍد أ

َ
ِئٍذ َع�

َ
وداللُ��ما حْين

"�ِ ِ
ّ
�

َ
َتك

ُ ْ
ِس امل

ْ
ِجن

ْ
ذي يتمّتع بھ هذا ال�ائن    "ا�خلب�ن"  هذا إ�� جانب ما قد يوحيھ استعمال لفظ،  2ا�

ّ
من الفتك ال

�عّدد   من  ذلك   �� وما  وا�حمل،  والقتل  الّتمز�ق  ع��  قدرة  الّرِْجِل    ا�خالب.  وظائفلمن  مخالب  فجعل 

مخلبً  رجليھ  من  رجليھ اواحًد   االواحدة  �لتا   �� ال��اثن  �ّلِ  قّوة   �� العظيم�ن  ا�خلب�ن  يجعل  ذي 
ّ
ال األمر   ،

.
ً
َهِد   مجتمعة

ْ
ش

َ ْ
امل  �

َ
َع� ِلُيْضِفَي   

َ
الّداِكَنة ْرَحَ��ا 

َ
ط ْمِس  الشَّ  �

َ
َع� قي 

ْ
ل

ُ
ت �ي 

َّ
ال ُحِب  ال�ُّ ُر 

َ
َمْنظ �ي 

ْ
ُحْزِن    َوَ�أ

ْ
ا� روَح 

ئق ِبِجناَزٍة:
ّ
ْوِلِھ: "ها ُهَو الرَّخُّ    وَمراسيَم ا�ِحداِد الال

َ
ِلَك َ�ْعَد ق

َ
". َوذ

ْ
ْرَحَ��ا الّداِكَنة

َ
ْمِس ط � الشَّ

َ
قي َع�

ْ
ل

ُ
ْحُب ت "َوال�ُّ

َتْ�ِن قاَل ف�ِ�ما: "ها ُهَو  
َّ
َتْ�ِن الل

َ
ُجْمل

ْ
� ا�

َ
 َع�

ُ
َحظ

ْ
.". َوُ��

ُ
.. “َ�ْ�ِبط �َّ الرَّخُّ

َ
ِكْن َهْل ِمْن    "ها"   ُ�ما َمْبدوَءتاِن ِبـأ

َ
ْنبيِھ، ل التَّ

ْنبيِھ؟ : َهْل ِمْن َجْدَوى ِلَهذا التَّ َهمُّ
َ
ؤاُل األ ؟ َوالسُّ ِل َهذا الرَّّخِ

ْ
� ِمث

َ
َحٌد َع�

َ
َھ أ بَّ

َ
ْن ُين

َ
    حاَجٍة أل

ً
ة

َ
َعلَّ ما قد َيْبدو ُمفاَرق

َ
َول

عِ 
ْ
اِعِر َهِذِه ال

ّ
ِة اْسِتْعماِل الش

َ
ْوُل: (ُهَو  �� َدالل

َ
ق

ْ
ْيِھ، َو�اَن ُيْمِكُنُھ ال

َ
ْن ُ�ش�َ� ِإل

َ
� الّرّخِ ِمْن دوِن أ

َ
َھ َع� بَّ

َ
ُھ ن نَّ

َ
 ُهَو أ

َ
باَرة

م��ِ  اْسَتْعَمَل اْسَم اِإلشاَرِة (ذا) َ�ْعَد الضَّ
َ
)، ف

ُ
َبْ�ِن َيحوُم...)، َو(ُهَو ذا الرَّخُّ َ�ْ�ِبط

َ
ل

ْ
خ ِ

ْ
نَّ ذا الرَّخُّ ذو ا�

َ
ُھ   (ُهَو)، َبْيَد أ

 ناِدرً 
ّ
ْد ُ�ْسَتْعَمُل ِإال

َ
ْم َيك

َ
ِم ِمّماااْسَتْعَمَل ما ل

ْ
� الّرغ

َ
ْحويُّ َع� ِقياُس النَّ

ْ
ْيِھ ال

َ
ْيَس َعل

َ
صاِدِر    ، ِمّما ل

َ ْ
جاَء �� َ�ْعِض امل

ى،  
َ
 َب�

ُ
اة

َ
َوف

ْ
ُھ ال

ْ
ا َحَضَرت

َّ َ
َوِليِد مل

ْ
اِلَد اْبَن ال

َ
نَّ خ

َ
ْد ِمْن أ

َ
ق

َ
اَل: “ل

َ
    َوق

ّ
َوَما ِ�� َجَسِدي ِشْ�ٌ� ِإال ا َزْحًفا، 

َ
ذ

َ
ا َوك

َ
ذ

َ
ِقيُت ك

َ
ل

 ِبُرْمٍح، 
ٌ
ْعَنة

َ
ْو ط

َ
 ِ�َسْهٍم، أ

ٌ
ْو َرْمَية

َ
 ِ�َسْيٍف، أ

ٌ
 َوِفيِھ َضْرَ�ة

ُ
ُموت

َ
نا أ

َ
ِع�ُ�،  َوها أ

ْ
َما َيُموُت ال

َ
ِفي، ك

ْ
ن

َ
 أ

َ
ي َحْتف � ِفَرا��ِ

َ
 َع�

 
 .67/4(الملك) - 1
بي بكر بن - 2

ٔ
يوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ( الجوزية، محمد بن ا

ٔ
طه   ،تحقيق، هـ)، (إعالم الموقعين عن رب العالمين)751-ا

زهرّية،  ،القاهرة، عبد الّرؤوف سعد
ٔ
يات اال

ّ
 .1/360م، ص1968-هـ1388مكـتبة الكل
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)34( 

ُجُبَناِء"
ْ

ا� َعْ�ُن  اَمْت 
َ
ن ال 

َ
ِروايَ   1ف في،  �� 

ْ
ن

َ
أ  

َ
َحْتف ِفرا��ي   �

َ
َع� موُت 

َ
أ ذا  نا 

َ
أ َوها  ْ�َي:"... 

َ
ف َرى 

ْ
خ

ُ
األ  

ُ
واَية الّرِ ّما 

َ
َوأ ٍة، 

َحْ�حاِس  .َوقاَل ُ�َحيٍم َعْبِد َب�ي2..."
ْ

�اكب): 660 -هـ =؟ 40 -(؟  3ا�
َ
َسرِح، َوالقافية ُم�

َ
 م) (ع�� املن

ُھ:4
َ
لُت ل

ُ
و �اَن َيب�� الِفداَء ق

َ
 ا�  = ل

َ
نا دون

َ
 يا َوَجُع  َحبيِب ها أ

�
َ

ْي�
َ
 ُمَتواِتٌر): 688 -هـ =  68 -( 4َوقاَل َمْجنوِن ل

ُ
قاِفَية

ْ
واِفِر، َوال

ْ
� ال

َ
 م) (َع�

ْضَ��
َ
رّيِ أ

ْ
ُعذ

ْ
 ال

َ
ْوِم   َ�ِجْبُت ِلُعْرَوة

َ
ْوٍم َ�ْعَد ق

َ
 ِلق

ً
حاديثا

َ
 أ

 
ً
�يحا

َ
 ُمْس�

ً
 ماَت َمْوتا

ُ
ٌت   َوُعْرَوة نا َمّيِ

َ
ّلِ َيْوِم  َوها أ

ُ
� �� 

ْنَفِص 
ُ ْ
م�ِ� امل  ِللضَّ

ً
َ��ا

َ
ِر اْسِم اِإلشاَرِة خ

ْ
� ُوجوِب ِذك

َ
ْحويُّ َع� ْوجيُھ النَّ صَّ التَّ

َ
ْن ن

َ
ْمُر أ

َ
َغ األ

َ
ِكْن َبل

َ
  ل

ً
َع ُمْبَتَدأ

َ
ِل ِإذا َوق

ْنبيِھ   ِبـ (ها) التَّ
ً
 .5َمْسبوقا

ُب ل  هَّ
َ
ْصو�ريَّ للّرّخِ وهو َيَتأ اِعِر  ولعّل املشهَد التَّ

ّ
و�ِنِھ �� ِذْهِن الش

ْ
�

َ
 َعْن مصادِر ت

ُّ
 د�سم�َ� َ�ِشف

َ
ة

ّ
يحمَل جث

 
ٌ
ِتِھ، َوَهِذِه املصادُر متضافرة

َ
قاف

َ
عر َوا�ِح�اياِت    ،َوث ِ

ّ
ُل بالش

ّ
، وم��ا األد�يُّ املتمث ، وم��ا الّدي�يُّ فم��ا األسطوريُّ

ْمثاِل:
َ
�    َواأل

َ
َع� (َسالٌم  الّراِهباُت:/  ِت 

َ
ْرِض "قال

َ
    / !)  األ

َ
ف

ْ
ل

َ
خ  

ُ
ة َبديَّ

َ
األ َمخاِلُبَك  ْ��ا 

َ
َحَمل  

ً
ة

ّ
جث كم   : الرَّخُّ �ا  ُّ�

َ
أ يا 

�ي: 
ْ
تاُجُھ ِمّما َيأ

ْ
ْس�وُت َعْنُھ ُيْمِكُن اْسِتن

َ ْ
ِت الّراِهباُت. وامل

َ
اِعُر ِعْنَدما قال

ّ
َت الش

َ
ْد َسك

َ
َجَبْل؟؟". َوق

ْ
 ا�

 
بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (  - 1

ٔ
ُم في تاريِخ اال� ( هـ)، 597-الجوزي، جمال الّدين ا

َ
ُمْنَتظ

ْ
ُملوِك ال

ْ
تحقيق، محّمد   )،َمِم َوال

ولى، 
ٔ
بعة اال

ّ
. وينظر: ابن 4/316م، ص 1992 -هـ  1412عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكـتب العلمّية، بيروت، الط

بو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بـ ( 
ٔ
روي، دار الفكر )، تحقيق، عمرو بن غرامة العمتاريخ دمشق(هـ)  571-عساكر، ا

باعة والنشر والتوزيع، 
ّ
بي الكرم  مكان "البعير" ؛ وفيه16/273م، ص 1995 - هـ  1415للط

ٔ
بو الحسن علي بن ا

ٔ
ثير، ا

ٔ
"العير". وابن اال

حهـ)،  630-محّمد بن محّمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الّشيباني الجزري عّز الّدين (  غاَبِة في َمْعِرَفِة الص�
ْ
ْسُد ال )، تحقيق، علي  اَبِة (ا�

ولى، 
ٔ
حمد عبد الموجود، بيروت، دار الكـتب العلمية، الطبعة اال

ٔ
هبي، 2/140م، ص1994 -هـ 1415محمد معوض، وعادل ا

ّ
. و: الذ

بو
ٔ
حمد بن عثمان بن َقايْ  شمس الّدين ا

ٔ
َبالِء (هـ)، 748-ماز (عبد هللا محمد بن ا ْعالِم الن� تحقيق، مجموعة من المحققين   )،ِسَيُر ا�

بعة الّثالثة، 
ّ
رناؤوط، بيروت، مؤّسسة الّرسالة، الط

ٔ
بو  (البداية والنهاية. و: 1/282م، ص  1985-هـ 1405بإشراف الشيخ شعيب اال

ٔ
)، ا

. و  7/114م، ص 1986 -هـ  1407هـ)، دار الفكر، 774-الفداء إسماعيل بن عمر بن كـثير القرشي البصري ثم الدمشقي ( 
ْيِه،   هـ)،1384-محّمد إلياس بن محّمد إسماعيل الكاندهلوي ( )، محمد يوسف بن  حياةالّصحابة(

َ
َق َعل

�
ه، وعل قه، وضبط نص� حق�

ولى، 
ٔ
بعة اال

ّ
باعة والّنشر والّتوزيع، الط

ّ
؛ وفي  2/183ص م، 1999 -هـ  1420الدكـتور بشار عّواد معروف، بيروت، مؤّسسة الّرسالة للط

خيرين: "... البعير". 
ٔ
 اال
بو محّمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ( الّدينوري في: كما  - 2

ٔ
َمعاِرفهـ)، (276-، ا

ْ
)، تحقيق، ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة ال

بو عمر يوسف بن عبد هللا بن محّمد بن عبد البّر بن عاصم الّنمرّي والقرطبّي . 267م، ص 1992الطبعة الثانية،  للكـتاب، القاهرة،
ٔ
، ا

ْصحاِب االْستيعاهـ)، ( 463-(  ولى، ُب في َمْعِرَفِة اال�
ٔ
بعة اال

ّ
م، 1992 -هـ 1412)، تحقيق، علي محمد البجاوي، بيروت، دار الجيل، الط

 . 2/430ص
َحْسحاس، ُسَحْيم، ( -3

َ
َحْسحاِس َعْبد بني ال

ْ
)، تحقيق، عبد العزيز الميمني، القاهرة، دار الكـتب المصرّية، ديوان ُسَحْيٍم َعْبِد َبني ال

ّولها: 54م، ص 0195 -هـ1369
ٔ
عٍة؛ ا

ّ
بياِت ُمَقط

ٔ
ربعِة ا

ٔ
 . والبيت رابُع ا

 ُكل� َجماٍل لَوْجِهِه َتَبُع.                  ماذا ُيريُد الّسقاُم ِمْن َقَمرٍ 
بو الفرج علّي بن الحسين -4

ٔ
صفهاني، ا

ٔ
غاني(  ،م) 976-هـ= 563-(  اال

ٔ
)، تحقيق، الّدكـتور إحسان عّباس، والّدكـتور إبراهيم اال

بعة الّثالثة،  السّ 
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ْتُھ الّراِهباُت.  -1
َ
 ِمّما قال

اعِ  -2
ّ

 ِر الّرخَّ �� ِخطاِبِھ.ِمْن ُسؤاِل الش

يُّ  -3
َ
أ

َ
؛ ف ّصِ َنُھ، َوِح�اَيِتِھ َعْ�ُ�نَّ �� النَّ

ْ
ل

ُ
ْم�ّيِ ِبما ق راِر الّضِ

ْ
اِعِر َمَع الّراِهباِت ِمْن ِخالِل اِإلق

ّ
فاق الش

ّ
 ِرثاٍء  ات

ْرِض!)"؟! 
َ
� األ

َ
ُغ ِمْن َعباَرِة: "(َسالٌم َع�

َ
ْبل

َ
ِة أ

َ
ليق

َ
خ

ْ
 ِل�

 د� 
َ
ة

َّ
 الرَّ ِإنَّ الّرخَّ َحَمَل ُجث

ُ
َجَبِل، َوما َصالة

ْ
 ا�

َ
ف

ْ
ل

َ
ى ِ��ا خ

َ
ق

ْ
ل

َ
ْن، َوأ

َ
اِعِر الّرخَّ  اِهباِت َسْمَ�َ� ِإذ

ّ
 الش

ُ
ة

َ
ذا ُمساَءل

َ
، َوك

َحَدِث. وكيف حملها؟
ْ

ْعب�ٌ� َعْن َهذا ا�
َ
� 

ّ
ها، ِإال

َ
�ي َحَمل

َّ
ِث ال

َ
ُجث

ْ
ھ أسند حمل ا�جثث إ�� مخالب    َعْن َعَدِد ا�

ّ
إن

 �� قولھ: إ  الرَّّخ. وأيُّ َمخاِلَب؟!
ّ
�ا    ّ��ا مخالب مخصوصة، فلم يوصف ��ْيٌء ع�� مدار الّنّص باألبدّية إال ُّ�

َ
"يا أ

ْ��ا 
َ
 َحَمل

ً
ة

ّ
: كم جث  الرَّخُّ

ُ
ة َبديَّ

َ
َجَبْل؟؟".  َمخاِلُبَك األ

ْ
 ا�

َ
ف

ْ
ل

َ
 خ

  :
ُ
صاِدُر الّتاِلَية

َ ْ
ُن امل َب�َّ

َ
ت

َ
 َوِمّما َسَبَق ت

• : ْصَدُر الّديِ�يُّ
َ ْ
. الّد   -ُهنا  –َوهَو   امل سيِ��ُّ

َ ْ
 يُن امل

ُقل اْسَتْعَمَل ِللّراِهباِت ِفْعَل 
ْ
َمل ُدن

َ
نَّ أ

َ
 أ

ُ
َحظ

ْ
ْت"  َوُ��

َ
 ِمْن   "قال

ً
ْت"  َبَدال

َّ
، َوما ِمْن    "َصل

ً
ُهنَّ �اَن َصالة

َ
ْول

َ
نَّ ق

َ
َمَع أ

ْت) �� مَ 
َّ
ِفْعَل (َصل

ْ
ْو �اَن اْسَتْعَمَل ال

َ
ل

َ
نيِع، ف � َهذا الصَّ

َ
ِجُئُھ ُهنا ِإ�

ْ
�

ُ
ْت"،    ْوِضِعِھ ِمْن دوِن اْسِتْبداِلِھ َضروَرٍة ت

َ
"قال

، وَ 
ً
با

ْ
ْعَ�ى َسل

َ ْ
ِر امل

َّ
ث

َ
ْم َيَتأ

َ
َوْزُن، َول

ْ
َر ال

َّ
ث

َ
أ

َ
ا ت

َ
ِت الّراِهباُت مل

َّ
�ي ِ��ا َصل

َّ
 ال

ُ
ِعباَرة

ْ
َبْتُھ ال

َ
ْعق

َ
ِفْعَل َوأ

ْ
نَّ ال

َ
ْعُم أ ُھ ُيْمِكُن الزَّ

َّ
َعل

َ
ل

َوى �� َهذا الّسِ 
ْ
ق

َ
َجُع َوأ

ْ
ن

َ
ْت) أ

َّ
�ي �اَن َيِصُل   ،ياِق (َصل

َّ
َرة ال

ْ
ِفك

ْ
ِس، َهِذِه ال دَّ

َ
ق

ُ ْ
َرِة امل

ْ
ى َعْن ِفك

َ
ْن َيْنأ

َ
راَد أ

َ
ي ِبِھ أ

ّ
�

َ
أ

َ
�

َ
ف

ْوِلِھ  
َ
ق ِل 

ْ
ِمث ِمْن  ِشْعِرِه،  ِمْن  َمواِضَع   �� ِمْ��ا  ْيِل  النَّ َحدَّ  ْمُر 

َ
األ كر    –ِبِھ 

ّ
الذ سبيل  َحْصرِ ع�� 

ْ
ا� صيَدِة   -ل 

َ
ق  ��

يوِل)
ُ

خ
ْ

ع  :1(ا�
ْ
""َوال

ً
ما قيَل َضْبحا

َ
ـ  اِدياِت ك

ْ
ال نَّ َهذا 

َ
أ َوَمْعلوٌم  ر�ِم، 

َ
ك

ْ
ال ُقْرآِن 

ْ
ال ْعَ�ى ِمَن 

َ ْ
امل ِتباِسِھ 

ْ
  –"قيَل"  �� اق

ا��ي
ْ

ِة امل
َ
َمْجهوِل َو�� صيغ

ْ
ْب�ّيِ ِلل

َ ْ
ْوِل امل

َ
ق

ْ
اِعِر ِبِفْعِل ال

ّ
َ� َعْنُھ ِمَن الش َع�َّ

ُ ْ
�َن   -امل

َ
عامل

ْ
ُھ ُمْفَتتَ   ،قيُل َرّبِ ال نَّ

َ
ُح سوَرٍة  َوأ

َحكيِم 
ْ

ا� ِر 
ْ

ك ِ
ّ

الذ آِي  نوح)  .2ِمْن  اْبِن  َمَع   
ٌ
ة خاصَّ  

ٌ
ة

َ
(ُمقاَبل ُھ 

ُ
صيَدت

َ
ق ذا 

َ
ِمَن    3َوك  

َ
ة

َ
لوف

ْ
أ
َ ْ
امل  

َ
َرة

ْ
ظ النَّ ف��ا  َب 

َ
ل

َ
ق �ي 

َّ
ال

دَ 
َ
ْحديٍد أ

َ
 �� ت

ً
 إيجاِبّيا

ً
ال

َ
، َوَ�ط

ً
ال

َ
الِث َعْن ِعْصياِن اْبِن نوٍح ِلَيْجَعَل ِمْنُھ َبط

َّ
ِة الث ماو�َّ ياناِت السَّ ِق  الّدِ

ُّ
َعل  ِللتَّ

ً
، َوَرْمزا قَّ

ٍر داِه 
َ
ط

َ
ُدها ِمْن خ َيَ�َ�دُّ جاَه ما 

ُ
ْرِض ت

َ
ْت ُمغاَدَرُ��ا ِمْن  ِباأل

َ
ْو �ان

َ
ل ى  وفاِن، َح�َّ

ّ
ِت الط

ْ
َعْ��ا �� َوق  �

ّ
�

َ
خ ٍم، َوَعَدَم التَّ

وفاِن.
ّ
الط ِمَن  جاِة  النَّ َ�ْعَد  ْ��ا 

َ
ِإل َعْوَدِة 

ْ
ال ْجِل 

َ
��   أ  

ً
 موِغال

ً
َحّدا الشعرّ�ة  �� فكرتھ  َيِصُل  ِة 

َ
ْقط النُّ َهِذِه   �� ُھ 

َّ
َعل

َ
َول

 
ً
ِض َوالِعْصياِن، َحّدا

ْ
ف ٍة �� قاِع  الرَّ

َ
ْقط

ُ
ْعَمِق ن

َ
� أ

َ
ُوصوِل ِإ�

ْ
ٍة ِلل

َ
ّياِر �� ُمحاَول َس التَّ

ْ
باَحِة َعك ب�ُ�ُھ ِبالّسِ

ْ
ش

َ
 ُيْمِكُن �

وفاِن 
ّ
ِلمات سبارتا�وس  ،الط

َ
اِعُر    فها هو ذا �� (�

ّ
ذي َجَعَل ِمْنُھ الش

َّ
ْو َيْجَعُل سبارتا�وَس (ال

َ
ُد، أ خ�َ�ة) ُيَمّجِ

َ
األ

  
ً
ْيطاَن، لم ُيفّرِق ب�ن إبِقناعا ْد َسّماُه الشَّ

َ
ُد ِإْبليَس، َوق ْوراِت) ُيَمّجِ

َّ
 اْسَتْحَضَرُه ِمْن الّتار�ِخ، تار�ِخ الث

ً
ّيا ّنِ

َ
ليس  ف

َل َمْن قاَل: (ال) �� ُمواَجَهِة َمْن  وَّ
َ
ْيَس ُهَو أ

َ
ل

َ
أ َل رافٍض؛  وَّ

َ
 ِبَوْصِفِھ أ

ّ
ُھ ِإال

َ
ل ْمجيُد  يطان. َوما َهذا التَّ

ّ
قالوا:    والش

لودَ 
ُ

خ
ْ

َق ا� َحقَّ
َ
َعْم)، ف

َ
ْم َيُمْت؟ ،(�

َ
 ل

ْ
ِھ  ِإذ ِ

ّ
ط

َ
َتَبُھ ِبخ

َ
 ِمّما ك

ٌ
اِعِر �� ِكتاِ��ا َعْنُھ صورة

ّ
 :4َوِمْن َبْ�ِن ما َعَرَضْتھ َزْوُج الش
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 "(مزج أول) 

ْجُد  
َ ْ
يطاِن.ا� "ال"ِللشَّ قاَل:  َمْن  الّرِ�اْح/  َمْعبوِد  َعْم   /..  . 

َ
�" قالوا:  َمْن  َوْجِھ  ْمز�َق    /".  �� 

َ
ساَن/ت

ْ
اِإل� َم 

َّ
َعل َمْن 

َعَدْم. 
ْ
ْم َيُمْت" / ال

َ
ل

َ
 .1َمْن قاَل: "ال".. ف

ْ��ا   
َ
شاِر ِإل

ً ْ
قصيَدِة امل

ْ
اِعِر ِمْن اْبِن نوٍح �� ال

ّ
خ�ِ�، و�� َمْوِقِف الش

َ
ِتباِس األ

ْ
ِل َهذا االق

ْ
َهُر �� ِمث

ْ
ْد َيظ

َ
ْبَل  َوق

َ
ق

ّصِ   النَّ َهذا  َعْن   
ً
ْضال

َ
ف ليٍل، 

َ
(ق نيتشھ  َسَفِة 

ْ
ل

َ
ف ِمْن  ّلٍ 

ُ
� ُر 

َ
ث

َ
أ راَسِة  الّدِ َهِذِه  َمَحّلِ  م)  1900-1844(د�سم��) 

)Friedrich Nietzche. ْعِر�ّ�ِ
َ ْ
و�ِنِھ امل

ْ
�

َ
ِتِھ، َو�� ت

َ
قاف

َ
ِة �� ث اِركسيَّ

ْ
� َجْنٍب َمَع امل

َ
 ِإ�

ً
ِة، َجْنبا وجوِديَّ

ْ
َوِ�ذا ما ُوِضَع    )، َوال

ُر 
َ
ث

َ
أ حسباِن 

ْ
ا�    نيتشھ  �� 

ْ
ِة، ال َسفيَّ

ْ
َفل

ْ
ال َ�عاِت 

َّ
َوالن ّياراِت،  َوالتَّ جاهاِت  ِ

ّ
االت ِمَن  �ِ�ها 

َ
غ َو��  ِة،  ُوجوِديَّ

ْ
ال  �� ويُّ 

َ
ق

ْوِل:
َ

ق
ْ
� ال

َ
ِهَب ِإ�

ُ
ى ذ َعراَء، َوموسيقّي�َن، َح�َّ

ُ
ْت �� ِرواِئّي�َن، َوش

َ
ل

َّ
َمث

َ
�ي ت

َّ
ِة ال يَّ َفّنِ

ْ
ِة، َوال ِر�َّ

ْ
ِفك

ْ
ث�ُ�    َوال

ْ
أ

َ
ْد �اَن ت

َ
ق

َ
  تشھ ني"َول

�
َ

َر   2َع�
َ
َوشيل ماَن، 

ْ
هاْرت ن.   �

َ
َوَع�  ، ْف��ّيِ النَّ ْحليِل  التَّ ْ�حاِب 

َ
َوأ ُوجوِدّي�َن، 

ْ
َوِ�يوَ�َر،    ،ال ِكة، 

ْ
َور�ل َر، 

َ
بيْنْجل

ْ
َوش

صاِئُد، َوِم�ْ 
َ

ق
ْ
، ِمْ��ا ال

ٌ
ث�َ�ة

َ
ِتَبْت َعْنُھ ك

ُ
�ي ك

َّ
فاِت ال

َّ
ل

َ
ؤ

ُ ْ
، َوامل

ً
 ِجّدا

ً
رو، َوِجيَد وا�حا

ْ
واياُت، وتوماس مان، ومال �ا الّرِ

صيًد 
َ
�اوس ق

ْ
شاْرُد ِش�

ْ
َتَب ر�ت

َ
ْد ك

َ
ُت"  ِ�ُعنوان  اسيمفوني�   اَوق

ْ
َم زراَدش

َّ
ل

َ
�

َ
ذا ت

َ
م  3"َهك

ّ
رة �� كتابھ (هكذا ت�ل

ْ
، َوِفك

القّوة �� ا�حقيقة األّولّية"  ،زرادشت) القائلة: "إرادة  الفكرة  ھ �غدو    4هذه 
ّ
�ل با�حسبان ذلك  إذا ما وضع 

الع املباشر ع�� ما كتبالّنظر إ�� هذا  
ّ
ب من االط

ّ
ھ أثر مرك

ّ
، أو �عض ما كتب، نيتشھ  األثر �� دنقل ع�� أن

الع ع�� أدبّيات الوجودّي�ن، ول
ّ
ب�� �امو  ّل أبرزهم �� هذا الّسياق عثّم من االط

ْ
ل

َ
 م).ALBERT CAMUS  )-1960أ

ْد َي�وُن ��  
َ
َفال َوق

ْ
ُوجوِدّي�َن َوال

ْ
ْحديِد �امو ِمْن َبْ�ِن ال

َ
ِد  ت َمرُّ

َ
باِر ت

ْ
َرِة ِإك

ْ
ِر ِفك
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أ ِلَك 

َ
 L'HOMMEذ

REVOLTE)َتَمّرِد
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ْبِق َول

ُ
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
ْن َجَعَل األ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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ُ
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ُ ْ
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ْ
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ر) يتعّدى بـ"في"، وليس بـ"على"،  "على" في هذا الموضع، والّصحيح هنا استعمال "في"؛  كذا اْسُتعمل حرف الجر- 2

ّ
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ٔ
ّن الفعل (ا

ٔ
ال

ّنى وردا. 
ٔ
 وكذا مصدره ا

د] ، (الموسوعة الفلسفية المختصرة)، نقلها عن اإلنجليزّية، فؤاد كامل، وجالل العشرّي، وعبد الرشيد صادق، - 3 [غير محد�
ضاف شخصّيات إسالمّية، زكي نجيب محمود، بيروت، دار الق

ٔ
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ٔ
 . 489لم، د.ط، د.ت، صراجعها وا

 نفسه، الصفحة نفسها.- 4
لبير، ( -5

ٔ
 م. 1983باريس، دار عويدات، الطبعة الّثالتة، -ترجمة نهاد رضا، بيروت )،اإلنسان المتمّردينظر: كامو، ا
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ْ
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ْ
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ْ
ِة ال

َ
َبق

َّ
وَرِة الط

َ
ِتصاِر ث

ْ
 ان

ُ
ة ِة َحْتميَّ اركسيَّ

ْ
َ� �� امل
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ً
ة ِمثاليَّ ْمَرْ�ِن 

َ
األ �� ِكال  نَّ 

َ
أ ْقر�ِر 
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َ
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ْ
ِلَين َبقّي)؛ 
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َ
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َ
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ِض   
ْ
ف ِد َوالرَّ َمرُّ ُقٍل ِمَن التَّ
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َ
ق
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َ
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َ
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� األ

َ
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ْ
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َ
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أ
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مال ، َوِمْن الرَّ
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َ
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َ
ِبعاِث؛ ف

ْ
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َحياة

ْ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ
ف

َ
أ
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ِة َحْوَل َهِذِه األ يَّ ِ

َ
عامل

ْ
ِة ال َعَرِ�يَّ

ْ
ْوسوَعِة ال

َ ْ
ْ�ِن �� امل
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َ
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َ
أ
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ُ
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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صرَّح  م)  1057  –   973هـ =  449-  363.غ�� أنَّ املعّرّي (4ف��ا خمسة، أو سبعة من ولده اخ��م��م يد املنون 

 :(من الوافر، والقافية متواتر) 5بالعنقاء
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َ
ل
َ
 ، َوط

املثل  األمثال - �ان  ورّ�ما  املستحيالت،  أحُد  أّ��ا  ع��  آخر   
ً
مساقا العنقاء  َر 

ْ
ِذك �سوق  املثل  لعّل   :

عراء ِ
ّ

هرة بم�اٍن حّ�ى ورد قول أحد الش
ّ

: 6(املستحيالت ثالثة: الغول، والعنقاء، وا�خّل الو�ّ�) من الش

 (ع�� ال�امل، والقافية متدارك)

 
 (الفيل، طائر).  709-17/708(الموسوعة العربية العالمية)، م ن، ص ص - 1
ساطير العرب عن الجاهلّية - 2

ٔ
ولى، عجينة، محّمد، (موسوعة ا

ٔ
بعة اال

ّ
-1/336م، ص ص1994ودالالتها)، بيروت، دار الفارابي، الط

 ؛ وما ذكره الكاتب جدير بالقراءة.403
بعة الّثانية، ديوان الهذلّيين(ينظر:  - 3

ّ
 .1/3م، ص1995)، القاهرة، دار الكـتب، الط

بو ذؤيب، وقد هلك له خمسة بنين في عام واحد. وفي ر 1/1نفسه، ص -4
ٔ
واية: وكان له سبعة بنين شربوا من لبن ؛ وفيه: "قال ا

يبك بن عبد هللا ( 
ٔ
هـ)،  764 -شربت منه حّية، ثّم ماتت فيه، فهلكوا في يوم واحد". وينظر: الّصفدي، صالح الّدين خليل بن ا

رناؤوط، وتركي مصطفى، بيروت، دار إحياء الّتراث،الوافي بالوفيات(
ٔ
حمد اال

ٔ
وفيه: "... ؛ 13/274م، ص2000 -هـ1420)، تحقيق، ا

اعون". قا: الّزركلي، (
ّ
صيبوا ِفي عاٍم واحٍد بالط

ٔ
ُه َخْمَسة ا

َ
عالموقاَل قصيدته العينّية ِفي َبِنيَن ل

ٔ
 .2/325)، صاال

بو زكريا يحيــى بن علي بن محّمد بن الحسن( - 5
ٔ
بو محّمد بن محّمد بن الّسّيد(502-421الّتبريزي، ا

ٔ
هـ)،  521-444هـ)، والبطليوسي، ا

بو الفضل قاسم بن حسين بن محّمد(والخوارزمي
ٔ
حيم الرّ  وعبد)، تحقيق، مصطفى الّسّقا، شروح سقط الّزند(هـ)،  617-555، ا

بياري، بإشراف، طه حسين (الّدكـتور)، الهيئة المصرّية العاّمة للكـتاب، [مصّورة عن   محمود، وعبد الّسالم هارون،
ٔ
و إبراهيم اال

 القصيدة الّسابعة عشرة]. -[القسم الّثاني 553م]، ص1945 -هـ1364نسخة دار الكـتب سنة
بي الفتح - 6

ٔ
حمد ا

ٔ
بشيهي، شهاب الّدين محّمد بن ا

ٔ
تحقيق، مفيد محّمد قميحة  ، )المستطرف في كّل فن مستظرف، ( ينظر: اال

بعة الثانية، 
�
حمد الّسفاري1/273م، ص1986(الّدكـتور)، بيروت، دار الكـتب العلمّية، الط

ٔ
هـ)، 1188 -ني ( . و الحنبلي، محّمد بن ا

داب(
ٓ
لباب شرح منظومة اال

ٔ
بعة الّثانية، غذاء اال

�
 . 380/ 2م، ص 2002 -هـ  1423)، بيروت، دار الكـتب العلمّية، الط
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بي بكر جالل الّدين  ،وذكر السيوطي

ٔ
فكار = حاشية الّسيوطي على تفسيرهـ)، (911 -(عبد الّرحمن بن ا

ٔ
بكار وشوارد اال

ٔ
  نواهداال

صول الّدين، المملكة العربية السعودية (، جامعة )البيضاوي
ٔ
م القرى ، كلية الّدعوة وا

ٔ
م ،  2005 -هـ  1424رسائل دكـتوراه)،  3ا

نشد البيتين.  1/354ص
ٔ
ّي: ..."، َوا

ّ
حسَن قوَل صفّيِ الّديِن الِحل

ٔ
 البيتين، وقال قبلهما: "وما ا

مثال، (الميدانّي  - 1
ٔ
 . 1/201)،م.س،  صمجمع اال

ل[غير محّدد]، (  - 2
ٔ
زهر الّشريف ف ليلة وليلةا

ٔ
)، القاهرة، التزام سعيد خصوصي صاحب المطبعة والمكـتبة الّسعيدّية بجوار اال

ميرّية سنة(مقابلة ومصّححة على الّنسخة المطبوعة بم
ٔ
يلة91 -3/88ص ص ،هـ)1820طبعة بوالق اال

ّ
يلة-530؛ (من الل

ّ
 ). 532إلى الل

بشيهي، م.س، ص - 3
ٔ
 .2/246اال

 . 16/79(الّنحل)  - 4
بو الفداء إسماعيل حّقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي  - 5

ٔ
)، بيروت، دار الفكر،  روح البيانهـ)، (1127 -(الخلوتي، المولى ا

يور الّرّخ، 5/64ص
ّ
ّن نظيرهم في الط

ٔ
 من هذا في كالمه على قبيلة عاد، فيرى ا

ً
 منه.  10/423ينظر ما في ص، ويكّرر الخلوتي شيائ

بو - 6
ٔ
  -هـ 1416هـ]، (الحيوان)، تحقيق، عبد الّسالم محّمد هارون، بيروت، دارالجيل، 255-159بحر[ بن عمرو  عثمان الجاحظ، ا

 .2/438م، ص1996
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ْمِس 
َ
َيْوَم أ

ْ
ُردَّ ال

َ
جاَم َوت ِ

ّ
َعْنقاِء ال�

ْ
َعْنقاِء،   .1"ال

ْ
 َبْ�َن ال

َ
 حيَنما َرَ�ط

ُ
جاِحظ

ْ
ْوَرَدها ا�

َ
�ي أ

ّ
�اِء اِإلشاَرِة ال

َ
ْد َي�وُن �� ذ

َ
َوق

ْق 
ُ
ْسِر ل

َ
َبٍد �

ُ
َعْنقاِء َول

ْ
َبٍد َوال

ُ
ْسِر ل

َّ
لٌّ ِمَن الن

ُ
 ِبِھ �

ُ
ِصف ذي َيتَّ

َّ
َمِد ال

َ
 ِلطوِل األ

ً
ْعليال

َ
ُح �

ُ
َمُم    ،ماَن ما َيْص�

ُ
 قاَل: "َواأل

ْ
ِإذ

باِر..."
ْ

خ
َ
ْد جاَء ِمَن اآلثاِر َواأل

َ
ْقماَن ما ق

ُ
ْسِر ل

َ
ْد جاَء �� �

َ
ِرٍب، َوق

ْ
َل ِ�َعْنقاِء ُمغ

َ
ث
َ ْ
ْضِرُب امل

َ
ها ت

ُّ
ل

ُ
ْوَرَدُه الّدَمْ�ِ�يُّ   .2�

َ
  َوما أ

ْيٍء ِمَن ال808-(
َ

َرها �� ��
َ

ك
َ
ُھ ذ ِكنَّ

َ
ِح�اياِت، ل

ْ
 َعّما جاَء َعِن الّرّخِ �� ا�

ً
ث��ا

َ
 ك

ُ
َتِلف

ْ
َعْنقاِء ال َي�اُد يخ

ْ
ْفصيِل، هـ) َعِن ال تَّ

ِة َصْيِدها ْيِفيَّ
َ

ى �� ك ِلَك َح�َّ
َ
 .3َوذ

غوّي:
ّ
ُر يَ   املصدر الل صوُّ ْ�َجماُت  َوال َي�اُد التَّ

ُ ْ
ُھ امل

ْ
ْوَرَدت

َ
ما أ

َ
، ف َد�ّيِ

َ
ْصَدِر األ

َ ْ
ْصَدِر الّساِبِق؛ امل

َ ْ
 َعْنُھ �� امل

ُ
َتِلف

ْ
خ

ناُء َعّما ِسواهُ 
َ
غ

ْ
ّيٍ ِمْ��ا ِلَي�وَن فيِھ ال

َ
َتَفى ِبأ

ْ
ْد ُيك

َ
ها، ق

َ
� ِصفاٍت ل

َ
�اُد َع�

َ
ْو ت

َ
ِبُق، أ

ْ
ط

ُ
َعْنقاِء، ت

ْ
ث�ُ�    ،َعِن ال

َ
 ف��ا ك

ْ
ِإذ

رارِ 
ْ

ك ِة  ) يقول: "هـ458-فهذا ابن سيَدْه (  .4التَّ
َ
� اِإلضاف

َ
ِرٍب، َع�

ْ
، وَعْنقاء ُمغ

ٌ
ِر�ة

ْ
ِرٌب، وُمغ

ْ
ُمغ طاِئٌر    ...:وعنقاُء 

َمْعَ�ى  �ِ�ْ
َ
غ  �

َ
َع� ِة 

َّ
الّدال فاِظ 

ْ
ل
َ
األ ِمَن  ُهَو  َوقيَل:  َ��اِنِھ. 

َ
ط  �� َيْبُعُد  (5"َعظيٌم  �يِديُّ  الزَّ ْوَرَد 

َ
أ مَّ 

ُ
ث  هـ  1205  -. 

ً
ُمِلّما  (  

ُھ: " 
َ
ْبل

َ
ْ�َجماُت ق

ُ ْ
َهاِء ِف�ِ�ما، ِبَجميِع ما َجاَءْت ِبِھ امل

ْ
ْ�ِ� ال

َ
ِرٌب ِ�غ

ْ
اُء ُمغ

َ
يِم، َوَعْنق

ْ
ي ِبَضّمِ امل

َ
؛ أ ّمِ غِرُب بالضَّ

ُ
اُء امل

َ
والَعْنق

ِرَ�ـ[ـٍة]
ْ
اُء ُمغ

َ
] بالهاء وَعْنق

ٌ
ِرَ�ـ[ـة

ْ
اُء ُمغ

َ
 . 6وَعْنق

ِھ ِللّرّخِ   َوجَّ
ُ ْ
داِء امل اِعِر  َوَمَع الّنِ

ّ
 الش

ُ
ة

َ
�ي َصْرخ

ْ
أ

َ
قصيَدِة ت

ْ
ِع ِمْن ال

َ
ْقط

َ ْ
ْعطيَك  املتسائلِة �� َهذا امل

ُ
ْحُن �

َ
ذي ن

َّ
: "ما ال

ْعطيك؟"   -يا أّ��ا الّرخُّ  -
ُ
ْحُن �

َ
ذي ن

َّ
َزْل؟/ ما ال

َ
 األ

ُ
َبد�َعِة ��   ُمْنذ

ْ
ر�َفِة َوال

َّ
ِة الط

َ
قاَبل

ُ ْ
َك امل

ْ
 ِلِتل

ُ
َدة َمّهِ

ُ ْ
 امل

ُ
ة

َ
ْرخ هِذِه الصَّ

ْن يُ آٍن  
َ
اِعُر أ

ّ
ى الش

َ
ذيَن َرأ

َّ
ْحياِء ال

َ
، َوَ�ْيَنـ(نا)، َو(نا) ُهنا َضم�ُ� األ ِل ِبالّرّخِ ِ

ّ
َتَمث

ُ ْ
ْوِت امل

َ ْ
َبْ�َن امل  

ً
ْن  َمعا

َ
ُهْم، َوشاَء أ

َ
ل ِ

ّ
َمث

م�َن. ِ
ّ
ل

َ
َت�

ُ ْ
امل ِبَضم�ِ�  َعْ�ُ�ْم  َيذوُد  َ�َ�ى 

ْ
َوان حاِلِهْم،  ِلساَن  رَّ   َي�وَن 

َ
ك

َ
ت  

ُ
ة

َ
ْرخ الصَّ ْعطيَك َوَهِذِه 

ُ
� ْحُن 

َ
"ن ُھ: 

ُ
ْول

َ
ق ف��ا    َر 

ت�ِن  ؟  ،"َمرَّ
ُ

ذ
ُ

خ
ْ
راُه َيأ

ُ
ما ت

َ
؟ ف

ً
ِ��اعا

ْ
ن

ْ
 َوا

ً
ْهرا

َ
، ق

ً
 مّنا َعْنَوة

ُ
ھ هو َمْن يأخذ مّنا، و�أخذ

ّ
ْعطيھ، أْم أن

ُ
ْحُن �

َ
 ن

ً
َحّقا

َ
ف

َ
�ي    أ

ْ
أ

َ
َوت

  
َ
وابيُت، ال

َ
 ت

َّ
ْيَء ِإال

َ
: "ال ��

ُ
ْيَء،  اِإلجاَبة

َ
�� /    

ُ
ة

َ
باَدل

ُ ْ
 امل

َّ
.  ِإال

ْ
خاِئَبة

ْ
وابيُت    / ا�

َ
". ِ�َ� ت

ْ
اِكَنة ة السَّ فَّ ُم �� الّضِ

َ
�اك

َ
�
َ
 ت

ٌ
ث

َ
ُجث

ْفُس 
َ
وابيُت ن ْيَسِت التَّ

َ
ل

َ
آِل؟ أ

َ ْ
ْيٍء �� امل

َ
لَّ ��

ُ
ْيَس َهذا �

َ
ل

َ
ْن، أ

َ
ُم ِإذ

َ
�اك

َ
�
َ
 ت

ٌ
ث

َ
ٍث هاِمَدٍة؟َوُجث

َ
� ُجث

َ
ْحَتوي َع�

َ
ْن    ها ت

ُ
ك

َ
ْم ت

َ
َول

َ
أ

َحياِة؟ 
ْ

ا� ُء 
ْ

ِدف َوِمْ��ا  ف��ا   
ُ

َبِعث
ْ
َوَ�ن وِح،  ِبالرُّ ِبُض 

ْ
ن

َ
ت  

ً
ثا

َ
ْفِي    ُجث النَّ ر�ِق 

َ
ط َعْن  ْصِر 

َ
ق

ْ
َوال َحْصِر 

ْ
ِبا� كيُد 

ْ
أ التَّ َوَهذا 

ِة < الّنا
َ
ْ�ِ�ئ ْفِي [(ال) التَّ ناِء، ِباْعِتماِد النَّ

ْ
ْيَء"َواالْسِتث

َ
ِس >]: "ال ��

ْ
ِجن

ْ
ِل� �    ِمْن   ِفَيِة 

َ
وابيِت َوَع� � التَّ

َ
ْصِرِه َع�

َ
ْجِل ق

َ
أ

ْصو�ِرهِ 
َ
ِتِھ َوَجَ��وِتِھ َ�ْعَد ت وَّ

ُ
 ِضْمِ�يٌّ ِبَرْهَبِة َهذا الّرّخِ َوق

ٌ
ْيَس فيھ اْع��اف

َ
ل

َ
خاِئَبِة، أ

ْ
ِة ا�

َ
باَدل

ُ ْ
ُھ،   امل

َ
 َيْحِمُل َ�ْ�و�ل

ً
ْصو�را

َ
ت

 
َ

َع� َيْحِمُل  ما 
َ

َ�ْ�و�ِلِھ؟! ك  �    
َ

ث
َ
ُجث

ْ
َ�ْسَتِلُم ا�  َعَرَضِت الّرخَّ 

َ
ة

َ
قاَبل

ُ ْ
امل ِكنَّ 

َ
وابيَت    –َول ـ(نا)    –التَّ أنَّ فاياِت، �� ح�ِن  النُّ

  
ُ
�اَدة ْت َهِذِه الّزِ

َ
ما �ان ُر�َّ

َ
، َول

ً
لَّ ما ُهَو َجميٌل َوِز�اَدة

ُ
ْمِلُك �

َ
    –ن

ً
   –ناِدرا

َ
 ِملا ف��ا ِمْن عاٍر، أ

ً
ة

َ
ْيَسْت َجميل

َ
ْو َمَرٍض  ل

 
 .130 -7/129الجاحظ، نفسه، ص ص - 1
 .7/51الجاحظ، نفسه، ص - 2
بو البقاء، كمال الّدين محّمد - 3

ٔ
هـ)، (حياة الحيوان الكبرى)،بيروت،  808 -بن موسى بن عيسى بن علي (الّشافعّي) (  الّدميرّي، ا

بعة الّثانية، 
�
 . 2/221هـ، ص1424دار الكـتب العلمية، الط

بو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (- 4
ٔ
عظم)، تحقيق عبد الحميد هنداوي، 458 -ينظر: المرسّي، ا

ٔ
هـ)، (المحكم والمحيط اال

بو الفيض،  2000كـتب العلمية، بيروت، دار ال
ٔ
م، <الغين والّراء والباء>. و: الّزبيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، ا

هـ)، (تاج العروس من جواهر القاموس)، تحقيق، مجموعة من المحّققين، بيروت، دار الهداية، ص   1205 - 1145الملّقب بمرتضى (
 <عنق> 26/214<غرب>، و 2/475ص

 . 26/214بيدي، م ن، صالز - 5
ولى هو ما اقتضى إثبات الهاء في كلمتي "مغرب" هنا بعد كلمة قوله: "بالهاء"- 6

ٔ
 طباعّي.  اال

ٔ
و خطا

ٔ
 "مغربة"، وسقوطها منهما سهو ا
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�اِء  الّرِ ِل: 
ْ
ِمث ٍة  ِبيَّ

ْ
َسل � قيَمٍة 

َ
ِإ� ُه  واِت"   َمَردُّ

َ
ل ِ �� الصَّ

ّ
ِقط

ْ
ال ْمَتَمة 

َ
.  "ت

ٌ
ة

َ
َدْينا َجميل

َ
ل ياِء 

ْ
ش

َ
نَّ ُجلَّ األ

َ
أ  �َ�ْ

َ
َو�� َسبيِل    غ

�ن
َ

ك
ْ
ِة َبْ�َن ُمل

َ
قاَرن

ُ ْ
   ،امل

َ
ُھ ن

ُ
ْمَتِلك

َ
ْوِت]، َوما ن

َ ْ
ُھ الّرخُّ [َرْمُز امل

ُ
ْحياَء] يمكن الوقوف ع�� ا�جدول الّتا��:ما َيْمَتِلك

َ
 ْحُن [األ

 
ّ

ُك الرّخ
ْ
ُك األحياء  ُمل

ْ
 ُمل

 الّنور  ا�جثث 

 عشب البح��ات  الّتوابيت 

فايات  فايات تلو النُّ  صوت الكنار�ا  النُّ

 مجالسة الورد  ال�جز عن الفرح 

 أ�شودة املهد  ال�جز عن ا�حّب 

 العرسرقص البنات الّصغ��ات ��  القسوة

 �� الّصلوات  -
ّ
 تمتمة القط

 خر�ر الينابيع  -

ساؤل عن لون عين�ن عاشقت�ن كنافذت�ن ع�� البحر [البحث عن ا�حّب]  -
ّ
 الت

 طعم القبل  -

ِم ِمّما ف��ا ِمْن  
ْ
� الّرغ

َ
 َع�

ٌ
ة

َ
 َجميل

َ
َحياة

ْ
ْوِل: ِإنَّ ا�

َ
ق

ْ
� ال

َ
ْن ُيصاَر ِإ�

َ
ِھ أ ِ

ّ
ل

ُ
ِلَك �

َ
َعلَّ ما َوراَء ذ

َ
صاٍت، َوف��ا ِمَن  َول ِ

ّ
ُمَنغ

� مُ 
َ

ِحفاِظ َع�
ْ

ْجِلها، َو�� َسبيِل ا�
َ
ْوِت ِمْن أ

َ ْ
� ُمواَجَهِة امل

َ
َعديَدِة ما َيْحِمُل َع�

ْ
صاِئِص ال

َ
خ

ْ
َجماِل، َوِمَن ا�

ْ
�اِت  ا�

َ
ْمَتل

 
ْ

ِبا� ناِبٌض  َحياِة 
ْ

ا�  �� ما  لُّ 
ُ
�

َ
ف ْوُت. 

َ ْ
امل قيُضها 

َ
ن ِمْنُھ  لو 

ْ
َيخ ِمّما  ِمْ��ا  ْحياِء 

َ
َمْملوٌء  األ ْوِت 

َ ْ
امل َدى 

َ
ل ما  لُّ 

ُ
َو� ِة، 

َ
َحَرك

ُ� عَ 
َ
�

ْ
ك

َ
ْحياِء أ

َ
�اِت األ

َ
نَّ ُمْمَتل

َ
ِة أ

َ
ِة الّساِبق

َ
قاَبل

ُ ْ
� ما َوَرَد �� امل

َ
 َع�

ُ
َحظ

ْ
ِر. َوُ�� َحجُّ �وْن َوالتَّ ْوِت،  ِبالسُّ

َ ْ
َدى امل

َ
 ِمّما ل

ً
ديدا

َنْت   َضمَّ
َ
ْد ت

َ
َنِت – َوق َضمَّ

َ
ِو ا  –ِمّما ت

َ
، أ

َ
َبْحث

ْ
ْ�ِن ال

َ
ت

َ
اِعُر ِبناِفذ

ّ
َ�ُهما الش َّ�

َ
ْد ش

َ
َتْ�ِن، َوق

َ
ْوِن َعين�ِن عاِشق

َ
َل َعْن ل

ُ
ساؤ

َّ
لت

َبْحرِ 
ْ
� ال

َ
�َّ   ،َع�

َ
 ش

ْ
ِر)؛ ِإذ

َ
ط

َ ْ
شوَدة امل

ْ
�

ُ
صيَدِتِھ (أ

َ
ِل ق وَّ

َ
ّياِب �� أ اِكَرِة َعْيَ�ي َحبيبِة السَّ

ّ
ذي َ�ْسَتْد�� إ�� الذ

َّ
ْمُر ال

َ
َ�ُهما  األ

راَح  َتْ�ِن 
َ
ْرف

ُ
ْوِلِھ ِ�ش

َ
ق  �� خيٍل 

َ
ن ِ�غاَبَ�ْي  َوَصَفُهما  �اَن  ْن 

َ
أ َ�ْعَد  َمُر، 

َ
ق

ْ
ال َعْ�ُ�ما  ى 

َ
َيْنأ  1  

َ
خيٍل ساَعة

َ
ن غاَبتا  "َعْيناِك   :

ْضواءُ 
َ
ُص األ

ُ
ْرق

َ
روْم/ َوت

ُ
ك

ْ
ْبِسماِن توِرُق ال

َ
َمْر./ َعْيناِك ح�َن ت

َ
ق

ْ
ى َعْ�ُ�ما ال

َ
تاِن راَح َيْنأ

َ
ْرف

ُ
ْو ش

َ
َحْر،/ أ  ...".  ال�َّ

ْوِنِھ  
َ
ساِقِط ِب�

َ
ت
ُ ْ
َوَرِق امل

ْ
ِدِه ِبال وحُّ

َ
اِعِر َوت

ّ
 ِلَتما�� الش

ً
ريسا

ْ
ك

َ
صيَدِة ت

َ
ق

ْ
خ�ُ� ِمَن ال

َ
ُع األ

َ
ْقط

َ ْ
�ي امل

ْ
ُھ    –   َوَ�أ

َ
ل

ْ
��    – ِمث

قيِم، َوَجو 
ُ ْ
ْ�ُ� ُحْزِنِھ امل

َ
ْيَء ُمْسَتِقرٌّ َمَعُھ، َوفيھ، غ

َ
قي ِبِھ، ال ��

ْ
ل

ُ
 ت

ُ
ْهَو ال َيِجُد  َمَهّبِ الّر�ِح، َيْرسو َحْيث

َ
َفِر. ف اِز السَّ

َهذا َعلَّ 
َ
َول اْسِتالُبُھ؛  ْو 

َ
أ ِ��اُبُھ، 

ْ
َواغ ْرَ�ُتُھ 

ُ
غ ُهما  ُمَتالِزَمَتْ�ِن  َتْ�ِن 

َ
ِ�َحقيق َيْصَدَع  ْن 

َ
أ ِمْن   

ً
ُھ    َمْندوَحة

َ
بات

ْ
ِإث راَد 

َ
أ ما 

ِة. فاالغ��اب (االستالب) 
َ
ل َحّصِ

ُ ْ
 �� ا�

ً
ّيا ّنِ

َ
ْيِھ ف

َ
 َعل

َ
َ�ْ�َهَنة

ْ
: مفهوم انتقل من ا�جال االقتصادّي  IENATIONALَوال

قا�ّ�، فصار االستالب
ّ
-ي��ّجح ب�ن الوصف املوضو�� �حال االستغالل  "  إ�� ا�جال االجتما�ّ� والّسيا��ّي والث
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وملص�حتھ آخر  �خص  بفعل  ا�حرمان  هذا    -حال  تحديد  و�صعب  ا�حال.  هذه  �شأن  الو��  تبلور  و��ن 

ة �سبب اختالف م
ّ
،  Sartre، سارتر  Marx، ماركس  Freud، فرو�د  Hegelنا�ج الوصف هيغل  املفهوم بدق

�ي تمتدُّ من الّصرخة املتمّردة إ�� الو�� الّنظرّي"  Fanon)فانون  
ّ
. هذا و�ّن �� 1واختالف مستو�ات الو�� ال

 االستالب عناصر مش��كة ��: 

 حرمان اإل�سان من املشاعر، أو ا�حر�ات، أو األفعال، أو اإلنتاج.  -1

 متالك اآلخر لھ، �األب، ورّب العمل، واملستعمر، واملعتدي، واملسؤول.وا -2

 وانقطاع الّتواصل بينھ و��ن اآلخر�ن، وحّ�ى بينھ و��ن ذاتھ. -3

 الهروب من الواقع إ�� عالم الوهم. -4

بالّضرورة من شأن اإل�سان،  -5  
ّ
يحط العمل ال  و�أّن  ا�حاضرة،  ا�حال  تجاوز  واإليمان بحتمّية 

املقاييس   تنشأ �شوءً و�أّن  أن  نتيجة كفاح فردّي و/أو جما��احر�   ايمكن  الّتقّدم  و�أّن  وما    ، 

ساء،  
ّ
والن والعمال،  ب، 

ّ
الطال حر�ات  مثل  من  ورة 

ّ
الث إ��  باالستالب  �شعر  ال�ي  القوى  يدفع 

قة بحتمّية الّتغي��، و�ضرورة الكفاح
ّ
ما هما الث

ّ
   .2واملثّقف�ن إن

ّ
 رصُد تنامي خط

ً
وقد ي�ون مفيدا

القصيدة  �� ر 
ّ
طول    ،الّتوت مع  الّتقاطع  إ��  و�الّنظر  مقاطعها،  من  مقطع  �ّل  بحسب  وذلك 

 املقطع. 

ول (ط)،  
ّ
�ل الّتوضي�� الّتا�� �� ترسيمة �حوري الط

ّ
ول يمكن اعتماد الش

ّ
ر والط

ّ
ومن العالقة ب�ن الّتوت

ر (ت): 
ّ
 والّتوت

 1مق 2مق 3مق 4مق

5-0 65-100 40-65 5-40  

 
ناشرون، ودار الّنهار  -)، بيروت، مكـتبة لبنانفرنسي-إنكليزي -معجم مصطلحات نقد الّرواية، عربيزيتوني، لطيف(الّدكـتور)، ( - 1

ولى، 
ٔ
بعة اال

ّ
 . 22م، ص2002للّنشر، الط

 زيتوني، م.ن، ص.ن.  - 2
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ل أطوال مقاطع القصيدة.  
ّ
ول، و�مث

ّ
 ط: محور الط

ر
ّ
ل تنامي الّتوت

ّ
ر، و�مث

ّ
االغ��اب)، وا�حالة  -املوت    –الّ�جن    –(الغياب: سقوط الورق    ت: محور الّتوت

جر املتساقط �� الّ��اية. 
ّ

اعر مع ورق ال�
ّ

�ي آل إل��ا الش
ّ
 ال

الثة األو�� من ال
ّ
ر �� تصاعد �� املقاطع الث

ّ
ر  فقيم الّتوت

ّ
قصيدة، حّ�ى إذا جاء املقطع األخ��، إذا بالّتوت

ھ ��بط، حّ�ى يتنا�� إ�� الّصفر. 
ّ
 يخفت و�تطامن، وخط

 : �� األساليب

األّول: - من:    املقطع  ف 
ّ
خ��ّي�نو�تأل من  أسلو��ن  عمر  هو  الباهتة/  د�سم��  أوراق  "تتساقط   :

جملة   ا�ي 
ّ
والث فعلّية،  جملة  جاء  م��ما    اسمّية.الّر�ح..."أّولهما  األّول  مفتتح  –واألسلوب  وهو 

 لهذا اإلجمال.   –القصيدة
ً
 هو إجمال للمقطع، و�أ�ي ما �عد جملتھ تفصيال

َن ِجواِرَي  -:  وأسلو��ن إ�شائّي�ن
ْ

ِ�ش
َ
�
ْ
اف

َ
اِت    –"ف

ّ
باِحثاُت َعِن الذ

ْ
ُ��ا ال يَّ

َ
�اْب". وهو أسلوب طل�يٌّ    –أ

ُّ
َوْجَھ ال�

 
ْ
ُ��ا ال يَّ

َ
اِت"صورتھ األمر. و"أ

ّ
لب الّسابق.  باِحثاُت َعِن الذ

ّ
لبّية:    جملة نداء اع��ضت أسلوب الط

ّ
أّما ا�جملة الط

رط  "�عال�ن... نرِو"
ّ

رط وجوابھ: أجملتان    .فمحمولة ع�� أسلوب الش
ّ

ا �انت اآلراء مشتجرة �� تصنيف الش
ّ
ومل

رِط خ��يٌّ أم إ�شائٌي؟
ّ

سلوُب الش
ُ
َو ا

َ
 ال ي�اد يصل بھ سالكھ  فقد ي�ون مسل  هما أم جملة واحدة؟ أ

ً
كھ وعرا

مر
َ
قاِ�ِ�ْم وتباين آرا��م �� هذا األ

َ
ل
َ
ع سبٍل �سبب ا�خالف الّنا��ئ عن اختالف ُمْنط

ّ
. 1إ�� غاية ِملا فيھ من تقط

النھ من  
ّ
 بما تمث

ً
رط، أم جوابھ، أم �لتاهما معا

ّ
رط مبتدأ فما خ��ها؟ أهو جملة الش

ّ
و�ذا ما �انت أداة الش

 بمجموعهما؟  أسلوب شرطّي ال 
ً
 بإحداهما دون األخرى، في�ون كالما

ً
 ي�ون كالما

عّول عليھ. �� إتمام مع�ى    ،وقد �ّسر �عض الّنحوّ��َن املسألة بأن اختار أن يتّم الّنظر إ�� ا�جواب
ُ
ھ امل

ّ
ألن

، و�ن �ان إ�شاًء ُعدَّ ا2الكالم
ً
رط خ��ّيا

ّ
 ُعدَّ أسلوب الش

ً
 عليھ فإن �ان ا�جواب خ��ا

ً
. . وحمال

ً
سلوب إ�شائّيا

ُ
  أل

 . لب وجوابھ ع�� أّ��ا أسلوب خ��يٌّ
ّ
ويستنتج من ذلك أّن املقطع    وع�� هذا الّرأي األخ�� فُتصّنف جملة الط

 األّول أقرب إ�� الّتوازن ب�ن نو�� األساليب.

ا�ي:  -
ّ
الث ها  املقطع 

ُّ
ل

ُ
�  

ٌ
خ��ّية فيھ  َمَ�ى   األساليب 

َ
"ف االستفهام:  صورة  ع��   

ً
إ�شائّيا جاء   

ً
واحدا  

ّ
إال

ُجنوْن؟" 
ْ

ا� ُرُدهاِت   ��ِ ِف  ِ
ّ
َتَوق

ُ ْ
امل َمِن  الزَّ ِمَن  تنديدا    ُيْفِلتوَن/  والّدينونة  واالحتجاج  الرَّفض  غرضھ 

اسمّيتانوأّما    بالّ�جن. وجملتان  فعلّية،  عشرة  فخمس  املقطع  جملة  جمل  خ��ها  إحداهما  ؛ 

 
َ
"ل : "وهم ي�ح�ون". فعلّية: 

ً
ُيْقِبلوَن". واألخرى واقعة حاال َحن�ْن/ 

ْ
ا� يا�� 

َ
ل  �� ُ�ْم  ا�جملة االسمّية    ِك�َّ

  
ً
 م��ما

ً
 ع�� جملة: "أخذوا أصدقائي للّ�جن"، والفاعل هنا جاء اسما

ً
األو�� �� املقطع جاءت استدرا�ا

 
حمد بن عبد هللا ابن  - 1

ٔ
بو ملالستزادة يمكن العودة إلى: ابن هشام، عبد هللا بن يوسف بن ا

ٔ
-(  حمد، جمال الدينيوسف، ا

رطّيةهـ)، (761 بعة  ،دمشق / بيروت ،الدكـتور مازن المبارك   ،تحقيق )،المباحث المرضّية المتعلقة بـ (َمْن) الش�
�
دار ابن كـثير، الط

ولى، 
ٔ
 . م1987 -هـ 1408اال
ستاذنا د. مازن المبارك في: ابن هشام، - 2

ٔ
 عن مناقشة ا

ً
فغاني نقال

ٔ
ي لسعيد اال

ٔ
 .48(م.س)، ص الّرا
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�ي  
ّ
ال ا�جهة  أّن  من  الّرغم  فع��  باألخِذ،   

ً
مّتصال غائب�ن  جماعة  للّ�جن  ضم��  أصدقاءه  أخذت 

 أّن الفاعل�ن غامضون 
ّ
 �� هذا املوضع.   .معروفة إال

ً
 م��ما

ً
 الستعمالھ الفاِعَل اسما

ً
 ولعّل �� ذلك سببا

الّنحو    أفعال املقطعوأّما     فيھ ع�� 
ُ
الفعلّية الّصيُغ   م��ا بصيغة  جاَء    :اآل�يفسّتة عشر. و�انت 

ٌ
َرة

ْ
َعش

ت، صّفق، اختاملا��ي
ّ
و�ّن فعل�ن من    فى، خرجوا، انقطع، استطال، �ان، قلت، أصبحوا).، و��:(أخذوا، دق

ْت 
ّ
ما �� حّ�� املستقبل، وهما: (دق

ّ
 هما فعُل شرٍط وجواٌب   -هذه األفعال وردا بصيغة املا��ي، و�ن

ْ
صّفق)؛ ِإذ

رطّية ظرف ملا �ستقبل من الّزمن.
ّ

رطّية. و(إذا) الش
ّ

َوا من الّداللة ع��  وثّمة فعالن م��ا ناقصان    لـ(إذا) الش
َ
ل

َ
خ

، سّتة أفعال بصيغة املضارعكما جاءت    ا�حدث، فاقتصرا ع�� الّداللِة ع�� الّزمِن، وهما (�ان، وأصبحوا).

�ُ   األسماء �� املقطع  و��: (يقبلون، �شرب، ي�ح�ون، نلتقي، نلتقي، يفلتون). وأّما  وخمسون   ا�فِعدَّ
ٌ
ة

َّ
  ست

 
ّ

بالال  أحدها مصدر مؤّوٌل مجرور 
ً
�شرب]، وخمسة عشر م��ا ضمائر، وثّمة اسم    +  "لنشرب"[أْن   ماسما

روف تحت األسماء ع�� تصنيف جمهور    –موصول واحٌد (ما) ��: "ما بيننا"، وسّتة ظروف 
ّ
ْدرجت الظ

ُ
إذا ما أ

   –  1الّنحوّ��ن
ّ
، �عدها، م�ى) أحدها أداة شرط غ�� جازمة (إذا) والث

َ
يلة

ّ
 م��ا ظروف زمان: (إذا، الل

ٌ
ا�ي  أر�عة

 والّتنك�ُ�    أداة استفهام (م�ى)، وظرفا م�ان (بيننا، بي��م).
ُ

 الّتعر�ف
ُ

 فقد ورد  ومن حيث
ً
َر اسما

َ
َحَد َعش

َ
، نكرة  أ

ِك سّتِة    – وأّما أشباه ا�جمل �� املقطع فبلغت ثالثة عشر   األسماء �� املقطع معارف.�� ح�ن وردت بقّية  
ْ
ِ�َسل

ُرها �� سلوكها  
ْ

روِف اآلنِف ِذك
ّ
 م��ا  -الظ

ٌ
بة با�جّر.  سبعة

ّ
ِلِم املقطع  وتوّزعت    مرك

َ
 ع�� الّنحو اآل�ي:  ا�حروف �� �

 بالفعل (لكّن)، يفيد االستدراك. •
ً
 مشّ��ا

ً
 حرفا

[املآل] • مّرت�ن:  م) 
ّ
(الال جّر  أحرف   

َ
"[بمع�ى   سبعة مّرات:  أر�ع  و(��)  لنشرب"،  [الّتعليل]  "للّ�جن، 

[بمع�ى ا رفّية الّزمانّية] �� ليا��، 
ّ
  الظ

ً
البار، �� �ج��ة، �� ردهات"، و(ِمْن) مّرة رفّية امل�انّية] �� 

ّ
لظ

 واحدة: "ِمَن الّزمن". 

 (فاَء) االستئناف: "فإذا...، فم�ى...".  •

 العطف: (الفاء): "فاختفى...".  •
َ

 أحرف

 (الواو): "واستطال...، وخ�ٌ�...، ومْ�حة...".

 واو ا�حال: "وهم ي�ح�ون".  •

 ..". (ها) الّتنبيھ: "ها أصبحوا. •

 (أن) املصدرّ�ة املقّدرة �عد الم الّتعليل: "لنشرب".  •

 
حد هذه   -1

ٔ
قسام في ا

ٔ
قسام الكلم التي بلغت سبعة ا

ٔ
سه من ا

ٔ
 برا

ً
 قائما

ً
رف قسما

ّ
ثّمة اتجاه عند بعض الّنحوّيين المعاصرين إلى عّد الظ

غة العربّية، معناها ومبناهاالّتقسيمات والّتصنيفات. ينظر: حّسان، تمام (الّدكـتور)، ( 
ّ
بعة الل

�
الّثالثة، )، القاهرة، عالم الكـتب، الط

رف في هذا الّسياق ص ص 133 – 86م، ص ص 1998 -هـ 1418
ّ
ق بالظ

ّ
 . و: 122 –  119، وما يتعل

قسام الكالم العربي-
ٔ
 حيث الشكل والوظيفة من الّساقي، فاضل مصطفى(الّدكـتور)، (ا

ٔ
ولى، )، القاهرة، مكـتبة الخانجي، الطبعة اال

طروحة نال بها المؤلف درجة الدكـتوراه–وقد وصل فيه ؛ 268- 214م، ص ص1977-هـ1397
ٔ
صل الكـتاب ا

ٔ
قسام  -وا

ٔ
إلى هذه اال

 الّسبعة.
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الث: -
ّ
    حيث  ،غلبت فيھ األساليب ا�خ��ّية ع�� اإل�شائّية  املقطع الث

ً
بلغ عددها خمسة عشر أسلو�ا

اعر إ��
ّ

بات توّجھ الش
ّ
 اقتض��ا حالة وصف الّرّخ وحركتھ، ومتطل

ً
    مخاطبة خ��ّيا

ً
الّرّخِ خطابا مباشرا

ْعُد �� العّدِ خمس   قصد مقابلتھ ومجا��تِھ.
َ
ْم �

َ
 أّما األساليب اإل�شائّية فل

ً
و�الّنظر إ�� نوع ا�جملة    .ة

 فإّن جمل املقطع تتوّزع ع��:

 سع جمل اسمّية. � •

 وأر�ع عشرة جملة فعلّية. •

ر املوقف �� القصيدة،    ،وع�� هذا املقطع يقع عبء القصيدة
ّ
لمقابلة ب�ن رموز  ل  نتيجةإذ فيھ تنامى توت

ر  حّ�ى  �لغ أقصاه  و   ،القليلة �سبّياورموز املوت،  ا�حياة  
ّ
 تنامي الّتوت

ُ
ط

ّ
انت�ى فيھ الّصراع إ�� ذروتھ [ينظر مخط

 .القصيدة]�� 

با�حياة جاءت  ف قت 
ّ
�عل �ي 

ّ
ال ا�جمل  أك��  أّن  �� ح�ن   ،

ً
باملوت جاءت اسمّية ارتبطت  �ي 

ّ
ال ا�جمل  أغلب 

 :�عود إ�� أّن ولعّل �عليل ذلك  فعلّية

بوت واالستمرار، وهذا ما يتناسب مع س�ون املوت، وان��اعھ ا�حركة   -
ّ
ة ع�� الث

ّ
ا�جمل االسمّية دال

ُمھُ   فيھ  ْجري من ال�ائنات، وتثبي��ا �� م�اٍن ما يَ 
ْ

فاياٍت  عل��ا  ُحك
ُ
َو ن

ْ
فاياٍت ِتل

ُ
ُم، َون

َ
�اك

َ
�
َ
 ت

ً
ثا

َ
ْ�جيِلِھ ُجث

َ
، ِلت

َجَبِل. 
ْ

 ا�
َ

ف
ْ
ل

َ
َعَدِم الّساِكَنِة خ

ْ
ِة ال  �� ِضفَّ

من - عليھ  تدّل  ما  مع  فتتناسب  الفعلّية  ا�جمل  وحدوِث   وأّما  وهو  تجّدٍد  من  ما  ،  ا�حياة  تقتضيھ 

 واألحياء �� هذا املقطع الّزاخر.ُعّ�� ��ا عن رموز ا�حياة  حركّية 

(�جاعة   باب   ��  
ً
فصال جّ�ي  ابن  لھ  أفرد  ما  وهو  ا�حذف،  خصيصة  استعمل  اعر 

ّ
الش أّن  و��حظ 

ئَق ِبِجناَزةٍ 1العر�ّية)
ّ
ُحْزِن �� ما �شبھ الّتأب�ن الال

ْ
ْن قاَل:  ،، فصّور جوَّ ا�

َ
ِلَك َ�ْعَد أ

َ
..". و�أ�ي   وذ

ُ
"ها ُهَو الرَّخُّ َ�ْ�ِبط

ْرِض   ر ا�جّو ا�حز�ن:تصو�
َ
� األ

َ
ِت الّراِهباُت:/ (َسالٌم َع�

َ
/ قال

ْ
ْرَحَ��ا الّداِكَنة

َ
ْمِس ط � الشَّ

َ
قي َع�

ْ
ل

ُ
ْحُب ت !)".  2"َوال�ُّ

 
ً
:لھ  فينتقل �عد هذا القول إ�� مخاطبة الّرّخ مسائال

ً
 محاّجا

 
َ

ف
ْ
ل

َ
 خ

ُ
ة َبديَّ

َ
ْ��ا َمخاِلُبَك األ

َ
 َحَمل

ً
ة

ّ
: كم جث �ا الرَّخُّ ُّ�

َ
َجَبْل؟؟...". ومكمن ا�حذف هو قبل هذا ا�خطاب"يا أ

ْ
  ،  ا�

ة  إذ تقت��ي الّتكملة املنطقّية، واملشهد، واملوقف الّدرامّي أّن  
ّ
 �عد هبوطھ حمل جث

ّ
الهامدة    � د�سم�الّرخ

 . الّساخنة، وألقى ��ا خلف ا�جبل –

 يضيف 
ً
اعر توظيفھ واستثماره �ان حذفا

ّ
ذي أحسن الش

ّ
وال    -وقد يمكن القول: إّن مثل هذا ا�حذف ال

عر ا�جّيد، ويس�� إليھو إ�� ا�حقل الّدال��؛    -ينقص ِ
ّ

 ما يرومھ الش
ً
ذي كث��ا

ّ
 ال

َ
ُز ��ا الّتكثيف  ،خصيصة ُ�َعّزِ

خرى فلعّل هذا    هذا من جهة.
ُ
املبدُع متلّقيھ، و�تيح    فيھ   �ّي يح��مصدوٌر عن موقف ضما�حذف  ومن جهة أ

 
بو الفتح،  - 1

ٔ
)، تحقيق، محّمد علي الّنّجار، مصر، الهيئة المصرية العامة للكـتاب، لخصائصاهـ)، (392 -(عثمان ابن جني، ا

بعة الّرابعة، ص ص 
ّ
 . 384-2/362الط

َعاِلي،اقتباس المعنى مّما ورد في اإل - 2 َمْجُد ِ� ِفي اال�
ْ
ى نجيل: "ال

َ
ْرِض  َوَعل ُم، اال�

َ
ال اِس  الس� ُة". [( َوِبالن� َمَسر�

ْ
 ].14: 2إنجيل لوقا) ال

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=52&chapter=2&q=%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=52&chapter=2&q=%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=52&chapter=2&q=%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)46( 

 يحسن    ،لھ إم�ان مشاركتھ الّتجر�ة اإلبداعّية
ً
 وراء تلّقٍ واستقباٍل أمثل�ن ي�ون ف��ما املتلّقي إيجابّيا

ً
سعيا

 أصمَّ  
ً
ُنُھ تلقينا قَّ

َ
 ُيل

ً
ْعَ�ى.و أبكَم و استقباَل األثِر، ال سلبّيا

َ
 أ

  املقطع الّرا�ع: -
ٌ
ُل م��ا املقطع ف�ي: :�ّل األساليب فيھ خ��ّية

ّ
�ي يتش�

ّ
 أّما ا�جمل ال

واحدة: -1 اسمّية  اآلُن    جملة  ُرُك 
ْ
ت

َ
أ �ي  َك   -"إنَّ

َ
ل

ْ
ديْم"  -ِمث

َ
ق

ْ
ال متّممة   َبْي�ي  ف�ي  القول،  مقول   �� واقعة 

ُرُك اآلَن    �جملة فعلّية، ��:
ْ
ت

َ
�ي أ َجْر/ إنَّ ر�اِت ال�َّ

ْ
ساِقِط ِمْن ِذك

َ
ت
ُ ْ
َوَرِق امل

ْ
ُت ِلل

ْ
ل

ُ
َك   -"ق

َ
ل

ْ
ديْم".   -ِمث

َ
ق

ْ
َبْي�ي ال

ُرُك" كما أّن خ�� (إّن) ف��ا وقع جملة فعلّية
ْ
ت

َ
ها ُمضارٌِع َيُدلُّ ع�� ا�حدوث والّتجّدد. "أ

ُ
 ِفْعل

 لـ(إّن)   -2
ً
ُرها –ا�جمل الفعلّية خمس، إحداها تلك الواقعة خ��ا

ْ
ضمن ا�جملة االسمّية    –آنًفا   الوارد ِذك

 الوحيدة �� املقطع األخ��. 

   األقربليُل  والّتع
ً
ة َ��يَّ

َ
ِع خ

َ
ْقط

َ ْ
ساليِب امل

َ
ّلِ أ

ُ
ْوِن �

َ
ِة �� � حَّ � الّ�ِ

َ
 َيْحِمُل    ،ِإ�

ً
ْقر�رّ�ا

َ
 ت

ً
َع جاَء اْعِ��افا

َ
ْقط

َ ْ
نَّ َهذا امل

َ
أ

ّياِتِھ 
َ
ما �� ظاِهِرهِ   ،�� ط

َ
ْحصيٌل    ،ك

َ
ِة، َوت

َ
ْعِرف

َ ْ
 ِمْن َجَ�ى امل

ٌ
ة  ِثماٌر ُمرَّ

ّ
اِعُر ِمْن َحقاِئَق ما ِ�َ� ِإال

ّ
ْيِھ الش

َ
ِإل ما َوَصَل 

واِقِع.
ْ
ال ِل، وَ �ّن  وَ   ِ�ِجناَيِة  َنقُّ ِة، َوالتَّ

َ
َحَرك

ْ
ِبا�  

َ
ة

َ
ِبط

َ
ْرت

ً ْ
امل اِعِر 

ّ
 الش

َ
ة

َ
ناَسُب َوحال

َ
ت

َ
ت ِة فيِھ  ِفْعِليَّ

ْ
ال ُجَمِل 

ْ
َعَدِم  ِسياَدِة ا�

ِ��اِب.
ْ
ْرَ�ِة َواالغ

ُ
غ

ْ
ِق َوال

َ
ل

َ
ق

ْ
ياٌت َوُوجوٌه ِلل ِ

ّ
َجل

َ
َك ت

ْ
جاَ�َ�ِة    االْسِتْقراِر؛ َوِتل

ُ ْ
واَجَهِة َوا�

ُ ْ
ِ امل

ّ
ط

َ
ِكساُر خ

ْ
 فيِھ ان

ُ
َحظ

ْ
ما ُي�

َ
ك

الّساِبِق  ِع 
َ
ْقط

َ ْ
امل  �� ِه  شّدِ

َ
أ  �

َ
َع� �اَن  ذي 

َّ
االْع�ِ ،  ال ِم 

ْ
ُحك  �� ُهَو  ما  ِإنَّ ِكساُر 

ْ
االن َوَضْعِف  َهذا  ِة،  ْحدوديَّ

َ ْ
ِبا� �اِف 

واِقِع �� ُحْزٍن 
ْ
� ال

َ
ِكفاِء ِإ�

ْ
َوساِئِل َواِإلْم�اناِت، َواالْضِطراِر ِلالن

ْ
   ،ال

ُ
ْحِمل

َ
 ت

ْ
ِزها،   ھِإذ

َ
ْو �� َمْرك

َ
� َصَهواِ��ا، أ

َ
الّر�ُح َع�

 
ً
قي ِبِھ، َوحيدا

ْ
ل

ُ
 ت

ُ
 َحْيث

ّ
ى شاَءْت، َوال ُرُسوَّ إال

َّ
�

َ
ُھ أ

َ
ك َحرُّ

َ
    قال رفي  ت

ّ
َعلَّ إال

َ
ْ�ُ�. َول

َ
ْيَس غ

َ
َفِر ل قيُم َوَجواُز السَّ

ُ ْ
ُھ امل

ُ
ُحْزن

َتِمُل ْ 
ْ

ك
َ
 ت

َ
ة

َ
فاَرق

ُ ْ
رُّ ح�ن ال يقّر بالشاعِر امل

َ
ُھ، َوهَو داِئُب   ي�ون  ِبَم�ان هو  َم�اٌن، َوال َيق

ُ
 ِ�ُحْزٍن ُمقيٍم ُهَو ُحْزن

ً
نا

َ
َوط

َبْحِث َعْن َم�اٍن ُمْسَتحيٍل َ�عيِھ، َوَي�� ر 
ْ
ال �عدو أن ت�ون    – �� ��اية األمر    – ولعّل قصيدة د�سم��    وَحُھ.ال

ب 
ّ

، غ�� أّن هذا ا�حزن مرك
ً
 ورقة

ً
فھ سقوط ورق د�سم�� ورقة

ّ
 :م�حون و حلم يقظة، خل

ب؛ •
ّ

لھ حلم �� البار، استد�� فيھ أصدقاءه من الّ�جن، ف�ان الّتدا��    فهو مرك
ّ
ٍة، تخل

َ
ظ

َ
ھ حلم َيق

ّ
ألن

اكرة، واستد� 
ّ

 � طائر املوت ا�خرا�� ذي ال��اثن الّرهيبة، وقابلھ برموز ا�حياة. ا�حّر للذ

 داخل حلم.  متأٍتّ   ف��كيبھ
ً
 من �ونھ حلما

� �� هذا الّتكثيف الفّ�ّي. ولعّل ما يدعو لت�جيل نقطة   وهو م�حوٌن؛ •
ّ

ذي تج�
ّ
اعر ال

ّ
ب��اكم و�� الش

اعر هو توظيفھ لتقنيات سرد ا�حلم املستفادة من ال
ّ

فّن الّروائّي، واستثمارها لصا�ح إيجابّية للش

جملة ع�� جملة. ولعّل �، وال سّيما م��ا العاطفة  1ذلك أّن حروف العطف ندرت �� القصيدة  ،الّنّص 

واَيِة  جاٍه ُيْدَ�� �� الّرِ
ّ
اعر �� نّصھ، وال سّيما �� هذه الّنقطة أفاده من ات

ّ
ذي �جأ إليھ الش

ّ
هذا الّتنويع ال

  ة وهو “عبار ،   OF CONSCIOUSNESS. COURANT DE CONSCIENSESTREAMبـ(تّيار الو��)  

ليع�� عن اال�سياب املتواصل لألف�ار واملشاعر داخل    W. Jamesأطلقها عالم الّنفس وليم جيمس  
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�عُد  من  األدب  نّقاد  واعتمدها  هن. 
ّ

�ل    الذ
ّ

الش هذا  �عتمد  ا�حديث  الّسرد  من  نمط  لوصف 

 . 1اال�سيا�ّي"

خرى  
ُ
اعر ع�� وسائل أ

ّ
البدل، وا�حال، وأدوات الّتنبيھ، وخصيصة ا�حذف، وغ��  ع�� غرار  واعتمد الش

ذي هو  
ّ
 أخرى وسيلة للّتعامل مع املوضوع ال

ً
، ومّرة

ً
 موضوعا

ً
ذي �ان مّرة

ّ
ذلك مّما يتناسب وطبيعة الّزمن ال

ا �انت القصيدة    من.الزّ 
ّ
ھ املسافة    –�� وجٍھ من وجوهها    -ومل

ّ
، قد يمكن الّتعب�� عنھ بأن  ل��زٍخ َزَم�ا�ّيٍ

ً
رصدا

مل دنقل وداَع عاٍم، 
َ
�ي تناول ف��ا أ

ّ
ِة د�سم�َ� الهاِمَدِة الّساخنة.  وتلّقيالفّنّية ال

َّ
َر من خالل ُجث

َ
 آخ

 : في الّتشکیل الفّنّي -3

 : سیقي والّصوتيالّتصویر والّتلوین المو

وا�جما�ّ�،    الفّ�ي  شكيل 
ّ
الت مس��دفة  معھ  حوار   �� للّنّص  ا�جمالّية  بالّت�و�نات  املتبّقية  الّسطور  ع�ى 

ُ
�

اعر �� إقامة نّصھ و�نائھ ع�� عينھ حّ�ى أ�شأه  
ّ

�ي اعتمدها الش
ّ
 الّضوء ع�� الوسائل والّتقنيات ال

ً
طة

ّ
ومسل

 َعْن ذلك    -إ�شاًء. وسُيعَمل  
ً
ْضال

َ
بل ع�� الّنظر إ�� الّتصو�ر واإليقاع والّتلو�نات البصرّ�ة واملوسيقّية،    –ف

، وتضاّم ال�لمات واألصوات، وعالقا��ا. و 
ً
 عموما

َ
 ا�ِحّسّية

املنمنمات،    الّنّص لوحة فسيفسائّية شاملة ك��ى، أجزاؤها لوحات أصغر، فُصغرى من  �ان  فإذا ما 

عرّ�ة، أو املنمنمات ا ِ
ّ

  وقطع الفسيفساء الش
ٌ
 جمالّية

ٌ
ّلٍ ِمْ��ا َوظيفة

ُ
، ِل�

ً
 متجاورة

ً
 صغ��ة

ً
ل وحداٍت فّنّية

ّ
�ي تمث

ّ
ل

ھ   ِ
ّ
َل من مجموع ذلك �ل

ّ
ذي يتضامُّ فيھ هذا ا�حشُد من األجزاء الّنابضة حّ�ى يتش�

ّ
ّلِ ال

ُ
 ِضْمَن ال�

ٌ
ة

ّ
مستقل

اال  طر�ق  عن  ا�جهات،  شّ�ى  و��   ،
ً
وهبوطا  ،

ً
صعودا و�وُ��ا،  الك��ى،  وحة 

ّ
الل بالّتفصيالت  فضاُء  هتمام 

ة  
ّ
�ي قد ت�ون بالغة الّدق

ّ
وحة الك��ى    -إذا ما اقت��ى املوقف ذلك–الّت�و�نّية ال

ّ
إذ يمكن الّنظر إ�� هذه الل

ي   ر�َد اإل�غاُل �� تق��ّ
ُ
أ ّية. و�ذا ما 

ّ
 بت�امل عناصرها �� وحدة �ل

ُ
وحة

ّ
 من �عيد تظهر ف��ا الل

ً
املة نظرة

ّ
الش

 ال ي�ادُ الّتفصيالت وتتّبعها، فيمكن ا
ً
   الق��اُب أك�َ� فأك�َ� حّ�ى �غدَو املتلّقي جزءا

ُ
م��ا. وهذا الّنوع من    يتجّزأ

وعز�َز   ،
ً
نادرا يظلُّ  مطمٌح  ع��   الّتلّقي  ْقتصر 

َ
ت ال  َدواٍت 

َ
ِبأ ِح 

ّ
س�

ّ
الت ضرورة  من  املتلّقي  من  بھ 

ّ
يتطل ملا  املنال 

ما �ستلزم  
ّ
قا�ّ� واملعر�ّ� فحسب، و�ن

ّ
 عَ – ا�جانب الث

ً
ْضال

َ
    –ْن ذلك ف

ً
 جمالّية، وذائقة

ً
، وتر�ية

ً
 فّنّيا

ً
إحساسا

ذي �عيد �شكيل الوقائع بما يناسبھ حّ�ى تصبح وقائعھ  
ّ
ق ال

ّ
، تتيح هذه األدوات للعمل الفّ�ّي ا�خال

ً
مرهفة

ِلَك ا
َ

ِبذ َوِخداِعها  ِ��اِقها، 
ْ

َواخ �اِت، 
َ
ل
َ
امل أو تراسل   ، َحواّسِ

ْ
ا� َدِر هو أن يتالعب بحواّسھ عن طر�ق تراُسِل 

َ
خ

ْ
�

واِقِع 
ْ
ِبال َوْهُم 

ْ
ال َل 

َ
َيَتداخ ى  َح�َّ  

َ
ة يَّ َفّنِ

ْ
ال  

َ
ْتَعة

ْ
امل ْدَ�� 

ُ
ت �ي 

َّ
ال غاِمَرِة 

ْ
ال َوِة 

ْ
ش

َّ
الن َك 

ْ
ِتل ْو 

َ
أ ذيِذ، 

َّ
َبْيَ�ُ�ما،  الل ُحدوُد  ال 

َ
ف  ،

 
َ
� ن

َ
يُّ َع� َفّ�ِ

ْ
َعَمُل ال

ْ
ِلَبُھ ال

ْ
ى َ�غ ِقِن َح�َّ

َّ
ّقي الل

َ
َتل

ُ ْ
َدى امل

َ
 ل

ً
ِ�جاِن َمعا

َ
ُفؤاُد؟  َيْم�

ْ
َبَصُر َوال

ْ
ْمُع َوال ُل السَّ

َ
غ

ْ
ِإالَم َسُيش

َ
ْفِسِھ. ف

؟
ً
، أو ُجْزئّيا

ً
ّيا ِ

ّ
ل

ُ
ّيا اْسِتالَ��ا �

َ
َتغ

َ
ٍة ت

َ
ْسَتماُل �� ُمحاَول

ُ
، و� َحواسُّ

ْ
ْنفُر ا�

َ
 َوِ�الَم َستْست
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ولى، 
ٔ
بعة اال

ّ
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ما ينطوي ع�� رهاٍن فّ�يٍّ بناء ع�� ما تأّسس،   
ّ
 هو من الّصعو�ة بم�اٍن،  ال ُبدَّ من االْع��اف بأنَّ ما َسَبَق إن

) �يُّ 
ُ
ُبْح�

ْ
ال ِفْتَنِ��ا   �� عوا 

َ
َوق َمْن  َحَد 

َ
أ لعّل  ة 

ّ
 فذ

ٌ
 جمالّية

ٌ
 مغامرة

ً
آٍن معا  �� ھ 

ّ
أن هـ) �عد مقتل  284  –   206كما 

ل (
ّ
ذي انت�ى بھ املطاف  247  -املتو�

ّ
اعر إ�� لوحة إيوان كسرى �� قصر ممدوحھ ا�خليفة ال

ّ
هـ)؛ فقد رأى الش

 روَحُھ.إ�� أن أزهق 
ُ
ة

َ
َتل

َ
 الق

املعركة، وتجسيد   الّناطقة عن  املشاهد  تضّمنتھ من  وما  الفّ�ّي،  اإلبداع  آيات  من  وحة 
ّ
الل  �� ما  ف 

ّ
خل

اعر  
ّ

الش �� نفس   
ً
 عميقا

ً
أثرا �� مختلف شؤو��م العسكرّ�ة وأحوالهم ف��ا  �� اإل��ام    أوقعھُ أعمال ا�جنود 

   ،ا�جمال الفّ�يّ   إليھ الذي يطمح  
ّ
، فيذكر معركة أنطاكّية  1 أن راح يصفهم �� سينّيتھ املشهورةفلم يملك إال

ِس بينما املنايا مواثل من �ّل  
ْ
َرف ب�ن الّروم والفرس، وكيف يقود أنوشروان صفوف ا�جيش الفار��ّيِ تحت الّدِ

 الفّنّية
ُ
وعة َك روَحُھ الرَّ

ّ
مطلقة مجّردة  ا�خفيف، والقافية  من  : [  2جانب، فيقول �� وصف العراك، وقد تمل

 متواتر ]من الّرِدف والّتأسيس 

ماِض َجْرِس   َوِعراُك الّرِجاِل َبْ�َن َيَدْيِھ  -25
ْ
فوٍت ِمْ�ُ�ْم َوِ�غ

ُ
 �� خ

ْ�ِس   ِمْن ُمشيٍح َ�ْ�وي ِ�عاِمِل ُرْمٍح  -26
ُ
ناِن ِب�  َوُمليٍح ِمَن الّسِ

ُ�ْم ِجدُّ  -27 َّ�
َ
 الَعْ�ُن أ

ُ
ِصف

َ
ْحيات

َ
ْرِس   أ

ُ
 خ

ُ
ُهْم َبيَ�ُ�ْم ِإشاَرة

َ
 ٍء ل

ى -28 ْمِس   َ�غَت�� ف�ِ�ُم اْرِتياِ�َي َح�َّ
َ
ّراُهُم َيداَي ِبل

َ
َتق

َ
 ت

إ�� هذا ا�حّد   بلغتھ لوحة أوقعت اإل��ام ع�� متلّق��ا  البيت    –فأّي مبلٍغ من ا�جمال  �� هذا  وال سّيما 

�ي نطقت بحيا��م؟! حّ�ى راحت أناملھ تتقّرى �خصّيات ال –األخ�� 
ّ
وحة ال

ّ
 ل

 بحواّسِھ؛  
ُ
وحة

ّ
الل  هذه 

َ
صف بھ متلّقٍ �أ�ي عبادة الوليد حّ�ى �عبث

ّ
وأّي مبلٍغ من األحاسيس املرهفة ات

إّياها؟! َوْصِفِھ  ِمْن   
ً
َعَبثا بحواّسنا   

َ
َيعيث

َ
لدى    ف ا�حواّس  بخر�طِة   

َ
الَعَبث دنقل  أمل   

ُ
محاولة �انت  فكيف 

عناص ب 
ّ

رك ى 
ّ
وأ� هذه  متلّقيِھ؟  عالم  ت�و�نات  بناء  وأتقن  الّتوفيق،  أحرز  مدى  أيَّ  و���  الك��ى؟  لوحتھ  ر 

وحة �� عمومها ودقائقها؟ وعالم اعتمد؟
ّ
 الل

اعر ومدى قدرتھ ع�� براعة   
ّ

بالش للّنفاد، وهذا أمر مرهون  أو  للّتجّدد،  ھ قابل 
ّ
إذا �ان ا�جاز ثروة فإن

 ع��
ً
را

ّ
،    استعمالھ للمجاز. وقد عّول أرسطو مبك

ً
 كب��ا

ً
عرّي �عو�ال ِ

ّ
ا�جاز �� العملّية اإلبداعّية �� الفّن الش

ا�جّيد،  عر  ِ
ّ

الش مقّومات  عن  وا�ح  ببيان  صّرح  ھ 
ّ
إن حّ�ى  الّصدد  هذا   �� األهّمّية  من   

ً
كث��ا عليھ  ق 

ّ
فعل

ھ، فهو الّتجو�د �� صياغة
ّ
يء األعظم أهّمّية من هذا �ل

ّ
يء الوحيد  "ا�جاز". وهو ال  وعناصره: "... ولكن ال��

ّ
��

ھ آية العبقرّ�ة ألّن صياغة ا�جاز ا�جّيد تدّل ع�� موهبة بص��ّية  
ّ
مھ املرء عن غ��ه، إن

ّ
ذي ال يمكن أن يتعل

ّ
ال

 
بو عبادة الوليد بن عبيد ( -1

ٔ
)، تحقيق، الّصيرفي، حسن كامل، القاهرة، دار المعارف، ديوان البحترّي هـ)، (284 –  206البحتري، ا

بعة الّثالثة، 34 -العرب  [ذخائر
�
.1162 – 1152/ 2، ص ص 1977]، الط

ً
 . والقصيدة في سّتة وخمسين بيتا

 .1157/ 2نفسه، ص  -2
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بھ �� أشياء غ�� متشا��ة"
ّ

عرّي بأنواعھ ينطبق عليھ أن    .1قادرة ع�� إدراك وجوه الش ِ
ّ

و�ذا �ان الّتصو�ر الش

 عليھ
ً
عرّ�ة، فكيف طّبقھ أمل دنقل �� هذا الّنص؟   ي�ون تطبيقات للمجاز، وتجر�با ِ

ّ
 �� املمارسة الش

 ت�اد ت�ون القصيدة من هذا ا�جانب ع�� الّنحو اآل�ي: 

اِعر.  املقطع األّول: •
ّ

صان، والّر�ح، والش
ْ
غ

َ
َوَرق، واأل

ْ
 هو لوحة، عناصرها أر�عة ��: ال

ون الباهت وقد اصطبغت بھ األوراق املتساقطة!  
ّ
وحة هنا فهو الل

ّ
سمت بھ الل

ّ
ذي ا�

ّ
ون ال

ّ
 أّما الل

 وأّما الّصوت فهو حفيف الّر�ح، أو صوت األوراق األخ�� املم��ج بحفيف الّر�ح.  

اعر ��
ّ

ف الّصمت  ،الّتعب�� عن الّصورة الّصوتّية  وقد أجاد الش
ّ
ھ وظ

ّ
هو الوجھ اآلخر من  الذي    ذلك أن

 
ً
ل معھ زوجا

ّ
يمث ما  أو هو  استحضاره،    ،الّصوت،  أو  اآلخر،  حضور  بمعزٍل عن  أحدهما  تصّور  يمكن  فال 

عة املتتا�
ّ
عة �� الّسطر  وتصّوره. كما عمد إ�� رسم صورة الّصمت ضمن الّصورة الّصوتّية بتلك الّنقاط املتقط

املقطع. من  ا�ي 
ّ
��    الث  

ً
طر�قة شبيھ 

ّ
الت اعتماد  هذا  ففي  االضطراب،  من  أو  الّر�ح،  من  العمر  ي�ون  وأن 

عي
َ
ذي �

َّ
ياِع ال  ِبالضَّ

ً
فوعا

ْ
ُعْمِر َمش

ْ
َق َهذا ال

َ
ل

َ
َن ق َضمَّ

َ
َبليِغ، َوهَو ما ت

ْ
بيِھ ال

ْ
ش

َّ
َر ِبالت ْد َصوَّ

َ
ُھ َهِذِه  الّتْصو�ر، َوق

ُ
ش

 
ُ
ة

َ
َوَرق

ْ
واِهَدُه.ال

َ
ماراِت َمْوِ��ا َوش

َ
عيُش فيِھ أ

َ
ْو �

َ
ُھ    ، أ

ُ
ذا اْسِتعاَرت

َ
�اِب ِجواَرُه، َوك

ُّ
ِ��اَش ال�

ْ
َوَرِق اف

ْ
َوْهَو ِإِذ اْسَتعاَر ِلل

اِت 
ّ

 َعِن الذ
َ

َبْحث
ْ
ها ال

َ
ِة.  ،ل ِنيَّ

ْ
ك

َ ْ
� َسبيِل االْسِتعاَرِة امل

َ
ما َع� ِإنَّ

َ
ِلَك ُيقاُل َعِن اْسِتعاَرتِ   ف

َ
ُل ذ

ْ
ْ�َن"،  َوِمث

َ
عال

َ
��َء: "�

َ ْ
ِھ امل

ِ��اِب.
ْ
ياِع َواالغ  َعِن الضَّ

ً
 ِكناَية

ُ
ة

َ
 الّساِبق

ُ
ة نيَّ

ْ
ك

َ ْ
َنْت االْسِتعاراُت امل َضمَّ

َ
قاصيِص. َوت

َ
 األ

َ
 َوِرواَية

ُق  
َّ
ِة: باملوسيقىَوفيما َيَتَعل  الّداِخِليَّ

ماِ�َي   •
َ
ِع ث

َ
ْقط

َ ْ
ُق إيحاَء  فقد تواتَر صوُت الّتاِء َوْحَدُه �� امل ْوِت ما ُيَحّقِ راِر َهذا الصَّ

ْ
ك

َ
َعلَّ �� ت

َ
؛ َول

ً
ة  َمرَّ

َ
َرة

ْ
َعش

تا��. تاُ�ِع َوالتَّ  التَّ

؛ ولعّل   •
ً
 وثالث�ن تكرارا

ً
و�لة فبلغت تكرارا��ا واحدا

ّ
الط دود، و�� األصوات 

ُ ْ
امل ِو 

َ
أ ة، 

َ
و�ل

َّ
الط َحَر�ات 

ْ
ا�

ال و�لة ع�� مدار 
ّ
الط با�حر�ات  املتحّققة  املدود  ھ  ك��ة 

ّ
�ل املقطع  -ّنّص  �� هذا  زفرات    –وال سّيما 

�� الوقت  ، و��  الّراحة مّما �عانيھ من اغ��اب وهّمٍ للبحث عن  ينف��ا، ومحاوالت متكّررة  محزون 

 نفسھ مدعاة إ�� أن تبعث الّراحة �� نفس املتلّقي.

قاق هذا من أثر  وقد ينضاف إ�� ما سبق اإلملاع إليھ قولھ: "راحة الّروح"، وما حّققھ جناس االشت •

فظ من
ّ
، �� س�ٍ� إ�� ما يحّققھ الل

ً
 "الّروح".   لـ "راحة" صو�ّيٍ نف��ّيٍ �� آٍن معا

الثا�ي:   • َرُب.املقطع 
ْ

ش
َ ْ
امل ْهَو 

َ
ف ف��ا  َر 

َ
آخ َم�اٍن  ِمْن  �اَن  َوِ�ْن  ِبِھ،  َت�ي 

ْ
ن

َ
َوت ْجِن  الّ�ِ من  تبدأ  أّما    لوحة 

ف�ي: وحة 
ّ
الل اعر  عناصر 

ّ
املشرب  .الش  �� اعر،  .وا�خدم 

ّ
الش هم    وأصدقاء  األصدقاء  ��  وهؤالء 

 
ً
.وقد جعلهم الشاعر  .الّ�جن حقيقة

ً
يوفا

ُ
اعر إّياهم ط

ّ
اقتيد األصدقاء   �� البار من استدعاء الش

  
ً
يوفا

ُ
، وهم فيھ ورق ثابٌت، غ�� أّن ا�حن�ن يأ�ي ��م إ�� املشرب ط

ً
ج��ة

ُ
إ�� الّ�جن حّ�ى استحال �

.
ً
ُم يجعُل األصدقاف  ُضيوفا

ُ
ء �ائناٍت أث��ّية، و�� فيھ �ائنات شعرّ�ة ال يقّيد حرك��م فيھ حديُد ا�ُحل
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ٔ
عر)، ترجمة وتقديم و1/322-384(ا كـتور إبراهيم حمادةق.م)، (فّن الّشِ نجلو المصرّية، تعليق، الد�

ٔ
م، 1983، مكـتبة اال
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حون.
ّ

ْرِب    الّ�جن، وال خرسانُتُھ، وال حّراُسُھ املس�  إذ ال يقطُع لقاء الشَّ
ً
يف �غدو أك�� دفئا

ّ
ولعّل الط

اعر    –
ّ

 �� �خص الش
ً
 متحّققا

ً
 األصدقاء أم جسدا

َ
 تصفيق ا�خدم املتعب-سواء أ�انوا طيوف

ّ
�ن، إال

 مثلهم، ومعهم.
ً
 طيفا

ّ
ھ لم يكن إال

ّ
اعر أن

ّ
 فيدرك الش

اعر املع�ى، وجّسده �� هذا املقطع؟ 
ّ

 فكيف صّور الش

م الّداللة   
ّ
ي�حظ استعمال الكناية وغلب��ا مع اإلرداف والّتوا�ع، و��؛ أي اإلرداف والّتوا�ع: "أن ير�د املت�ل

فظ الّداّل عليھ، ا�خاّص بھ
ّ
، و�أ�ي بلفٍظ هو ردفھ وتا�ٌع لُھ، فيجعلھ عبارة عن املع�ى ع�� مع�ى، في��ك الل

ذي أراد"
ّ
شب��1ال

ّ
إذ اشتمل املقطع ع�� �شب���ن بليغ�ن، غ�� أّن    �ن، ثّم االستعارات املتضّمنة كنايات، فالت

بة: 
ّ

 صورة مرك
ً
الن معا

ّ
شب���ن �شك

ّ
 هذين الت

َجْ�َ�ِة ِ� 
ُ

� �� 
ً
 ثاِبتا

ً
ْصَبحوا َوَرقا

َ
ُت: ها أ

ْ
ل

ُ
 ْجْن" "ق

شب���ن.
ّ
، تحقيٌق للت

ً
، والّ�جِن �جرة

ً
 ف�وُن األصدقاِء ورقا

 : اآلتية�ن فهو الّرموز أّما ما تحملھ الّصورة م��ما مجتمعَ  

ب عليھ فقُد  -
ّ
 وّ�ة من معاناة.الهُ  الورق: و�رمز إ�� ا�خّفة �� الوزن، و�الّتا�� إ�� خّفة امل�ان، وما ي��ت

بات: و�رمز إ�� وطأة  -
ّ
 الّزمن وثقلھ ع�� امل�جون�ن، وع�� من ينتظرهم.الث

ِصَد إ�� الوقوف ع�� صور املقطع، بلَھ الّرموز، وما تحملھ من دالالت، فلعّل بيا��ا �� ا�جدول  
ُ
و�ذا ما ق

 الّتا��:

 الّداللة الّرمز 

 شوق الشاعر إ�� �حبھ. "يقبلون" 

كر�ات.  "لنشرب �أس�ن"
ّ

 الذ

ت الّساعة 
ّ
انية" "دق

ّ
ر الوقت.  الث

ّ
 تأخ

 طول وقت خدمة العمل.  "صّفق ا�خدم املتعبون"

 الّتنّبھ من زمن ا�حلم، والعودة إ�� الواقع.  "فاختفى أصدقائي" 

 الفرح، واالستبشار، وطيب املعشر. "وهم ي�ح�ون" 

 الّصمت والغياب.  "انقطع ا�خيط ما بيننا واستطال الّس�ون"

 ار�خ. التّ  "�ان ما بي��م ذكر�ات" 

ْدُح واملشّقة.  "وخ�� مر�ر" 
َ

 الك

 الهموم. "م�حة حزن" 

ف" 
ّ
لم واآلالم.  "الّزمن املتوق

ّ
 الظ

 ظلم الّ�جن وال منطقّيتھ.  "ردهات ا�جنون" 

 
بوهالل ( - 1

ٔ
بو كـتاب الّصناعتين، الكـتابة والّشعر( هـ)، 395  -العسكرّي، ا

ٔ
)، تحقيق، البجاوي، علي محّمد، وإبراهيم، محّمد ا

 .350م، ص  1986هـ،  1406العصرّية، د. ط، بيروت، المكـتبة  –الفضل، صيدا  
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من ب�ن املقاطع �� تكرار ا�حروف    فيھ أع�� �سبةوأّما من حيث الّتصو�ر الّصو�ّي �� املقطع فقد تحّققت  

األسلّية (س، ص، ز) وما تحّققھ هذه األصوات الّصف��ّية من إشاعة جّو الّصداقة والّصديق، وما بي��م من  

.  13همٍس وسمر؛ إذ بلغت تكرارات األصوات األسلّية فيھ /  
ً
 / تكرارا

الث  املقطع •
ّ
ف��ا �لٌّ من  فيتالمح  ات الّتصو�ر،  هو مشهٌد غ�يٌّ �� لوحة كب��ة، �عّددت ف��ا آليّ   :الث

�خيص والّتجسيد واالستعارة و�تعانق، من مثل: 
ّ
 الت

 "ها هو الّرّخ ذو ا�خلب�ن": استعارة تصر�حّية مجّردة، وف��ا تخييل، وتجسيد، و��خيص. -

ة د�سم��.  -
ّ
ة د�سم��...": استعارة مكنّية تخييلّية وتجسيد، والّتجسيُد �� جث

ّ
 "... يحوم ليحمل جث

ا الّساخنة": كناية عن مفارقة ا�حياة" -
ً
 . حديث

 "الّ�حب تلقي": استعارة مكنّية.   -

املشّبھ،   - ف��ا  رحة، فحذف 
ّ
بالط الغيوم  ف��ا  حة، شّبھ 

ّ
تصر�حّية مر� استعارة  الّداكنة":  "طرح��ا 

حت االستعارة بوصف املستعار منھ (املشّبھ بھ)  
ّ

باملشّبھ بھ، ور� ة    - وصّرح 
ّ
بالّداكنة    -وهو ا�جث

ذي هو امتداد لروح الّنّص، هو الوجھ اآلخر للون  ف
ّ
ون ال

ّ
هذا الوصف املعّ�� عن ا�حزن، وهذا الل

 األوراق الباهتة �� ابتداء القصيدة.

 . 2تضّمن��ا هذه الّصالة 1"سالٌم ع�� األرِض": استعارة تمثيلّية -

ة حمل��ا...": كناية عن اإلماتة.  -
ّ
 "كم جث

 "الّضّفة الّساكنة": كنايتان عن الفناء، والّتغييب.  "خلف ا�جبل"، و -

 ف�ّل رموز املوت املذ�ورة ال �عدو �و��ا كناياٍت عنھ. 

 و�ّل صور ا�حياة املذ�ورة �� �� ا�حّصلة مرتبطة با�حركة الّنابضة والّدفء وا�جمال. 

ھ
ّ
ھ يتلّقى الّنفايات تلو الّنفايات، وأن

ّ
من��ٌع من األشياء ا�جميلة، فأراده   و�بقى الّتصو�ر الّسل�ّي للموت بأن

 أن ي�ون �� خطابھ إّياه كما �� الّرموز ودالال��ا اآلتية: 

 

 
ريد   –لدى البالغّيين-هذا مجاٌز مرّكب يسمى  - 1

ٔ
ّن وجهه منتزٌع من متعّدد على سبيل االستعارة؛  فقد ذكر المشّبه به وا

ٔ
الّتمثيل، ال

ّية كما هو طريق االستعارة، وما دام استعماله على سبيل االست
ّ
عارة، ال على سبيل الّتشبيه، وال في المشّبه، وترك ِذْكر الّشبه بالكل

ن تكو
ٔ
ّن االستعارة يجب ا

ٔ
مثال؛ ال

ٔ
؛ فلّما استعمله على سبيل االستعارة ال تغّير اال

ً
؛ ولكون المثِل تمثيال

ً
صلّي يسمى مثال

ٔ
ن  معناها اال

ذي تضربه تذكير 
ّ
 منه عارّيًة؛ فلهذا ال ُيلتَفُت إلى المثل ال

َ
ِخذ ذي هو حّق المشّبه به ا�

ّ
، بل إّنما  لفظ  ال

ً
، وإفراداً وتثنية وجمعا

ً
نيثا

ٔ
و تا

ٔ
اً ا

ُر إلى مورد المثل. ويمكن القول في عبارة الّشاعر
َ
رض" ُيْنظ

ٔ
تي لم تستعمل لإلخبار؛  "سالم على اال

ّ
إّنها محمولة على الخبرّية ال

نه استعملها بإرسال المثل. للتفصيل ينظر:  
ٔ
 فالغرض منها إظهار الحزن والّتحّسر، كما ا

تحقيق، الّدكـتور عبد الحميد   )،المطّول، شرح ّتلخيص مفتاح العلومهـ)، (792 -ّتفتازاني، سعد الّدين مسعود بن عمر (ال - 
ولى، 

ٔ
بعة اال

ّ
 . 605م، ص2001- هـ1422هنداوي، بيروت، دار الكـتب العلمّية، الط

حمد(الّدكـتور)، ( -
ٔ
بعة الّثانية، )، بيروت، مكـتبة لبمعجم المصطلحات البالغّية وتطّورهامطلوب ا

�
 .95-94م، ص ص 1996نان، الط

 ]. 14: 2) لوقا إنجیل([سبقت اإلشارة إلى موضع االقتباس المعنوّي من اإلنجيل:  - 2

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=52&chapter=2&q=%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=52&chapter=2&q=%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 الّداللة الّرمز 

 عن مالمسة الفرح العذب" 
ً
 ا�حزن والغضب  "عاجزا

 ا�حزن وا�حقد "عن أن تبّل جناحك �� مطر القلب" 

ة الفاتنة" 
ّ
 القسوة  "أن تتطّهر بالّرق

 كب��ة ترسم صورة  غ�� أّن الصور  
ً
ل لوحة

ّ
الفسيفسائّية �� هذا املقطع �عّددت، وتقار�ت، و�شا��ت لتش�

 �� الّنفس.
ً
، وأعمق أغوارا

ً
، وأبقى أثرا

ً
 الفكرة ع�� نحٍو أك�� تأث��ا

  ) ا�حلقّية  ا�حروف  أصوات  سادت  املقطع  هذا  )،  55و�� 
ً
(ت  تكرارا االستعالء  حروف  ).  33ل��ا 

ً
  تكرارا

ا�حلقية أو مغامرة    فا�حروف  �� رحلة  الّنفس  إ�� استغوار  أو �س��  املطروَق، وتحّقق  واملوضوَع  تتناسب 

جِة.
ّ

عا�
ُ
��ا عمُق القضّيِة امل

ّ
 الّدا�َ� إ�� مواجهِة املوِت ومقابلِتِھ    يتطل

َ
أّما حروف االستعالء فتتناسُب واملوقف

 وعقيدة قائم�ن ع�� �غي��  
ً
ٌع من شاعٍر �عتنق فكرا

َّ
العالم، ال ع�� مجّرد تفس��ه من ناحية،  وهذا أمر متوق

خرى.
ُ
ِة من ناحية أ

َ
ْينون ِض َوالدَّ

ْ
ف ُھ �� نفسھ ِمْن ِقَيِم الرَّ

ُ
ِرَ�ُھ و�ْحِمل

ْ
ش

ُ
�جٌم وما أ

ْ
 وهو ُمن

ا�ع: • ُل مشهُدُه، أو لوحُتُھ الّتصو�رّ�ة من العناصر اآلتية:  املقطع الّر
ّ
 و�تش�

 الورق املتساقط.  -1

اعر.  -2
ّ

 الش

 املقيم. حزنھ  -3

 جواز الّسفر.  -4

 .
ً
اعِر معا

ّ
 للوَرِق وللش

ً
ِت الّر�ُح خلفّية

َ
 َوُجِعل

وحة الّتصو�رّ�ة للمقطع ف�انت: 
ّ
�ي �� ت�و�نات الل

ّ
 أّما الّصور ا�جزئّية ال

 لها باإل�سان. -
ً
جر �ش��ا

ّ
كر�ات لل�

ّ
جر": استعارة مكنّية من استعارة الذ

ّ
 "ذكر�ات ال�

-  
َ

ق
ْ
ِك َبي�ي ال

ً
وفيھ محا�اة �حال    ،االقتالع عن األصل، وفقد الّسندبديم": �شبيھ يو��  "أترُك اآلَن مثل

 الورق املتساقط. 

الّضعف، والّ��افت، وا�عدام  ب "تلقي �ي الّر�ح": استعارة مكنّية تتضّمن كناية عن ا�خّفة. وف��ا إيحاء   -

 ا�حيلة. 

الّرسّو من لوازمھ. وف��ا    فحذف املشّبھ بھ، وأبقى  ،"أرسو": استعارة مكنّية من �شبيھ نفسھ �سفينة -

 إيحاء عدِم االستقراِر، والّتيِھ، واالستالِب.

�ّحل، واالغ��اب. -
ّ
 "ليس م�� غ�� حز�ي املقيم وجواز الّسفر": كناية عن تراكم الهموم، وال�

 ع�� أصوات املقطع الّرا�ع ما يأ�ي:  
ُ
 وُ��َحظ
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1- ،
ً
 تاّما

ً
 م��ا غيابا

ٌ
َر (غ،    حروف االستعالء: غاب عن املقطع أر�عة

َ
ك

َ
و��: (خ، ص، ض، ظ). و�ان أْن ذ

. وتكّرَر (ق) سّت مّرات.   ل�ّلٍ
ً
 واحدة

ً
 ط) مّرة

محدودّية   ع��  القاهرة  ا�جّبارة  القوى  �غلبة  اإلحساس  �سيادة  األصوات  هذه  أك��  غياب  ُل 
َّ
ُ�َعل وقد 

 اإلم�انات الفردّية وضعفها. 

هنورّ�ما لم يكن ليخطر ع��  –أّما ما �س���� االهتمام   
ّ

 مّرة واحدة،   –الذ
ّ
فهو عدم ورود صوت (غ) إال

 وهو الّصوت املو�� بالغياب.

 وقد تكّررت ا�حروف األسلّية (س، ص، ز) [الّصف��ّية]: أر�ع مّراٍت فقط.  -2

من   -3  
ً
نا�عا  

ً
توازنا ذلك   �� ولعّل  ذا��ا؛  (القاف)  تكرارات  ِعّدة  مّراٍت، و��  ستَّ  (الّتاء)  صوت  وتكّرر 

اعُر �� الّ��اية. الّتطامن مع ا�حالة
ّ

�ي آل إل��ا الش
ّ
 ال

وأّما ا�حروف ا�حلقّية فقد بلغت عّدة تكرارا��ا ثمانية وقد ترتبط أصوات هذه ا�حروف ا�حلقّية  -4

من موازاٍة الستغواِر أعماق الّنفس، وعمق قضّية االغ��اب،    – إلخراجها من مخارجها-بما �ستلزمھ  

��ا من مجامِع الفؤاِد، وَمجاِهِل ا
ّ

ْفِس. وتمك  لنَّ

و�لة (املدود   -5
ّ
الط �� هذا املقطع �انت ل�حر�ات  الُعليا من ورود األصوات   

َ
سبة

ّ
الن أّن   

ُ
َحظ

ْ
ُي�   –كما 

  
َ
مهما يكن إم�ان    – ا�حروف الهوائّية)، وقد بلغت تكرارا��ا خمسة عشر وهو ما قد يتناسب والّرغبة

 ما �� الّنفس، وراح��ا. –تحّققها  
ّ

 ببث

لم   ذي 
ّ
ال الّصوت  ھ  أّما 

ُ
 و�ون

ً
�� ذلك �ونھ حرفا الّنون، سواٌء  صوت  ة فهو 

ّ
�اف الّنّص  منُھ مقاِطُع  تخُل 

 
ً
عر    .تنو�نا ِ

ّ
بالش ذي ارتبط 

ّ
ال م 

ّ
�ن

ّ
وال� الّرن�ن،  املتلّقي من هذا الّصوت هو  أّوَل ما قد يخطُر ع�� قلب  ولعّل 

 ت�اُد تالزُمُھ ع�� مدى تراكم قرون تراثھ، ومخزون
ً
 ھ الّ�خم.العر�ّي حّ�ى ُعدَّ سمة

عرّي  ِ
ّ

 �� اإليقــــــــــاع الش

 لم تأِت من دون أّيِ   
ً
لعلَّ �سمية عدد من الّتفعيالت املتكّررِة ع�� �سٍق ما بانتظام �� علم الَعروض بحرا

قليٌل  أو  كث�ٌ�  شبٌھ  ساع 
ّ
اال� والعظيم  املوج  املتالطم  البحر  �سمية  من  فف��ا  ي�ون    ، قصٍد  البحر  أّن  ذلك 

 من
ٌ
مثل املوج، واملّد، وا�جزر، وت�ون ثّمة �� األعماق تّيارات �� تّيارات األعماق. فأين هما من    لسطحھ حركة

صيَدِة؟ 
َ

 إيقاِع هِذِه الق

ا�ي الّساكِن من الّتفعيلِة 
ّ
ْ�ٍن؛ وهو حذف الث

َ
 بجوازاِ��ا، من خ

ٌ
 واحدة

ٌ
ُھ تفعيلة

َ
نظُم ُسلوك

َ
ھ ت

ّ
؛ 1إّن الّنّص �ل

ْن) تص��  
ُ
ْن، أو إذالة؛ و��: "ز�ادة حرف ساكٍن ع�� اعتدال  أي (فاِعل

ُ
ِعل

َ
ْن ف

ُ
ِعل

َ
ْو... = ف

َ
 أ

ُ
ط

َ
ساق

َ
ت

َ
ْن)، مثل: ت

ُ
ِعل

َ
(ف

 ؛ أي (فاعلن) تص�� (فاعالن)، مثل: (اْضِطراْب)، و(اغ��اب). 2الّتفعيلة عند وتدها"

 
)، تحقيق، يحيــى، عمر، وقباوة، فخر الّدين (الّدكـتور)،  الوافي في الَعروِض والِقوافي هـ)، ( 576 - 472الّتبريزي، الخطيب ( - 1

بعة الّثانية، 
�
 .206م، ص1979هـ، 1399دمشق، دار الفكر، الط

 .207نفسه، ص  - 2
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 ع�� ذلك يمكن تقطيع املقطع األّول  
ً
ٍن عن تقطيع �امل الّنّص – وتطبيقا

ْ
ُمغ الّنحو    ي�ون ع��ف  – وهو 

 :اآل�ي

 
ْ
ْو راُق دي َسْمَ�َ�ْل باِهَتة

َ
 أ

ُ
ط

َ
سا ق

َ
ت

َ
 ت

 // /o   ///o    /o //o /o//o /o //o 

ْن 
ُ
ْن فاِعل

ُ
ْن فاِعل

ُ
ْن فاِعل

ُ
ِعل

َ
ْن ف

ُ
ِعل

َ
 ف

 ... ... ... ... .... 

ذي
َ
ل

ْ
ْ� ِر�ِحها ذل

َ
ِمن

ْ
 ُهَوُعْم رن

 // /o   /o/ /o   /o //o /o  //o  

 فعلن فاعلن فاعلن فاعلن  

ْن 
َ
ْصَنَحْت َبْ�َن أ

ُ
ُتْل غ

َ
ْل َوْرق

َ
��ُ

ْ
�
َ
  ت

 /o  // o  /o//o   /o / /o    /o //o  

 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

ْرِضُعْم 
َ
ها حافَتل أ

ُ
 راف

ْ
ط

َ
ال ِمَسأ

ُ
 تات

 /o  // o // / o /o/ /o   /o / /  o /o  //o  

 
َ
ْن ف

ُ
ْن فاِعل

ُ
ْن فاِعل

ُ
ْن فاِعل

ُ
ْن فاِعل

ُ
 ِعل

ِمَنْل ِإْضِطراْب 
ْ
 ُرن

 /o  //o    /o / /oo  

اِعالْن 
َ
ْن ف

ُ
 فاِعل

 
ْ

َعِنذ
ُ
ْي َيُ��ْل باِحثا �

َ
ِجوا ِرَي أ

َ
ِ�ْش ن

َ
�
ْ
اف

َ
 ف

 /o  //o    // /o  // /o   / / /o    /o / /o    // /o 

ْن 
ُ
ْن فِعل

ُ
ْن فاِعل

ُ
ِعل

َ
ْن ف

ُ
ِعل

َ
ْن ف

ُ
ْن فِعل

ُ
 فاِعل

 

�اْب 
ُ
 ذاِتَوْج َهْت�

 /o  //o    /o / /oo  

ْن فاِعالْن 
ُ
 فاِعل

قا 
َ ْ
ْ� ِوأل

َ
ْيَنن

َ
َعا ل

َ
 صيَصَعْن َو�

 // / o /o / /o   /o / /o  /o  / /o  

ْن  
ُ
ْن فاِعل

ُ
ْن فاِعل

ُ
ْن فاِعل

ُ
 فِعل
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 راَحِ�ْ� ْروِحَعْن 

 /o  // o /o  //o  

ْن 
ُ
ْن فاِعل

ُ
 فاِعل

ِ��اْب  
ْ
تْل ِإغ

َّ
ذ

َ
 ل

 /o  //o    /o / /oo  

ْن فاِعالْن 
ُ
 فاِعل

 ثاِبَتْھ. 
ْ

ُصِنث
ْ
غ

َ
 َوُعبو دْيَيِتْل أ

 // / o /o / /o   /o / /o  /o  / /o  

ْن 
ُ
ْن فاِعل

ُ
ْن فاِعل

ُ
ْن فاِعل

ُ
 فِعل

رى محتملة؟  
ْ

خ
ُ
 و�ذا �ان هذا تقطيَع املقطع األّوِل، أفليس من قراءٍة إيقاعّيٍة أ

�ي أساسها  
ّ
ال  ل�ان ع�� تفعيلة املتقارب 

ً
 وقبضا

ً
أّن �� تفعيلتھ األو�� خزما فلو قطع الّسطر األّول ع�� 

هوو   ،(فعولن) ال    ا�خزم  البيت  أّول   �� الّتقطيع""ز�ادة   �� ��ا  ا�خامس  فالقبض  أّما  ،  1ُ�عتدُّ  "سقوط  هو: 

 ع�� الّنحو اآل�ي: "تتساقط"، و��ون تقطيع الّسطر  ؛ فال ُ�ْعتّد �سقوط الّتاء األو�� من 2الّساكن"

 
َ
 ت

ْ
با ِهَتة

ْ
د�َسْم َبَرل

ُ
ْورا ق

َ
 أ

ُ
ساَق ط

َ
 ت

 //o/  //o /o   //o /o   //o /o   //o 

ْن 
ُ
عول

َ
ْن ف

ُ
عول

َ
ْن ف

ُ
عول

َ
عوُل ف

َ
عْل ف

َ
  ف

ُعْل  
َ
ف  =  (

ْ
(ِهَتة األخ��ة  حذف [فعووالّتفعيلة  ف��ا  ا   ]  حذف  هو  بالّتعر�ف  من  ا�حذف  األخ��  لّساكن 

 .3فا�حذوف ما سقط من آخره سبب خفيف ،)(فعولن)، ثّم �سك�ن الّرا�ع م��ا فتص�� (فعوْل 

ة �ستلزم حذف ساكن الّسب
ّ
. والقصر: عل

ً
ب ا�خفيف، و�س�ان  وت�ون (طراب) = (فعول) تفعيلة مقصورة

 .4متحّرِكِھ 

  مراً�� و�تطبيق جوازات تفعيلة املتقارب ع�� القصيدة مع إم�انّية قراءة تفعيالت �� أوائل �عض األسطر   

الّسطر األّول وذلك من مثل    �� الث:ف��ا (ا�خزم) كما �ان 
ّ
امن:    "هو عمر"  الث

ّ
والث والّسادس: "فاف��شن"، 

 "و�عال�ن نرو...".

(فعولن املتقارب    –)  وت�ون  تفعيلة  مقاطع    -و��  سائر  ُھ 
ُ
ومثل املقطع.  وزن  عل��ا  �ي 

ّ
ال  �� بجوازا��ا 

 القصيدة.

 
كـثر.211 – 209، 205الّتبريزي، نفسه، ص ص  - 1

ٔ
و ا

ٔ
 . وقد يكون الخزم بحرف ا

 .305الّتبريزي، نفسه، ص  - 2
 .306الّتبريزي، نفسه، ص  - 3
 .289)، م.س، ص ... معجم المصطلحاتينظر، وهبة، مجدي (الّدكـتور)، والمهندس، كامل، ( - 4
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ٌن من أدواتھ، و��   ِ
ّ

عرّي وهو قابٌض عليھ، متمك ِ
ّ

اعر �ان �ستعمُل الوزن الش
ّ

وُيستنتُج مّما سبق أّن الش

سم بالّ�حر، أو ت�اد، وهو قادٌر ��ا أن يخادع حوا
ّ
ُھ  مرونة إيقاعّية تت

َ
ُل ل سَّ املتلّق�ن، وهذه براعة فّنّية ��جَّ

، وعلوَّ كعب. 
ً
 اقتدارا

 واِحد 
ً
َبْحرا ْيَس 

َ
َول ِفِق)،  تَّ

ُ ْ
امل  

ُ
 (داِئَرة

ُ
خاِمَسة

ْ
ا�  �َ�ِ ٍة 

َ
�اِمل ٍة  ِإْم�اَن ُر�وِب داِئَرٍة َعروِضيَّ َر 

َّ
َوف ْد 

َ
نَّ  َوق

َ
أ ِلَك 

َ
ذ ؛ 

ً
ا

ْحَدِث 
ُ ْ
ِة ا�

َ
ْفعيل

َ
� ت

َ
ُھ َع�

َّ
ل

ُ
صَّ � ْن).  النَّ

ُ
�  (فاِعل

َ
، َوُدْرَ�ُتُھ َع�

ُ
ة

َ
َعميق

ْ
اِعِر ال

ّ
 الش

ُ
ة

َ
عر، َو�يقاِعِھ،    موسيقى  َوَمْعِرف ِ

ّ
الش

ُھ   صَّ
َ
ْت ن

َ
قاِفَيِة َجَعل

ْ
َعروِض َوال

ْ
َ�ي ال

ْ
نُتُھ ِمْن ِعل

ْ
ْحَدِث –وُمك

ُ ْ
ِة ا�

َ
ْفعيل

َ
َتقاَرِب)    –ِمْن ِخالل َجوازاِت ت

ُ ْ
خوِم (امل

ُ
� ت

َ
َع�

 
ُ
عول

َ
� (ف

َ
ْي َع�

َ
ْبُل؛ أ

َ
ْ��ا ق

َ
شاُر ِإل

ُ
َرى، َوْ�َ� امل

ْ
خ

ُ
ْمِكَنِة األ

ُ ْ
ِقراَءِة امل

ْ
ِر َعْ�َ� ال

َ
ظ � النَّ

َ
ْد َيْدعو ِإ�

َ
ذي ق

ّ
ْمُر ال

َ
ْن) َوَجوازاِ��ا؛ األ

نَّ فيھ
َ
� أ

َ
ِة َوُمحيِطها َع� َعروِضيَّ

ْ
ّصِ ِمْن إيقاعاِت َهِذِه الّداِئَرِة ال َتقياِن، َبْيَ��ما َبْرَزٌخ ال    ِلَهذا النَّ

ْ
َبْحَرْ�ِن َيل

ْ
َمَرَج ال

 َيْبِغياِن.

 : الخاتمة  -4

 إ��  �عد هذا الّتطواف �� نّص (د 
ً
�سم��) قد يمكن ��جيل �عض الّنتائج املستخلصة من َمخضھ وصوال

 ُز�دة مجملة �� ما يأ�ي، وأهّمها: 

�� أمل دنقل   • الّنّص اشتمل ع�� عالقات زم�انّية ���ي �عمق تأّمل صاحبھ، وتأث�� مش�لة الّزمان 

 حّ�ى يمكن وصفها عنده باملش�لة املؤّرِقة. 

اعُر �شكيَل   •
ّ

  أعاد الش
ُ
ة من خالل تماهيھ �� ورقٍة، أو ور�قٍة �سقط

ّ
الّزماِن فّنّيا، فأعاَده �� صورٍة فذ

ل زمان القصيدة. 
ّ
 من غصن �جر��ا لتش�

اعر من ثقافتھ، فأحسن حشد مصادره ووضع األقنعة الّتار�خّية والّدينّية واألسطورّ�ة ��  •
ّ

أفاد الش

 
َّ
ت �� اصفرار الورقة = اصفراره، وضعفها =  محاولة ملواجهة سطوة الّزماِن غ�� املتناهية، وال

ّ
�ي تجل

 ضعفھ، واقتالعها = اقتالعھ.

 من غرائز املوِت أو دوافعھ   •
ً
، ولعلَّ هذا �ان غر�زة

ً
خذت تجلياٍت عّدة

ّ
تداعيات الغياب �� النّص ات

جاهاتھ
ّ
� �جُن الّرِفاق،  ،أو ات

ّ
ل أق��ى درجات الغيابو ففي حركة الورقِة تج� ِ

ّ
ذي يمث

ّ
 . املوت ال
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 1:المراجع

تحقيق، مفيد    شهاب الّدين محّمد بن أحمد أ�ي الفتح، (املستطرف �� �ّل فن مستظرف)،األ�شي�ي،   -1

بعة الثانية، 
َّ
 م. 1986محّمد قميحة (الّدكتور)، ب��وت، دار الكتب العلمّية، الط

يبا�ي  ابن األث��، أبو ا�حسن ع�� بن أ�ي الكرم محّمد بن محّمد بن عبد   -2
ّ

الواحد الش الكر�م بن عبد 

حاَبِة)، تحقيق، ع�� محمد معوض، وعادل  630-ا�جزري عّز الّدين ( ِة ال�َّ
َ
غاَبِة �� َمْعِرف

ْ
ْسُد ال

ُ
هـ)، (أ

بعة األو��، 
ّ
 م.1994 -هـ 1415أحمد عبد املوجود، ب��وت، دار الكتب العلمّية، الط

وتق322/ 1-384(أرسطو   -3 ترجمة  عر)،  ِ
ّ

الش (فّن  إبراهيم  ق.م)،  كتور  الدُّ و�عليق،  مكتبة    حمادة،ديم 

 م.1983األنجلو املصرّ�ة، 

ا�حس�ن -4 بن  ع�ّ�  الفرج  أبو  إحسان  976-هـ=  563-(  األصفها�ي،  تحقيق،  (األغا�ي)،  عّباس  م)، 

الثة،    )،(الّدكتور الّسعاف�ن  و�براهيم    )،(الّدكتور 
ّ
بعة الث

ّ
و�كر عّباس (األستاذ)، ب��وت، دار صادر، الط

 م.2008-ـه1429

هـ)، (ديوان البح��ّي)، تحقيق، الّص����، حسن �امل،  284  –  206البح��ي، أبو عبادة الوليد بن عبيد ( -5

الثة، 34 -القاهرة، دار املعارف، [ذخائر العرب 
ّ
بعة الث

َّ
 م.1977]، الط

6- ) ا�خطيب  الَعروِض والِقوا��)، تحقيق، عمر يحيى، وفخ576  -  472الّت��يزي،   �� (الوا��  الّدين  هـ)،  ر 

انية، 
ّ
بعة الث

َّ
 م.1979هـ، 1399قباوة (الّدكتور)، دمشق، دار الفكر، الط

هـ)، والبطليو��ي، أبو محّمد بن محّمد  502-421الّت��يزي، أبو زكر�ا يحيى بن ع�� بن محّمد بن ا�حسن( -7

الّسّيد(  بن محّمد(521-444بن  حس�ن  بن  قاسم  الفضل  أبو  وا�خوارزمي،    هـ)، (شروح617- 555هـ)، 

األبياري،   و�براهيمالّرحيم محمود، وعبد الّسالم هارون،    وعبدسقط الّزند)، تحقيق، مصطفى الّسّقا،  

الكتب   دار  ��خة  عن  [مصّورة  للكتاب،  العاّمة  املصرّ�ة  الهيئة  (الّدكتور)،  حس�ن  طھ  بإشراف، 

 م].1945 -هـ1364سنة

�خيص مفتاح العلوم)،هـ)، (املطّول 792  -الّتفتازا�ي، سعد الّدين مسعود بن عمر ( -8
ّ
تحقيق،   ، شرح ت

بعة األو��، 
ّ
 م.2001- هـ1422الّدكتور عبد ا�حميد هنداوي، ب��وت، دار الكتب العلمّية، الط

أبوعثمان -9 هارون، 255-159عمرو�نبحر[  ا�جاحظ،  محّمد  الّسالم  عبد  تحقيق،  (ا�حيوان)،  هـ]، 

 م.1996 -هـ  1416ا�جيل،  ب��وت، دار

الفتح،   -10 أبو  ج�ي،  الهيئة  392  -(  عثمانابن  مصر،  الّنّجار،  ع��  محّمد  تحقيق،  (ا�خصائص)،  هـ)، 

بعة الّرا�عة. 
ّ
 املصر�ة العامة للكتاب، الط

 
 مصادر، واكـُتِفَي باإلشارة إليها في حواشي البحث.لم توضع الكـتب الّسماوّية المقّدسة في قائمة ال- 1
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11- ) محمد  بن  ع��  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الّدين  جمال  َمِم 597-ا�جوزي، 
ُ
األ تار�ِخ   �� ُم 

َ
ْنَتظ

ُ ْ
(امل هـ)، 

لوِك)، تحقيق، محّمد عبد القادر عطا،  
ُ ْ
ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمّية، ب��وت، َوامل

بعة األو��، 
ّ
 م.1992 -هـ  1412الط

هـ)، (إعالم املوقع�ن عن رب  751-ا�جوز�ة، محمد بن أ�ي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ( -12

يات األزهرّ�ة، 
ّ
 م.8196-هـ1388العامل�ن)، تحقيق، طھ عبد الّرؤوف سعد، القاهرة، مكتبة ال�ل

الثة،  -13
ّ
الث بعة 

َّ
الط الكتب،  عالم  القاهرة،  ومبناها)،  معناها  العر�ّية،  غة 

ّ
(الل (الّدكتور)،  تمام  حّسان، 

 م. 1998 -هـ 1418

، �شرح ابن السكيت  ، ((ديوان ا�حطيئة)م)  665نحو    -...هـ =    45نحو    -  ...(  ا�حطيئة، جرول بن أوس -14

جستا�ي))،   ري والّ�ِ
ّ

طھ، والّسك أم�ن  �عمان  البا�ي    تحقيق  القاهرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

 م.1958-هـ1378ا�حل�ي وأوالده، 

ب��وت، دار  )،  غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب، (هـ)1188  -ا�حنب��، محّمد بن أحمد الّسفار��ي ( -15

انية، 
ّ
بعة الث

َّ
 . م 2002 -هـ  1423الكتب العلمّية، الط

روح البيان)،  ، (هـ)1127  -(  ا�حنفي،املو�� أبو الفداء إسماعيل حّقي بن مصطفى اإلستانبو��  ،  ا�خلو�ي -16

 ب��وت، دار الفكر. 

ِة    هـ)، (ر�اعيات515-ا�خّيام، غياث الّدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم ( -17
َ
غ

ُّ
 َعِن الل

ً
ما

ْ
ظ

َ
ا�خيام)، ترَجَمها ن

َجفّي، طهر  ْحَمد الّصا�� النَّ
َ
ِة، أ  ان، د.ط، د.ت. الفاِرِسيَّ

بعة األو��،  -18
َّ
 م.1984الّدقر، عبد الغ�ي، (م�جم قواعد العر�ّية)، دمشق، دار الفكر، الط

19-  ) اف�ّ�) 
ّ

(الش ع��  بن  عي��ى  بن  مو��ى  بن  محّمد  الّدين  كمال  البقاء،  أبو  (حياة  808  -الّدم��ّي،  هـ)، 

انية،  ا�حيوان الك��ى)،
ّ
بعة الث

َّ
 . 221/ 2هـ، ص1424ب��وت، دار الكتب العلمية، الط

انية،  -20
ّ
بعة الث

َّ
عرّ�ة ال�املة)، ب��وت، دار العودة، والقاهرة، مكتبة مدبو��، الط ِ

ّ
دنقل، أمل، (األعمال الش

 م. 1985/ 4/ 1

عاِرف)، تحقيق، ثروت ع�اشة، الهيئة  276-الّدينوري، أبو محّمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ( -21
َ ْ
هـ)، (امل

بعة الثانية، ا املصر�ة العامة للكتاب، القاهرة،
ّ
 م. 1992لط

اْيماز ( -22
َ
ه�ي، شمس الّدين أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن ق

ّ
َبالِء)،  748-الذ ْعالِم النُّ

َ
هـ)، (ِسَ�ُ� أ

بعة  
ّ
يخ شعيب األرناؤوط، ب��وت، مؤّسسة الّرسالة، الط

ّ
تحقيق، مجموعة من ا�حّقق�ن بإشراف الش

الثة، 
ّ
 م.1985-هـ1405الث

 عبلة، (ا�جنو�ّي، أمل دنقل)، القاهرة، مكتبة مدبو��. الّرو��ي،  -23

�يدّي، محّمد بن محّمد بن عبد الّرّزاق ا�حسي�ي، أبو الفيض، امللّقب بمرت��ى ( -24 هـ)،    1205  -  1145الزَّ

قاموس)، تحقيق، مجموعة من ا�حّقق�ن، ب��وت، دار الهداية.
ْ
 (تاج العروس من جواهر ال
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، الّزرك��، خ�� الّدين، (األعال  -25
َ
َرة

ْ
 َعش

َ
خاِمَسة

ْ
ْبَعة ا�

َّ
 م.2002م)، ب��وت، دار العلم للمالي�ن، الط

عر�ي -26 الّرواية،  نقد  مصط�حات  (م�جم  لطيف(الّدكتور)،  مكتبة  -إن�ل��ي -ز�تو�ي،  ب��وت،  فر���ي)، 

بعة األو��، -لبنان
ّ
شر، الط

ّ
 م.2002ناشرون، ودار الّ��ار للن

الك  -27 (أقسام  مصطفى(الّدكتور)،  فاضل  القاهرة،  الّسا��،  والوظيفة)،  الش�ل  حيث  من  العر�ي  الم 

 م،1977-هـ1397مكتبة ا�خان��، الطبعة األو��، 

أ�ي بكر جالل الّدين (  السيوطي، -28 األب�ار وشوارد األف�ار = حاشية  نواهدهـ)، (911  -عبد الّرحمن بن 

تفس�� ع��  امل  الّسيوطي  الّدين،  وأصول  الّدعوة  �لّية  القرى،  أم  جامعة  العر�ية البيضاوي)،  ملكة 

 م. 2005 -هـ  1424رسائل دكتوراه)،   3السعودية (

 م.1986الّسّياب، بدر شاكر، (ديوان بدر شاكر الّسّياب)، ب��وت، دار العودة،  -29

صالح   -30 الطيب،  املشروع)،  العاّم  املدير  املؤسسة،  رئيس  (الدكتور،  محمد  مهدي  أحمد  الشو�خات، 

العامّ  املدير  نائب  (الدكتور،  الز�ن  سعدالدين  الباز��،  (املوسوعة    )،  التحر�ر)،  رئيس  (الدكتور، 

للنشر املوسوعة  أعمال  مؤسسة  الر�اض،  السعودية،  العر�ية  اململكة  العاملّية)،  والّتوزيع،    العر�ّية 

 م.1999-هـ1419الطبعة الثانية، 

31- ) هللا  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  تحقيق،764  - الّصفدي،  بالوفيات)،  (الوا��  أحمد   هـ)، 

�اث،
ّ
؛ وفيھ: "... وقاَل  274/ 13م، ص2000  -هـ1420األرناؤوط، وتر�ي مصطفى، ب��وت، دار إحياء ال�

اعون".  
ّ
ْمَسة أصيبوا ِ�� عاٍم واحٍد بالط

َ
ُھ خ

َ
 قصيدتھ العينّية ِ�� َبِن�َن ل

عبد   -32 تحقيق،  َحْ�حاِس)، 
ْ

ا� َب�ي  َعْبِد  ُ�َحْيٍم  (ديوان  ُ�َحْيم،  َحْ�حاس، 
َ

ا� ب�ي  امليم�ي، َعْبد  العز�ز 

 م.1950 -هـ1369القاهرة، دار الكتب املصرّ�ة، 

بعة   -33
ّ
الط الفارا�ي،  دار  ب��وت،  ودالال��ا)،  ا�جاهلّية  عن  العرب  أساط��  (موسوعة  محّمد،  �جينة، 

 م.1994األو��، 

تحقيق، عمرو  هـ) (تار�خ دمشق)،  571-ابن عساكر، أبو القاسم ع�� بن ا�حسن بن هبة هللا املعروف بـ ( -34

باعة والنشر والتوزيع، 
ّ
 م.1995 -هـ 1415بن غرامة العمروي، دار الفكر للط

عر)، تحقيق، البجاوي، ع�� محّمد،  395  -العسكرّي، أبوهالل ( -35 ِ
ّ

هـ)، (كتاب الّصناعت�ن، الكتابة والش

 م.1986هـ،   1406ب��وت، املكتبة العصرّ�ة، د. ط،  –و�براهيم، محّمد أبو الفضل، صيدا 

[غ�� محّدد]، (ألف ليلة وليلة)، القاهرة، ال��ام سعيد خصو��ي صاحب املطبعة واملكتبة الّسعيدّية   -36

�خة املطبوعة بمطبعة بوالق األم��ّية سنة
ّ
ر�ف (مقابلة وم�ّححة ع�� الن

ّ
 هـ). 1820بجوار األزهر الش

37-  � فؤاد  اإلنجل��ّية،  عن  نقلها  ا�ختصرة)،  الفلسفية  (املوسوعة  د]،  محدَّ العشرّي،  [غ��  وجالل  امل، 

وعبد الرشيد صادق، راجعها وأشرف عل��ا وأضاف �خصّيات إسالمّية، ز�ي نجيب محمود، ب��وت،  

 دار القلم، ط؟، د.ت. 
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ِكر �� (الشو�خات، أحمد مهدي محمد (الدكتور، رئيس   -38
ُ
[غ�� محّدد]، (املوسوعة العر�ّية العاملّية)، [ذ

 املشروع)، ...] املؤسسة، املدير العاّم 

انية،  -39
ّ
بعة الث

ّ
 م. 1995غ�� محدد، (ديوان الهذلّي�ن)، القاهرة، دار الكتب، الط

هـ)، (االْستيعاُب  463-القرط�ّي، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محّمد بن عبد ال�ّ� بن عاصم الّنمرّي ( -40

ا�جيل،   دار  ب��وت،  البجاوي،  محمد  ع��  تحقيق،  ْ�حاِب)، 
َ
األ ِة 

َ
َمْعِرف األو��،  ��  بعة 

ّ
  -هـ  1412الط

 م.1992

الثة،  - �امو، ألب��، (اإل�سان املتمّرد)، ترجمة ��اد رضا، ب��وت -41
ّ
 م.1983باريس، دار عو�دات، الطبعة الث

قھ،  1384-ال�اندهلوي، محّمد يوسف بن محّمد إلياس بن محّمد إسماعيل ( -42 هـ)، (حياة الّ�حابة)، حقَّ

الدكت ْيِھ، 
َ
َعل َق 

َّ
وعل ھ،  نصَّ شر  وضبط 

ّ
والن باعة 

ّ
للط الّرسالة  ب��وت، مؤّسسة  معروف،  عّواد  �شار  ور 

بعة األو��، 
ّ
 م. 1999 -هـ 1420والّتوزيع، الط

هـ)، (البداية وال��اية)،  774-ابن كث��، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القر��ي البصرّي ثّم الّدمشقّي ( -43

 م.1986 - هـ 1407ب��وت، دار الفكر، 

هـ)، (ا�حكم وا�حيط األعظم)، تحقيق عبد  458  -بن إسماعيل بن سيده (املر��ّي، أبو ا�حسن ع��   -44

 م. 2000ا�حميد هنداوي، ب��وت، دار الكتب العلمية، 

بعة   -45
َّ
الط لبنان،  مكتبة  ب��وت،  وتطّورها)،  البالغّية  املصط�حات  (م�جم  أحمد(الّدكتور)،  مطلوب 

انية، 
ّ
 م. 1996الث

ّيب املتنّ�ي، م�جز أحمد)، تحقيق، عبد ا�جيد  هـ)، (شر 449  –  363املعّري، أبو العالء ( -46
ّ
ح ديوان أ�ي الط

انية، 
ّ
بعة الث

َّ
 م.1992دياب (الّدكتور)، القاهرة، دار املعارف، الط

(مجمع األمثال)، تحقيق، محّمد محيي    هـ)،518  -امليدا�ّي، أبو الفضل أحمد بن محّمد الّنيسابورّي ( -47

 م.1955-هـ1374ّسلفّية، الطبعة األو��، الّدين عبد ا�حميد، القاهرة، املكتبة ال

، هـ)761  -(الّدين  عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن يوسف، أبو محّمد، جمال  ،  ابن هشام -48

رطّية قة بـ (َمْن) الشَّ
ّ
، الّدكتور مازن املبارك، دمشق/ ب��وت، دار ابن  قتحقي   )،(املباحث املرضّية املتعل

بعةكث��، 
َّ
 م.1987 -هـ 8140األو��،  الط

ب��وت،   -49 واألدب)،  غة 
ّ
الل  �� الفّنّية  املصط�حات  (م�جم  �امل،  واملهندس،  (الّدكتور)،  مجدي  وهبة، 

انية، 
ّ
بعة الث

َّ
 م.1984مكتبة لبنان، الط

عرّ�ة)، ترجمة محّمد الو��، ومبارك حّنون، املغرب -50 ِ
ّ

الّدار البيضاء، دار   -ياكبسون، رومان، (قضايا الش

بعة األو��، تو�قال [سلسلة امل
ّ
 م.1988عرفة األدبّية]، الط

51- Encyclopædia Britannica Article,2010. 
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 الهوّیة الثقافّیة:   في العولمة وآلیات التأثیر 

 دراسة تحلیلّیة 

 : صملخّ ال

�س�� هذه الدراسة ا�� تفكيك ظاهرة العوملة و�براز آليا��ا ال�ي تؤثر ع�� الهو�ة الثقافية للمجتمعات،  

فهل يمكن اإلقرار بان��اء العوملة وتالش��ا؟ أم أ��ا ما زالت حاضرة ومنتشرة �� تفاصيل ا�حياة البشر�ة؟  

ا�جتمعات،   العديد من  العوملة كظاهرة �ونية ممتدة، �شمل  الواحد  تحضر  للفكر  إ��ا قوة وامتداد 

الذي ينمط �ل املمارسات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وال��بو�ة، إننا إزاء منظومة مركبة محبكة  

�عناية تتجھ صوب صياغة نموذج موحد للعيش دون مراعاة خصوصية �ل بلد أو اح��ام للتنوع الثقا�� 

السائد ب�ن بلدان العالم.  

 . : العوملة، الثقافة، التأث��، الهو�ة، النسق ال��بوي، آلية االخ��اق، آلية السيطرةح ال�لمات املفاتي 

Abstract: 

 This study aims at analyzing the phenomenon of globalization and bringing out its 

mechanisms which influence the cultural identity of communities. Is it safe to assume 

that globalization does not exist anymore? Or is it safer to recognize the fact that it has 

become widespread? 

Globalization is considered an extended universal phenomenon which concerns 

several communities. It represents the power and extension of a unique view according 

to which cultural, social, economic, and educational practices are patterned. It should 

be noted that we are dealing with a very complex and solid system that works towards 

shaping a unified model of life without taking into consideration the privacy and cultural 

diversity of the worlds’ nations. 

Keywords:  Globalization, culture, influence, identity, educational system, 

penetration mechanism, control mechanism. 
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 : المقدمة  -1

د ش�لت ظاهرة العوملة اليوم، أهمية ك��ى �� التفك�� البشري، وا�شغل ��ا املفكرون دراسة وتحليال  قل

فات.ونقدا، فلفظ "عوملة" أصبح األك�� شيوعا وانتشارا من حيث تداولھ باستمرار �� �ل ا�جتمعات والثقا

تنوع مجاال��ا وآليات  تو�كت��ي مفهوم العوملة طا�عا مركبا من حيث التعر�ف، بحيث تتعدد أش�ال العوملة و 

إ�ّ  وحضار�ة  تأث��ها.  وسياسية  اجتماعية  أ�عاد  ذات  معقدة  حركة  أو  ظاهرة  تصبح  األوسع،  بمعناها  �ا 

و�مكن    .ع�� حياة األفراد وا�جتمعات والدول   الها تأث��   كما أّن   .وثقافية وتكنولوجية، أفرزت �غ��ات عاملية

يتسم  ها محاولة تناول ظاهرة العوملة ومقار���ا لهو أمر �� غاية من ال��كيب والتعقيد، ل�ون مفهوم   إّن   القول 

 .األمر الذي �عّسر محاوالت اإلمساك بھ بالتعدد والعمق، 

تم ال��ك�� ع�� داللة العوملة كظاهرة �ونية، ثم تناول من هذه املقار�ة الفكر�ة التحليلية سوف ي  انطالقا

أش�الها األك�� حضورا وانتشارا أال و�� العوملة الثقافية، مع إبراز محتواها وتمظهرا��ا وتفكيك آليات    أحد

ا�حياة   ع��  نفسها  تفرض  أصبحت  الثقافية  فالعوملة  الثقافية.  الهو�ة  أو  الثقا��  النسق  ع��  تأث��ها 

�� بذلك من املوضوعات ال�ي تحتاج معا�ج��ا إ�� قدر كب�� من الفهم لعمقها وجوهرها، و�دراك  املعاصرة، و 

 �عدها وغاي��ا. 

 العوملة الثقافية، يتطلب فهم بنية التّ   اشتغالإبراز كيفية    إّن 
ّ

ب من القيم  أث�� الذي ي�حق بالثقافة كمرك

إنف  من هنا،والسمات الفكر�ة وطرائق ا�حياة،    واملعاي�� والعادات واملعتقدات والتقاليد والنظم والقواعد

الثقافية سواء �ش�ل مزدهر امل�ونات  �غي�� هذه   �� أن �ساهم  يمكن  أو   العوملة كقوة حضار�ة  "ايجا�ي" 

�ش�ل قاصر "سل�ي"، ومن هنا سيتم ال��ك�� ع�� اإلش�االت التالية كمحاور أساسية لهذه املقار�ة و��: كيف  

وملة والهو�ة الثقافية؟ وكيف يمكن تفكيك وتحليل تلك اآلليات أو املي�ان��مات ال�ي  تتحدد العالقة ب�ن الع

تؤثر من خاللها العوملة ع�� األ�ساق الثقافية أو باألحرى الهو�ات الثقافية؟  

م�حة،    إّن  تبقى  التساؤل  آلية    أّن   باعتبارأهمية  مجرد  ليس  العوملة  منطق  ��ا  �شتغل  ال�ي  اآلليات 

آليات معرفية علمية  ع�� حد �عب�� الباحث "عبد اللطيف الشقوري "المية وسياسية، بل ��  اقتصادية و�ع 

 �ستمد جذورها مما �عرف اليوم بصناعة العلم واملعرفة. 

العوملة وم�ونا��ا أوال ع�� محاولة إمساك مفهوم  التحليلية  املقار�ة  تركز هذه  ثم  هماوتحديد  سوف   ،

تفكيك اآلليات ال�ي تحكم منطق  و والتمي�� بي��ا و��ن العاملية الثقافية،  تحليل ما �س�ى بالعوملة الثقافية  

العوملة �� تأث��ها ع�� الهو�ة الثقافية، باإلضافة ا�� تأث�� العوملة ع�� النسق ال��بوي للمجتمعات، مع التأكيد  

 مسألة الغ�ى املعر�� ل�ل مفهوم تبقى حاضرة باستمرار.  ع�� أّن 

في مفهوم العولمة:  -2

ة ال�ي من أبرزها املقار�ة التار�خيّ   ة مقار�ات متعددة، لعّل محاولة تحديد مفهوم العوملة، يطرح عّد   إّن 

التّ  عن  التّ بحثت  ا�جذور  عن  البحث  ع��  للمفهوم،  األو��  لتش�لأسيس  فكر�ة  ھار�خية  مقار�ة  وأخرى   ،

وعل�ي. لقد   واقتصادي   واجتما��نحو فهم العوملة كس��ورة �ونية يتداخل ف��ا �ل ما هو سيا��ي    اتجهت
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أّن  العام، مما �ع�ي  الرأي  �� أوساط  االنتشار ع�� وسائل االعالم كما  العوملة    أصبح مفهوم العوملة سائد 

 . اال حدود لهومعارضات  ت وظيفة حقيقية تث�� �ساؤالت ونقاشات��ض ب

ل�لمة    مفهوم  إّن  ترجمة   �� العر�ية  اللغة   �� �لمة    Globalisationالعوملة  وتقابلها  االنجل��ية،   ��

Mondialisation    االشتقا�� العر�يإ��  �� اللغة الفر�سية، و�� �لمة حديثة �� اللغة العر�ية، و�عود �� أصلها  

مجال العمومية �� مستواه    ��إ�لمة عالم، و"�ع�ي تصميم ال��يء ليصبح عامليا أو نقلھ من ح�� ا�خصوصية  ل

ال�و�ي، ويغطي هذا املفهوم التطورات املذهلة ال�ي شهدها ا�جتمع اال�سا�ي �� مجال االقتصاد واملعلوماتية  

  إ�� الذي يرمز    Global villageالقر�ة ال�ونية  بمصط�ح  حوالت وت�املها  � عن هذه التّ واالنفجار املعر��، ويع�ّ 

الت�امل و  العالم اقتصاديا ومعلوماتيا وثقافيا حيث تتوارى ا�حدود وا�حواجز  ب�  االندماجحالة  ن أطراف 

اال�سا�ي" الوجود  م�ونات  ب�ن  واملذهبية  والثقافية  اعتبار    .1ا�جمركية  يمكن  التعر�ف،  هذا  خالل  ومن 

امليادين،   مختلف  ب�ن  وا�حواجز  ا�حدود  ف��ا  تذوب  جديدة  مرحلة  االقتصادية  و العوملة  مظاهرها  لها 

 علنة �ش�ل �و�ي.امللسياسية واإلعالمية والثقافية وا

  تجھ نحو تأسيس �سقھ لي  تسم �غ�ى م�وناتھ ي  تصبح العوملة من الوجهة الفكر�ة �سقا م��امي األطراف،و 

نجد الباحث االنجل��ي "جون    ،ا�خاص، أي تحقيق ال�ونية والشمولية والوحدة العاملية. �� هذا السياق

 Complex)عوملة، �عت��ها حالة تجر�بية، أطلق عل��ا اسم "االرتباطية املعقدة"  توملينسون" �� �عر�فھ لل

connectivity)ومن هنا .،   
ّ
 ساؤل عن الداللة املعرفية لهذا املفهوم، فماذا يقصد بھ "توملينسون"؟يمكن الت

تلك" الشبكة سريعة التطور وم��ايدة الكثافة دوما من  إ��  د "توملينسون" هذا املفهوم �� �ونھ �ش��  يحّد 

املتبادلة    (Interconnections)ال��ابطات   االجتماعية    (Interdépendances)والعالقات  ا�حياة  تم��  ال�ي 

، ��ذا املع�ى يصبح ا�حديث عن العوملة �ا�حديث عن حلقة وجودية مستمرة تحمل �� طيا��ا  2ا�حديثة "

فاعال �� التار�خ املؤسس للعوملة و�� نفس الوقت    اإل�سانمليات تأث�� وتأثر ي�ون ف��ا  �غ��ات وعالقات وع

العوملة قوة موجهة    اومن جهة أخرى تصبح ف��  هذا من جهة.  متأثرا بمجموعة من األحداث ع�� نحو وظيفي،

�سان بمجموعة من  اإل  ارتباط هنا، يمكن أن تتمظهر ع��   واالرتباطيةمسيطرة ع�� اإل�سان بفعل آليا��ا،  و 

عالئقي   �ش�ل  متفاعال معها  لتجعلھ  عليھ  تفرض وقعها  ال�ي  والثقافية  والسياسية  االقتصادية  األوضاع 

 وشمو��؟

وذلك  و  للعوملة،  آخر  مفهوم  إدراج  ا�حركة    باعتبارها�مكن  جدلية  بصورة  �عكس  تار�خية  ظاهرة   "

ت وحركة التناقضات االقتصادية واالجتماعية  التار�خية لتطور البشر�ة �� ا�حقول �افة، ف�ي نتاج لتحوال 

وامل�ان" الزمان  تفاعل  إطار   �� البشر�ة،  ا�جتمعات   �� الفاعلة  و�التا��  3والسياسية  ص��ورة    اعتبارها، 
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التار��� باملع�ى  الثقافية والعوملة االقتصادية    أش�اال  ذيمكن أن تتخ  تراكمية متواصلة  متعددة �العوملة 

 .والعوملة االعالمية

� فيھ العالقات البشر�ة �� الزمان وامل�ان،  �شهد اإل�سانية �� ظل ما �س�ى بالعوملة، عصرا جديدا تتغ�ّ 

بالغ��،   الهو�ة والعالقة  العوملة  و وتتغ�� فيھ   تصبح 
ً
اإلنتاج    اجديد  شكال والتداول،    واالتصالمن أش�ال 

أو  �اللغة الرقمية أو العالم االف��ا��ي وا�خ�� ال�و�ي والثقافة ال�ونية،    وهذا ما يتج�� ع�� عدة تمظهرات 

تقليال لقيمة تفرد    باعتبارها ،  merismConsu  االس��الكيةظاهرة العوملة (ال م�ان، ال توطن) "بالن�عة    اق��ان

  .1األشياء املادية وعالقا��ا مع اإل�سان"

ثقافية   ا�حديث عن عوملة  يمكن  املع�ى،  �س�ى ��ذا  ما  أو  ل�حدود  عابر  أحادي  نموذج  لصياغة  تتجھ 

ألول    �العالم يص� و�� إحساس بأّن  (Unicity)"ب�لية الوجود"، أو ما ع�� عنھ "توملينسون" بأحادية عاملية 

مرة �� التار�خ م�انا وزمانا اجتماعيا وثقافيا واحدا، بمع�ى �عميم نموذج واحد ل�ي �شمل �ل ا�جتمعات  

العالم، هذا ما يجعل ا�حديث عن موقع اإل�سان �� العالم كحصن وجودي يمكن أن يتفاعل  والثقافات �� 

فعال نحو  ع��  سواء  العوملة  إفرازات  بيئتھ    ،مع  من  نا�عة  ليست  �ونية  بظواهر  اال�سان  يتأثر  بحيث 

وأف�ار جديدة تؤثر  وقيم  والتأث�� لتحمل معان  االنتشاراالجتماعية و�نما �� دخيلة قطعت وت��ة واسعة �� 

 
ّ
 عليھ، أو يمكن لهذه الظواهر أن تؤث

ّ
د داخل مجالهم االجتما��  اهنية لألفر ر ع�� نحو قاصر ع�� البنيات الذ

   أن�ستطيع أن يتفاعل مع هذه الظواهر مثلما �ستطيع    اإل�سان  إ�� أّن   اإلشارة   ا�ح��. وهنا تجدر 
ّ
ص  يتخل

وجوده أو بوجھ   ��ّددال�ي م��ا ما  هايع هذه الظواهر املعوملة ومصادر ��ا بإرادتھ وقدرة تمي��ه ليناب م��ا و�تجنّ 

 . يلغيھآخر 

العديد من املفكر�ن، �� مجال االقتصاد والتجارة واملال، ثم أصبح    ا ث ع��لقد ظهرت العوملة كما يتحّد 

أو �سقا   نظاما  ا�حديث ع��ا بوصفها  أ�عاد متعّد وأّ��ا  يجري  اقتصادي ذات  تتجاوز ما هو  إ��    دة  لتشمل 

وااليديولوجيا. وع�� ضوء هذه الدالالت املتعددة    واالتصال جانب ذلك الفكر واملبادالت وال��بية والسياسة  

موضع�� يمكن  خاللھ  من  والذي  للعوملة،  و�جرائيا  مركز�ا  مفهوما  صياغة  هنا  ها  يمكن  العوملة،   ا ملفهوم 

أيضا، يمكن اإلجابة عن االش�االت ال�ي تم طرحها  بھ �� هذه املقار�ة، ومن خاللھ    لالشتغالكمفهوم أسا��ي  

 �� البداية. 

العوملة، ��  الّد   إّن  يكتس��ا مفهوم  ال�ي  مستمرة وم��ابطة تضم  و ص��ورة وجودية مؤثرة    اعتبارهااللة 

ن الثقا�� واالقتصادي واالجتما�� واإلعالمي والسيا��ي، وتمارس �� الوقت نفسھ مجموعة من آليات  امل�وّ 

ع�� حد �عب�� "تيمونز رو����س"، تصبح  و . و�مع�ى آخر  واالجتماعيةع�� األ�ساق الثقافية وال��بو�ة  التأث��  

أّن  حيث  من  ا�جتمعات،  تنظيم  ع��  أثرت  نوعية"  "نقلة  أو  جديدة  مرحلة  عن  �عب��ا  ا�جماه��    العوملة 
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ٓ
 .66، ص 2017، سبتمبر 452المجلس الوطني للثقافة والفنون واال
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سواء    1ف �ش�ل حيا��ا."ة وح�وما��ا خصوصا لم "�عد لها السيطرة ع�� مفاتيح القرارات ال�ي سو ا�حليّ 

أو   ال��بو�ة  أو  الثقافية  بالشؤون  املرتبطة  بالقرارات  األمر  فالعوملة    االقتصادية�علق  السياسية،  وح�ى 

  واشتغالها  امتدادهاانطالقا من منطق 
ّ
 ر �� بني��ا. �سود ع�� هذه األنظمة وتؤث

الرّ   ؤ�ة املفاهيميّ إذن، ومن خالل هذه 
ّ
الت زه العوملة كص��ورة، �جموعة من  ساؤل عن ما تفر ة، يمكن 

 التأث��ات ع�� الهو�ّ 
ّ
 قافية والنّ ة الث

ّ
ساؤل عن هذه الظاهرة ال�ي �س�ى بالعوملة  ظام ال��بوي، كما يمكن الت

«Globalisation»  أمر جيد للبشر الذين �عيشون ع�� هذه األرض؟ هل �� 

 : آلیات التأثیر علی الهویة الثقافیة    -3

نات والعناصر وا�خصائص املش�لة لوجود  مجموعة من امل�وّ   د مفهوم الهو�ة الثقافية كنسق يضّم يتحّد 

الّد  �� ا�جتمع، �ا�حديث عن  ال�ي تؤّس اال�سان  س  ين ونمط العيش والقيم واملعاي�� والتقاليد والعادات 

ھ   الهو�ات الثقافية األخرى. و�مكن القول   �ه عنة ثقافية �جتمع ما وتم�ّ هو�ّ 
ّ
ة ثقافية  ليست هناك هو�ّ   إن

هو�ّ  بل  متعّد واحدة  مجتمع  ات  من  تختلف  آخردة  فكما    إ��  مختلفة،  ثقافية  وتمظهرات  أش�اال  و�عرف 

د ع�� مستوى اللغة وأش�ال التدين و�تقاليد وعادات  نتحدث عن الثقافة الهندية مثال، وال�ي تتم�� بالتعّد 

  .لفة، يمكن ا�حديث أيضا عن الثقافة العر�ية وم�ونا��ا ال�ي تختلف عن الثقافة الهندية أو األورو�يةمخت

اإلقرار بالتنوع الثقا�� يصبح فكرة حضار�ة تطرح نفسها �ش�ل جوهري نظرا ملا تحملھ من  إّن  ومن هنا، ف

التّ قيميّ   معان هذا  أمام  ولكن  ظ ة،   �� و�ا�خصوص  العالم  �عرفھ  الذي  كقوة  حول  بالعوملة  �س�ى  ما  هور 

القول    واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات    وانتشاروامتداد،   يمكن  تؤثر    بأّ��ا�وجھ من أوجھ العوملة، فهل 

 الهو�ات الثقافية؟ ع��

جاه�نث الباحثة " ل��ا ه نيوتن" عن وجود  تتحّد 
ّ
"    ات يدافع عن العوملة كمشروع    اتجاه حول العوملة، 

ا�حديث عن العوملة الثقافية    أّن   مع�ى هذا   2د مص�� اإل�سان"�ا ��ّد بحجة أ�ّ   ا�عارضه تجاه آخر  واعاملي،  

 
ً
  األ�ساق ع�� مستوى الرؤ�ة، حيث تكمن فكرة التأث�� السل�ي والتأث�� اإليجا�ي للعوملة ع��    ا �عرف اختالف

بمع�ى   .��يمن ع�� اآلخر  ما �أ�ّ   واكتشاف  ،هنا، هو إبراز هذه التأث��ات وتفكيكها  نا لكن الذي ��مّ   .الثقافية

التّ  فيھ  يصبح  الذي  املزدهر  الَبّناء  التأث��  وجھ  العوملة  ظاهرة  تكت��ي   هل 
ّ
الث جوهر�ّ نوع  قيمة  ذات  قا��  ة 

 أهميّ 
ّ
 و قا�� ال�و�ي،  ة �� مجمل اإلنتاج الث

ّ
 ��ون الن

ّ
  ؟ ر نفسھ بنفسھم بذاتھ يطوّ قا�� �� هذه ا�حالة قائسق الث

هناك بروز ملسألة التأث�� "السل�ي"، " الهدام"، والذي فيھ تتج�� العوملة كقوة هدامة قد تم�� م�ونات    أم أّن 

 ؟واستمرار�تھالنسق الثقا�� وتضعفھ من حيث وجوده  

�ونيّ  ثقافة  وصياغة  �شكيل  إ��  تتجھ  العوملة  �انت  جميع    (Global Culture)ة  إذا  األمم  لتشمل 

 
ّ

وتؤك والثقافات،  أل�عاد  وا�جتمعات  �ستجيب  الو��  جديد من  نوع  إ�شاء  ال�ونيّ   واتجاهات د ع��  ة  هذه 
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ثير على الهوّية الثقافّيةا
ٔ
ليات التا

ٓ
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ٔ
 رقادب منير  ا
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 الثقافيّ 
ّ
تؤث خاللها  ال�ي من  واملي�ان��مات  اآلليات  نفسھ مجموعة من  اآلن   �� تفرز  ف�ي  ا�جديدة،  ر ع��ة 

 
ّ
الث للمجتمعات،  األ�ساق  او قافية  هذه  بنية  من  �غ��  قد  مما  �التا��  ال�و�ي  طا�عها  عل��ا  وتضفي  أل�ساق 

ّ�� من أّن  باعتبارمل�� وغ�� متجا�س،   اة يبقى أمر ة ثقافية محليّ يجعل أمر ا�حديث عن هو�ّ 
َ
تأث�� العوملة غ

 خصوصية هذه الثقافات. 

ينتج�� ظل العوملة الثقافية، يتفاعل النسق الثقا�� للمجتمع مع أ�ساق ثقافية أخرى، وهو األمر الذي  

دها الباحث "محمد زغو" �� حديثھ عن أثر العوملة  ة يجب االهتمام ��ا وقبولها، و�� كما حّد مظاهر هامّ 

ثقافة البحث العل�ي    اكتسابع�� الهو�ة الثقافية، تصبح العوملة ع�� املستوى التكنولو�� مساعدة ع��  

لتواصل والتعاون، بحيث �عد العوملة  ، ثم هناك مستوى اواالتصالوالتقدم التق�ي وخاصة �� مجال اإلعالم  

ثم ع�� املستوى االجتما�� حيث �عّد   .والشراكة الثقافية ب�ن األمم واألفراد  لالتصال  ًيا�اف   االثقافية سببً 

ل�حوار   دعامة  بمثابة  ا�حر  والرأي  ال�حافة  وحر�ة  اإلعالم  وسائل  ا�خاصة:  وسائلها  خالل  من  العوملة 

الثقا��   ثم  م  واالستفادة والتفتح  الغ��،  ثقافة  �ساهم    إّن ن  الّرفع  اإلعالم  الهو�ّ ��  مستوى   من 
ّ
الث ةقافيّ ة 

 وجودها و�روزها ع�� املستوى الّد   إلثباتالوطنية والفردية  
ّ
ة كموضوع  قافيّ و��، كما يكمن دور العوملة الث

افة التعب��  للتفاعل والتواصل خاصة �� مجال اإلعالم، الذي يدعم حقوق اال�سان وا�حر�ات السياسية وثق

واملعارضة ووجهات النظر والدفاع عن السياسات الثقافية للشعوب �� مفهوم ا�حقوق وا�حر�ات، ثم هناك  

إ��عصب  من حالة التّ   االنتماء �ا تقوم بتحو�ل  تأث�� هام ع�� املستوى ال�خ��ي واإل�سا�ي للعوملة حيث أ�ّ 

املرونة   ال  واالع��افحالة  ��دف  اإل�سانية  ظل   �� التّ بالغ��  ع��  الفكري.  قضاء  وا�جمود  هنا  عصب  من 

الناس تدفع  الثقافية  والّس التّ   إ��  فالعوملة  التّ حرك  ع��  والقضاء  اإلصالح   ��  بعيّ �� 
ّ
الث القيم قافيّ ة   �� ة 

 التّ   إ��  ستنادااة الثقافية  وسائل وأسباب دعم الهو�ّ   باستعمالوالعادات، وذلك  
ّ
ماسك�ابط والتّ عاون وال�

عصب.التّ باالنتماء وعدم 

 وفيما يخص اآلثار "الّس 
ّ
الن  لبية" للعوملة ع�� 

ّ
الث الهو�ّ سق  أو   قا�� 

ّ
الث  ة 

ّ
عوب، تكمنقافية لألفراد والش

 عتقاد بضرورة تب�ّ اال  "أّن  فيما قالھ "صامو�ل هنتغتون":
ّ

سات و�حضارة  ة لقيم ومؤّس عوب غ�� الغر�يّ ي الش

إ����ذا املع�ى �س�� الثقافة املعوملة    ،1(بالنظر ا�� نتائجھ وتوا�عھ)"غر�ية لهو أمر غ�� أخال�� �� نتائجھ  

ةة ثقافيّ ألي مجتمع ثقافة ذاتية أو هو�ّ   فيھ  حد ال ي�ون   إ��إقصاء ا�خصوصيات والهو�ات الثقافية األخرى  

حقق معرفة  "ت   Daniel mercure)" (ر �و � قائم بذاتھ، فالعوملة ��ذا املع�ى حسب " دانييل م�  أو �سق ثقا��ّ 

 . 2وافق ال�و�ي �� سياق العالقات ا�حالية للسلط وا�جتمعات والثقافات"موحدة للنظام العاملي والتّ 

الثقافية   الهو�ات  ع��  والوطنية،  ا�جالية  با�حدود  �ع��ف  ال  ممتدة  س��ورة  باعتبارها  العوملة  تؤثر 

 و��:  للمجتمعات والشعوب وذلك ع�� مجموعة من اآلليات واملي�ان��مات

كاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية   -1
ٔ
فراد والشعوب، اال

ٔ
ثر العولمة على الهوية الثقافية لال

ٔ
. 97ص 2010-4محمد زغو، ا

و ما يسمه بالمجتمع العالمي من حيث التوافقيوضح الباحث  -2
ٔ
"دانييل ميغكوغ" كيف ساهمت العولمة في بلورة مجتمع جديد، ا

 في كـتابه: 
ً
ثير ظاهرة العولمة، وهذا ما قام بتحليله سوسيولوجيا

ٔ
 الحاصل بين الدول وقبولها بالدينامية العالمية الحاصلة بفعل تا
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 :آلیة التعمیم -3-1
، Daniel  mercure"1وصيف الدقيق الذي قام بھ املفكر السوسيولو�� " دانييل ميغ�وغ" "من خالل التّ 

التعميم والكشف ع� آلية  إبراز  آليّ   �ا يمكن   �إحدى 
ّ
الث العوملة  إ�� �عميم  ات  قافية وال�ي من خاللها �س�� 

�ّل  ع��  ثقافية  فكرة  أو  والهو�ّ   نمط  و�تّم ا�جتمعات  الثقافية،  األصناف  أو  اإلعالم    ات  وسائل  ع��  ذلك 

صال 
ّ
لو�ات والظواهر  ال�ي تلعب دورا مباشرا وغ�� مباشر �� تمر�ر مجموعة من املعاي�� والقيم والّس   واالت

ث خ�� أو  ب  الدخيلة ع�� ا�جتمعات والثقافات ا�حلية ع�� نحو "سل�ي"، وعل الواقع يثبت ذلك حينما يتّم 

 حدث مع�ّ 
ّ
والث با�� ا�جتمعات  لينتشر ويعم  بلد ما،   �� قافات األخرى، �ا�حديث مثال عن �عميم صورة  ن 

 
ّ
 قافات الغر�يّ العرب �� مخيال الث

ّ
 ة أو تمث

ّ
ة ع��  قافات األورو�ية واألمر�كيّ ل صورة اإل�سان العر�ي لدى الث

�خص متعصب،    باعتبارهة عن اإل�سان العر�ي  مطيّ م اإلعالم العاملي صور نالساحة اإلعالمية، بحيث يقّد 

يتحكم فيھ "الهاجس ا�جن��ي" و�تم�� ب"الغباء" ثم الوصول إ�� درجة �عتھ "باإلرها�ي" �� أي حدث إرها�ي  

ف�ّل  النّ   يقع،  الصور  لتمرّ مطيّ هذه  متدوالة  تصبح  و�عمّ ة  �سود  ر  معوملة  فكرة  وتصبح  ثقا��،  بمنطق  م 

  �� ا�جتمعات  تجليّ العديد من  "ع��  "املعولم  اإلعالم  بھ  يقوم  ما  فآلية  العالم، وهذا  هنا،  كث��ة. ومن  ات 

 
ّ
، إ�� بلورة أش�ال وصور ثقافية ال تخلو  اشتغالهاجھ �� سياق  ة تتّ قافيّ التعميم ال�ي �شتغل ��ا العوملة الث

 من األخطاء واملعا�ي القاصرة واألح�ام املسبقة، وهذا ما يفرز نوعا من قصور الفهم  
ّ
قا�� الذي �شمل الث

ال تواصل الثقا�� الذي �غيب فيھ فكرة  لة لألفراد، مما ينتج �� ��اية األمر بما يمكن �سميتھ بأالبنيات الذهنيّ 

 ا�حوار ا�حقيقي مع اآلخر. 

 : آلیة التحویل -3-2
آليّ  التّ هناك أيضا  آليّ بوصفها  حو�ل  ة  تتّم إحدى  العوملة،  تأث��    من خالل �عز�ز صورة وش�ل ثقا��  ات 

وتحو�لھ   ليعّم إ��  مع�ن  واحد  مجتمع  من  ينطلق  بھ،  يقتدى  عاملي     نموذج 
ّ
والث ا�جتمعات  قافات  جميع 

ز قابلية ا�حركة املادية أك�� بكث�� لتؤثر ع�� تحو�ل  العوملة �عزّ   ا�حلية، وهذا ما جعل "توملينسون" �عت�� أّن 

ا�حليّ النّ  هو�ّ وا��  تحو�ل  بمع�ى  ذا��ا،  ثقافية  ة  شموليّ ة  ثقافية  لرؤ�ة  و�خضاعها  ما  عابرة  �جتمع  ة 

 
ّ

التّ للمجتمعات، وهذا ما قد يتج� �� تال��ي �عض م�وّ � ع�� سبيل   حديد 
ّ
ال�  نات 

ّ
الث بفعل    قا�� ا�ح��ّ �اث 

حو�ل �شتغل ع�� نحو ترابطي مع آلية  آلية التّ  أّن   اإلشارة إ�� انجراف العوملة واجتثا��ا ملا هو مح��. وتجدر 

حوَّ   أّن   اعتباربالتعميم  
ُ
ت ف�ي  �عميمها  يتم  حينما  الثقافية  عاملي،  الصورة  نموذج  ا��  موالية  مرحلة   �� ل 

نطلق من ا�جتمع االمر��ي ليتم تحو�لھ  ي  ا ثقافيّ   ا�ا�حديث مثال عن ثقافة "املاكدونالد" ال�ي أصبحت نموذًج 

عوملة ثقافية �شتغل   إ�� ،فية أخرى أش�ال ثقا إ��ضافة إ ،هذا ما يؤدي و  ا�جتمعات والثقافات األخرى،إ�� 

 بمنطق أحادي.

 
1 -Daniel Mercure, Une société-monde ? les dynamiques sociales de la mondialisation, collection sociologie 
contemporaine, les presses de l’université Laval De Boeck , 2001  
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 :آلیة السیطرة -3-3
العوملة كص��ورة مؤثرة   القيم  من خالل  �شتغل  العوملة ع�� نظم  السيطرة، وتتج�� ع�� سيطرة  آلية 

وأنماط التفك�� وطرق العيش وكيفيات الوجود وطرق ال��بية بوسائل" مست��ة علنية مضمرة، مباشرة وغ��  

و��    ةمباشرة، شعور�ة وال شعور�ة ذكية ومتناهية الذ�اء، قادرة و�الغة االقتدار، وذلك من أجل محاصر 

، كما 1استالبھ وتوظيفھ �� خدمة التسليع االقتصادي والسلعة"  ثّم وتصفية قدراتھ النقدية ومن    اإل�سان

ع��    أّن  التأث��  �شمل  السيطرة  فاعليتھ وقولبة    اإلدراكآلية  و�عطيل  نوع مع�ن من "  وتكثيف  السلوك، 

خاضعا    اإل�سان تا�� يصبح  ال�و   .2املعارف...و�عمل �� اتجاه �سطيح الو�� واخ��اق الهو�ة و�عليب الثقافة"

مما يجعلھ يفكر بطر�قة تنميطية وسطحية دون تطلع نقدي  واٍع    أو غ��واٍع  �ش�ل  سواء  لهذه التأث��ات  

   اإل�سا�ّي حيث أصبح العقل    اإل�سان ملص��    ا�ديًد تصبح العوملة ها هنا �و لة فكر�ة،  ءومسا
ّ
ق  أمام سرعة تدف

مستوى    ��  ، فهناك جدلية ع�� حد �عب�� "ألفن توفلر"االستجابةاملعلومات وكمي��ا �� وضع العاجز عن  

باإلضافة   هذا  والو��.  والواقع  تحّد   إ��العالقات  التّ ما  عن  حديثھ  سياق   �� �ار"  "ني�وال  عنھ  حكم ث 

من تجليات العوملة) اليوم ع�� وجود اال�سان    ال�ي أصبحت تمارسها التكنولوجيا املتطورة (كتجّلٍ   والسيطرة

التقنية ال�ي أصبحت �ش�ل خطرا عليھ، فاالن��نيت مثال   االش��اطاتمن حيث تجعلھ مقيدا بمجموعة من 

األفراد وتحر�ات  سلو�ات  ملراقبة  البعض  �ستعملها  تقنية  أداة  اليوم  توظيف  وأك�  ،أصبح  ذلك  من   �

هذا يصبح نتيجة ��ائية ألش�ال التأث��    التقنيات لفهم توجهات االفراد واختيارا��م وقرارا��م �� ا�حياة، �ّل 

 ال�ي �سب��ا العوملة بفعل قو��ا وامتدادها كس��ورة مؤثرة. 

 : االختراقآلیة  -3-4
 
ّ

و"االخ��اق" اللذين تتعرض لهما "الثقافات  ر املغر�ي "يحيى اليحياوي" عن مفهومي "الغزو"  يتحدث املفك

املتدنية"، فإ�� أي حد يمكن اعتبار "االخ��اق" آلية مؤثرة من آليات العوملة؟ يجيب املفكر املغر�ي "يحيى 

والشموليّ  بالعوملة  "املتم��  الدو��  السوق  عن  حديثھ  من  انطالقا  عن  اليحياوي"  عبارة  يصبح  والذي  ة 

�غض النظر عن حدودها الوطنية، نفس طرق ا�حياة ونفس أنظمة    ،تتقاسم  األفراد مجموعات ك��ى من  

ما يجعل هذه    ، وهو3واألذواق واملعاي��، و�التا�� نفس العقليات السوسيوثقافية"  األولوّ�اتالقيم، ونفس  

الثقافات   ع��  نماذجها  تفرض  ا�حليّ   األخرى الفئات  الثقافية  واملعاي��  القيم  �افة  ة  آليّ   وتتّم   ة،مخ��قة 

صنع ا�خ�� و"ف��كتھ"، و�واسط��ا    لفزة واالن��نيت، فع��ها ومن خاللها يتّم �التّ   اإلعالمع�� وسائل    االخ��اق

   يتّم 
ّ
   إّن يمكن القول    . من هناقافةرسم و�عادة رسم االقتصاد والسياسة والث

ّ
ل  التكنولوجيا أصبحت �ش�

الثقافات ا�حلية، وهذا ما جعل  خطرا قو�ّ  أّن ا ع��  اليحياوي" �عت��     "يحيى 
ّ
إن الثقا�� ا�ح��  ما هو  الغزو 

ة (الغر�ية) ال�ي أبانت عن  �ا مناهضة ومنافسة للثقافات املركز�ّ حملة ضد قيم وأنماط وسلوكيات تثبت أ�ّ 

 
سعد وطفة، مرجع سابق، ص  -1

ٔ
 .343علي ا

 .343، صنفسه -2
ولى يناير يحيــى اليحياوي، في العولمة والتكنولوجيا والثقافة، دار الطليعة، بيرو  -3

ٔ
 .32ص   ،2002ت، الطبعة اال
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وديناميّ حيو�ّ  و�اختصار  و�بداعها ��ا  ��ا  فهو  بأّن إ،  وتؤمن  لألقوى،  البقاء  نظر�ة  تتب�ى  الهدف    يديولوجيا 

 �ى يكمن �� القضاء ع�� هذه الثقافات وا�حد من خطور��ا وتقو�ضها كمرحلة أساسية لتطويعها. األس

 العالم يصبح م�انا وزمانا اجتماعيا وثقافيا واحدا، ولعلّ   العوملة الثقافية تصبح هنا أحادية، أي أّن   إّن 

 
ّ
والث العوملة  حول  العاملي  مفهوم�النقاش  حول  هنا  يطرح  أال    نقافة  العوملة  هما  و أساسي�ن  مفهوم 

(Globalisation)   
َ

بل  (Universalisme)ية  والعامل طموح   "�� فالعوملة  وسلبھ    الخ��اقرادة  إ،  "اآلخر" 

لها   اخ��اق   �� فالعوملة  الثقافية،  للهو�ة  إغناء  ف�ي  العاملية  أما  "العالم".  من  نفيھ  و�التا��  خصوصيتھ، 

ع�� السيطرة  و�س��دف  الهو�ة  اإلدراك    وتمييع،  ع��  والهيمنة  الو��  سلب  و�التا��  وتوج��ھ،  واختطافھ 

جھ نحو  تّ ينظاما    تالعوملة ليس  �� أّن   يكمن  مي�� ب�ن هاذين املفهوم�نة التّ أهميّ   إّن   .1الفردية وا�جماعية"

).  الهيمنة ع�� العالم" (محمد عابد ا�جابري   إرادة يديولوجية �عكس  إ  "   األو��التقدم بل �� أيضا و�الدرجة  

 ،ةات الثقافية ا�حليّ مقابل العوملة الثقافية عن العاملية الثقافية ال�ي �� إغناء للهو�ّ ��    يمكن ا�حديث  ��ذا

 
ّ
 تھ للتّ ده وقابليّ تھ و�عّد �اث الثقا�� من حيث خصوصيّ وا�حفاظ ع�� ال�

ّ
. فبقدر ما  األخرى قافات بادل مع الث

ك�ّل  العالم   �� خصوصية  ثقافات  من  ا�جتمعات     ،�عرفھ 
ّ
ع��    أّن   إال حفاظها   �� تكمن  ا�جوهر�ة  الغاية 

تنوّ  خلق  ا��  يؤدي  واختالف  كتم��  الثقافية  ثقا��ّ م�ونا��ا  إم�انيّ   عاملّي   ع  والتّ يفرز  ا�حوار  الرّ ة  مزي  بادل 

 
ّ
نھ العامليّ الث

ُ
 قا�� وهذا هو ك

ّ
 ة. قافيّ ة الث

 نوّ و�� كتابھ" التّ 
ّ
قا�� والعوملة" يتحدث" أرمان ماتالر" عن "مفهوم أو فكرة "تقلص العالم" أي "وصل  ع الث

درجة خارقة من ا�حضارة العاملية، فاإل�سان �عيش الشمولية و�بحث    إ��  األ�خاص واملنتوجات واألف�ار

عاملية" واالثنية فكرة  القومية  األف�ار  �ل  تدر�جيا من  ت�ونت  ��    ،2ع��ا، وهكذا  يتج��  اعتبار  وهذا  �ون 

 العوملة الثقافية ال تؤّس 
ّ
ة ا�جتمعات والثقافات لتصبح ثقافة  ص �عدديّ س مع�ى للهو�ات الثقافية بل تقل

ممتّد  واحدة  ال�ّ شمولية   �� ليستنتج  ماتالر"  "أرمان  حللھ  ما  وهذا  الثقافة  ة،  "ب��اية  عليھ  أطلق  ما  �اية 

   القائلة: " نحن ا�حضارات،  ا�حمية" وذلك انطالقا من تفكيكھ لفكرة "بول فال��ي"
ّ
نا حضارات  �عرف اآلن أن

 فانية". 

وهو ليكرك"  ج��ار   " املفكر  طرحھ  محوري  سؤال  �ّل   : ��  للعوملة  ي�ون  الزّ   كيف  التّ هذا  من  أث��  خم 

أّن  باعتبار  العالم سوف يوجھ االقتصاد  "التّ   الثقا��؟ و�جيب عن ذلك   �� امل��ان ا�حا�� للقوى  خوف من 

والثق  الّد والسياسة  هذه  حساب  وع��  الغرب  لصا�ح  تنوّ افة  يوجد  لن  و�التا��  ب�ن  ول.  ثقا��    األطرافع 

 
ّ
  ة تجمع �ّل فليس هناك رؤ�ة عامليّ   .3ما �� هيمنة من جانب الطرف األقوى"املشاركة �� عملية العوملة، و�ن

 
ّ
ى ا�جوانب  ا ع�� ش�ّ قافات وا�جتمعات و�ع��ف بتنوعها، بل هناك إرادة قوة واحدة تحاول فرض هيمن��الث

 
ّ
ل�ّل الث واالقتصادية  والسياسية  �ع�ّ   قافية  واحدا  نموذجا  وتؤسس  تفرز  ف�ي  و�التا��  عن  ا�جتمعات،   �

 

  1. 10-9 ص ، ص1998، فبراير 6محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية، مجلة فكر ونقد، العدد  -1
حمد خليل، دار الفارابي، الطبعة  - 2

ٔ
رمان ماتالر، التنوع الثقافي والعولمة، ترجمة خليل ا

ٔ
ولىا

ٔ
 43-33 ص ص 1429،2008 اال

ولى  الطبعةالثقافية، الحضارات على المحك، ترجمة جورج كـتورة، دار الكـتاب الجديد المتحدة،  ليكلرك العولمةجيرار  - 3
ٔ
 ،اال

 343 ص.2009، الفاتح سبتمبر
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ة  نميط العاملي بحيث يصبح ا�حديث عن مجتمع أو ثقافة محليّ تحقيق التّ   إ��جھ  طموحا��ا ومنطقها الذي يتّ 

حديث   �هو 
ً
ثقا�  اومتجاوز   مل� نموذج  أمام  دمنا   ما 

ّ
تنظ بمي�ان��مات  ثقلھ  يفرض  معولم  لھ  �  وتمنح  مھ 

 ستمرار.واال متداد  اال ام�انات 

 : معالم تأثیر العولمة علی النسق التربوي  -4

 
ّ
 إذا �انت ال�

ّ
 ل �عًد �بية �ش�

ّ
 ا من أ�عاد الثقافة، فإن العوملة أصبحت تخ��ق الن

ّ
�بوي للمجتمعات،  سق ال�

 
ّ
محلها    ال��بو�ة القائمة لتحّل األ�ساق  ع�� مستوى �غي�� مجموعة من    ر ع�� نظام التعليم كحقل تر�وّي لتؤث

منظومات معوملة جديدة، فتأث�� العوملة �شمل القيم والسلو�ات و�نية التفك�� والنظام األخال��، وهذا ما  

اليوم  �سان �عا�ي  اإل  تحدثت عنھ الباحثة " إنيت شونفلونج" �� مقالة لها حول العوملة والتعليم، لتب�ن أّن 

ة  ة الوراثيّ كيف مع األوضاع االجتماعية والثقافية ا�جديدة ال�ي تفرضها العوملة. فالعّد مشكالت ك��ى �� التّ 

التّ   اإلدراكومهارات    �� �ساعدهم  األفراد  يمتلكها  ال�ي  وحّل ا�ح��ي  وسطهم   كيف   �� تقع  ال�ي  املشكالت 

التّ  ومحيطهم  التّ القر�ب  أدوات  ولكن  أصبحت قليدي،  هذه  فضاء    كيف   �� دورها  أداء  عن  اليوم  عاجزة 

 حوالت ا�جديدة والبيئية ا�جديدة ال�ي تطرحها مرحلة العوملة. التّ 

�سهيل    �� االعالم ودورها  التكنولوجيا ووسائل  تطو�ر  �ونية ع�� مستوى  العالم قفزة  �شهد  و�الفعل 

  أّن   باعتبار امة �� نفس الوقت،  ة داعمة وهّد إال أن هذا األمر يصبح قوّ   املعلومة واختصار ا�جهود البشرّي 

، وهذا ما �شهده �عض  واالبت�ار ال��بوّي   اإلبداع  من مستوى   عليمية وتحّد التّ   األنظمةآليات العوملة تخ��ق  

جه��ية  بني��ا التّ لا دون أن ت�ون مالئمة  ة و�سقاطها محليّ ة عامليّ امية وال�ي تقوم بتقليد نماذج تر�و�ّ ول النّ الّد 

واالجت معوالبشر�ة  ومتوافقة  العوملة  هاماعية  عصر   �� أيضا  الصورة  لعالم  املرعب  االمتداد  هذا  وأمام   .

د عطاءات  د القيم التقليدية، و�بّد ة ضمورا وتراجعا وتصدعا وانحسارا ��ّد ة النقديّ "�شهد املعرفة العقليّ 

 ع�� نحو مروّ  اإل�سانّيةالثقافة 
ّ
ة ع�� حساب  فعية والغرائز�ّ واألنانية والنّ ھ ت��ض قيم الفردية ع. و�� هذا �ل

 
ّ
 القيم النبيلة ا�خال

ّ
 ة والغ��يّ سم بالعقالنيّ قة ال�ي تت

ّ
الباحث "ع�� أسعد    و�ذهب   .1ة"سامي واإل�سانيّ ة والت

ا�حا��ّ  األسرة  أّن   إ��  وطفة" أدا��ما  �عودا قادرت�ن وفق  لم  ا�جتمع    واملدرسة   �� الثقا��  ع�� حماية األمن 

سيال من الصور واألف�ار واملنتجات    بحاجات أفراده من القيم والرموز واملعاي�� واملرجعيات. كما أّن والوفاء  

ويغ�ّ  ب�املھ،  ال�وكب  أذواق  �غرق  من  يوم  �عد  يوما     اإل�سان� 
ّ
ورؤ�تھ  وتطل عيشھ  وطرق  وتصرفاتھ  عاتھ 

 للعالم وكذلك رؤ�تھ لذاتھ. 

 وأمام هذا ا�حضور القوي للعوملة الثقافية يصب 
ّ
إعادة التجديد، وتقو�ض    إ���بية �� حاجة  ح نظام ال�

االرتجال كحضور  تتخللھ  ال�ي  املعقدة  ا�حيثيات  من  وتراجع    مجموعة  ال��بوي  التخطيط  مستوى  ع�� 

املؤسسا�ي األداء  تحتاج    أّن باعتبار    مستوى  عقالنيّ إ��  ال��بية  ال�جز  رؤ�ة  مع  تتنا��  لتؤسس    اإلبدا��ة 

وت معرفيا  �سقا  وحضار�ة  لنفسها  أخالقية  أسس  ع��  قائمة  متينة  تر�و�ة  نماذج  بلورة   �� يصب  نظيميا 

 
سعد وطفة، مرجع سابق، ص  علي -1

ٔ
 . 333ا
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ذوات �سأم من وجودها  ال  وثقافية قوامها العقل والنقد، يصبح ف��ا األفراد ذوات فاعلة وصا�عة ومبدعة  

 وال تؤمن بالثقافة املبدعة ا�خالقة.

��اية هذه املقار�ة يمكن طرح السؤال   الثقا�� للعوملة؟  �  إ�: ما السبيل  اآل�ي��  ونجُدمواجهة االخ��اق 

يضع و�قرفبالنسبة ل�جابري    من املفكر املغر�ي "محمد عابد ا�جابري" و"يحيى اليحياوي"  �ّل   اإلجابة لدى

ما �سميھ بإس��اتيجية ثقافية �� مستوى العصر قادرة ع�� االخ��اق الثقا�� مواجهة فاعلة، ثم التصدي  

ز  د الثقافة ا�حلية، بينما  خيلة ال�ي ��ّد للقيم واألف�ار الّد �ش�ل سل�ي ومنطقي  
ّ

"يحيى اليحياوي" ع��  يرك

فاع عن الثقافة والهو�ة املس��دف�ن، وهو �� طرحھ هذا يتب�ى خطاب املواجهة باعتباره إحدى وسائل الّد 

ومواجه الثقا��  باألمن  �سميھ  ما  ع��  وذلك  املضاد،  الغزو  وسائل  مناعة  تقو�ة  الظاهرةضرورة  هذه  ة   ،

 تتج�� �� ال��ك�� ع�� تبيان محدودية خطا��ا. املواجهة ال�ي

 : خالصة  -5

تبقى ظاهرة العوملة ظاهرة �ونية تنتشر �� مختلف ا�جتمعات، و�شتغل انطالقا من آليا��ا �� التأث��  

خلق  إ��جھ  ثقافية تتّ العوملة ال   االخ��اق و"الغزو". كما أّن   إ��السيطرة والتعميم والتحو�ل، إضافة    ع�� غرار

ة مع القضاء  �ا �س�� نحو الوحدة والنمطيّ ات، أي أ�ّ مايزات وال ا�خصوصيّ نظام عاملي نموذ�� ال يقبل التّ 

 ع�� الهو�ّ 
ّ
د. عّد نوع والتّ سم بالتّ ات الثقافية ال�ي تت

   من جهة أخرى يمكن استنتاج أّن 
ّ
 العوملة الث

ّ
 قافية أصبحت �ش�

ّ
للمجتمعات  �اث الثقا��  ل خطرا ع�� ال�

والتّ   اهتمامها دون   الثقافية  وا�خصوصيات  الثقا��  التنوع  العوملة  بمسألة  وتصبح  بي��ا.  االيجا�ي  فاعل 

رة لبنيات ا�جتمعات و��ميش لثقافا��ا، ف�ي بتعب�� السوسيولو�� الفر���ي الثقافية أيضا إيديولوجيا مدمّ 

�ستند   رمزي  عنف  بورديو"  إكراهي  إ��"بي��  تواصلية  أ�ّ   الغتصابة  عالقة  كما  �عولم  ا�خضوع،  �ا 

 ا�خصوصيات و�ستل��ا. 

مجموعة  واإلم��يالّية الثقافّية ��  تصبح إم��يالية ثقافية  فإّ��ا�غض النظر عن الوجھ املزدهر للعوملة  

من املسارات ال�ي بموج��ا يدخل ا�جتمع �� صميم نظام عاملي تنجز طبقتھ القيادية باإلغواء و�الضغط  

. و�صبحو�ناهمركز النظام السائد    تنميط املؤسسات االجتماعية ل�ي تتطابق مع قيم  إ��  الفساد  و�القوة أو

إ��  لت�ا بتعب�� ماتالر "اثنومركز�ة" تحوّ ا�حديث عن العوملة الثقافية "كمركز�ة عنصر�ة فاعلة سياسيا"، إ�ّ 

 م نفسها كطر�ق �خالص ا�جماعات الدنيا.يديولوجيا تقّد إ

 أمام هذه  
ّ
تؤث الثقافية وال�ي  العوملة  ال�ي تفرزها  الثقافية، يق��ح  ا�حيثيات املعرفية  الهو�ة  ر سلبا ع�� 

ما �عرف    إ��النقدية والتقو�مية، �� مقدم��ا ضرورة الولوج األف�ار مجموعة من املفكر�ن والباحث�ن �عض 

العلم ال كمس��لك�ن وحسب بل �أ عضاء مساهم�ن وفاعلي�ن،  بالثورة املعرفية والتكنولوجية، أي دخول 

وذلك ع�� امتالك العلم والتأهيل والقدرة ع�� االنخراط �� عالم املعرفة والعلم. ثم االنفتاح ع�� الثقافة 

االيجا�ي معها ع�� أساس    اإل�سانّية التمتّ اإليمان  والتفاعل  أي  عبالقدرة ع�� األخذ م��ا ورفضها كذلك، 

 قدي أثناء ممارسا��ا.با�حس النّ 



ثير على الهوّية الثقافّيةا
ٔ
ليات التا

ٓ
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العوملة �� نظام    إّن   ،انطالقا مما قدمھ املفكر املغر�ي "محمد عابد ا�جابري"و ن القول �� ال��اية،  و�مك

Système  إذن سبيل  فال  عليھ،  متفوق  أو  لھ  م�ا��  بنظام  إال  خارجھ  من  يقاوم  ال  والنظام  مقاومة  إ��  ، 

 وتجاوزا��ا.سلبيات العوملة إال من داخل العوملة نفسها بأدوا��ا و�إحراجها �� قيمها 
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النصوص التراثیة  من خالل  بإفریقیة،  في الفکر التربوي قراءة

 البن سحنون والقابسي وابن الجزار 

 : صملخّ ال

خالل   بإفر�قية  ال��بوي  الفكر  معالم  البحث  هذا  ثالث  يتناول  ع��  باالعتماد  لل�جرة،  األو��  القرون 

العالم اإلسالمي عامة. وهم ع��   �� املغرب خاصة و��  ال��بو�ة املبكرة  نصوص تراثية، �عت�� من املصادر 

املعلم�ن  وأح�ام  م�ن 
ّ
املتعل أحوال   �� املفصلة  و"الرسالة  �حنون،  البن  املعلم�ن"  "آداب  كتاب  التوا��: 

سياسة الصبيان وتدب��هم" البن ا�جزار. وهو بحث �س�� إ�� تجاوز نزعة التعميم واملتعلم�ن" للقا���ي، و"

ال�ي تلف هذه املؤلفات ال��اثية، ال سيما املرتبطة با�جوانب العلمية م��ا. ويس�� إ�� الوقوف ع�� ما تحتو�ھ  

ال��بية، مع ضرورة  من طرافة وتجديد تتوافق مع �عض األف�ار واملنا�ج البيداغوجية والنظر�ات ا�حديثة ��  

 تبّ�ن الصلة ب�ن ما ألفھ هؤالء العلماء و��ن األ�ساق أنماط الفكر�ة والذهنية املم��ة لبيئة عصرهم.

ال��بية، التعليم، سياسة الصبيان، الفكر ال��بوي، إفر�قية.   ال�لمات املفاتيح:

Abstract: 

This research deals with educational thought in Africa during the first centuries of 

migration, relying on three heritage texts that are considered among the earliest 

educational sources in Maghreb and the Islamic world in general. They are, 

respectively: « Ādāb āl-mūʿalimīn » by Ibn Ibn Saḥnūn, and « Al-risāla al-mūfaṣala fī 

ahwāl al-mūtaʿalimīn wa aḥkām al-mūʿalimīn wa al-mūtaʿalimīn » by Al-Qābisī, and 

« Syāsat aṣ-ṣibyān wa tadbīrihim » by Ibn Al-Jazzār. This work seeks to overcome the 

generalization trend, surrounding the heritage literature related to education, principally 

those related to the scientific aspects of it. Furthermore, it seeks to find out what 

content corresponds to some ideas, pedagogical approaches and modern theories of 

education in the light of the patterns of intellectual and mental patterns characteristic 

of the environment of their time. 

Key words: Education, pedagogics, Boys’ Education, educational thought, Ifriqiya. 
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: المقدمة  -1

ال��بو�ة   باملؤلفات  اهتمام  من  السابقة  الدراسات  عديد  أولتھ  ما  إ��  اإلسالمنظرا  العالم  شكالّي،  �� 

الذي ظهرت فيھ واإلطار  التأمل وتدقيق  1ومضمونا  بتحديد �عض مواطن  العمل  �� هذا  نا سنكتفي 
ّ
فإن  ،

�ي تنحصر �� املنا�ج التعليمّية  
ّ
�عض نقاط االستفهام، خاصة وأن قضية ال��بية ليست بالقضية املعزولة ال

وح�ى ينحصر مجال التمّعن ضمن إطار  د. أو تقف عندها، و�نما �� قضية مفصلية متعّددة املنافذ واأل�عا

خالل   بإفر�قية  ظهرت  ال�ي  ال��بو�ة  املؤلفات  بأن  البداية،   �� ر 
ّ

نذك أن  األ�سب  من  ھ 
ّ
أن نرى  بّ�ن،  إش�ا�� 

ما    10و   9القرن�ن الثالث والرا�ع لل�جرة (
ّ
م)، لم تتقيد بالتعليم باعتباره رصيدا معرفّيا تلقينّيا فحسب، و�ن

، كما أن هذه املؤلفات �ان لها هدف حضاري  2ى �ونھ اتجاها وفلسفة وسياسة كذلكال��مت بھ �� مستو 

ب  
ّ
وقانو�ّي معّ�ن. ومع أن هذا الوضع يختلف   عن وضع دي�ّي اجتما��ّ   -ع�� ما يبدو-وفكري مضبوطا، ترت

عن بقية بالد اإلسالم، إال أن من مستلزماتھ املش��كة، تأسيس فكرا تر�و�ا، ��دف إ�� تقن�ن وتنظيم العملية  

بط األسس والقواعد االجتماعية والنفسية ال�ي تقوم عل��ا، و�� ال تخلو من طرافة  التعليمية برم��ا، وض

قة باألدوات الذهنية  
ّ
لها من ضوابط متعل

ّ
ال��بية، رغم ما تخل  �� علمّية تتوافق و�عض األطار�ح املعاصرة 

ذي ظهرت فيھ. 
ّ
 و�العصر ال

نصوص من شأ��ا أن �ساعد ع�� التعرف    لهذا السبب ارتأينا من خالل هذه ا�حاولة إعادة قراءة ثالثة 

ز�ن اهتمامنا ع�� محور�ن اثن�ن، يتعلق أّولهما بظرفية ظهور  
ّ

إ�� بدايات �شوء الفكر ال��بوي وتطوره، مرك

هذه املؤلفات ال��بو�ة واتجاها��ا الفكر�ة واالجتماعية، أما الثا�ي فيتعلق بالوضع املؤسس لهذه األف�ار،  

من لو�نات محلّية ذات خصوصية بارزة مم��ة، وما يمكن أن ي�ون قد احتوتھ من  وما ي�ون قد ترتب ع��ا  

لت البذور األو�� لتأسيس فكرا تر�و�ا، تبلور بإفر�قية منذ  
ّ
مفاهيم ومبادئ وتصورات اجتماعية ونفسّية مث

واحدة متط بنية  ب�ن عناصره، وضمن  والت�امل  التناسق  من  بھ  بأس  بقدر ال  ال�جري،  الثالث  ورةالقرن 

باستمرار.  

1- Chauddri, R. A. A book of religious knowledge (questions and answers). 2nd ed. London, London Mosque,
1982. 79pp. Cherif - Chergui, A. La Ideologia islámica : dimension psicoeducativa. Madrid, Instituto 
Hispano-Arabe de Cultura, Ginebra, Institut internacional de Estudios Labores, 1977. 314pp. C Houdhury, 
M. A. A model of educational planning and development in an Islamic perspective. Muslim education
quarterly. 1983. pp.42-58. Gardet, L. « Notion et principes de l'éducation dans la pensée arabo-islamique », in 
Revue des études Islamiques. Vol.44. 1976. pp.1-13. MAKDISI, G. The scholastic method in medieval 
education: an inquiry into its origins in law and theology. Speculum. Vol.49. No.4, 1974. pp.640-661. 
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 التربویة التأسیسیة:    النصوص تقدیم   -2

ا�خامس   القرن  إ��  الثالث  القرن  من  تمتد  قرون،  ثالثة  ع��  للدراسة،  اخ��ناها  ال�ي  النصوص  تتوزع 

لل�جرة، و�� نصوص وقع التقديم لها �� العديد من الدراسات ا�ختصة، لذلك سوف نكتفي باملهم دون  

 الدخول �� التفاصيل.

  –  817ه/   256  – 202سنة  ، لفقيھ الق��وان ومحّد��ا محمد بن �حنون ( 1كتاب "آداب املعلم�ن"�عت��  

شر عدة مّرات. فقد  ، من أقدم املؤلفات ال��بو�ة املعروفة إ�� حّد اآلن،  2م)  870
ّ
ونظرا إ�� أهّميتھ، حظي بالن

  Gérard Lecomte). ثم ترجم ج. لوكنت (1931بتحقيقھ و�شره بتو�س سنة    حسن حس�ي عبد الوهابقام  

اإلسالمية"هذا   الّدراسات  "مجلة   �� و�شره  الفر�سّية،  إ��  سن3النص  أعاد  1953ة  ،  ذلك  و�عد  محمد  . 

�� ا�جزائر، سنة   وأخ��ا قام، محمد عبد املو��، بتحقيق   .1972العرو��ي املطوي، مراجعة النص و�شره 

 .1981النص من جديد، و�شره با�جزائر، سنة 

�  و��تّم هذا الكتاب باملسائل املتعلقة باملعلم�ن، وما يجب عل��م نحو �عليم الصبيان وتأدي��م من النوا�

الدينية والفقهية، فتضّمن أحاديث وآثارا مسندة، ومسائل �� أبواب ال��بية والتعليم �ان قد ألقاها ع�� أبيھ  

م). لذلك يمكن اعتبار أن مضمون هذا الكتاب هو األساس الذي �ان ُ�عتمد   854ه/  240اإلمام �حنون (

 .4القرن الّتاسع امليالدي �� �عليم الّصبيان بإفر�قية، خالل أواسط القرن الثالث ال�جري/ 

م�ن وأح�ام املعلم�ن واملتعلم�ن"  -
ّ
. أل�ي ا�حسن 5الكتاب الثا�ي هو: "الرسالة املفّصلة �� أحوال املتعل

م�ن"، . الذي اعت��ه الدارسون، إعادة 6م) 1012 - 935ه /  403 - 324القا���ي (
ّ
ملا ورد �� كتاب "آداب املعل

تباع  اِ لكّن صاحبھ �ان حر�صا ع��  .  7، مع اختالف �س�� �� مواضع أخرى بطر�قة حرفّية �� �عض املواضع

 
داب المعلمين، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب، مراجعة وتعليق محمد العروسي المطوي، دار الكـتب  -1

ٓ
ابن سحنون (محمد)، ا

 .1972الشرقية، تونس 
بو- 2

ٔ
بي بن محمد هللا عبد هو: ا

ٔ
وخصوصا  كـثيرا والده به اعتنى نوخي،الت ربيعة بن بكار بن هالل بن حساف بن حبيب بن سعيد ا

، راجع ترجمته لدى: المالكي، رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من التربوي المجال في
وصافهم، تحقيق البشير البكوش، مراجعة محمد العروسي المطوي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثان

ٔ
خبارهم وفضائلهم وا

ٔ
ية،  ا

هل القيروان، تحقيق محمد المجدوب وعبد العزيز المجدوب،  ؛ 449 - 443، ص 1.  ج 1994بيروت 
ٔ
الدباغ، معالم اإليمان في ا

 .68، ص 2ج  المكـتبة العتيقة، د ت.
3 -Gérard Lecomte, « Le livre des règles de conduite des maîtres d'école par Ibn Sahnoun », in Revue des 
Études Islamiques, XXI / 1953, pp 77 - 105. 

نه كـثيرا ما يحكم بما اشتهر بين الناس وبما جرى به العرف في القيروان في تلك الفترة.  -4
ٔ
 إذا عدنا إلى نص الكـتاب وجدنا ا

حكام المعلمين والمتعلمين، دراسة وتحقيق وتعليق وفهارس  القابس- 5
ٔ
حوال المتعلمين وا

ٔ
بو الحسن علي)، الرسالة المفصلة ال

ٔ
ي (ا

ولى، تونس 
ٔ
حمد خالد، الشركة التونسية للتوزيع، الطبعة اال

ٔ
 .1986ا

بو -6
ٔ
مام المعروف القروي، المعافري  بن خلف محمد بن علي  الحسن هو: ا

ٔ
سانيده متونهو في الحديث بالقابسي، ا

ٔ
 ما وجميع وا

شهر منهو يعتبر و ،يتعلق به
ٔ
ن مترجموه شيوخه ورحلته  في الغرب االسالمي، وقد دّو  المالكي المذهب نشر في له الفضل يعود من ا

شادوا بإلى المشرق 
ٔ
القاضي عياض، ترتيب المدارك، تحقيق عبد القادر  : لدىعلمه وسعة معرفته بالمذهب. راجع ترجمته وا

  .169، 168، ص 3؛ الدباغ، معالم اإليمان، ج 621، ص 2. ج 1970الصحراوي، مطبعة فضالة، المغرب 
7 Gérard Lecomte, «Le livre des règles de conduite des maîtres d'école par Ibn Sahnoun», op. cit, pp 77. 
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النسق املنطقي �� بناء النص و�� �سلسل أبوابھ وفصولھ، كما أضاف عديد التفاصيل الثمينة حول منا�ج 

ده أحمد فؤاد األهوا�ي بقولھ:. ا1التعليم و�رامجھ، وتضمن إرشادات تر�و�ة قضائية طر�فة
ّ

ذي أك
ّ
ألمر ال

فإذا �ان البن �حنون فضل الّصدارة �� تحر�ر كتاب خاص �� �عليم الصبيان فللقا���ي مزّ�ة التوّسع ��"

هن، 
ّ

الذ  �� الّتعليم  فكرة  استقرار  ع��  يدّل  الذي  �تيب 
ّ
وال� ا�ختلفة،  أبوابھ   �� واإلضافة  املوضوع،  هذا 

 .2الغاية املنشودة منھ"والعمل ع�� بيان السبل ا�ختلفة املؤّدية إ�� تحقيق 

عا�ج القا���ي �� ا�جزء األول من الكتاب �عض املفاهيم �اإليمان، واإلحسان، واالستقامة والصالح، و��  

مفاهيم اعت��ها ضرور�ة لتأصيل الفكر ال��بوّي ع�� أساس دي�ي مت�ن. ثم ينحو من�� ابن �حنون، الذي 

أبيھ، فيبّ�ن ما جاء �� فضل من �علم القرآن وعلمھ و�� وصف  كتب رسالتھ انطالقا من حوار جرى بينھ و��ن  

القرآن وآدابھ اآلباء عن  3حامل  امتناع  املهّمة تخص  ا�جزء األول مجموعة من األسئلة  �� آخر  ثم يطرح   .

�عليم أوالدهم، و�جيب ع��ا �� بداية ا�جزء الثا�ي من رسالتھ.  

10البن ا�جزار الق��وا�ي (املتو�� �� القرن الرا�ع �جري/  الكتاب الثالث: "سياسة الصبيان وتدب��هم"،    -

، ثم أعيد �شره �� بيت  2001م)، قام محّمد ا�حبيب الهيلة بتحقيقھ و�شره، بدار الغرب اإلسالمي سنة  

.2008ا�حكمة سنة 

والية وصفا  يتناول الباب األول من هذا الكتاب مسألة تدب�� األطفال عند والد��م، ثم يتناول �� األبواب امل 

ال�حّية   ال��بية  عن  فكرة  �عطينا  ثم  إلصالحھ،  العالج  و�قّدم  واملذموم،  ا�حمود  ولب��ا  للمرضعة  �امال 

. 4للرضيع والعناية �سالمتھ من حيث م�جعھ وغسلھ وتنظيفھ وغذائھ

،احتوى الكتاب ستة وعشر�ن مرضا، استعرضها ابن ا�جزار بطر�قة هرمية من أع�� البدن إ�� أسفلھ

مع �سمية املرض ووصف أعراضھ، وتقديم العالج والدواء وتركيبھ كيفية تناولھ. وال يتطرق ابن ا�جزار إ��  

املكتسبة،   والعادة  الطفل  طبيعة  فب�ن  والعشر�ن،  الثا�ي  الفصل   ��  
ّ

إال ا�حّدد  بمعناها  ال��بية  موضوع 

ادة ا�حسنة �� نفسھ تمكنتا واستحال  و�ؤكد أهمية �عو�ده العادات ا�حسنة، ح�ى إذا اتفقت الطبيعة والع

�غي��هما.  

: العام   واتجاهها   التربویة   المؤلفات   ظهور   ظرفیة  -3

عديد  -دون شك-م  9يحمل ظهور هذا ا�خطاب ال��بوي بإفر�قية بالذات خالل القرن الثالث ال�جري/  

االجتماعية البنية  مع  وتأثر  تأث��  عالقة   �� وهو  الرمز�ة،  ي-الدالالت  ال�ي  ضم��ا.  الثقافية  هذه  تحرك  ألّن 

األف�ار ال��بو�ة التعليمّية، �عتمد عوامل عدة أهمها: الظرفية التار�خية، والبيئات االجتماعية، واألهداف  

 .196المسعودي، العلماء والمعلمون، ص  1
هواني -2

ٔ
حمد فؤاد)، اال

ٔ
 .59. ص1968التربية في اإلسالم، دار المعارف، مصر   (ا

 . 278ص  القابسي، الرسالة المفصلة، - 3
ابن الجزار القيرواني، سياسة الصبيان وتدبيرهم، تحقيق وتقديم محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية،  - 4

 . 47. ص 1984بيروت 
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األهداف.   هذه  عنھ  انبثقت  الذي  الفكري  واملذهب  تحقيقها،  ير��  مشروعية  ال�ي  عليھ  يضفي  ما  وهو 

 اجتماعية وتار�خية، و�كسبھ نجاعة وأهمية. 

ت العمل ع�� تحديد  ول�ي  ي�ون علينا  امل��تب عنھ،  الفكري  ال��بوي واالتجاه  املشروع  ت�ح معالم هذا 

اإلطار التار��� العام ثم الظرفية املباشرة ا�حيطة ��ذا املشروع. وسوف نحاول االكتفاء باملالحظات التالية:  

الق��وان    - الثالث �جري/  -لقد أصبحت مدينة  القرن  بداية  ال-م  9منذ  ا�جغرا�� واالجتما��  ،  فضاء 

الذي انصهرت فيھ عالقات �شر�ة متنوعة، وتحّولت إ�� قطب ثقا�� مهّم، تتال�� فيھ التيارات الفكر�ة وتمّر  

. وقد مثلت كتابات الرحالة شهادات حّية ع��  1ع��ها شبكة املعرفة املمتدة ب�ن الغرب والشرق اإلسالمي

البغدادي (الوافد عل��ا من األندلس �� عهد ب�ي مروان) أن ما يمّر بھ    هذه امل�انة املتم��ة، فاعت�� أبو ع��

ة الفهم بحسب تفاو��م �� مواضعهم من الق��وان بالقرب والبعد،  
ّ
من أهل األمصار، درجات �� الغباوة وقل

��. وتواصل هذا اإلشعاع الثقا2"ح�ى �أن منازلهم من الطر�ق، �� منازلهم من العلم محاصة ومقا�سة..."

م)، فذكر    1062  –   1008م/    454  –   398ح�ى منتصف القرن ا�خامس ال�جري زمن حكم املعز بن باد�س (

ياقوت ا�حموي أّن: "الق��وان �انت وجهة العلماء واألدباء، �شّد إل��ا الّرحال من �ل فوج ملا يرونھ من إقبال  

 .3املعز ع�� أهل العلم واألدب وعنايتھ ��م"

الدينية والعلمية الوافدة ع�� الق��وان من الغرب والشرق خالل القرن�ن األول�ن  لعبت هذه ال�خصيات  

األو��   النواة  ا�حديث، ومثلت  املعارف والعلوم وروايات  نقل   �� بارزا  العر�ي اإلسالمي، دورا  من االستقرار 

� كتب ال��اجم، أن  . يبدو من الوا�ح ونحن نتا�ع ما ورد �4�حركة فكر�ة ازدادت عمقا وا�ساعا بمرور الزمن

ما �س�ى "بالتوط�ن الثقا��"، قد تم ع�� يد الطبقة الثالثة من فقهاء الق��وان، مثل ع�� بن ز�اد، وال��لول  

. ومنذ بداية القرن الثالث لل�جرة، أصبح �عض العلماء  5بن راشد الذي اعت��ه املال�ي وتدا من أوتاد املغرب

لدين، وأشهرهم �حنون بن سعيد، الذي جعل الق��وان تصل بفضل  وا�حّدثون، املرجع �� أمور الدنيا وا

قوة �خصيتھ و�عاطيھ مهنة التدريس، إ�� رتبة العواصم الثقافية �� اإلسالم، حسب ما ذهب إ�� ذلك عمار  

. 6ا�حجو�ي

ولى، قرطاج عيون الرحالةالقيروان في حسن (محمد)، - 1
ٔ
داب والفنون، بيت الحكمة، الطبعة اال

ٓ
، المجمع التونسي للعلوم واال

 . 13 . ص2009
هل الجزيرةابن بسام،  -2

ٔ
ولى، ليبيا الذخيرة في محاسن ا

ٔ
.1981تونس  -، تحقيق احسان عباس، الدار العربية للكـتاب، الطبعة اال

 .15، ص 1ج 
ديبٕارشاد ياقوت الحموي،  -3

ٔ
ريب ٕالى معرفة اال

ٔ
ولى، بيروت اال

ٔ
. ج1993، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة اال

 . 2636، ص 6
 .118، ص العلماء والمعلمونالمسعودي، - 4
. ص2004، تبر الزمان، تونس المذهب المالكي بالغرب إالسالمي ٕالى منتصف القرن الخامس الهجري الهنتاتي (نجم الدين)،  -5

49 – 50. 
6 -Mahjoubi A, « la Tunisie arabo-musulmane », dans les Atlas de jeune Afrique, Tunisie, jeune Afrique, Paris 
1979, pp 24-25. 
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هو أن الق��وان قد شهدت منذ - إ�� جانب ا�حديث عن دور هؤالء العلماء-وأهم ما يمكن أن �ش�� إليھ    -

القرن الثا�ي لل�جرة صراعا، دام طو�ال ب�ن املذاهب السنية بفرع��ا ا�حنفي واملال�ي، و��ن الفرق الكالمية  

، وقد لعبت السلطة أدوارا حاسمة �� هذا الصراع. فبينما حاول األغالبة نصرة املذهب  1واإلباضية والشيعة

للدولة الرس�ي  املذهب  وجعلھ  بدور 2ا�حنفي  الفاطميون  حاول  فرض  ،  باملهدية  حكمهم  ف��ة  خالل  هم 

مذه��م و�زالة �ل ما عاداه من املذاهب. ثم تجند الز�ر�ون لنصرة املذهب املال�ي ومحاصرة التيار اإلبا��ي  

لتثبيت دعائمھ العسكر�ة  القوة  استعمال  األحيان من  �عض   �� يتوانوا  ولم  بھ،  امل��بص  كما 3والشي��   ،

إ�� جانب هذه   ��  اعتمدوا  الشي��، و�تج�� ذلك  املذهب  املذهب ومحاصرة  لنشر  مهّما  الوسيلة، أسلو�ا 

ف ومحكم حّ�ى تؤدي غاي��ا وتحقق األهداف املرجوة  
ّ
إ�شاء املساجد والكتاتيب، ال�ي تّم تأسيسها �ش�ل مكث

 .4م��ا

و�شر   بالتدريس  فت 
ّ
�ل أطر  ت�و�ن  وعن  للمالكية،  بّ�ن  انتصار  عن  الصراع  هذا  أسفر  �عاليموقد 

. وال شك  5املذهب، �عد ف��ة طو�لة من املنع والتشدد وهيمنة مجالس الدعوة الشيعية ع�� العلم والتعليم

ر أيضا، �ش�ل وا�ح �� توجيھ الكتابات نحو تقن�ن التعليم ليصبح حائال يقف ع�� الدوام �� وجھ 
ّ
أنھ أث

. وما6تتما��ى والسنة األصلية �� مذهب مالك�ل ما يمكن أن يتسّرب، إ�� البالد من نظر�ات أو اتجاهات ال  

�انت رسالة ابن �حنون إال وليدة هذه البيئة الدينية وما �ان كتاب القا���ي إال تراثا حفظ قواعد التعليم  

ز قواعده
ّ

. 7وأصولھ ورك

إ�� جانب هذه املعطيات ال�ي تفّسر اهتمام العلماء بالوسائل البيداغوجية والتطبيقية �� التعليم، ال    -

تلك   فقراءة  ال��بو�ة.  األف�ار  هذه  ف��ا  ظهرت  ال�ي  االجتماعية  بالبيئة  املتعلق  ا�جانب  ع��  ال��ك��  من  بد 

ترحيب مختلف الشرائح االجتماعية ��ا  الظرفية تجعلنا نر�ط ر�طا جدليا ب�ن محتوى هذه املؤلفات و��ن  

.1985، الدار التونسية للنشر، الطبعة الثانية. تونس الصراع المذهبي بٕافريقية ٕالى قيام الدولة الزيريةالمجدوب (عبد العزيز)،  -1
،  محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب االسالمي :، "محاربة المذهب المالكي بالمغرب"، ضمن)عمر(الجيدي  2

 . 46 – 45 – 44. ص 2012منشورات عكاظ، الرباط 
، نقله إلى العربية م 12ٕالى القرن  10في عهد بني زيري من القرن  الدولة الصنهاجية: تاريخ ٕافريقية، )الهادي( روجي ادريس  - 3

ولى، بيرت 
ٔ
 . 180ص  ،1. ج 1992حمادي الساحلي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة اال

داب المعلمين، ص  :راجع مقدمة تحقيق كـتاب- 4
ٓ
 .37ا

ثرت المرحلة العبيدية طويال في التعليم المالكي، إذ تراجع عدد الطلبة- 5
ٔ
،وانحصرت في فضاءات ضيقة ،وقلت الدروس ،قد ا

 . 163، ص المذهب المالكي بالغرب إالسالميالقيروان. راجع: الهنتاتي، مدينة عند مروره ب الفاسي، بشهادة دراس بن ميمونة
مام المذهب الشيعي بالعالم االسالمي، مع  - 6

ٔ
ولى مالمح انبعاث المد السني ا

ٔ
ن نعتبر هذه المؤلفات من ا

ٔ
ربما ليس من المبالغة ا

سيس المدارس بالمشرق خالل القرن الخامس الهجري قد 
ٔ
ن تا

ٔ
يضاالعلم ا

ٔ
يتسم بمقاومة االسماعيلية ومن نحى نحوهم   مناخفي  تم ا

 ة المتطرفة. من الفصائل والتيارات الشيعي
لف محمد بن سحنون كـتابه في زمن- 7

ٔ
حناف و ا

ٔ
هلإالصراع بين المالكية واال

ٔ
خراجهم  إ البدع وحظوتهم في القيروان بعد  نهاء سيطرة ا

من المساجد. كما عايش القابسي فترة رحيل الفاطميين للمشرق وبداية الدولة الزيرية التي فتحت الباب لفقهاء المالكية للعودة  
ساسا فترة عبد هللا المهدي وولده القائم  للتدريس 

ٔ
في المساجد وحلقات العلم وفي الكـتاتيب بعد زوال المنع والتشدد الذي رافق ا

بو عبد هللا الشيعي، وما يعنيه ذلك من وجوب وضع برنامج للكـتاتيب والمساجد والتدريس 
ٔ
خو الداعي ا

ٔ
بي العباس ا

ٔ
وخاصة شدة ا

طروحة لنيل شهادة عليم والمعرفة بٕافريقية من الفتح إالسالمي ٕالى قدوم الهالليينالتالمالكي. راجع: الشايب (سامي)، 
ٔ
، ا

 . 251، ص 2. ج 2014الدكـتوراه في التاريخ الوسيط، تونس 
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. فإذا �ان لكتب ابن �حنون والقا���ي طا�ع عام، ألّ��ا ال تتوجھ بخطاب إ��  1تمشيا مع ثقاف��ا وانتماءا��ا

فئة �عي��ا أو جهة دون أخرى، فإن مقار�ة نصوصهما ومقارن��ا ببعض النصوص التار�خية ال�ي عاصر��ا،  

العامة   باألوضاع  مشروعا  واالس��شاد  �عت��  املؤلفات  هذه  أن  مالحظة  عند  يقف  الدارس  يجعل  آنذاك، 

تر�و�ا موجها إ�� معل�ي إفر�قية دون غ��هم، وأداة تنحو نحو محاورة واقع ا�جتمع بنوع من املسايرة و�ثبات  

. ما يدل ع�� أن ا�خطاب ال��بوي الذي احتوتھ هذه املؤلفات �ان يخضع إ��2ما يجرى بھ من عرف وعمل

الثقافية ال�ي يتحرك ضم��ا.  -جملة من املتطلبات ال�ي تتما��ى مع البيئة االجتماعية

ا�حاجة   وعن  ال��بوي،  للنظام  االجتما��  البعد  عن  فكرة  �عطينا  والكتب  املؤلفات  هذه  فإن  لذلك 

سعوديالثقافية والدينية واالقتصادية للتعليم �� ذلك العصر. ونحن نتفق مع ما ذهب إليھ محمد مهدي امل 

عندما اعت�� أن األ�ساق الدينية واملؤسساتية واإلدار�ة والسياسية ونظم القيم، �انت تتسم جميعها بطا�ع  

ثقا�� مدر��ي، خاصة �� ا�جتمعات ال�ي بدأت تتسع ف��ا ا�حركة الفكر�ة لتصبح أك�� ا��جاما وتطابقا مع  

. 3واقعها وتطلعا��ا

� عامل آخر مهم هو العنصر ا�حضاري العمرا�ي، وما لذلك من  يجب التأكيد أيضا �� هذا الصدد ع�  -

الق��وان   أن  اعت��  ابن خلدون عندما  إليھ  ما أشار  ال��بوي، وهو  الفكر  بلورة  التعليم و��  �� �شر  أهمية 

واألندلس-وقرطبة   املغرب  من  -حاضرتا  ف��ما  �ان  وما  عصورهما  "المتداد  التعليم  ف��ما  ر�خ  قد   ،

فر�دة    وهذا .  4ا�حضارة" لثقافة  انطالق  نقطة  �ان وال شك  اإلسالمية  العر�ية  الق��وان  تأسيس  أن  �ع�ي 

 متم��ة، إضافة إ�� �و��ا �انت امتدادا ل�حركة الفكر�ة ال�ي أفرز��ا ا�حضارات اإلفر�قية السابقة. 

لكن ملاذا لم يظهر هذا ا�خطاب ال��بوي �� الشرق باملستوى نفسھ الذي جاء فيھ �� الق��وان؟

و��ن  م، 
ّ
واملتعل م 

ّ
املعل ب�ن  العالقة  طبيعة  حول  دراسة مستفيضة  السؤال  اإلجابة ع�� هذا  �ستوجب 

الواقع املدروس   ال�ي  واملعرفة وا�جتمع املزمع دراستھ، مع األخذ �ع�ن االعتبار خصوصية  العوامل  وتنوع 

هذا ا�حّ�� الضّيق للدراسة. لكن    وهو أمر ليس متاحا لنا من خالل  تؤثر �� الظواهر االجتماعية والثقافية. 

  ���� املتأمل  التعليم، وجود موقف   حقيقة األمر، يالحظ  ال�ي اهتمت بمسألة  �عض النصوص املشرقّية 

سل�ي نحو معلم الصبيان، وأغل��ا يدل ع�� أن األرضية االجتماعية والثقافية لم تكن مهيأة لظهور مثل هذه  

ال��بوي،   بالشأن  ال�ي �ع�ى  التعليم، املؤلفات  �� املشرق اإلسالمي، واح��اف مهنة  رغم رسوخ مهنة املعلم 

 .5الذي شاع بتقدم العلوم وا�ساع املعارف وازدياد الرغبة �� التحصيل

ن سياسية المنع والتشدد التي اتبعها االسماعيليون قد ساعدت الفقه المالكي، من التغلغل واالنغراس في البنية االجتماعية -1
ٔ
يبدو ا

.163، ص المذهب المالكي بالغرب إالسالميالهنتاتي، ، راجع: قيروان، رغم حرمان القائمين عليه من التدريس ومن بث تعاليمهلل
كـثيرا ما يحكم القابسي بما اشتهر بين الناس وبما جرى به العرف. وهو يقصد من العرف ما جرى عليه الناس في بالده. -2
 .12، ص والمعلمونالعلماء المسعودي،  -3
 . 544. ص 1988، تحقيق خليل شحادة، دار الفكر، الطبعة الثانية، بيروت المقدمةابن خلدون،  -4
كيد على هذه الفكرة.  -5

ٔ
عالم للتا

ٔ
يكـفي العودة الى كـتب التراجم، وما زخرت به من ا
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�حنون   من  �ل  إل��م  وّجھ  الذين  الكتاتيب  معل�ي  أن  هو  ذلك،  ع��  حّجة  ت��ض  ال�ي  القرائن  ومن 

ن شاع حولهم �� النصوص املشرقّية "ا�حمق وقلة العقل"،  والقا���ي الكتابة والنصيحة، وهم نفسهم الذي

ما وال را��  1واألمثلة عديدة ع�� ذلك، نذكر م��ا: "ا�حمق �� ا�حاكة واملعلم�ن والغزال�ن"
ّ
، "وال �ستش��وا معل

  ، ح�ى أن ابن ا�جوزي �� كتابھ "أخبار ا�حمقى واملغفل�ن"، ينقل روايات 2غنم وال كث�� القعود مع النساء"

من   شهادة  أعدل  "النساء  اعتبار:  إ��  م��م  البعض  وذهب  املعلم�ن،  شهادة  يقبلون  ال  الفقهاء  أّن  تؤكد 

 . 3معلم"

تأليف رسالة   إ��  لل�جرة  الثالث  القرن   �� ا�جاحظ  املعلم، دفع  السلبية عن  الصورة  انتشار هذه  ر�ما 

أن تزعم أّن مثل ع�� بن حمزة الكسائي   للدفاع ع��م و�نصافهم واالرتفاع بم�ان��م، بقولھ: " كيف �ستطيع

ومحمد املستن�� الذي يقال لھ قطرب وأشباه هؤالء يقال لهم حمقى. وال يجوز هنا القول ع�� هؤالء وال ع�� 

. ورغم ذلك فقد تواصلت النظرة الدونية للمعلم خالل القرن الرا�ع ال�جري، حيث  4الطبقة ال�ي دو��م..."

... أن املعلم أحمق مح�وم عليھ  أعطانا ابن حوقل أ�شع صور  ة عن معل�ي صقلية عند قولھ: "و�اإلجماع 

 . 5بالنقص وا�جهل وا�خفة، وقلة العقل..."

ضروب   ومن  االجتماعية  م�ان��م  انحطاط  من  املعلم�ن  �حق  ما  املسعودي  املهدي  محمد  أرجع  وقد 

للمع ال�خ��ّي  واالرتباط  املهنة  تنظيم  سوء  إ��  والتحق��،  باألولياء  االس��زاء  وأجرتھ  معيشتھ   �� لم 

ا ال  ، �� ح�ن أرجع األهوا�ي ذلك إ�� تد�ي من�ل��م العلمية مقارنة بالنحاة واألدباء والفقهاء، ممّ 6واملتعلم�ن

 . 7�سمح لهم بالتطلع إ�� مرتبة اجتماعية أس�ي من مرتبة املعلم�ن

ة للمعلم �� املشرق، لم يكن مطروحا  مهما يكن من أمر، فإن ا�جدل الذي حصل حول املن�لة االجتماعي

�� إفر�قية خالل الف��ة نفسها (أي القرن الثالث والرا�ع ال�جري)، بل األمر �ان متجها نحو تقن�ن وضبط  

ممّ  تحولنا  و�أننا  التعليمّية،  للعملّية  الشرعّية  األح�ام  ووضع  مركزي  وتأصيل  إ��  باملشرق  هام��ي  هو  ا 

بإفر�قية، وهو ما يدل بوضوح ع�� أّن ل�ل مجتمع خصوصياتھ و�ن اش���ا �� انتما��ما إ�� ا�حضارة العر�ية  

 اإلسالمية.  
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المفاهیم والمبادئ والتصورات المؤسسة للفکر التربوي:  -4

"أ ثّمة م�ّ�ر  الباحث بخصوص هذه اإلش�الية هو: هل  �ادي�ي" يمنع استعمال  أول �ساؤل قد يطرحھ 

والرا�ع   الثالث  القرن�ن  خالل  بإفر�قية  كتبت  ال�ي  ال��اثية  النصوص  دراسة  عند  تر�وي"،  "فكر  مصط�ح 

لل�جرة؟ 

أثبتت اإلنتاجات التار�خية والقراءات واملتا�عات ال�ي قامت بفحص هذه النصوص أّن هناك قلقا فعليا  

ات ذات املدلول ال��بوي املعاصر �ال��بية، التعليم، التدب��، يراود �عض املؤرخ�ن من جّراء توظيف املصط�ح 

أن    
ّ

إال ال��اثية،  املصنفات  ثنايا   �� �عضها  ورود  رغم  ال�ي  املصط�حات،  من  وغ��ها  والسياسة،  التأديب، 

ا�حاجة إ�� تحديد مفاهيمها بدقة تظل ضرور�ة، وذلك بناء ع�� ا�حددات اللغو�ة واملعطيات التار�خية  

�لت �� إطارها. و�� نقطة اتفق حولها عديد الباحث�ن الغر�ي�ن عند دراس��م للتعليم �� أورو�ا خالل  ال�ي تن

الوسيطة ع��  1الف��ة  االتفاق  �عد   
ّ

إال يحصل  ال  حضاري  ونتاج  لسانية  عالمة  هو  املصط�ح  وأّن  علما   ،

املفهومي الذي يندرج تحت    إعطائھ داللة معينة تم��ه من با�� الدالالت، و�تحدد بضبط موقعھ �� النظام

 سلطتھ. 

ھ ال يمكن  
ّ
بناء ع�� �ل هذه املسوغات اعت�� �ّل من محمد مهدي املسعودي وعبد هللا عبد الدائم، أن

اإلسالمية خالل العصور الوسيطة،  وذلك بناء ع��    -تطبيق التعر�فات ا�حديثة ع�� واقع ال��بية العر�ية

�� العفو�ة وعدم ا�خضوع إ�� نظام مع�ن، هذا إضافة إ�� أ��ا لم تكن  أن السمة املم��ة لل��بية �� اإلسالم  

فّنا جماعيا منظما �� إطار مؤسسات مختصة ومستقلة، يرمي ا�جتمع بواسط��ا إ�� إعداد الناشئة وتدر���ا  

ع�� كسب املعارف واملهارات وقصد استغاللها �� مجاالت مختلفة، ولك��ا �انت تر�ية خاصة تتنوع بتنوع  

ير�د  ا ال�ي  والقيم والتقاليد  السلوكية  األنماط  تبليغ  تتقبلها، وهدفها  أو  ال�ي �س��ها  ألوساط االجتماعية 

. 2ا�جتمع ترك��ها

للتعب�� عن هذه اإلش�الية، ورغم   املستعمل  ا�خطاب  ال�ي ش�لت قاعدة  الهواجس  تلك �� مجموعة 

النظر�ة الصرف، (خاصة إذا علمنا أن املؤسسات ا�ختصة  "املعقولية" النسبية لهذا التحفظ من الناحية 

واملستقلة قد ظهرت فعليا خالل ف��ة تبعد قليال عن الف��ة ال�ي اتخذناها عينة للدراسة)، فإن ابن �حنون  

وفق   وأحيانا  دينية  معاي��  وفق  مفهومها  عن  عّ��ا  فإ��ما  املصط�حات،  هذه  �ستعمال  لم  و�ن  والقا���ي 

ها تدّل مقاييس أخالقية  
ّ
�� أذهان هؤالء املؤلف�ن،   ال��بية  ع�� استقرار فكرة- دون أد�ى شك-و�سبية، و�� �ل

، و�� جملة من املبادئ  وأ��م �انوا �عملون ع�� بيان السبل ا�ختلفة املؤّدية إ�� تحقيق الغاية املنشودة م��ا

1 -Duby G., «histoire des mentalités», in Charle Samaran (édit.) « L’histoire et ces méthodes », Paris 
Gallimard. p 957. Lett Didier. « L'éducation et les conceptions pédagogiques au Moyen Age », in: Recherches 
et Prévisions, n°57-58, Septembre –décembre 1999. Petite enfance, normes et socialisation : points de vue. pp. 
85-89

 . 132، 131، ص العلماء والمعلمونالمسعودي،  -2
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مقار�ة جديدة ع��    –القا���يكما أشار إ�� ذلك أحمد خالد �� مقدمة تحقيقھ لكتاب  -والتصورات �ستد��  

 . 1ضوء دراسة "بيداغوجية" مقارنة، إلتمام ما قام بتقديمھ األهوا�ي خالل دراستھ لل��بية �� اإلسالم

ال��اكم    �� يكمن  ال��بوي  التار�خ   �� مقارنة  دراسة  إنجاز  مشروع  �سوغ  م��ر  أهم  إن  القول  نافل  ومن 

�� املعر�� الذي أفرزتھ األبحاث ا�جامعية، ومما �� هذا التخصص، كما أن الرغبة  البحث والتأليف  رسة 

مساءلة ال��اث، و�عادة قراءتھ قد �ساعد ع�� سد �عض الثغرات البحثية ال�ي ال تزال �� حاجة إ�� دراسة  

وتحقيق، خاصة وأن مضمون هذه املؤلفات يؤسس فعليا لفكر تر�وي و�توجھ أساسا إ�� املعلم�ن الذين ال  

 ف��ة أي ضوابط مؤسساتية أو حد أد�ى من قواعد العمل.   تقيدهم �� تلك ال

 قراءة في المضامین التأسیسیة للتربیة لدى ابن سحنون والقابسي:  -4-1
اعتبارهما   يمكن  أساسيت�ن،  بفكرت�ن  االس��الل  املؤلفات  هذه  مراجعة  ال�ي تقت��ي  األف�ار  أبرز  من 

 تماعيا ممّ��ا:  املشروع ال��بوي البن �حنون والقا���ي، طا�عا اجأضفت ع�� 

األو��، ��    تتعلق  واملتمثلة  القا���ي،  اإلمام  ��ا  نادى  ال�ي  التقدمّية  ب�ن  بالفكرة  التعليم  �عميم  ضرورة 

جميع أبناء املسلم�ن دون حصره �� فئة اجتماعية ما، و�ورد لتأكيد ذلك، عديد الفتاوى ال�ي �سد �ل سبل  

املسلم�ن واألهل وعموم  السلطان  أمام  من    ،2ال��ا��  ذلك  �عد  لل��بية  االجتما��  التصور  هذا  وسيصبح 

م) والزرنو��    1148ه/    543شبي�� (البد��يات ال�ي ينادي ��ا الفقهاء املسلمون، فقد أث�ى �ل من ابن عر�ي اإل 

ا يقررونھ و�تداولونھ  )، ع�� هذه الفكرة وأصبحت ممّ 1405ه/    808م) وابن خلدون (  1194ه/    591(سنة  

 �� كت��م. 

ا النقطة الثانية، فتتعلق بمسألة العدل ب�ن الصبيان وعدم التمي�� بي��م ألسباب اجتماعية أو مادية،  أمّ 

، و�تبعھ القا���ي و�ضع  3فيخصص ابن �حنون بابا �امال �� كتابھ �عنوان "ما جاء �� العدل ب�ن الصبيان"

 . 4لبة ألي سبب من األسباب�� ذلك الشروط الشرعية ال�ي تحذر من مغبة السقوط �� التمي�� ب�ن الط

- رغم �ساط��ا-وعليھ، فإّن هذه األف�ار واملبادئ األساسية، املدشنة للفكر ال��بوي، �� �� ا�حقيقة قابلة  

للنظر إل��ا من زوايا متعددة، اعتبارا ملقاصدها وأهدافها املتنوعة. و�جوز من خاللها أن �عت�� أّن الهدف  

ال��بية عمال تأكيد ذاتية ا�جتمع  األساس، هو أن ت�ون  إ��   حضار�ا ثقافيا �س�� بجميع صيغھ وأش�الھ 

وا�حافظة ع�� بناءه وتمت�ن روابطھ. وال �غا�� إذا اعت��نا أّن هذا الهدف يمس �� الصميم االتجاه املدر��ي  

اء  �فسر أيضا استدامة هذا املشروع الذي ج، و ال�ي اختارها �ل من �حنون والقا���يوالسياسة التعليمية  

املالكية للر�ادة، وما    عودة م) و   1048ه/    440�عد أن أعلن الص��اجيون مقاطعة الفاطمي�ن (حوا�� سنة  

 �ستوجبھ ذلك من محاولة توسيع القاعدة االجتماعية للمذهب ليمس جميع الفئات دون استثناء. 

 
 . 10، ص  الرسالة المفصلةالقابسي،  -1
 . 94، ص  الرسالة المفصلةالقابسي، - 2
داب المعلمينابن سحنون، -3

ٓ
 . 85، ص ا

 .95 - 94، ص  الرسالة المفصلةالقابسي،  -4
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بعها معلمو افر�قية،  لذلك جاء هذا املشروع مت�امال �عد أن توّ�حت معالم األساليب التعليمية ال�ي ات

مما استد�� الت�جيل بتقن�ن سلوك وأفعال رجل التعليم، وضبط أح�امھ وأوامره، إ�� جانب ضبط وتحديد  

املهنة من قبيل التعليم وال��بية وا�جزاء والعقاب، وغ�� ذلك.   تحددجملة املفاهيم اإلجرائية ال�ي 

تر�ط   عناصر،  أر�عة  من  ال��اية   �� املشروع  هذا  املعلم�ن  ي��كب  و��ن  واألولياء،  املعلم  ب�ن  باستمرار 

 واملتعلم�ن.

: �عت�� االهتمام بأخالق املعلم وضبطها بمعاي�� محددة، املستوى األول  أخالق املعلم وآداب التعليم  -

التعليم. الذين درسوا هذه   البارز الذي قّدمھ �ل من ابن �حنون والقا���ي لتنظيم مهنة  وقد الحظ �ل 

ا أن  بل توجھ االهتمام  النصوص،  العلم  توفرها لطلب  ينب��  ال�ي  الشروط  يكن مصّو�ا نحو  لم  الهتمام 

�شروطها،   التعليمّية  بالعملية  سيقوم  ومن  م، 
ّ
املعل نحو  عنوان  أساسا  خالل  من  وا�حا  يظهر  ما  وهو 

االهتمام باملتعلم�ن  الرسالة ال�ي كت��ا ابن �حنون وال�ي ��تم �ش�ل وا�ح بمعا�جة أحوال املعلم�ن، وجاء 

م)، مبّينا ما ي��تب ع��ا من حقوق وال��امات  
ّ
م واملتعل

ّ
من باب طبيعة العالقة ال�ي تنشأ ب�ن الطرف�ن (املعل

 .1دينية وأخالقية

 و�قودنا التمعن فيما ورد �� هذا الصدد، إ�� تأكيد األح�ام التالية: 

ا  - يتّم  فال  الصبيان،  معل�ي  اختيار   �� التحري  واش��ر  ضرورة  أخالقھ  حسن  تقرر  من   
ّ

إال ختيار 

. 2باالستقامة والعفاف والعدالة مع ا�خ��ة التامة �علوم عصره

. 3ضرورة مراعاة األمانة والوفاء باملسؤولية أمام األولياء والتالميذ -

بالن  - التالميذ  ع��  �عود  فيما  للنظر  الفراغ  أوقات  بتعم��  وذلك  للتدريس،  ال�امل  التفرغ  فعضرورة 

. 4والفائدة

 .5تباع مبدأ العدالة ب�ن التالميذ وعدم التمي�� ب�ن الفق�� والغ�ياِ ضرورة ِ  -

 ي�ون عبوسا فظا، وال متبسطا ضاح�ا دائما،ضرورة ا�حافظة ع�� السر�رة، و"  -
ّ

وأال �غضب وال    أال

 .6�غتاظ"

املهنية والتعليمية �ش�ل النوا��  تتناول  النقاط لم  �� تحليل    نالحظ أن هذه  مباشر، بقدر ما �سهب 

واجباتھ وشروطھ وغ�� ذلك من االل��امات األخالقية أو الشرعية، ال�ي تدور حول مهنة املعلم، و  آداب املعلم

وال�ي �ستوجب ع�� املشتغل�ن ف��ا، أن يتحملوا مسؤولية ما ي��تب عل��ا من نتائج مهنية وال��امات شرعية.  

هواني،  -1
ٔ
 . 58، ص التربية في إالسالماال

داب المعلمينابن سحنون،  -2
ٓ
 . 67 –  66، ص الرسالة المفصلةالقابسي، ؛ 77 - 76، ص ا

داب المعلمينابن سحنون،  -3
ٓ
 .86، صالرسالة المفصلةالقابسي، ؛ 78، ص ا

داب المعلمينابن سحنون، - 4
ٓ
 . 126، ص الرسالة المفصلةالقابسي، ؛ 100 - 99، ص ا

داب المعلمينابن سحنون، - 5
ٓ
 .134، صالرسالة المفصلةالقابسي، ؛ 85 - 84، ص ا

داب المعلمينابن سحنون،  -6
ٓ
 .132، ص الرسالة المفصلةالقابسي، ؛ 109 - 108، ص ا
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جعلت مهنة  الضوابط األخالقية مستقبل التعليم بإفر�قية و�الد املغرب لف��ة طو�لة، و وقد طبعت هذه  

م و�ا�جتمع و�ا�جهاز التعلي�ي نفسھ.  املعلم ميثاق شرف، ي
ّ
م باملتعل

ّ
وهو ما جعل  حدد باستمرار عالقة املعل

قر  الذين  من  األو��  األجيال  فيذأ ر�ما  التعليم.  مهنة  من  ي��يبون  املؤلفات  هذه  ر�اض  وا  صاحب  مثال  كر 

النفوس، أثناء ترجمتھ أل�ي إبراهيم بن العر�ي: أنھ ملا قرأ كتاب "آداب املعلم�ن" �حمد بن �حنون، ترك  

 يقدر ع�� االل��ام بالشروط ال�ي وردت �� الكتاب
ّ

ھ خاف أال
ّ
 . 1التعليم تورعا، ألن

رة �� األسبقية التار�خية، فلم يحظ  وما يمّ�� هذه الشروط ال�ي كتبت خالل القرن الثالث والرا�ع لل�ج

 خالل
ّ

القرن السا�ع عشر و�داية القرن الثامن    ��اية  موضوع أخالقيات مهنة التعليم باهتمام املشرع�ن إال

ميالدي  باملبادئ  2عشر  املتعلقة  واللوائح  القوان�ن  ضبط  أجل  من  ا�جهود  التار�خ  ذلك  منذ  وتضافرت   ،

رسمية ال�ي تحكم سلوك املر�ي، واملصادر ال�ي يجب اعتمادها مرجعا يرشد  والقيم واملعاي�� الرسمية وغ�� ال

سلوكهم أثناء تأدي��م لهذه املهنة، كما فاضت الدور�ات العلمية بتقار�ر عديدة حول دور تمه�ن املمارسات  

 ال��بو�ة وتحديدها بمعاي�� أخالقية وسلوكية. 

أن هذه النصوص، قامت بتنظيم ما �سّ�ى بالزمن  ما يفيدنا من ا�جانب التأسي��ي هو  نظام الدراسة:    -

املدر��ي (زمن ا�حفظ، زمن املراجعة، وزمن ال��و�ح). فنظام الدراسة الذي أشار إليھ القا���ي يتوزع ع�� 

�امل أيام األسبوع باستثناء يوم ا�جمعة، والنصف الثا�ي من يوم ا�خميس. وت�ون الدراسة �� أّول ال��ار  

للق مخّصصة  الض��  التالميذ  ح�ى  ينصرف  الظهر  وعند  الكتابة،  لتعليم  الظهر  إ��  الض��  ومن  رآن، 

للراحة، ثم �عودون �عد صالة الظهر ليدرسوا فيما تبقى من ال��ار بقية العلوم �النحو وا�حساب والشعر، 

سبة إ�� أيام العطل، ف�ي  .  3و�خصص مساء األر�عاء وأول يوم ا�خميس للمراجعة والتدقيق
ّ
ال تتجاوز  أما بالن

وظروف   للطقس  مراعاة  مختلف  بتوقيت  لكن  الّصيف  فصل   �� ا�حصص  تتواصل  ور�ما  األعياد  أيام 

 . 4الصبيان

القا���ي، فيتم�� املن�ج التعلي�ي:    - التعلي�ي الذي اعتمده ابن �حنون وأكده  أّما فيما يخص املن�ج 

�� القرآن والسنة وعلوم الدين، وم�ّون    بالشمولية و�حتوي ثالثة محاور ك��ى: م�ون دي�ّي إلزامّي، يتمثل

عل�ّي   وم�ّون  والرسائل،  وا�خط  وا�خطابة  والشعر  واألدب  اللغة  دروس   �� يتج��  اختياري  ثقا��،  أد�ي 

 اختياري، يتمثل �� دروس الر�اضيات.    

 
 .354 –  353، ص 2، ج رياض النفوس المالكي،  -1
2 -L’éthique en éducation : fondements et orientations actuelles de la  Claude Gendron et Mathieu Gagnon, «

13. –, Volume 45, numéro 1, printemps 2017. p 1 Education et francophonie», in  Recherche 
داب المعلمينابن سحنون،  -3

ٓ
 . 135 –  134، ص لةالرسالة المفصالقابسي، ؛  97 –  96، ص ا

داب المعلمينابن سحنون،  -4
ٓ
 . 97، ص ا
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م  
ّ
باع أسلوب التدرج مع صبيانھ �� التدريس، مع ضرورة متا�ع��م واختبار مدى تقد اِ وع�� املعل

ّ
مهم �� ت

م وأن يخّصص وقتا للمراجعة، إ�� جانب إتاحة الفرصة للتفاعل بي��م علمّيا واجتماعّيا
ّ
، وهو ما عّ��  1التعل

 .   2عنھ أحد الباحث�ن بالتنظيم املنطقي السي�ولو�� للمحتوى التعلي�ي

إ��   �حنون،  عهد  منذ  انقطاع  دون  التعليمية،  واملنا�ج  ال��امج  ��ذه  العمل  استمر  الف��ة وقد  ��اية 

ھ أصبح عرضة للمناقشة والنقد من قبل �عض فقهاء القرن التاسع ال�جري/  
ّ
م، وهو  15الوسيطة، رغم أن

بھ ابن خلدون أساسا،   بالقرآن مع وقوفهم ع��    اعت�� أن اهتمام أهل إفر�قيةعندما  ما قام  أو��  بدرجة 

�انت من األسباب ال�ي أعاق��م ع�� امتالك ملكة  ،  3ية املواداختالف رواياتھ وقراءاتھ أك�� مّما سواه من بق

غة، وهو بذلك يتفق مع أ�ي بكر ابن العر�ي
ّ
غة ع�� �عليم  1148هـ/ 543(  الل

ّ
م)، ع�� ضرورة تقديم مبادئ الل

 . 4القرآن وسائر العلوم

إ�� جانب ما وقع ذكره من نقاط تأسيسية مهمة، يمكننا القول إّن  :  ا�جزاء والعقاب  تنظيم عملية  –

قيمة هذه الكتب ال تكمن فقط �� دعو��ا إ�� تحديد وضبط أخالقيات املعلم، و�نما أيضا �� تقن�ن عملية  

ا�جزاء والعقاب، وفق شروط محّددة مراعاة لنفسية الطفل. فقد �ان �ّل من القا���ي و�حنون حر�ص�ن 

ال تو��  العقو�ة  ع��   �� تأدي�ي  عدل  مردود  لها  بدءا ناجح،  لي�ون  العقو�ات،   �� التدرج  بضرورة  فن�حا 

العقو�ة   إنزال  يمكن  وال  األدب،  موقع  ف��م  لتقع  املناسبة  األوقات   �� الضرب  ثم  واالستحياء،  بالعبوس 

 .5األص�� لل��بيةملا ف��ا من أضرار جسدية ونفسانية تحيد ��ا عن الغرض بالضرب إال �� ا�حاالت القصوى 

األسس   ضبط  إ��  ��دف  �انت  والقا���ي،  �حنون  ابن  من  �ل  طرقها  ال�ي  املسائل  أّن  يتب�ن  وهكذا 

والقواعد ال�ي تقوم عل��ا العملية التعليمية برم��ا، وأّن األف�ار التأسيسية املضمنة �� هذه املؤلفات لم تكن  

لبيئة اجتماعية وثقافي  نتيجة  فإنھ من املشروع  وليدة الصدفة، بل أتت  كما  -ة معينة. وانطالقا من ذلك 

، طرح األسئلة التالية: هل أن املن�ج الذي اتبعھ أ�حاب هذه املؤلفات يص�ح لكشف  -ذهب إ�� ذلك األهوا�ي

حقائق هذا العلم؟ هل يمكن اعتماد هذه النظر�ات كمنا�ج ملعا�جة موضوع التعليم �� املا��ي وا�حاضر،  

 �� أو دون و��؟ سواء �انت صادرة عن و 

تمر   بال��بية  املتعلقة  الدراسات  أن  ر 
ّ

نذك أن  املفيد  ا�ختص�ن-من  �عض  قواعد  -حسب  ثالث  ع��   ،

 :6أساسية

 طر�قة االستقراء ال�ي تبدأ باملشاهدة ا�خارجية وتنت�ي بكشف القوان�ن.   -

 
ن ذلك مابن يقول  -1

ٔ
ن يجعل لهم وقتا يعلمهم فيه الكـتاب ويجعلهم يتجاوزون ال

ٔ
ا يصلحهم ويخرجهم. ويبيح مّ سحنون: "ينبغي له ا

داب المعلمين، ص 
ٓ
دب بعضهم بعضا." ا

ٔ
 .78لهم ا

 . 251، ص 2ج  ،بٕافريقيةالتعليم والمعرفة الشايب (سامي)،  -2
 . 740، ص المقدمة، ابن خلدون- 3
بو بكر محمد بن عبد هللا)، ا؛ 741، ص المقدمة، المرجع نفسه -4

ٔ
ويلبن العربي (ا

ٔ
، دراسة وتحقيق محمد سلمان،  قانون التا

ن، الطبعة 
ٓ
ولى، بيروت دراسة القبة للقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرا

ٔ
 . 420 – 415ص  .1986اال

داب المعلمينابن سحنون،  -5
ٔ
 .129، ص الرسالة المفصلةالقابسي، ؛ 89 - 88، صا

هواني، - 6
ٔ
 . 54، ص التربية في إالسالماال
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 من�ج علم النفس الذي �عتمد االستقراء والتأمل الباط�ي، واملنا�ج التجر�بية.  -

 ملن�ج القيا��ي الذي �ستمد النتائج من املقدمات ال�ي نحصل عل��ا من الطر�قت�ن السابقت�ن. ا -

د األهوا�ي أن ال سبيل للباحث �� تر�ية الصبيان و�عليمهم، إال إتباع الطرق السابقة إذا أراد أن  
ّ

وقد أك

وتدرجه وأحوالهم  الصبيان  سلوك  فهم  يمكن  ال  ھ 
ّ
أن بدعوى  �حيحة.  نتائج  إ��  العق��  يصل  النمو   �� م 

للمعرفة األ�سب  الوسائل  و��  والقياس،  واالستقراء  والتجر�ة  باملشاهدة   
ّ

إال لذلك 1وا�جسما�ي  وتبعا   .

�عليم   ملعا�جة مش�لة  استعمالها  يجب  ال�ي  واألح�ام  األحوال  إ��  ترشدنا فقط  املؤلفات،  أن هذه  �عت��، 

الواقع، ألن أ�حا��ا قاموا فقط لها    الصبيان انطالقا من  أّ��م لم يضعوا  ب��ذيب طر�قة املشاهدة (رغم 

العامة   ا�حقائق  تقرر  ال�ي  والقياس،  واالستقراء  التجر�ة  أساليب  عن  و�غاضوا  تضبطها)،  ال�ي  القاعدة 

. 2والفروض املوصلة إ�� قوان�ن ال��بو�ة

ذي تضبط بھ ال
ّ
نتائج العملية �� املسائل  ال شك أننا نتفق مع األهوا�ي �� اعتبار أن التجر�ة �� امل��ان ال

ا�خاصة بال��بية، وأن موضوع التعليم الذي ذكره القا���ي �ان وصفيا يقّر الواقع و�حيطنا علما باألح�ام  

ھ البد من االنتباه قبل ا�حكم ع�� هذا ا�خطاب، إ�� أّن  
ّ
 أن

ّ
ال��اث ال��بوي  ال�ي يجب استعمالها ملعا�جتھ، إال

ري مستقل، و�نما اتصلت األسباب وأقيمت ا�جسور بينھ و��ن غ��ه من  �� تلك الف��ة لم يظهر كنسق فك

األ�ساق املعرفية األخرى.  

ھ يتحتم وضع هذا املشروع ال��بوي �� بيئتھ  
ّ
ّدم بمثل هذا التبسيط، وأن

َ
لذلك نرى أّن األمر ال يجب أن ُيق

الذي    والتار�خية الفكر�ة ا�حد  إ�� ذلك  تكن قد وصلت  لم  العموم  املعرفة ع�� وجھ  وأّن  خاصة  العامة، 

ل الفكر ال��بوي جزءا غ�� مستقل من النسق  
ّ
ما مث

ّ
نلمسھ حاليا من ال��اء والتنوع �� املقار�ات واملنا�ج، إن

وحديثّية وعقدّية،    فقهّية  :الفكري العام. فالقا���ي مثال �ان غز�ر اإلنتاج حيث يمكن تصنيف كتاباتھ إ��

يل��م    �� الزهد، يلتمسون  واألح�ام... لذلك نجده  الذين  الفقهاء، وتحديدا من�ج أ�حاب ا�حديث  بمن�ج 

اآلثار ويعتمدون أصوال ثابتة من الكتاب أو السنة أو اإلجماع، و�فرعون عل��ا ما ير�دون من األح�ام، فليس  

من حيث �ان ينب�� أن تنت�ي، أي بدأت باألح�ام قبل النظر  من الغر�ب أن تبدأ كتاباتھ �� ا�جال ال��بوي  

 إ�� أحوال الصبيان، وذلك راجع إ�� البيئة العقلية والفكر�ة للعصر �لھ. 

أن هناك   والسنة، فما نالحظھ  القرآن  فقهّية مبنية ع��  و�ن بدت  املعا�جات  �ّل هذه  فإّن  رغم ذلك، 

ل تحديد األسس النفسّية للنمو ا�جس�ي والعق�� لدى  معا�جات طر�فة لبعض املسائل ال��بو�ة، من قبي

التدريس3الطفل أثناء  الصبيان  ب�ن  الفردية  الفروق  مراعاة  وكذلك  الذاكرة  4،  مسألة  معا�جة  وكيفية   ،

 .55المرجع نفسه، ص  -1
 .56المرجع نفسه، ص  -2
داب المعلمينابن سحنون،  -3

ٓ
 . 131، ص الرسالة المفصلةالقابسي، ؛ 78، ص ا
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ها طروحات تر�و�ة طر�فة وردت وفق ذهنية  1وتحديد مراحلها، من قبيل ا�حفظ والو�� واالس��جاع
ّ
، و�� �ل

ليوم محل اشتغال فلسفي ونف��ي.   العصر، لكن أصبحت ا

قراءة في اآلراء التربویة البن الجزار: -4-2
�� محتو�اتھ الطبّية املتعلقة    -�� رأينا-ال تكمن قيمة كتاب "سياسة الصبيان وتدب��هم"، البن ا�جزار  

ما أيضا �� استعمالھ للفظ ال��بية ألّول مرة بمع�ى التدب�� والتأديب و 
ّ
ال��ذيب  بطب األطفال فحسب، و�ن

والتعليم، باملفهوم القر�ب من مفهومنا املعاصر، كما �عت�� أّول من وقف ع�� األصول النفسية واالجتماعية  

ع��   فائقة  قدرة  مع  ومنطقية،  ودقيقة  وا�حة  ب��هنة  آراءه  وتم��ت  ال��بوي،  للفعل  املؤسسة  والثقافية 

 .2الر�ط ب�ن مختلف الظواهر املتعلقة بنفسية الطفل

وليس غر�با أن يث�� هذا ال��اث ال��بوي اهتمام الباحث�ن، فقد توجهوا إليھ بالتحليل واملتا�عة واملراجعة، 

خاصة �عد أن أدر�وا أهمّية هذه النظر�ات، وما احتوتھ من أف�ار سّباقة تؤكد وجود قاسم مش��ك ب�ن  

واال  �النفسية  األخرى  واملعارف  العلوم  سائر  و��ن  ال��بو�ة  من  املعارف  �عد  فيما  أصبحت  ال�ي  جتماعية، 

 املعارف الساندة للفكر ال��بوي. 

 يمكن ت�خيص األف�ار ال��بو�ة ال�ي قدمها ابن ا�جزار �� النقاط التالية:

، و�� 3يدعو ابن ا�جزار إ�� أن يؤخذ األطفال باألدب، "ألن الصغ�� أسلس قيادة وأحسن مواتاة وقبوال"  -

اء النفس املعاصر�ن املؤكدة ع�� القابلية املطلقة للطفل للتعلم، وسهولة  مالحظة مهمة سبقت أطار�ح علم

القدرة ع�� �شكيل �خصيتھ كيفما �شاء. و�دعم ابن ا�جزار هذا الطرح بما ذهب إليھ أحد الفالسفة، ح�ن  

القهميقول: "إن أك�� الناس إنما أوتوا �� سوء مذاه��م من عادات الصبا، إذا لم يتقدمهم تأديب و�صالح أخ

 . 4وحسن سياس��م"

التحليل    -  �� يواصل  و�نما  الصغر،  منذ  باألدب  األطفال  أخذ  ضرورة  بفكرة  ا�جزار  ابن  يكتفي  وال 

. و���ر ذلك بأن اكتساب الطبع  5واملناقشة، و�رى إم�انية أن يحّول األدب، "الطبع املذموم إ�� طبع محمود"

ما تميل إليھ طبيعتھ أو االعتياد ع�� عادات مذمومة ليست  املذموم ي�ون نتيجة اإلهمال، وترك الص�ي "إ��  

. وهنا تكمن حسب ابن ا�جزار أهمية "تأديب الصبيان وهم صغارا"، الن الثقافة وال��بية قد  6�� غر�زتھ"

�غ��ان ما كّنا نظنھ طبيعيا وغر�ز�ا، بينما هو �� واقع األمر عادة اكتس��ا األطفال منذ الطفولة، و�لما تأخر  

، لهذا يرى ضرورة  7تأديب غلبت تلك العادات املذمومة، وعسر مفارقة الص�ي ملا اعتاده �� مرحلة الصغرال

داب المعلمينابن سحنون، - 1
ٓ
 . 137، ص الرسالة المفصلةالقابسي، ؛ 101، ص ا

 . 183 – 182، ص العلماء والمعلمونراجع: المسعودي، - 2
 .  113، ص سياسة الصبيان وتدبيرهم ابن الجزار،  -3
 . 114المصدر نفسه، ص  -4
 . 113المصدر نفسه، ص - 5
 .114المصدر نفسه، ص  -6
 .114المصدر نفسه، ص  -7
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�عو�د األطفال ع�� العادات ا�حسنة وتأدي��م وتر�ي��م تر�ية فاضلة لي�ونوا "أخيارا فضالء"، و�قول �� هذا  

بيس�� الضرر �� العاقبة، كذلك العاقبة  لسّياق "وقد علمنا أن صغ�� ا�خطأ �� أوائل األشياء وأصولها ليس  

. 1�� الصواب، �أن األشياء لتن�ئ ع�� األصول"

�ان   إذا  الص�ي  أن  التعامل معها: فيعت��  ا�ختلفة لألطفال وكيفية  الطبائع  ب�ن  أيضا  ا�جزار  ابن  يمّ�� 

أو الذم يبلغان منھ  مطبوعا ع�� ا�حياء وحب الكرامة واأللفة والصدق، فإن تأديبھ ي�ون سهال، ألن املدح  

ا�حياء مستخفا   قليل  الص�ي  �ان  إذا  أما  غ��ه،  بالضرب عند  العقو�ة  تبلغھ  ماال  اإلحسان واإلساءة  عند 

بالكرامة قليل األلفة محبا للكذب، فيعسر تأديبھ، وال بد أن �ستعمل معھ طر�قة تبدأ بال��غيب والتخو�ف  

 .2األو�� عند اإلساءة، وتنت�ي بالضرب إذا لم تنجح الطر�قة

و�ؤكد ابن ا�جزار ضرورة تفقد الطفل �� كالمھ وقعوده ب�ن الناس، و�� حركتھ ونومھ وقيامھ، ومطعمھ  

.3ومشر�ھ، وُ�لزم �� جميع ذلك ما ُيلزم بھ العقالء أنفسهم، وذلك �ي تصبح أفعالهم طبيعة من طبائعهم

يفية تر�ية الطفل منذ سن مبكرة، فتضمنت  يتب�ن لنا أن املسائل ال�ي طرحها ابن ا�جزار �شمل أساسا ك 

كت��ا   متوازنة. وقد  �حياة  الطفل  ت�ئ  أن  ال�ي من شأ��ا  واملعامالت  بالواجبات  تمس  ال�ي  األولية،  املبادئ 

ميّسر   بدليل  ومّدهم  �حيحا  علميا  توج��ا  وا�جتمع  األولياء  توجيھ  هدفھ  و�ان  ودقيق،  وا�ح  بمن�ج 

ألطفال ال��بية السليمة. فنظم عادات الطفل األصلية والعادات املكتسبة،  �س��ون ع�� هديھ �� ال��بية ا

 وأكد ع�� أهمية حسن سياس��ا وع�� ضرورة �عو�ده ا�خصال ا�حميدة. 

والعقلية   ا�جسدية  بأ�عادها،  ال��بية  قضية  عا�جت  ال�ي  األف�ار  هذه  بأهمّية  اإلطار  هذا   �� ننّوه 

ال��بو�ة من النصوص  والنفسية، ون��ز الطا�ع املتم�� لفكر   ابن ا�جزار، الذي لم �ستمد مبادئھ وغاياتھ 

الدينية والتأصيلية وا�حديثية كما هو سائد �� بيئة عصره، بل حاول أن يب�ي نظر�اتھ ع�� أساس املعطيات  

واملنطقية ال��بية  .  4العلمية  تناولوا  الذين  خلدون،  ابن  جانب  إ��  األوائل  العلماء  من  بذلك  �عت��  وهو 

و وا عل�ي.  بمنظور  واملوضوعات  لتعليم  األطفال  طب  ب�ن  تجمع  ال�ي  األو��  الكتب  من  أيضا  كتابھ  يعت�� 

م) حول   925ه /  313ال��بو�ة، ح�ى أن محمد ا�حبيب الهيلة، يرى أن ما كتبھ أبو بكر الرازي (املتو�� سنة  

ع�� كتاب الرازي بنصھ األص�� أو  أمراض األطفال والعناية ��م، ال يقوم حجة ع�� أّن ابن ا�جزار قد اطلع  

م��جما، كما اعت�� أن جميع أبواب كتاب الرازي، تتناول وصف األمراض ومداوا��ا، �� ح�ن أن أبواب كتاب  

.5ابن ا�جزار تتناول إضافة إ�� �ل ذلك مسائل التدب�� والسياسة وال��بية
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خاتمة: -5

و�� ختام هذه ا�حاولة �� البحث يمكننا الوقوف عند االستنتاجات التالية:  

م، من قطاع هام��ي إ��  10  –   9تحّول �عليم الصبيان �� إفر�قية خالل القرن�ن الثالث والرا�ع لل�جرة/   -

 قطاع لھ نظر�اتھ وأح�امھ وأهدافھ. 

را بالسائد الثقا�ّ� �انت منطلقات الفكر ال��بوي عند �ل من ابن �حنون والقا���  -
ّ
ي نا�عة من الدين، تأث

رغم ذلك فإّن �ل اآلراء واألف�ار و�ن بدت فقهّية مبنية ع�� القرآن  وما يمّ��ه من خضوع إ�� سلطان املقّدس.  

ن الواقع هو الذي ينتج الفقھ)، أي أن 
ّ
 أن املن�ج الفق�ي لم يكن سوى مطّية �ساير الواقع (أل

ّ
والسنة، إال

ا�جتمع �� ال�ي ألزمت الفقھ بمسايرة التطّورات الواقعة �� اليومي، وذلك عن طر�ق احتواءها    املمارسات ��

و�سييجها وتأط��ها باألح�ام التأصيلية واالستنباطات الفقهية، ليجعل لها شرعية دينية. فشرح �ل من ابن  

دون مغاالة أو إسراف.  �حنون والقا���ي التعليم بما يالئم ا�جتمع بأسره و�تفق مع طبيعتھ الذهنية 

لم �عد التقدم ال��بوي �� تلك العصور مقتصرا ع�� االستفادة من مصدري التشريع اإلسالمي فحسب،    -

و�نما أصبح مع ابن ا�جزار خاصة يتجاوز ألّول مرة املسائل الدينية، ليب�ي عملّية تر�وّ�ة تقوم ع�� أساس

ورغم�ن االعتبار األ�عاد االجتماعية والنفسية للطفل.  عق�ّ� منطقّي، مستفيدا من وسائط علمية تأخذ �ع

 أنھ سيبقى من  
ّ
العلماء  أن رسالتھ لم تتضمن من�جا عاما وشامال يف�ح عن فكره ال��بوي �ش�ل وا�ح، إال

 .الذين سعوا إ�� وضع من�جية تر�و�ة و�عليمية ال �ستند إ�� املن�ج الشر�� األوائل

املؤلفات    - هذه  ارتبط-طبعت  دينيةال�ي  بمرحلة  و�ظرفية  - ت  مع�ن،  فكري  وتوجھ  معينة،  سياسية 

مضبوطة بأن  -داخلية  ال��بوي  الفكر  لهذا  سمحت  كما  طو�لة،  زمنية  لف��ة  بإفر�قية  التعليم  مستقبل   ،

يتموضع �� إطار جهوي واسع ووضعية إسالمية أوسع.  
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 : صملخّ ال

وتحقيق   للقدرات  وا�جما��  الفردي  التمك�ن  هو  البشر�ة  التنمية  من  األسا��ي  فيھ  أصبح  سياق   ��

السعادة والرفاه اإل�سا�ي، وأ�حت التنمية ��ذا املع�ى ليست �� فقط الطرق والكهر�اء والعمارات وال��يئة  

سي�ولوجية   علميت�ن،  زاو�ت�ن  من  انطالقا  التمك�ن  مفهوم  لدراسة  العل�ي  ا�جهود  هذا  يأ�ي  ا�حضر�ة... 

ن حيث أنواعھ، وس��ورة تبلوره  وسوسيولوجية، وع�� استحضار اإلطار العل�ي الذي أسس لهذا املفهوم م 

حقيقية معتمدة من طرف املنظمات الدولية   تار�خيا، وحضوره ع�� مستوى االقتصاد الدو�� باعتباره أداة

مستوى   ع��  حضوره  ثم  املتعددة،  وأ�عاده  ظهوره  أصول  اإلنتاجية،  والفعالية  املردودية  من  للرفع  �أداة 

 خطاب الدين اإلسالمي، و�� �عض التجارب املقارنة. 

 التمك�ن، اإل�سان، التنمية.  ال�لمات املفتاحية:

Abstract: 

In a context in which the essential part of human  development has become the 

individual and collective empowerment of capabilities and the achievement of 

happiness and human  well-being, and development in this sense has become not the 

roads, electricity, buildings and urban preparation ... this  scientific effort comes to study 

the concept of empowerment  from  two  scientific approaches, psychological and 

sociological, and through the scientific frame work that founded this concept in terms 

of its types, its historical development process, itspresence at the international 

economylevel as a real tooladopted by international organizations to increase 

productivity and efficiency, itsorigins and multiple dimensions, then its presence at the 

level of Islamic religion discourse, and in some comparative experiences. 

Key words: Empowerment, Human, Development. 
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�ختلف   شامال  أصبح  ولكّنھ  فحسب،  االقتصادي  البعد   �� منحصرا  البشر�ة  التنمية  مفهوم  �عد  لم 

األ�عاد واأل�ساق، بما ف��ا البعد البيوعص�ي واالجتما�� والثقا�� والبيئي. لذلك أصبح الهدف األسا��ي من  

الّسعادة   وتحقيق  للقدرات  وا�جما�ّ�  الفردّي  الّتمك�ن  هو  البشر�ة  فأصبحت  الّتنمية  اإل�سا�ّي،  والّرفاه 

أو   ا�حلية  التقار�ر   �� ا�حضر�ة... وال  وال��يئة  والعمارات  والكهر�اء  الطرق   �� ليست  املع�ى  ��ذا  الّتنمية 

الفاعل�ن فرصة صقل املواهب والقدرات والكفاءات، ناهيك عن العدل والّديمقراطية   إّ��ا منح  الدولية، 

 ت فاعلة، قادرة ع�� �غي�� الواقع وتطو�ر القدرات.واإلنصاف ب�ن املواطن�ن بصف��م ذوا

ترمي التنمية البشر�ة إ�� توسيع خيارات املواطن�ن واإلم�انات املتاحة وتمك�ن األفراد وا�جماعات وفق  

س��ورات متجّددة ومتطّورة �� الزمان وامل�ان، فال تنمية دون تمك�ن وال تمك�ن دون حر�ة: حر�ة التعب��،  

الرأي،   الّرقمية  و�بداء  املؤشرات  من  أوسع  التنمية  مفهوم  يصبح  و�التا��،  واملشاركة.  واإلبداع  والتفك��، 

وا�خدمات   الفردي  والدخل  والتعليم  ال�حة  قبيل  من  العمومية  ا�خدمات  إ��  الولوج  ع��  الّدالة 

لوط�ي ا�خام،  االجتماعية، ذلك أّن نموذج النمو االقتصادي (نموذج املؤشرات واألرقام) يقوم ع�� الناتج ا

وليس ع�� تحس�ن القدرات وتطو�ر الكفاءات، وتمك�ن األفراد ليصبحوا قادر�ن ع�� حل وضعيات معيشّية  

 اعتمادا ع�� مكتسبا��م وقدرا��م ا�خاصة.

و�ناء عليھ، يصبح التمك�ن هو محاولة توسيع مجموع األفعال والقدرات املمكنة الفردية وا�جماعية،    

 الواقع من أجل تجاوز الوضعية السلبية أو األقل إيجابية.  ع�� تقييم وافتحاص 

 أنواع التمكيــــــــــــــــن: 

 فـــــــــــردي: تملك القدرة ع�� الفعل.  •

 اكتساب املهارات. 

 ب�ن فــــردي: االنتماء إ�� ا�جماعة والفعل.  •

 إ�شاء عالقات التضامن.                      

 سيـــــــــا��ي: حسن التصرف. •

 اس��داف الفعالية السياسية.               

 سي�ولو��:القوة والفعل �� ذهننا "  •

LE POUVOIR C’EST DANS VOTRE TETE " 

SENTIMENT DE POUVOIR est DIFFERENT DUPOUVOIR REEL". 

 "اإلحساس بالفعل يختلف عن الفعل واملمارسة الواقعية" 
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 " املتداولة1ة ملصط�ح "التمك�ناملرادفات الفر�سي •

• APPROPRIATION DU POUVOIR.  

• AUTONOMISATION. 

• HABILITATION. 

• POUVOIR D’AGIR. 

• POUVOIR D’AGIR ET DE REFLECHIR. 

• REAPPROPRIATION DU POUVOIR. 

• POUVOIR D’INFLUENCE. 

• RESPONSABILISATION. 

• CAPACITATION. 

• EMPOUVOIREMENT. 

 

 س��ورة التمك�ن وأنواعھ: يو�ح  جدول 

 

 نوع التمك�ن  التوصيف  الس��ورة 

 فردي / �خ��ي  العيش �� وضعية سلبية تث�� غضب واشم��از االفراد  وضعية االنطالق 

 بين�خ��ي  دعم وتنمية الوضعية االجتماعية وضعية التقدم 

 بين�خ��ي / سيا��ي  واالقتصاديةتحليل ومواجهة التحديات والصعو�ات االجتماعية   وضعية الدمج 

 سيا��ي  تنمية السياسيات العمومية لصا�ح اال�سان  مرحلة االل��ام

 

فالتمك�ن لم �عد فقط تنمية املل�ات والقدرات الفردية وا�جماعية ال�ي تدفع الفقراء إ�� االختيار،  

ع�� مستوى املؤسسات    ولكنھ يتجاوز ذلك إ�� الطر�قة ال�ي �عتمد �� العالقات االجتماعية �ش�ل واسع

 حيث سيتم تحو�ل االختيارات إ�� أفعال. 

بمحار�ة   واملرتبطة أساسا  الدولية  املعاجم   �� التمك�ن  يحتلها  ال�ي أصبح  املركز�ة  وامل�انة  الوضع  هذا 

مثال مول البنك الدو�� حوا��    2005، ففي سنة  �االفقر، سينعكس �سرعة ع�� برامج دول ا�جنوب وسياسا�

 للتمك�ن. مشروع 1800

 

1-MAANE 2003 ; LEE 2001 ; ANGELIQUE ; REISCH et DAVIDSON 2002 
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 مصطلح فضفاض لم یتم التراضي واإلجماع عنه بعد:   -2

ھ غ�� معرف �ش�ل  
ّ
 أن

ّ
بالرغم من أّن الّتمك�ن أصبح اليوم مستعمال بقوة �� خطاب التنمية البشر�ة، إال

ع��    املفهوم واالشتغال ). فغياب التعر�ف �ان منذ الوهلة األو��، أي منذ بزوغ  Exaal,Bodon 1997دقيق (

تمك�ن النساء، فهناك من �ان يقصد بھ "التساوي حسب النوع وا�جنس"، وهناك من �ان �س�� من خاللھ  

إ�� �عز�ز م�انة املرأة. فعندما �عرف املفهوم، التعار�ف تختلف من و�الة إ�� أخرى ومن منظمة إ�� أخرى،  

سها، كما ات�ح ذلك من خالل  أو باألحرى قد نجد تصورات ورؤى مختلفة عن التمك�ن داخل املنظمة نف

: حيث نجد ثالثة مفاهيم مختلفة �� 2005و  2001التعار�ف ا�ختلفة ال�ي قدمها البنك الدو�� للتمك�ن ب�ن  

 ثالثة تقار�ر رسمية للبنك الدو��. 

أما بالنسبة إ�� املنظمات الدولية للتنمية ف�ي تر�ط التمك�ن بمقار�ات أخرى: الديمقراطية، الالمركز�ة،  

شاركية والدمج االقتصادي (وا
ّ
 ). Wong 2003لت

فمن دون �عر�ف محدد ودقيق، يصبح التمك�ن مفهوما شاسعا، وغ�� قابل لألجرأة ع�� مستوى امليدان  

(Exaal,Bodon, 1997, Bebldington et alii, 2007)  قبل من  باهرا  نجاحا  املفهوم  لقي  املقابل   �� لكن   .

، أي أّن الطرق  Cornwal et Brock 2005وأهدافھ كما أشار إ�� ذلك  املنظمات، �ّل يتداولھ حسب غاياتھ  

قد تختلف والهدف واحد وهو محار�ة الفقر. يجعل هذا األمر جميع التنظيمات تتوافق �ش�ل أو بآخر ع�� 

ا�حد األد�ى من دالالت الّتمك�ن، الذي يبعث ع�� الطموح والعدالة و�دراك األفراد واالهتمام با�حاجات،  

 .األمل والقيم والعمل اإل�سا�يحيلنا ع�� إنھ ي

 تبیئة المفهوم: نحو رؤیة فردانیة ومتناغمة للقدرات:  -3

إ�جاب   مثار  أصبحت  "تمك�ن"  �لمة  م��م،  النسو��ن  و�ا�خصوص  الباحث�ن،  من  العديد  إ��  بالنسبة 

الس��ورة املركبة واملتعددة  واستقطاب و�االت التنمية الدولية ا�خاصة. فإذا �ان مفهوم التمك�ن هو تلك  

املصط�ح ع�� ا�خطاب    ، فإن استقطاب وهيمنة األ�عاد ال�ي �عت�ي با�جوانب الفردية وا�جماعية للقدرات

النسوي أصبح شيئا فشيئا ينحو نحو فردنة مفهوم القدرات كذلك، حيث أصبح مفهوم التمك�ن مرادفا  

:" إننا نتنقل  �� هذا الصدد  �عضهم . يقول للقدرة الفردية من حيث تحقيق املنجزات وكسب الثقةدقيقا  

املتمركز حول �عظيم اهتمامات األفراد    Liberalإ�� التمك�ن التحرري    libérateurمن التمك�ن ا�حرر  

  . )Sardenberg 2008.( واح��امها"

عندما قام بتحليل السياسات وال��امج التمكينية، ال�ي تم وضعها �� مؤتمر    Halfonوهذا ما أشار إليھ  

ز أساسا ع�� اح��ام رهانا��ن وخيارا��ن، خصوصا فيما يتعلق 
ّ

القاهرة، حيث استنتج أّن تمك�ن النساء رك

بمنع ا�حمل، مستبعدا أّي نقاش حول الصراعات السياسية ا�جماعية للنساء من أجل السلطة. فمؤشرات  

الّتمك�ن املستعملة �� هذه ال��امج تركز ع�� منح االستقاللية والولوج إ�� ا�خدمة العمومية وسوق الشغل  

 وال��بية والتعليم، و��تم بدرجة أقّل بالتعبئة السياسية واملشاركة �� الفعل السيا��ي. 
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حاول خلق مشاريع  إّن التمك�ن اإل�سا�ي املرتبط بمحار�ة الفقر والهشاشة، جعل املؤسسات الدولية ت 

عن طر�ق ا�جتمع املد�ي وا�جماعات ا�حلّية أو "جمعيات الفقراء" ��دف تدعيم القدرات ا�حلية. فبالنسبة  

إ�� مشاركة الفقراء �� س��ورة صياغة املشاريع والسياسات التنمو�ة فإّ��ا تبقى محصورة �� مستوى اإلخبار  

، ال�ي �عت��  ONG� فئة قليلة من املنظمات غ�� ا�ح�ومية  واالستشارة، مع العلم أن األمر يقتصر فقط ع�

 . 1عوض أن ت�ون فاعلة �� السياسات وال��امج ،و�االت لتن�يل املشاريع فقط 

هذا األمر أثار حفيظة مجموعة من ا�حر�ات النسو�ة �� أمر��ا الالتينية و�ا�خصوص ضد التوج��ات  

 ولية.النيولي��الية ال�ي تدعمها و�االت التنمية الد

بالرغم من أنھ ع�� مستوى  التمك�ن ينب�� اختصاره فيما هو فردي وفردا�ي،  ) إن  Wongيقول يونج (

املمارسة يتم الس�� إ�� تحقيق التمك�ن االقتصادي، وهذا األمر غ�� �حيح، ال ينب�� الوقوف ع�� ما هو  

س املقار�ة  وهذه  مهم،  واجتما��  سي�ولو��  �عد  لھ  التمك�ن  إّن  فقط،  الدولية  مادي  املنظمات  تبعدها 

و�رامج   الصغرى  القروض  منح  ع��  �عتمد  حيث  فقط  SHG  )group help-Selfللتنمية  وحيدة  �آلية   (

لتحقيق التمك�ن. فعند تقييم أثر هذه ال��امج ع�� التمك�ن النسائي با�خصوص، يت�ح أّن الولوج إ�� املوارد  

القتصادي، و�متّد ذلك إ�� التمك�ن االجتما��، ولكن ع��  املادية واملالية يبدو �افيا ع�� مستوى التمك�ن ا 

ظهر النتائج أّن التمك�ن املادي ليس لھ تأث�� ع�� البعد النف��ي للمعني�ن من حيث رضاهم  
ُ
مستوى امليدان، ت

السي�ولو�� وثق��م �� مستقبلهم، حيث نجد أّن �سديد األقساط الشهر�ة للديون �� السمة املسيطرة ع��  

، هذا األمر يجعل �سبة األنظمة ال��بو�ة والتعليمية ضئيلة  group help-Selfملساعدة الذاتية  مجموعات ا

جدا، بالرغم من أّن الولوج إ�� القروض يتم �ش�ل إجباري من طرف النساء، لكن املستفيد م��ا هم الرجال  

 حيث �سلمو��ا لهم و�بقى عبء العمل وتحمل مشاق �سديد الديون من نصيب النساء. 

 : quo Statuالتمکین: مفهوم أداة لخدمة   -4

إذا �ان مفهوم التمك�ن �� جذوره يمثل اس��اتيجية منافية للنموذج التنموي املب�ي ع�� قاعدة من أع�� 

ھ اليوم أداة حقيقّية معتمدة من طرف املنظمات الدولية �أداة للرفع من املردودّية  top downإ�� أسفل  
ّ
، فإن

نموذج  والفعالّية   وفق  (   statu quoاإلنتاجية  االجتما��  للتغي��  آلية  منھ  و�التا�� paspart 2002أك��   ،(

ا�جتمع    �� والسلطة  القوة  عالقات  ع��  تحصل  ال�ي  للتغ��ات  ك��ى  أهمية  �عطي  ال  الدولية  فاملنظمات 

شغل. فالبنك الدو��  لصا�ح الفقراء أك�� ما ��تم بخلق فرص ومجاالت تمكن الفقراء من الولوج إ�� سوق ال

العاملي مثال يفرض تصورات فعالة لتمك�ن الفقراء من اإلسهام �� تنمي��م الذاتية، أك�� من وضع تصورات  

) الفقراء  �� تقر�ر  Wong 2003, Mohan, Stoke 2000لتنمية سلطة  للبنك    2001/ 2000). وهذا ما ورد 

فاعل�ن من الفقراء ليصبحوا أك�� فاعلية من  "إن الهدف من التمك�ن هو تقو�ة الالدو�� حول التمك�ن:  

 

1-Cling, Razafindrakoto, Roubaud 2002, Bendana 2007, page 115. 
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الشغل" سوق   �� الهندية    .1املا��ي  النسو�ة  املنظمة  ��ا  قامت  ال�ي  الدراسات  خالل  ومن  امليدان،   ��

Nirantar    حولSHG    تب�ن أنھ بالرغم من الهدف األسا��ي للتمك�ن النسائي �� تنمية القدرات، فإن ولوج

جدا مع هذ الشغل أصبح ممكنا  أثبتت  سوق  النسائي. كما  التمك�ن   �� املعتمدة واملتمثلة أساسا  اآللية  ه 

العديد من الدراسات �� هذا االتجاه بأن برامج التمك�ن املعلنة تحت يافطة "إشراك الفقراء" قلصت من  

�� سنة    Halfonحيث ب�ن    top down�سبة القروض الصغرى ومن ال��امج املسطرة من طرف ا�جهات العليا  

من الدعم املا�� أك�� من أّ��ن أصبحن قادرات ع�� خلق قدرا��ن بذوا��ن.    �عد �ستفدن النساء لم  أّن   2007

تحليل    �� كذلك  ظهر  ما  مجلة    2008سنة    Pareiraوهذا   National Economic Empowermentعن 

development strategy (NEED)  إّن �ل  . 2007و 1999الذي تم اعتماده من طرف ا�ح�ومة النيجر�ة ب�ن

حيث يتم تدب�� الواقع أو الوضع ا�حا�� من خالل اعتماد    statu quoهذه ال��امج �انت �س�� وفق مقار�ة  

 مقار�ات تمكينية وال�ي تتج�� أساسا ��:

 التمي�� اإليجا�ي.  •

 التغي��ات التشريعية والقانونية. •

 محار�ة األمية.  •

 الت�و�ن باملواكبة.  •

الطو�ل األمد وغ��   up-bottomتمك�ن ليس س��ورة للتحول التصاعدي  بالنسبة إ�� املنظمات الدولية، ال

بل   للقياس،  قياسھ  قابل  يمكن  سلفا  محدد  وهدف  ونتيجة  حالة     Genda(  بمؤشراتإنھ 

empowerment measure  SMART(    النساء الدو�� من    (PNUD)من قبيل: مشاركة  البنك  ومؤشرات 

بالوسائل   ��تم  لم  الدو��  البنك  أّن  ولكن ما يالحظ  باملنازل.  التغذية  املاء، مستوى  الر�ط �شب�ات  قبيل 

واآلليات ا�خاصة للوصول إ�� هذه املؤشرات. ذلك أّن التمك�ن ال يمكن قياسھ بمؤشرات معيار�ة ونمطية  

بيقها ع�� ال�ل. كما تم ذلك مع "أهداف األلفية" ألن فلسفة  محدودة من طرف ا�جهات العليا، وال يمكن تط

املعيشية   وضعيا��م  خالل  من  امليدان   �� ا�خاصة  أهدافهم  يحددون  املعني�ن  ن��ك  أن   �� التمك�ن 

 وترتيبا��م اليومية. 

إّن جينيالوجيا مفهوم التمك�ن �� مجال سوسيولوجيا الفعل والتنمية تب�ن أّن للمفهوم أ�عاد فلسفية  

تم   الذي  "العمودي"  للنموذج  وا�ح  تجاوز   �� والهشة  املهمشة  الفئات  ع��  اهتمامها   �� تركز  ووجودية، 

 القرن املا��ي. و�التا�� تم اعتماده كمقار�ة تنمو�ة من طرف املنظمات الدولية للتنمية.  70اعتماده منذ 

بمدينة شي�اغو س تأسيس منظمة خاصة  تم  األمر�كية،  املتحدة  الواليات  تحت عنوان:    1940نة  و�� 

Industrial Areas Fondation(IAF)     ا�جر�مة  �� اختصا��ي  عالم  من  Saul Alinskyمن  تمكن  حيث   .

 

 .46، ص 2001/ 2000تقرير البنك الدولي - 1
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، لكن هذه املؤسسات لم تحقق أهداف التمك�ن 1تأسيس حوا�� ست�ن مؤسسة �� مختلف األحياء املهمشة

التمكينية م  ال��امج  ع رغبات الساكنة، مما جعل هذه  �سبب ارتفاع معدل ا�جر�مة، وعدم ا��جام هذه 

 ,there is no niceاملؤسسات �عتمد مقار�ات أخرى للتغي�� �عنوان: "الكث�� من اللطف ال يقود إ�� التغي��" (

polite way to get change.( 

أّما �� فر�سا، فهناك نموذج أثار االنتباه كث��ا، ألنھ ��م منطقة ذات خصوصية، والذي تمت برمجتھ  

: حيث قام فر�ق من املستشار�ن بقيادة وتنشيط  Saint Denisبمدينة    Courneuveمن طرف بلدية    وتنفيذه

الساكنة ع�� ورشات �� امليدان إ�� جانب املستفيدين من أجل إشراك الساكنة �� تدب�� ثالثة مشاريع خاصة  

 . 2بال��يئة ا�حضر�ة

الث "مجموعة  تد��  مجموعة  اكتشاف  ع��  ساعدتنا  األبحاث  يد��  هذه   �� من    Minguettesالثاء" 

منذ  Lyonبمدينة   �شتغل  لساكنة  نواة  عبارة عن   �� خالل    15،  اجتماعي�ن. فمن  متدخل�ن  برفقة  سنة 

ا�حديث مع مجموعة مت�ونة من فئات عمر�ة مختلفة ومن أحياء مختلفة، ات�ح غضب واستياء الساكنة  

 ضد غالء رسوم إيجار السكن.

�� املقابل، هناك أمث �� الواليات املتحدة األمر�كية، ظهرت سنة  ولكن  النماذج    1994لة مضادة لهذه 

، �س�� باألساس إ�� التجديد Clinton�س�ى أحياء التمك�ن أو مناطق التمك�ن برعاية من ح�ومة الرئيس  

 ا�حضري والعمرا�ي وتقو�ة قدرات الساكنة.

ابتكر توجهات    Bushفع�� الرغم من أّن ا�ح�ومة وجدت صعو�ة لتجاوز هذا الوضع، فإّن الرئيس بوش  

باسم   هذه   opportunity zonesجديدة  لكن  املدر��ي،  والنجاح  الضر�بية  اإلصالحات  حول  متمحورة 

 مثال.  Bostonالتجر�ة لم تدم طو�ال حيث لم تتجاوز مد��ا ثالث سنوات �� خليج 

أو  املشاريع   الهامشية،  األحياء   �� امل��مجة  األ�شطة  صعو�ة  �سبب  أحيانا،  تن�يلها  يصعب  الطموحة 

باألحرى �� املدن ذات الكثافة املرتفعة. ففي الواليات املتحدة نالحظ توسع األ�شطة غ�� املدرة للدخل من  

" خليج   �� فعال  وجدناه  ما  وهذا  ا�جمعيات،  �عض  بجمعيات  بوستون"طرف  التقينا  ��   عندما  �شيطة 

 مساعدة األ�خاص ذوي الصعو�ات.

ولكن   البطالة،  �حار�ة  الصغرى  باملشاريع  يتعلق  فيما  خصوصا  أقل وضوحا  تظهر  النماذج  �� فر�سا 

"إعادة   مشروع  املثال:  سبيل  ع��  هنا  نذكر  الفر���ي،  ال��اب  امتداد  ع��  مختلفة  مشاريع  نجد  أن  يمكن 

، حيث يقوم الس�ان بإعادة هي�لة و�صالح منازلهم تحت تأط��  auxMureالتأهيل الذا�ي باملواكبة" بمنطقة  

 تقني�ن ومساعدين اجتماعي�ن، وهذه العملية تتم بدعم من البلدية ا�حلية.

 
1-Edward. T CHAMBERS, Roots for Radicals, organizing for power, Action, and justice, NEW YORK, 
continuum 2003, page 31. 
2-Cet exemple, y compris avec ses difficultés, est détaillé par Monique CRINON «la place des habitants dans 
les projets urbains» in Profession Banlieue, la conduite des projets de renouvellement urbain, 2005, page 47-
52.   
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�� الواليات املتحدة األمر�كية املؤسسات واأل�شطة ا�حلية �� مجال التمك�ن والتنمية �عطي فرصة ملا  

" �سميھ  أن  "velopment modelCommunity based deيمكن   "modèle de développement 

communautaire  لنذكر هنا مثال هيئة "CDC  "Community development corporation  حيث �عمل "

: �شاطهم األسا��ي هو دعم التجار  1الس�ان �ش�ل مستقل عن البلدية �عد انتخاب مكتب يمثلهم �� الهيأة

 السكن للفئات الهشة (حوا�� خمسمئة سكن �� السنة بخليج بوستون). الصغار واملتنقل�ن و�عادة تأهيل 

CDC  .شتغل كذلك �� مجاالت أخرى من قبيل مناهضة العنف وا�جر�مة واأل�شطة السوسيوثقافية� 

CDC   ،بنيات غ�� مدرة للدخل ومحايدة سياسيا إال أ��ا تتأثر بالسياق االقتصادي والسيا��ي العام ��

 موجودة حاليا بالواليات املتحدة األمر�كية). DCCمؤسسة  2000(حوا�� 

االجتماعية    2التمك�ن  الظروف  �غي��  أجل  من  وا�جماعات  لألفراد  السلطة  من  قدر  أك��  منح  هو 

. فالتمك�ن هو أخذ السلطة وصنع القرار ب�ن األفراد  3واالقتصادية والسياسية واألي�ولوجية ال�ي �عيشو��ا

 أو ا�ح�ومية. دون موافقة ا�جهات الرسمية 

ظهر مصط�ح التمك�ن* منذ بداية القرن العشر�ن �� الواليات املتحدة األمر�كية �� سياق القضاء ع��  

الفقر وال��ميش. ثم �عد ذلك بدأ املفهوم �ستعمل بتصورات واسعة وغ�� وا�حة يو�� �� جزء كب�� م��ا  

عمل �� سياق النظام اللي��ا�� ا�جديد. ولهذا  إ�� املشاركة. أما ع�� مستوى املؤسسات الدولية، فالتمك�ن �ست

 فاملفهوم أصبحت لھ امتدادات ل�حد من الفقر �� إطار السياسات التنمو�ة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Cette originalité explique sous doute pourquoi différents chercheurs français s’y sont intéressés voir notre 
propre ouvrage : «Travailler avec les quartiers en difficultés, op. cit, page 63  -  
2Origine du terne, d’après le OnlineEtmologyDictionary de Douglas Harper. « empower V 1650. 
Power Related : Empowered, empowering ; empowerment. 
3-Voir aussi Sylvia Zappi “l’empowerment, nouvelle horizon de la politique de la ville. Le Monde, Fr 7 février 
2013.  
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 :1املفردات املرادفات للتمك�نجدول مصور يو�ح 

 

 

 میة في أمریکا الشمالیة: س أصل الت  -5

إ�� Bernard Vallerie2يقول   �عود  األمر�كية  املتحدة  الواليات   �� التمك�ن  التداول األول ملصط�ح  أّن   ،

بداية القرن العشر�ن، حينما تم استعمالھ من طرف النساء ح�ن كّن يدافعن عن حقوقهن األساسية. إذ  

  1930منذ    Saul Alinsky3لـ    Community organizingنجد هذا املصط�ح �� منا�ج التنظيمات االجتماعية  

 . 1960ثم �عد ذلك �� حر�ات الدفاع عن ا�حقوق املدنية خالل سنة 

سنة   سي�ولوجيا    1965��  ع��  املشتغل�ن  الباحث�ن  طرف  من  التمك�ن  مصط�ح  استعمال  سيتم 

ا�جماه��، ثم �عد ذلك تم تداولھ �� برمجة السياسات العمومية ضد الفقر. وهكذا أصبح التمك�ن �ستعمل 

 مجاالت متعددة.  شيئا فشيئا ��

 
1-Martin Gobriel, l’empowerment : d’autonomisation à agentivation le collectif, vol 40 n° 2, 20 septembre 
2016, p 15. 
* l’expression désigne le processus qui permet aux individus de prendre conscience de leur capacité d’agir et 
d’accéder à plus de pouvoir. 

2-Bernard Vallerie ; Chercheur associé université Pierre Mendès France. 

3-Marie HèlèneBacqué; Chercheur associé université Pierre Mendès France 
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للتخفيف من    الكبيك ��   التمك�ن  الفقر مرافق  �� مجال محار�ة  النشيطة  ا�جمعيات  مثال، �ستعمل 

 العبء االجتما�� واالقتصادي لألوساط املهمشة. 

 انتقال املصط�ح إ�� األدبيات الفر�سية:

، إال أّن التمك�ن بقي ملدة مفهوما يصعب ترجمتھ للغة  1960بالرغم من ظهور املصط�ح �� الكبيك منذ  

إلـى   فبالنسبة  أو  Marie Hélène Bacqué1الفر�سية،  األفراد  خالل  يتمكن  �س��ورة  يتعلق  "فاألمر   ،

 Bernardلنسبة إلـى  . أما باا�جماعات من اكتساب اآلليات ال�ي تمك��م من تقو�ة قدر��م ع�� الفعل"

Jouve  "  فالتمك�ن فعل إجرائي يقت��ي تكو�ن مجموعات من أجل إبراز قدرات الفاعل�ن االجتماعي�ن

اإلش�اليات" نفس  يتقاسمون  كذلك    2الذين  ��   Carol  Biewener3و   Marie Hélène Bacquéتضيف 

مثا�� للديمقراطية التشاركية" ومقار�ة نموذج  “  كـ  2000كتابا��ا أّن مصط�ح التمك�ن ظهر �� فر�سا سنة  

 جماعية للتدخل االجتما��".

 �� مجال قيادة ا�جماعات، يتمركز التمك�ن حول ثالثة محاور: 

  التصورvision 

  االستقالليةautonomie  

  التملكappropriation 

مستقلة. كما أ��ا  فالفئة املس��دفة �عرف توجها��ا بمع�ى تملك تصورا و�شتغل بإراد��ا ا�خاصة أي أ��ا  

 �شتغل بحقها �� ممارسة الفعل والنشاط. 

 فالتمك�ن يقت��ي الت�و�ن وتدب�� املوارد ولهذا فدور املدبر يبقى محصورا فيما ي��: 

 .ييئ وتقبل ا�خاطر�� 

 .إعداد املستخدم�ن من خالل عملية الت�و�ن 

  .تحديد صعو�ات املقار�ة 

 .التتبع الفردي ل�ل عامل ع�� حدة 

 هودات العامل�ن األوفياء. تثم�ن مج 

، LAVALمؤهل �� علوم ال��بية بمخت�� تنمية القدرات واملمارسات بجامعة    أستاذBOSSE LE  YANNقام  

 ي��: بتجر�ة من خاللها انتقل بالتدخل التمكي�ي من املمارسة إ�� التقعيد األ�ادي�ي، إذ خلص إ�� ما 

 

1-Saul Alinsky (1909/1972), sociologue American Fondateur du groupement d’organisateur de communauté.  

2-B. Jouve, politiques publics et empowrement, l’exception française, économie et humanisme, N° 379 
décembre 2006, page 99.  

3-Marie Hélène Bacqué, Carole Biewener, la découverte mai 2015, introduction: pourquoi l’empowerment ? 
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ال يمكن التمي�� أو الفصل ب�ن الفئات املهمشة كذوات فاعلة ووضعيا��ا املعيشية كسياقات للفعل   •

 اإل�سا�ي.

واست • لهم،  إقصاء  ذلك   �� ألن  اآلخر�ن  محل  الفعل  نمارس  أن  يمكن  أن ال  علينا  لقدرا��م،  بعاد 

 �شركهم �� عمليات التدخل االجتما�� من أجل التمك�ن الفع��.

تنمية ذ�اءات الفاعل�ن ترتبط بالوضعيات ال�ي ينشطون ف��ا أو �عيشو��ا باستمرار.        باإلضافة   •

�خاص إ�� أّن العمل االجتما�� مع األفراد وا�جماعات يكت��ي حلة التمك�ن من خالل استدراج األ

 إ�� �غي�� أوضاعهم إ�� األحسن، وحّ��م ع�� أ��م ليسوا الوحيدين الذين يواجهون الصعو�ات.

شروط   • تحس�ن  أجل  من  والبدنية،  الفكر�ة  ومؤهال��م  إم�انيا��م  حيث  من  لألفراد  الثقة  منح 

املوارد  مع  عالقة   �� والتعليم  والشغل  السكن  ظروف  ع��  االشتغال  يتطلب  األمر  وهذا    حيا��م، 

 املتاحة. 

أجل  • من  وأوليا��م  آبا��م  مع  باتفاق  األسبوع  ��اية   �� واملراهق�ن  لألطفال  ترف��ية  أ�شطة  اق��اح 

 تقاسم ال�حظات السعيدة واملمتعة و�كسا��م القدرة ع�� تنظيم الوقت.   

 أبعاد التمکین:  -6

  :��بوصفھ بناء اف��ا��ي �ستعمل من أجل ��خيص القوى الداخلية أو ا�خارجية ال�ي ينتج التحف 

 ع��ا �غي�� السلوك من خالل التواصل مع اآلخر�ن. 

 نقصد بھ األهداف ا�خاصة للفاعل�ن واملتعلقة أساسا بتحس�ن الوضعية.: وضوح الهدف 

   :وتقدير  األخالقيات وال��امج،  السياسات  ومرونة  واملؤسسة  الفاعل  ب�ن  املتبادلة  الثقة  و�شمل 

 ة، ومراعاة الفروقات عند توزيع املهام واألدوار. اإلنجازات وا�جهودات، وتقدير االختالفات الفردي

   :واإلنصاف إ��  العدالة  باإلضافة  الوظيفي،  الرضا  درجة  هو  ا�حدد  هذا  مؤشرات  أهم  من 

االنخراط واملشاركة �� األنظمة من قبل الفاعل�ن، وكذلك نذكر ثق��م �� الفعل التنموي ومستوى  

 مردودية املؤسسة.

   هو االشتغال مع مجموعة أفراد �سل�ون نظام و�ناء م��ابط، ا�جما��:  العمل �� الفر�ق أو العمل

 ولد��م هدف مش��ك حيث يتبادلون املعلومات واملصا�ح.

   :اآلراء حول املشكالت  املشاركة التواصل وتبادل  طر�ق  القرار عن  �� صنع  املعني�ن  �ع�ي إشراك 

 شأ��ا. والتع��ات ال�ي �ع��ضهم ح�ن مناقش��ا، وتقديم االق��احات �

   :العمل ع�� بنية  تنعكس  وال�ي  ومحيطها  للمؤسسة  الداخلية  ا�خصائص  مجموعة  ��ا  و�قصد 

 مستوى أداء الفاعل�ن.



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)108( 

 اإلسالم والتمکین:  -7

 التمك�ن مصط�ح ذو مرجعّية دينّية، و�مكن رصده �� النّص املقّدس ع�� الّنحو اآل�ي:

 

 اآليات القرآنية 
الرقم  

 والسورة 

رقم الصفحة 

 التفس�� من 
 ت تفس�� اآليا

ا  
َ
ن

ْ
ك

َ
ْهل

َ
ْم أ

َ
ْم َيَرْوا ك

َ
ل

َ
أ

ْرٍن  
َ
ن ق ْبِلِهم ّمِ

َ
ِمن ق

ْرِض  
َ ْ
اُهْم ِ�� األ

َّ
ن

َّ
ك مَّ

ْم  
ُ

ك
َّ
ن ل ِ

ّ
َمك

ُ
ْم ن

َ
َما ل

َماَء  ا السَّ
َ
ن

ْ
ْرَسل

َ
َوأ

ْدَراًرا   ْ�ِ�م ّمِ
َ
َعل

ْ�َ�اَر 
َ ْ
ا األ

َ
ن

ْ
َوَجَعل

ْحِ�ِ�ْم 
َ
ْجِري ِمن ت

َ
ت

اُهم  
َ
ن

ْ
ك

َ
ْهل

َ
أ

َ
ف

و�ِ 
ُ
ن

ُ
ا ِبذ

َ
ن

ْ
أ

َ
�ش

َ
أ ِ�ْم َو

ا 
ً
ْرن

َ
ِمن َ�ْعِدِهْم ق

ِر�َن 
َ

 آخ

 سورة األ�عام 

 7اآلية 

  329الصفحة 

 ا�جزء األول 

قبلهم   - األمم  من  أهلكنا  بمن  �عت��ون  أال  أي 

 لتكذي��م األنبياء ألم �عرفوا ذلك.

مكناهم....: من أسباب السعة والعيش والتمك�ن ��   -

 األرض ما لم �عطكم يا أعل مكة.

حتة وجعلن  - ومنازلهم  أ�جارهم  تحت  من  أي  ا...: 

 عاشوا �� ا�خصب والر�ف ب�ن األ��ار والثمار. 

فأهلكناهم...: أي كفروا وعصوا فأهلكناهم �سبب    -

ما أصاب أهل هؤالء ع�� حال قو��م  ذنو��م، وهذا 

 وتمكي��م �� األرض. 

وأ�شأنا من ...: أي أحدثنا من �عد إهالك املكذب�ن    -

 غ��هم. قوما آخر�ن 
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 سورة األعراف 

 9 ةاآلي

  381الصفحة 

 ا�جزء األول 

ولقد مكناكم �� األرض: أي جعلنا لكم أ��ا الناس ��  

من   مكناكم  أي  البيضاوي:  قال  وقرارا  م�انا  األرض 

 ) 160سكناها وزرعها والتصرف ق��ا (البيضاوي ص:

وجعلنا لكم ف��ا معا�ش: أي ما �عيشون بھ وتحيون 

 من املطاعم واملشارب وسائر ما ت�ون بھ ا�حياة. 

قليال...: أي ومع هذا الفضل واأل�عام قليل منكم من  

 �شكر ر�ھ كفولھ "وقليل من عبادي الش�ور". 
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 سورة يوسف 

 56اآلية 

 50الصفحة 

 ا�جزء الثا�ي 

أرض    �� ليوسف  مكنا  وهكذا  أي  مكنا...:  وكذلك 

ال لھ  وجعلنا  ا�حبس  مصر  �عد  والسلطان  عزة 

 والضيق. 

يتبوأ م��ا...: أي يتخذ م��ا من�ال حيث �شاء و�تصرف 

 �� اململكة كما ير�د. 
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من   وفضلنا  بأ�عامنا  نخص  أي  برحمتنا...:  نصيب 

 �شاء من عبادنا 

وال نضيع...: أي ال نضيع اجرا من أحسن عملھ وأطاع 

 ر�ھ بل نضاعف لھ. 
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 سورة الكهف

 83اآلية 

 179الصفحة 

 ا�جزء الثا�ي 

أي �سألك ال��ود يا محمد عن طي القرن�ن ما شأنھ؟  

 وما قصتھ؟ قل "سأتلو عليكم منھ ذكرا". 

أي سأقص عليكم من نبأه وخ��ه قرآنا ووحيا إنا مكنا  

 ببا. لھ �� األرض وآتيناه من �ل ��يء س
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 سورة الكهف

 82اآلية 

 179الصفحة 

 ا�جزء الثا�ي 

والفتح  والسلطان  امللك  أسباب  لھ  �سرنا  أي 

إ��   للوصول  إليھ  يحتاج  ما  �ل  وأعطيناه  والعمران 

والقدرة   العلم  أسباب  من  قال غرضھ  والتصرف، 

 املفسرون:

املشرق   ملك  املقدو�ي"  "االسكندر  هو  القرن�ن  ذو 

واملغرب فس�ي ذا القرن�ن و�ان مل�ا مؤمنا مكن هللا  

لھ �� األرض فعدل �� حكمھ وأص�ح، و�ان �� الف��ة 

ب�ن عي��ى ومحمد صوات هللا عل��ما. روي أن الذين  

أما املؤم أر�عة: مؤمنان و�افران  �� األرض  نان مل�وا 

فنمرود   ال�افران  وأما  القرن�ن  وذو  فسليمان 

 )6/157و�ختنصر. (البحر 
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 سورة الكهف

 91اآلية 

 180الصفحة 

 ا�جزء الثا�ي 

القدرة وامللك  قال ما مك�ي: أي ما �سطھ هللا ع�� من 

 خ�� مما تبذلونھ من املال. 

املال فأعينو�ي   إ��   �� فأعينو�ي بقوة...: أي ال حاجة 

 باأليدي والرجال.

منيعا،  سدا  و�ي��م  بينكم  أجعل  أي  بينكم...  أجعل 

وحاجوا حصينا وهذه شهامة منھ حيث رفض قبول 

 املال وتطوع بناء السد واكتفي �عون الرجال.
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 سورة ا�حج

 39اآلية 

 256الصفحة 

 ا�جزء الثا�ي 

قال ابن العباس: هم املهاجرون واألنصار والتا�عون 

بإحسان، واملع�ى: هؤالء الذين �ستحقون نصرة هللا  

وتمل�ا  األرض   �� سلطانا  لهم  جعلنا  إن  الذين  هم 
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 الز�اة. 

 وأمروا باملعروف... أي دعوا إ�� ا�خ�� و��وا عن الشر. 

 األمور: أي مرجع األمور إ�� حكمھ وتقديره.   � عاقبةو 
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 ا�جزء الثا�ي 

الذين   ا�خلص�ن  املؤمن�ن  هللا  وعد  أي  هللا...  وعد 

 اإليمان والعمل الصا�ح.جمعوا ب�ن 

ليستخلف��م... أي وعدهم بم��اث األرض أن يجعلهم  

ف��ا خلفاء متصرف�ن ف��ا تصرف امللوك �� ممالكهم، 

 كما استخلف املؤمن�ن قبلهم فملكهم ديار الكفار. 

عليھ   هللا  ص��  هللا  رسول  قدم  ملا  املفسرون:  قال 

قوس  عن  العرب  رم��م  املدينة  وأ�حابھ  وسلم 

�� السالح وال يصبحون  واحدة ف  يبيتون إال  �انوا ال 

فقالوا أترون إننا �عيش    –أي سالحهم    –إال �� ألم��م  

ح�ى نبيت آمن�ن مطمئن�ن ال نجاف إال هللا عز وجل!!  

" وهطا وعد ظهر صدقھ  6/57فن�لت اآلية "زاد املس��  

بفتح مشارق األرض ومغار��ا لهذه األمة و�� ا�حديث 

 ص�� هللا عليھ وسلم:�شارة كذلك فقد قال 

ومغار��ا  مشارقها  فرأيت  األرض   �� زوى  قد  هللا  "إن 

 و�ن أم�ي سيبلغ ملكها ما زوى �� م��ا". "رواه مسلم"
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 ا�جزء الثا�ي 

الطي   –اإلسالم    –وليمكنن لهم...: أي وليجعلن دي��م  

 ارتضاه لهم عز�زا مكينا عاليا ع�� �ل األديان. 

ال�ي   ليغ��ن حالهم  أي  �عد خوفهم...:  وليبدل��م من 

واالستقرار  األمن  إ��  والفزع  ا�خوف  من  عل��ا  �انوا 

 ). 4(قريس:كقولھ "وأم��م من خوف" 

�عبدون�ي ال �شر�ون �ي شيئا: استئناف بطر�ق الثناء  

�� األرض أي يوحدون�ي   عل��م �التعليل لالستخالف 

 و�خلصون �� العبادة. ال �عبدون غ��ي.
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 : تجربة: التمکین والجینوم  -8

 تأث�� ا�جينوم ع�� التمك�ن التعل�ي.   عنوان الدراسة:

 �اثر�ن آس��ي.  صاحب الدراسة:

 _رو�رت بلوم�ن.                     

 : ضياء وراء. ترجمـــــــــــــة

 : نيف�ن عبد الرؤوف.مراجعـــــــــــة

 2017: الطبعــــــــــــة

 3924/2017: رقم اإليداع القانو�ي

 مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة مصر. 

 hindawi@hindawi.orgال��يد اإللك��و�ي: 

 www.hindawi.org:// httpاملوقع اإللك��و�ي: 

 تخصص الباحثـــان: علم الوراثة السلو�ي. 

 أهداف الدراسة:                                                                                        

 تحديد نوع العالقة ب�ن ا�جينوم (امل�ون الورا�ي) والتمك�ن املعر��. •

 استغالل الدروس املنتقاة من أبحاث ا�جينات �� طرق التدريس.  •

 مع ا�خ��ات ال�ي يكتس��ا املتعلم �� املن�ل واملدرسة.  NADتحديد الكيفية ال�ي يتفاعل ��ا  •

تطبيق االكتشافات املتعلقة با�جينات �� عالقة مع التمك�ن التعل�ي، �� الرفع من جودة التعلمات   •

 لتحقيق النجاح املدر��ي.

 امتدادات الدراســـــة:

    جعل علم الوراثة جزء جوهر�ا �� برامج ت�و�ن املدرس�ن واملر��ن عامة.   •

 مواكبة منظومة ال��بية والت�و�ن للتطورات ال�ي �عرفها األبحاث �� مجال علم الوراثة والتعلم. •

ـــــــل الدراسة:   تمو�ـــــــــ

o  .األ�اديمية ال��يطانية 

o .معاهد ال�حة الوطنية األمر�كية 

ـــان:  نبذة عن الباحثــــــــــــــــ

  باململكة املتحدة، وقد    يوركفس والتعليم �� جامعة  : أستاذة محاضرة بمركز علم الن�اثر�ن آس��ي

�شرت الكث�� من األبحاث العلمية حول تأث�� بيئة املن�ل واملدرسة ع�� تحصيل األطفال وسلوكهم  

 وسعاد��م. 

mailto:HINDAWI@HINDAWI.ORG
http://www.hindawi.org/
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 أستاذ علم ا�جينات السلو�ي بمركز الطب النف��ي واالجتما�� وا�جي�ي والتنموي  رو�رت بلوم�ن :

لندن باململكة املتحدة، وهو املؤسس والباحث    كينجر كوليدج جامعة  بمجلس األبحاث الطبية ��  

 الرئي��ي لدراسة التطور املبكر للتوأم. 

 خالصات الدراسة:

إّن الهدف من التعليم هو منح جميع املتعلم�ن األدوات األساسية ال�ي هم �� حاجة إل��ا ألداء وظيف��م  

�� ا�جتمع، و�� أغلب ا�حاالت تتش�ل هذه املهارات والقدرات من القراءة وا�حساب والكتابة والقدرة ع��  

 التفاعل والتواصل عن طر�ق التقنيات الرقمية.  

ل�ي تناولت األنواع الثالثة لالق��ان ب�ن النمط ا�جي�ي والبيئة والتمك�ن التعل�ي: فقد توصلت األبحاث ا

أّن قابلية التأثر باالختالفات ع�� مستوى ا�جينات ب�ن األطفال �� مدخال رئيسيا لتحقيق النجاح املدر��ي  

 ع�� تقديم �عليم متخصص حقيقي من خالل:  

  والنمو ال�خ��ي. حجرات دراسية مصممة من أجل احتضان اإلبداع 

  .فهم عالقة الوراثة بالسلوكيات ا�ختلفة 

إّن معاملة األطفال بصف��م صفحات بيضاء أو أوعية فارغة واستخدام أساليب ومنا�ج �عليمية �شبھ  

اإلنتاج �� املصنع وتوحيد األهداف ذا��ا �ش�ل استبدادي، �� تصورات �عرقل النمو الطبي�� لألطفال، إّن  

تبطة بمدارس مصممة �ش�ل �ستجيب لالختالفات الفردية والطبيعية والقدرات ومراحل  جودة التعليم مر 

 النمو.

لقد حان الوقت لتغي�� الوضع، حان الوقت القتحام علماء الوراثة وا�جينات �� فر�ق التدريس أو إعداد  

 ال��امج وا�خططات ال��بو�ة فع�� سبيل املثال: 

رقاقات   تقنية  استخدام  قر�با  هذه    NADسيمكن  واستخدام  الضعف  ومواطن  القوة  بنقاط  للتنبؤ 

املعلومات من أجل تطبيق اس��اتيجيات متخصصة من أجلهم، هذه التقنية �ستخدم أيضا �� مجال الطب  

 واملناعة وحان الوقت إلدراجها �� حقل التعليم.
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 الرأسمالیة والتغیر االجتماعي  

 في روایة "جوع"  رؤیة مارکسیة

 لمحمد البساطي   
 

 

 

 

 : صملخّ ال

� أدب محمد البساطي الروائيٌّ عن طوائف امل�حوق�ن املهمش�ن والبسطاء، فأدب البساطي يصف    �ع�َّ

��م و�عيد ��خ   ف��تم رواياتھ  وملعانا��م،  لهم  ال��ميش والّتجاهل  ظل عمليات   �� واقعهم من  حياة هؤالء 

ال�ي �عد من أهم رواياتھ املع��ة عن حياة   البحث رواية "جوع"  الروائّي، لذلك اختار  خالل مجتمع النص 

ش�ن وامل�حوق�ن، لت�ون مادتھ.  املهمَّ

ر ��ا، وفق   ِ
ّ

فهذه دراسة نقدية �س�� للكشف عن األيديولوجيا الفكر�ة ال�ي تتبناها رواية "جوع"، وتبش

املارك  الفكرّي  نظر�ة املعرفة  بنا��ا   �� ة محوًرا أساسًيا  الرؤ�ة املاركسيَّ خذت  اتَّ الرواية قد  ة، خاصة أنَّ  سيَّ

ا�جسد،   �سليع  وعلميات  االس��الك  التار���،  السياق  أهمها:  مباحث  عدة  الدارسة  فتناولت  والف�ّي. 

 وصناعة النخب الرأسمالية، والور�ث الرأسما��.

دع املعاصر �� مناقشة الواقع االجتما�� واالقتصادي للوطن،  ��دف الدراسة إ�� الكشف عن دور املب

و�سهامھ �� نقد تلك التغي��ات ومعارض��ا؛ ��دف اإلصالح واالستمرار �� عمليات ال��ضة ا�حديثة، فاملبدع 

ات الواقع؛ ��دف إصالحها،  -من خالل إبداعھ–صاحب التوجھ األيديولو�� يركز   ع�� مناقشة �عض سلبيَّ

ة ال�ي تتيح للقارئ التفاعل اإليجا�يَّ �� محيطھ الثقا�� واالجتما��. وقد اعتمدت الدراسة املن�ج و�شر املعرف 

ة للنص الروائّي، ومدى استجابتھ للواقع ا�جتم��  ة والثقافيَّ التحلي�ّ� التار��ّ�، للوقوف ع�� البنية الفكر�َّ

 وتار�خھ. 

ر املعرفة، و�شراك املتلقي �� خلق تفاعل إيجا�ي مع  وجاءت ا�خاتمة لت��ز دور املبدع األيديولو�� �� �ش 

 النص الروائي، والتغي��ات االجتماعية. 

 االش��اكية، التسليع، الور�ث، املهمش، االس��الل، صراع الطبقات. ال�لمات املفتاحية: 

 

 

 

 د. هاني إسماعیل محمد إسماعیل أبو رطیبة
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Abstract: 

Mohamad el-Bosati's literature deals with the crushed, the marginalized and the 

poor. He describes the lives of those people who suffer from marginalization and 

ignoring. His novels re-build their realities in society of the fictional text. The researcher 

chooses his novel entitled "Hunger" which is considered one of his most important 

novels that deal with the lives of the marginalized and the crushed.  

This is a critical study aiming at revealing the ideology, which supports the novel 

according to the Marxian theory of knowledge especially that the writer adopts the 

Marxian view as a pivotal idea in its intellectual and aesthetic structure. The study dealt 

with a number of topics, most important are: the historical context, consumption and 

the processes of changing the body into a commodity, the building of capitalist elites, 

and the capitalist inheritor.  

The study aims at revealing the role played by the contemporary creative writer in 

dealing with the social, economic and social realities of the nation. He participates in 

criticizing these changes with the aim of reformation towards a real awakening. The 

creative ideological writer seems to have the duty of dealing with the negative 

phenomena in life, to enable the reader to react with the his social and cultural 

surrounding.  

The researcher adopts the historical method in dealing with intellectual and cultural 

structure of the narrative text, and the extent of its reaction to the reality of his society.  

The conclusion came to highlight the role of the creative writer who holds a certain 

ideology in spreading knowledge, and in sharing the reader in creating a positive 

attitude with the narrative text together with the ongoing social changes  

Key words: Socialism  -changing into a commodity  -inheritor   -marginalized  -

prelude -class conflict 
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ٔ
بو   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرا

ٔ
 رطيبة  د. هاني ٕاسماعيل محمد ٕاسماعيل ا

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)117( 

مقدمة:ال  -1

� أدب محمد البساطي الروائيٌّ عن طوائف امل�حوق�ن املهمش�ن والبسطاء، فيصف حياة هؤالء ��  �ع�َّ

مجتمع   خالل  من  واقعهم  ��خ  و�عيد  ��م  رواياتھ  ف��تم  وملعانا��م،  لهم  والتجاهل  ال��ميش  عمليات  ظل 

النص الروائّي.  

ي؛ ر�ما �جذوره الر�فية من ناحية، وما هو  "و�ظل الر�ف منبع ا�خيلة الفنية األك�� تدفًقا عند البساط  

مخزون �� الذاكرة من ذلك؛ ال�شغالھ بتواضع الر�ف أمام العاصمة واملدن الك��ى �� الوطن، من حيث  

االهتمام ا�حضاري واالجتما�� والثقا��، و�ن �ان الر�ف �� أعمالھ ينفتح ع�� املدينة �� خروجھ للهامش؛  

؛ 1مية أو يأ�ي إليھ الغر�اء ليتصل بالسياق العاملي كما �� املق�ى الزجا���ي يصاحب مناطق النفوذ اإلقلي

خارطة    �� هؤالء ووضعهم  حياة  عن  اإلعالن  ��دف  البساطي  ي��زها  شة  املهمَّ تفاصيلها  ب�ل  الر�ف  فحياة 

واالهتمام، وأن  الوطن؛ �ي �عاد النظر إل��م من جديد، بوصفهم مواطن�ن يحتاجون إ�� مز�د من الرعاية  

ف املعاناة   ي�ونوا �� القلب من السياسات االقتصادية الوطنية مثلهم �� ذلك مثل أبناء املدن الك��ى. تتكشَّ

ھ   التوجُّ ظل  و��  املصري،  ا�جتمع  ع��  طرأت  ال�ي  املهمة  التغي��ات  ظل   �� وذلك  ا�جميع،  تطال  ال�ي 

ميع. الرأسما��، الذي بدأ تأث��ه �� الظهور �� حياة ا�ج

ر ��ا، وفق نظر�ة    ِ
ّ

بش
ُ
هذه دراسة نقدية �س�� للكشف عن األيديولوجيا الفكر�ة ال�ي تتبناها الرواية، وت

ة محوًرا أساسًيا �� بنا��ا الفكرّي والف�ّي. خذت الرؤ�ة املاركسيَّ ة، خاصة أنَّ الرواية قد اتَّ  املعرفة املاركسيَّ

تھ   
ّ
تبن الذي  الفكرّي  بمنطقها  الرواية  قصدت  إنَّ  ة،  معرفيَّ وثيقة  الروائّي -�عد  السرد  خالل  �شر-من 

ة؛ لت��ز حقيقة التحول األيديولو�� املهم الذي حدث �� مصر �� ا�حقبة األو��   ة السياسيَّ املعرفة االقتصاديَّ

م؛ لذلك  1952من القرن ا�حادي والعشر�ن، الذي خلق نوًعا من الصراع الطبقي لم يكن معهوًدا منذ ثورة 

ھ الرواية ومؤلفها الذي ��تم  سعت ال دراسة إ�� تحليل النص وفق النظر�ة املاركسية؛ أل��ا األقرب إ�� توجُّ

ش�ن وامل�حوق�ن اجتماعًيا واقتصادًيا وسياسًيا.   �� كتاباتھ باملهمَّ

قدرة الوقوف ع�� بنية النص الداللية، وس�� أغواره من -وفق النظر�ة املاركسية  -يمنحنا تحليل الرواية   

خالل تحليلھ داخلًيا، وقراءة السياق االجتما�� واالقتصادي والسيا��ي الذي عاصرتھ الرواية، أو ظهرت  

صراعات   جوهرها   ��  �� ال�ي  الطبقية،  الصراعات  فيھ  برزت  الذي  النص،  مجتمع  خالل  من  بفعلھ، 

ة.   ة سياسيَّ اقتصاديَّ

ت مناهضة الرأسمالية ب�ل  لم تتَ�ّن الرواية رؤ�ة مناهضة للتحول غ�� املدروس للرأس 
َّ
مالية؛ و�نما تَبن

فئات   مع  التداخل   �� االقتصاديت�ن  النظر�ت�ن  ب�ن  الفروق  و�عاظم  التاّم،  الرفض  منطق  من  صورها، 

الناصر�ة   االش��اكية  أو  املاركسية  ب�ن  مقارنات  عقد  ع��  زت 
َّ

رك الرواية  أنَّ  كما  ا�ختلفة،  ا�جتمع 

ياة أبناء الطبقت�ن؛ �اشفة عوار الطبقية الرأسمالية، وفقدا��ا لسبل  والرأسمالية، من خالل عرضها �ح

ميمة عبد الرحمن محمد، السيرة المجتمعية وسرد ما بعد الواقعية السحرية، دراسة في رواية جوع لمحمد البساطي،  -1
ٔ
فكرد. ا
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رت أبناء الطبقية املاركسية �� صور السالم النف��ي والتصا�ح   ا�حياة اإل�سانية السليمة، �� ح�ن أ��ا صوَّ

يو�ح   أن  الروائي  ا�خطاب  أراد  كما  والعوز،  الفقر  املاركسية–االجتما�� رغم  للنظر�ة  انتمائھ  أ��ا    -ع�� 

و�عاون   اجتما��،  ت�افل  من  ف��ا  وما  القر�ة،  أخالقيات  ع��  التأكيد  ع��  اإل�سانية،  الفطرة  إ��  األقرب 

ة، والتحول إ�� االس��الك والتسليع �عّرِض ا�جتمع   د أنَّ فكرة االبتعاد عن الفطرة اإل�سانيَّ ِ
ّ

و�شارك؛ لتؤك

 ل�خطر.  

تتبناه  ال�ي  ورؤ���ا  بمنطقها  "جوع"  رواية  املهمش�ن  إن  حياة  تناولت  مهّمة،  اجتماعية  رواية  �عد  ا 

إ��  ��دف  ف�ي  فيھ؛  �شأت  الذي  واالجتما��  التار���  للسياق  وتأصيل  تأر�خ  دراس��ا  و��  وامل�حوق�ن، 

 التبش�� باملستقبل، �� ظل التغي��ات الك��ى داخلًيا وخارجًيا، وآثار تلك التغي��ات �� بنية ا�جتمع. 

الكشف عن دور املبدع املعاصر �� مناقشة الواقع االجتما�� واالقتصادي للوطن، ��دف الدراسة إ��   

و�سهامھ �� نقد تلك التغي��ات ومعارض��ا؛ ��دف اإلصالح واالستمرار �� عمليات ال��ضة ا�حديثة، فاملبدع 

ات الواقع؛ ��دف إصال -من خالل إبداعھ- صاحب التوجھ األيديولو�� يركز   حها،  ع�� مناقشة �عض سلبيَّ

 و�شر املعرفة ال�ي تتيح للقارئ التفاعل اإليجا�يَّ �� محيطھ الثقا�� واالجتما��. 

ة للنص الروائّي،    ة والثقافيَّ وقد اعتمدت الدراسة املن�ج التحلي�ّ� التار��ّ�، للوقوف ع�� البنية الفكر�َّ

مت الدراسة إ�� عدة مب  ّسِ
ُ
 احث، �التا��:ومدى استجابتھ للواقع ا�جتم�� وتار�خھ، لذا ق

 السياق التار��� للنص الروائي. -

 االس��الل واملفارقة.  -

 امل�ان والبعد الرأسما��.  -

 االغ��اب.  -

 صراع الطبقات االجتماعية.  -

 االس��الك وصناعة الذات املتعالية.  -

 الرأسمالية و�سليع ا�جسد.  -

 صناعة النخب الرأسمالية.  -

 الور�ث الرأسما��.  -

 لواقع االجتما��.. الّتعاون املارك��ي واا�جماعة. -

وجاءت ا�خاتمة لت��ز دور املبدع األيديولو�� �� �شر املعرفة، و�شراك املتلقي �� خلق تفاعل إيجا�ي مع   

 النص الروائي، والتغي��ات االجتماعية. 

 : السیاق التاریخي للنص الروائي  -2

ي نظرة حول السياق  قبل ا�خوض �� تحليل النص الروائي وتأو�لھ وفق النظرة املاركسية، البد أن نلق  

السياق التار��� املنتج لهذا    -وفق النقد املارك��ي-التار��� الذي �شأ فيھ النص الروائّي، أو �عبارة أخرى  
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ا عاًما، 
ً
ر فيھ، وأسهم �� إنتاجھ، سواء �ان هذا السياق سياق

َّ
النص الروائي، فل�ّلِ نص أد�ي سياق تار��� أث

االقتصادية واالجتماعية، أو سياقھ التار��� ا�خاص بمؤلفھ.   يخص ا�جتمع بأكملھ: نظمھ، وسياساتھ 

الوضع    ى  وُيس�َّ "املادية"،  بالظروف  املاركسية  النظر�ة  اصطالحات   �� االقتصادية  الظروف  ى  س�َّ
ُ
�"

األديب–السيا��ي واالجتما�� واأليديولو�� املنبثق عن هذه الظروف باملوقف التار���؛ لذلك يصر الناقد  

ع�� أنھ ال يمكن فهم األحداث البشر�ة سياسية �انت أو �خصية، وال النتاج البشري بدًءا من    املارك��ي  –

الغواصات النوو�ة إ�� ال��امج التلفز�ونية دون فهمنا الظروف التار�خية واملادية ا�حددة ال�ي ظهرت هذه  

القول: إن الناقد املارك��ي يؤمن أن  و�مكن    ال��امج �� خضمها إذا ما أردنا صياغة هذه الفكرة بصور أو�ح،

جميع املنتجات واألحداث اإل�سانية �انت نتاَج مسببات ماديٍة وتار�خيٍة محددة؛ ألنھ ال يمكن الوصول إ��  

صورة دقيقة عن الشؤون اإل�سانية من خالل بحثنا �� أمور تجر�دية؛ بل من خالل فهمنا للظروف املادية  

ز التحليل املارك��ي لألحداث واملنتجات اإل�سانية ع�� العالقات ب�ن ا�حسوسة �� العالم؛ لهذا السب ِ
ّ

ب ُيرك

االجتماعية داخل ا�جتمع الواحد من ناحية، و�ي��ا و��ن طبقات ا�جتمعات األخرى    -الطبقات االقتصادية  

توزيع   فهم  طر�ق  عن  ة  اإل�سانيَّ األ�شطة  فهم  ع��  املارك��ي  التحليل  يركز  كما  أخرى،  ناحية  ة  من  القوَّ

األف�ار   أهمية  مدى  تقييم  يمكن  ال  أنھ  ع��  صر 
ُ
ت املاركسية  النظر�ة  فإنَّ  لذلك  وفعالي��ا؛  االقتصادية 

ا �� هذا العالم  من خالل رؤ�ة مدى إم�انية تطبيق هذه األف�ار عملي�
َّ
 .1 النظر�ة إال

لتناقش    البساطي؛  �حمد  "جوع"  رواية  جاءت  املاركسية  الرؤ�ة  هذه  املصري  من  ا�جتمع  قضايا 

تبن��ا   ال�ي  اقتصادية  السوسيو  التغي��ات  بفعل  ُمنَتجة  أو  متأثرة  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية 

ات وأوائل األلفية ا�جديدة، ومحاوالت التحول االقتصادي من   اإلدارة السياسية ملصر �� أواخر التسعينيَّ

، ذلك  -القطاع ا�خاص  –إ�� النظام االقتصادي الرأسما��    –القطاع العام    –النظام االقتصادي االش��ا�ي  

ه الفكر املارك��ي أو مثقفو املاركسية انقالًبا اقتصادًيا وفكرً�ا ع�� االش��اكية الناصر�ة أو التحول الذي عدَّ

–م، تلك الثورة ال�ي وضعت اإل�سان املصري �� القلب من االقتصاد املصري، وأعادت النظر  1952ثورة  

وج املاركسية من  النظر  ة    –هة  وامللكيَّ الزرا��  االستصالح  ع��  املصر��ن  ع��  واألرا��ي  ال��وات  توزيع   ��

تأليف   سبقت  ال�ي  سنة  ا�خمس�ن  خالل  واقتصادًيا  واجتماعًيا  ووجدانًيا  نفسيا  خت  تر�َّ ال�ي  ة،  العامَّ

 الرواية.

ر �� بنية  �عكس الفكر املارك��ي للرواية تلك ا�خاوف العميقة من ذلك التحو   ِ
ّ
ل االقتصادي الذي سيؤث

ة العامة والت�افل االجتما��، الذي   مَّ قتل فكرة امللكيَّ
َ
ا�جتمع املصري، و�ؤسس لتوغل الرأسمالية ومن ث

تنادي بھ املاركسية، وقد �انت تلك الفكرة مطبقة �� مصر طيلة ا�حقب السابقة ع�� ذلك التحول الذي  

العام، دون دراسة وتخطيط يح�ي ثروات ا�جتمع املصري، و�حافظ  بدأ بفكرة ا�خ�خصة، و�يع القطاع  

ع�� التحول املتدرج �� أي �غي�� اقتصادي تتبناه الدولة. لكنَّ الفكر املارك��ي يرفض هذا التحول برمتھ،  

نس عبد الرازق مكـتبي، جامعة الملك سعود، -1
ٔ
لويس تايسون، النظريات النقدية المعاصرة الدليل الميسر للقارئ، ترجمة د ا
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و�ؤسس   للمصر��ن،  واالقتصادي  االجتما��  الوضع  س��عزع  التحول  هذا  ألنَّ  وطرقھ؛  أساليبھ  وليس 

صادية املستغلة؛ مما يحدث فجوة كب��ة ب�ن فئات ا�جتمع املصري وطبقاتھ ا�ختلفة، كما  للطبقية االقت

 �� حالة األستاذ ا�جام�� الشيخ رضوان. 

ينادون    الذين  الرأسمالية، أولئك  اظ  إنتاج فكرة وعَّ الدينية وسيعيد  ال��كيبة  التحول سيغ��  إنَّ هذا 

 �خدمة الرأسمالية ا�جديدة. بالص�� والتحمل، و�حببون الفقر إ�� الناس؛ 

إنَّ رواية "جوع" محاولة أدبية ماركسية إلبراز النتائج امل��تبة ع�� ذلك التحول االقتصادي الذي تبنتھ   

الدولة، وأرادت تحو�لھ إ�� أيديولوجية مجتمعية، تتبناه النخب السياسية، ومن ثم يصبح حقيقة مجتمعية  

�ز تلك املعركة االجتماعية االقتصادية، ال�ي ستدور �� مصر ب�ن مقبولة؛ لذلك جاء ا�خطاب الروائّي لي�

املوارد   ع��  �سيطرون  الذين  ال��جواز��ن  ب�ن  واملشردين،  ا�حروم�ن  طبقة  و  الرأسمالية  ك 
َّ

املال طبقة 

لون معظم ا�جتمع ويعملون بأيد��م مللء   ِ
ّ
الطبيعية واالقتصادية والبشر�ة والعمال ال�ادح�ن، الذين �ش�

ال�ي �ان زغلول    1ن األغنياء ال جيو��م، ولسوء ا�حظ فإن هؤالء العمال هم آخر من يدرك هذه ا�حقيقةخزائ

وأسرتھ ترًسا مهًما �� إثراء طبقة املالك ا�جدد " صاحب املق�ى" أو محاولة دعمهم معنوً�ا ووجدانًيا و��سانًيا

، يحفظ لھ كرامتھ وأسرتھ. إنَّ الرواية  " ا�حاج عبد الرحيم /ا�حاج هاشم" دون أن ي�ون لھ أي حق مادي 

�انت صرخة اجتماعية �� وجھ تلك التحوالت الرأسمالية العشوائية القاسية، ال�ي سادت �� أوائل القرن 

البسيط، فبدا عشوائًيا   ا�جتمع املصري  لم �سع لضمان حقوق  ال�ي  التحوالت  تلك  والعشر�ن،  ا�حادي 

ت �حماية طبقات ال�ادح�ن والفقراء �� مصر. فالرواية تنطلق منمضطرً�ا خالًيا من أي نظام أو ضمانا

الرؤ�ة املاركسية ال�ي ترى أن األدب نتاج من نواتج البيئة االقتصادية املادية ال�ي تدفع لتفاعل إيجا�ي مع  

البنية الفوقية.  

والفن    املاركسية-فاألدب  تصّورهما  جزء    - كما   ... للمجتمع  الفوقية  البنية  من  أيديولوجيا  جزٌء  من 

��ز املوقف الذي �سيطر فيھ طبقة  
ُ
ا�جتمع أو عنصر من تلك البنية املعقدة من اإلدراك االجتما�� ال�ي ت

اجتماعية ع�� غ��ها، ولذلك فإن فهم األدب �ع�ي فهم العملية االجتماعية ال�ي �شملھ، وكما يقرر جور�� 

لعالقات االجتماعية لهذا العصر وأو�ح ما ي�ون  بليخانوف فإن العقلية االجتماعية ألي عصر مشروطة با 

 قابلة لتفس��  
ً
ذلك �� تار�خ األدب والفن، ومع�ى ذلك أن األعمال األدبية ليست إلهاًما غامًضا، أو أعماال

العالم رؤ�ة   �� خاصة  وطرائق  لإلدراك  أش�ال  إ��ا  مؤلف��ا،  سي�ولوجية  ع��  �عتمد  رؤ�ة  2�سيط،  ف�ي  ؛ 

ائمة ع�� التأث�� والتأثر، والتعاطي اإليجا�ي ب�ن ب�ي ا�جتمع ا�ختلفة؛ إلنتاج ذلك  اجتماعية اقتصادية ق

النص، فرواية "جوع" �� خطاب إبدا�� يصور وطًنا يمر بظروف اقتصادية مضطر�ة، فالنص �عد رد فعل 

تمع؛ لذلك  إيجا�ي للكشف عن تلك التغي��ات االقتصادية، ال�ي ألقت بظاللها ع�� البنية االجتماعية للمج

سعت الرواية إ�� أن تختار �عناية امل�ان الذي تقع فيھ غالبية أحدا��ا، وهو ا�جتمع األك�� براءة و�دائية  
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وأقرب للرؤ�ة املاركسية القائمة ع�� الت�افل االجتما�� والتعاون والتشارك؛ لذلك �انت القر�ة �� امل�ان  

ت القر�ة مجهولة االسم؛ ليؤكد ا�خطاب املارك��ي للرواية النقي ال��يء الذي تدور فيھ أحداث الرواية، وجاء

أن تلك األحداث تقع �� عموم مصر، وأن ا�جتمع األك�� استقراًرا و�عاوًنا ا�حافظ للسمات املصر�ة املهمة،  

من وجهة  –غدا مهدًدا بالعوز االقتصادي واالجتما��، وا��يار القيم وانحالل األخالق األصيلة، فالرأسمالية  

نجحت �� غزو ا�جتمع القروي و��ديده اجتماعًيا و��سانًيا، �� ظل مرحلة التغي��ات   -ا�خطاب الروائي نظر

 املضطر�ة ال�ي عّمت أرجاء الوطن اجتماعًيا واقتصادًيا. 

 يفهم الواقع �وجود بيولو��، بل يفهمھ   
َّ
ترصد رواية جوع التحول ا�جتم��؛ لتؤكد "أن ع�� اإل�سان أال

فاإل�سان املصري    ،1�� �ش�ل رئيس، ألن اإل�سان هو مجمل العالقات االجتماعية وكمالها"�وجود اجتما

مع   تتفاعل  االقتصادية  املادية  بالبنية  املتأثرة  وسلوكياتھ  العشوائي،  االقتصادي  التحول  مرحلة  �عيش 

التوج ع��  القدرة  بأيديولوجي��ا  امتلكت  ال�ي  املصر�ة  السياسة  اإلدارة  وكذلك  للتغي��  الواقع،  يھ 

د ع�� االش��اكية  1952االقتصادي والتحول من االش��اكية إ�� الرأسمالية رغم أن دستور ثورة  
َّ

م �ان يؤك

 وامللكية العامة، والت�افل االجتما�� الذي يضمن حياة كر�مة للمواطن املصري. 

االستهالل والمفارقة:  -3

ا وثيًقا بالنص وداللتھ العميقة،  للعنوان أهمية ك��ى �� كشف مضمون النص األد�ي؛ فهو يرتب 
ً
ط ارتباط

من   ينتج  إيجا�ي،  تواصل  عالقة  معھ  و�قيم  السردي،  بالنص  يرتبط  جديد،  أد�ي  نص  إنتاج  إ��  و�قودنا 

فق مع ا�خطاب الروائي أو يتعارض معھ ��دف س�� أغواره العميقة من خالل املفارقة. ا موازً�ا، يتَّ خاللها نص�

و�� �� املوضوع الذي اختاره الروائي محمد البساطي، فهو الذي يلفت انتباه املتلقي  فالعنوان هو اللبنة األ 

ة بينھ و��ن النص تكشف املسار الفكري الذي تتبناه   ا؛ إلقامة عالقة تأو�ليَّ هھ فكر�� و�حفظ �شاطھ، و�وّجِ

 الرواية، وتوجھ قار��ا لھ. 

ر عنوان الرواية "جوع" املتلقي باملص�� الذي ين  ِ
ّ

اء القوان�ن االقتصادية ا�جديدة، ال�ي  ُيبش تظره من جرَّ

ية عن الن�عة االش��اكية ال�ي �انت سائدة منذ يوليو  
ّ
م، تلك الن�عة ال�ي فرضت  1952تتبناها الدولة متخل

نًصا متوقًعا   أنتج  العنوان  لكنَّ  الشعب املصري،  أبناء  ب�ن  الرضا والتسامح والت�افل االجتما��  نوًعا من 

هذه ال�جمة الرأسمالية ال�ي ستحدث ا�جوع؛ لذلك جاء العنوان نكرة؛ ليؤكد عموم ا�جوع   يخ�� بھ عن

وشمولھ ل�ل مصر، ال فرق ف��ا ب�ن نجع وقر�ة ومدينة؛ فسطوة الرأسمالية ا�جشعة أك�� من أن تقاوم،  

ل للعنوان األص��، أو لنقل االس��الل السر  دي؛ ليحدث مفارقة  وملز�د من �عميق الداللة جاء العنوان املكّمِ

ٍم آِمِن�َن﴾ [سورة ا�حجر:  
َ

وَها ِ�َسال
ُ
ل

ُ
د  46ع�� التناص مع القرآن الكر�م. فاالس��الل باآلية الكر�مة ﴿اْدخ ِ

ّ
] يؤك

أنَّ السالم واألمان السائدين �� مصر، ال�ي �انت جنة من وجهة نظر النص الروائي_، قد �غ��ا بفعل حلول  

النا االش��اكية  محل  وانتشرت  الرأسمالية  والبطون؛  والقلوب  األرواح  وجاعت  النفوس،  فتغ��ت  صر�ة؛ 

لكنَّ  كذلك،  ي�ونوا  أن  من  فعلًيا  يتمكنوا  لم  لو  ح�ى  رأسمالي�ن،  إ��  ا�جميع  وتحول  واالن��از�ة،  األنانية 

ول، ص د. عماد الدين خليل، نقد للرؤية الماركسية للجمال، مجلة  -1
ٔ
دب اإلسالمي، العدد اال

ٔ
9اال
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أخالقهم وممارسا��م وسلوكيا��م صارت رأسمالية متسلطة؛ �س�� إ�� تحقيق املنافع ا�خاصة ع�� حساب  

 مع والوطن. ا�جت

ل ما جاء ��    وقد أنتج العنوان واالس��الل السردي املتناص مع القرآن داللة عميقة أو نًصا موازً�ا ُيكّمِ

اء الرأسمالية وممارسا��ا، فهيأ   الرواية من تصو�ر للمعاناة اإل�سانية ال�ي عاناها �سطاء هذا الوطن من جرَّ

امل ا�خطاب  لتلقي  املتلقي  الذي  العنوان واالس��الل  السردي،  التخييل  للرواية، والتفاعل معھ ع��  ارك��ي 

أو   "جوع"  عنوانھ   �� للنص  املساير  التوقع  أفق  ع��  فكرً�ا  اقتحامھ  قبيل  النص  مع  نفسھ  املتلقي  يدمج 

ا�خالف لھ �� التناص القرآ�ي، و�� �لتا ا�حالت�ن ينجح النص املوازي �� خلق صورة ذهنية متخيلة ومتوقعة  

 اعد �� تأو�لھ واالستمرار �� قراءتھ والتخييل الواق�� من خاللھ. عن النص، �س 

 : المکان والبعد الرأسمالي  -4

"لم يقدم املؤلف اسًما للم�ان الذي دارت فيھ أحداث روايتھ، باستثناء الوصف التجر�دي الذي يؤكد   

صعيد، و�غفال تحديد  أننا بصدد م�ان ر�في، وهو مع ذلك ال يقتصر ع�� ر�ف مع�ن سواء �� الدلتا أو �� ال 

؛ بل ير�د أن �شرك املتلقي  1امل�ان لھ داللتھ العميقة، فال�اتب ال ير�د أن يجعل الفقر يرتبط بم�ان مع�ن

معھ �� التأو�ل والتوقع، فالقارئ الصعيدي س��ى أن القر�ة �� قر�تھ، والفقر فقره وا�جوع هو ذات ا�جوع  

اقع املعاش واقعھ، فصور الفقر والعوز وحاالت ال�جز �� حياتھ  الذي �عا�ي منھ، وقارئ الدلتا س��ى �� الو 

ب�ل ما ف��ا من معاناة، و�ن هذه الصور تمثل حالة التحول املتالحقة �� بيئ��ما الهادئة ذات ال��احم والتعاون  

  �� يخطب  الذي  فالشيخ  املصر�ة،  القر�ة  �غزو  بدأت  ا�جشعة  فالرأسمالية  العيش؛  لقمة   �� والتشارك 

م من وقت آلخر تحول إ�� رجل دين رأسما�� يمتلك األموال و�تاجر �� �ل ��يء، ح�ى �� الدين وأف�ار  م�جده

بالصدفة البلدة  إ��  اإلجازات   �� يأ�ي  با�جامعة  والشريعة  اللغة  أستاذ  "�ان  وأوجاعهم  واألك��   2الناس 

يتوغالن �� تلك البيئة األقرب    وضوًحا �� التغي�� الطارئ ع�� القر�ة املصر�ة، الفقر وا�جوع اللذان راحا

للت�افل اإل�سا�ي االش��ا�ي، فبدأت عالمات ا�جوع تل��م األسر، فال يجدون لقمة العيش، يبيتون جو�� �� 

ظل تواري روح الت�افل عن سلوكيات أهل القر�ة، فأسرة ا�حاج هاشم ال��ية ال�ي تواجھ بيت أسرة زغلول  

اعدهم ع�� ا�حياة وقتل ا�جوع ولو ع�� سبيل العمل ال الصدقة، بل إن  ال تفتح أبوا��ا، وال تقدم لهم ما �س

 .3أبوا��م دائما مغلقة �� وجههم "مفيش وراهم غ�� قفل الباب"

القر�ة    اختار  لذلك  االجتما��؛  والت�افل  التعاون  روح  قتل  إ��  السا��  التغ��  ذلك  البساطي  يكشف 

ليعلن ا�خطاب الروائي املارك��ي ذلك ا�خطر الرأسما�� الذي �س�� لت�ون م�ان أحداث الرواية الرئيسة؛  

إ�� �غي�� وجھ مصر ا�حضاري املسالم؛ ليصبح طوفاًنا رأسمالًيا يجرف �� طر�قھ �ل ��يء: القيم اإل�سانية،  

 والنقاء، والت�افل االجتما�� الذي �انت تمثلھ القر�ة ال�ي �� عنوان الوطن مصر.
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 161واالكـتشاف والحرمان، مجلة الرواية، قضايا وا

عمال الكاملة ج -2
ٔ
 167م، ص 2013، الهيئة العامة المصرية للكـتاب، ط 3محمد البساطي، اال

  203المصدر السابق، ص  - 3



سمالية والتغير االجتماعي  
ٔ
بو   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرا

ٔ
 رطيبة  د. هاني ٕاسماعيل محمد ٕاسماعيل ا

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)123( 

يراوح  م�انية  نقلة  التوجھ    و��  صاحبة  واملدينة  املارك��ي  الطا�ع  ذات  النقية  القر�ة  روح  ب�ن  النص 

والعوز   الفقر  رغم  القر�ة   �� وهدوء  �سالمة  يحيا  أن  �ستطيع  الفق��  اإل�سان  أن  مو�ًحا  الرأسما��، 

فكرة   ع��  تقوم  ال�ي  الرأسمالية  املدينة  عكس  وكرامتھ،  وأخالقھ  مبادئھ،   �� يفرط  أن  دون  واملعاناة، 

س��الك، ف�ل ��يء ف��ا معروض للبيع والشراء ح�ى اإل�سان �� ظل غياب روح الت�افل االجتما��، وهذا  اال 

ما كشفھ حوار طلبة العلم الذين يدرسون �� ا�جامعات املصر�ة ا�ختلفة.  

ا�حادي    القرن  أوائل   �� مصر  ع��  الرأسمالية  لل�جمة  �اشًفا  دوًرا  يلعب  الروائي  النص   �� امل�ان  إن 

�� ذلك. لقد وا �� مصر، وشع��ا، او نجحت  إ�� �غي�� الروح االش��اكية  ال�ي سعت  لعشر�ن، تلك ال�جمة 

بدأت الصفات اإل�سانية �� ال�خصية املصر�ة �� التغي�� واالستبدال؛ فحلت محل روح الت�افل والتعاون  

ها القديم �� وجھ الرأسمالية  روح األنانية واالس��الك ال�ي أنتجت ا�جوع والفقر. لقد وقفت القر�ة بتار�خ

ا�جشعة وقيم االس��الك، فجاءت الروح اإل�سانية بادية ع�� فق�� القر�ة وع�� البسطاء من حولھ، الذين  

يحيطون بھ و�قدمون لھ ما �سد جوعھ وجوع أبنائھ، لكنَّ تلك الروح بدأت تختفي، و�سيطر روح الرأسمالية  

 وال��اء واالس��الك.

 : االغتراب  -5

�انت ال�حن الرئيس �� تطور ماركس الفلسفي والسيا��ي،    –كما رأينا –قة ب�ن ا�حر�ة واالغ��اب  "التفر  

وا�حياة   اإل�سا�ي  اإلنتاج  تار�خ   �� ماركس  رآه  اإل�سا�ي)،  (التفك��  تار�خ   �� وفيور�اخ  هيجل  رآه  وما 

، االغ��اب الذي يصيب  1"االجتماعية_ لقد �ان االغ��اب هو ما اكتشفھ ماركس �� وقائع االقتصاد السيا��ي

ضغط  تحت  و�ضطر  بھ،  يقوم  الذي  العمل  قيمة  أو  بإ�سانيتھ  اإلحساس  ع��  القدرة  فيفقده  اإل�سان 

(زغلول) بطل رواية "جوع"، ا�حياة كما فعل  ا عملھ ومن�حًبا من 
ً
تار� ين�وي  أن  املهدور  الوضع اإل�سا�ي 

الرأسما�� �� العمل، هذا النظام الذي ��در كرامتھ الذي عا�ى من فقد حر�تھ وقدرتھ ع�� التأقلم مع النظام  

ھ لم �ستطع؛ ألن فقد اإل�سان لقدرتھ ع�� السيطرة   �� املواقف �لها، وحاول أن يتكيف معھ أو يتجاهلھ لكنَّ

أو التحكم �� عملھ مادًيا ومعنوً�ا �عد نزًعا إل�سانيتھ كما �سميھ ماركس، و�ن فقد اإل�سان السيطرة ع��

الرأسما��    إنتاج عملھ بھ أنَّ  هو ما �سميھ ماركس "االستغالل"، وهو مصط�ح ال �ع�ى أن ماركس يقصد 

يحصل أك�� مما ينب�� أو أك�� مما هو "معقول"؛ بل يتضمن املصط�ح أنَّ ما يخص إ�ساًنا ما أو مجموعة  

ستغالل تتجاوز  . إن عملية اال 2من الناس بصفة عامة، إنما يتملكھ اآلخرون أو �عض اآلخر�ن بصفة خاصة

ا�جوانب العملية واملادية إ�� ا�جوانب اإل�سانية محاولة دعس الكرامة اإل�سانية، فـ(زغلول) الرجل القوي  

ا�خلص �� عملھ ال �ستطيع أن �ستمر �� عملھ ملدة طو�لة؛ �سبب شعوره باالغ��اب الذي نتج عن عمليات  

 عدة البيت االستغالل اإل�سانية وهدر الكرامة "وعاجبك ايھ �� ق

ال يرد -

خالقية للماركسية، تر، مجاهد عبد المنعم مجاهد، المركز القومي للترجمة  -1
ٔ
سس اال

ٔ
وجين كامنكا، اال

ٔ
194، ص 2011ا

195المرجع السابق، ص  -2
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 مأحبش حد �سب أمي  -

 ومن شتمها؟   -

 آهو . الز�اين مرة. واملعلم صاحب القهوة مرة -

 ويشتموها ليھ؟  -

 . 1اسأل��م شتيمة األم مزاج عندهم -

�س�� الرأسمالية إ�� تحو�ل العامل إ�� سلعة مادية تتقا��ى أجًرا نظ�� �ونھ سلعة، وعليھ أن ير��ى  

االستغالل   عمليات  االستغالل  ب�ل  إ��  املادي  االستغالل  حد  (زغلول)  حالة   �� تجاوزت  ال�ي  الرأسمالية 

املعنوي واإل�سا�ي، طالبة منھ أن يتحمل عملية االستغالل وهدر الكرامة اإل�سانية، لكنھ ال يقبل ذلك،  

بليلت�ن يظل  وتتعمق داخلھ عملية االغ��اب؛ في��ك عملھ، ويعود لالنزواء �� بيتھ رغم عوزه الشديد "يومان 

 . 2نائًما"

إنَّ عمليات االستغالل الرأسمالية تخاطب العوز والفاقة عند العامل الفق�� الذي �س�� خلف لقمة   

أنھ يحصل ع�� أجره مقابل    
ً
أوال ليفهم  ا�حاوالت؛  لتلك  النف��ي واالستسالم  إ�� االغ��اب  تدفعھ  عيشھ، 

فع (سكينة) زوجة (زغلول) إ�� االس��انة بما يحدث  تحولھ إ�� سلعة مستسلمة لصاحب العمل، وهذا ما يد

الواد بيسمع   الدنيا،  ا��دت  أباه،  أو  مع زوجها وتتساءل "�ل مرة عنده سبب يقولھ، وماذا لو شتموا أمھ 

 .3شتيمتھ ويسكت

ف��ا، وتفقد كرام��ا    �غ��ب  إ�� سلعة  أو زوجها  تتحول ��  أن  إ�ساني��ا، ورضيت  تنازلت (سكينة) عن 

نية �� سبيل األجر الذي تتحصل عليھ، وتحقق للرأسمالية ما تر�د. "والطبقة ال��وليتار�ة ع�� حد  اإل�سا

�عب�� هيجل �� �� املذلة، ثورة ع�� هذه املذلة يدفعها إل��ا التناقض ب�ن طبيع��ا اإل�سانية وظروف حيا��ا  

الذي دفع (سكينة) زوجة (زغلول) إ�� ، هذا التناقض هو  )4(ال�ي �� نفي شامل وحاسم فوري لتلك الطبيعة 

التساؤل حول ترك زوجها للعمل �سبب الشتائم، والتناقض والعوز هما اللذان دفعا (زغلول) إ�� العمل مرة  

�ا �انت عودة مؤقتة "وعمل زغلول �� مق�ى ع��   أخرى، رغم اإلهانات املتكررة من صاحب العمل لھ، لك�َّ

، �ان زغلول يم�ي نفسھ  5ل، وقال إ��م ليسوا من النوع الذي �شتم األم"ال��ر، هو رأى الز�ائن هناك من قب

األوهام؛   ��ذه  ��نأ  لم  ھ  لكنَّ أوهامھ،  يصدق  فراح  الكرامة،  وهدر  التطاول  من  داخلها  ا�خوف  و�قتل 

د و�ح�ام السيطرة ع�� العامل�ن ع�� االستعالء فتصبح صفات   ز أتباعها إ�� فكرة التسيُّ فالرأسمالية تحّفِ
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ٔ
 156، مصدر سابق،  ص 3محمد البساطي، اال

 156المصدر نفسه، ص  -2
 157المصدر نفسه، ص  -3
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ٔ
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ٔ
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بالت�جرف   لهم، وتصبح سلوكيا��م مليئة  املم��ة  الصفات  أهم  اإل�سانية من  القيم  وانحطاط  االستعالء 

 والتطاول املادي واملعنوي تجاه طبقة العمال ال�ادح�ن. 

"وقبل أن يقبض أجره �ساعت�ن شتم �عض من الز�ائن أمھ وأباه، و�لعها وسكت، واستلم راتب األسبوع   

ذ ا�حكم الذي أصدرتھ امللكية ا�خاصة ع�� نفسها بإنجا��ا ال��وليتار�ا،    . "إن1و�قي �� عملھ" ال��وليتار�ا تنّفِ

فيصور النُص    2كما أ��ا تنفذ ا�حكم الذي أصدره املأجور ع�� نفسھ بإنتاج ال��وة لآلخر�ن، والبؤس لنفسھ

، مع الر�ط ب�ن تقا��ي األجر  الروائيُّ البؤَس الذي يقبع فيھ (زغلول) ورضاه ا�ج�� عليھ، وصار فيھ سلعة

وعملية الشتم؛ فقبيل �سلم (زغلول) أجره �ساعت�ن تم التطاول عليھ، و�أ��ا عملية إذالل ممن�ج لنفس  

د من قبل الرأسمالية املالكة   العامل الفق��؛ فلو تجرأ وتمرد وأظهر رد فعل تجاه املهانة ومحاوالت التسيُّ

مهانة و�تسلم أجره، ليس نظ�� عملھ فقط، إنما نظ�� استسالمھ  �ُحرم من أجره؛ لذلك ينصاع (زغلول) لل

د الرأسمالية "و�قي �� عملھ"، إ��ا محاولة الرضا بالبؤس املفروض عليھ من قبل الرأسمالية   لفكرة التسيُّ

املمن�ج،  اإلذالل  عملية   �� االستمرار  تأ�ى  العز�زة،  زغلول  فنفس  مؤقًتا؛  �ان  الرضا  لكنَّ  ا�جشعة؛ 

م لهدر الكرامة؛ لذلك "شتموا أمھ وسكت، والثانية وسكت، والثالثة رد الشتمة، وا��الوا عليھ  واالستسال 

. تمردت النفس اإل�سانية  3  بالضرب ح�ى صاحب املق�ى شاركهم، ورموا بھ خارج الكرا��ي، إصاباتھ كث��ة

د الرأسما��، وثارت لنفسها، وردت اإله  �ا  املاركسية املثالية ع�� محاوالت التسيُّ انة؛ فتعرضت للضرب، لك�َّ

واحد" ا�جالبية سليمة وال قطع  "�س  فقال عند عودتھ  لهم،  �ستسلم  الس��  4لم  فا�جالبية هنا عنوان   ،

قائم   فالس��  نفسية،  أو  وجدانية  جروح  أو  خدوش  أية  بال  سليمة  فالكرامة  اإل�سانية،  للذات  النف��ي 

ة قائمة ب�ن طبقة ال��وليتار�ا ا�ح�ومة والرأسمالية  والكرامة محفوظة؛ ألن اإلهانة ردت بمثلها، و�قية   ديَّ الّنِ

 ا�حاكمة.

يتنازل    املال  ورأس  املادية  ع��  ا�حفاظ  أجل  فمن  وتبعاتھ،  االغ��اب  من  الرأسمالية  مجتمعات  �عا�ي 

ثبا��ا   الذا�ي  االغ��اب  هذا   �� "تجد  الرأسمالية  فالطبقة  اإل�سانية،  سعادتھ  أسباب  أهم  عن  اإل�سان 

اإل�سا�ي"وا للوجود  مظهًرا  فيھ  تجد  إ��ا  ا�خاصة،  وقو��ا  الرأسمالي�ن  5زدهارها،  "جوع"  رواية  أبطال   .

وا عن وجودهم الرأسما��؛ ظًنا م��م أن املال هو  
َّ
يتمس�ون بال��اء مع االغ��اب، ال يفكرون مطلًقا �� أن يتخل

و�� طر�قهم لرأسمالي��م ال يتورعون عن  الوسيلة الوحيدة للسعادة �� ظل رؤ���م لبؤس الطبقات الدنيا،  

ف��ك   للرأسمالية؛  استسلم  الرحيم  عبد  فا�حاج  االغ��اب،  إ��  يقودهم  الذي  واالستعالء،  والقهر  الظلم 

نفسھ لال�عزال والغر�ة معتقًدا أنھ السبيل الوحيد للسعادة والراحة والهدوء، فلما عاد إ�� وطنھ عا�ى من  

"�ان رجع من بالد ّبره، فو�� من رآه بحجمھ الذي زاد خمسة أضعاف ورقبتھ  االغ��اب داخل ذاتھ (بيتھ)،  

 
 229المصدر نفسه، ص  -1
و نقد النقد النقدي، ص  -2

ٔ
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ر الوضع الذي وصل  1ال�ي اختفت، وحشرجة صوتھ، وقيل إنھ املرض. قدماه لم تتحمالن �ل هذا الثقل"
َّ
. أث

ر �� العودة إ�� ا�ح
َّ

ياة �جأ إ�� إليھ ا�حاج عبد الرحيم �� حياتھ ا�خاصة والعامة؛ فا�عزل وتوارى، وعندما فك

(زغلول) ابن الطبقة الدنيا، الفق�� الذي استطاع ببساطتھ و�خالصھ أن �عيد ل�حاج عبد الرحيم ا�حياة 

ركن   إ��  وتمدد  شرب  ماء،  أشرب  أدي�ي  زغلول.  يا  آه  وقال:  ت��د  السر�ر.  ع��  ا�حاج  "استلقى  جديد  من 

 .2ده ما يزعلشالسقف كما اعتاد: آه يا زغلول أما يوم�ن الواحد ح�ى لو مات ك

الرأسمالية    الطبقت�ن  ب�ن  مقارنة  ع��  الرأسمالية  الطبقة  اغ��اب  لنا  البساطي  محمد  �عرض 

وال��وليتار�ة؛ لي��ز حالة الرضا والقناعة وال�حة واإلخالص الذي يتم�� ��ا أبناء هذه الطبقة باملقارنة مع  

ل النفسية والوجدانية وال�حية عن حالة  أبناء الطبقة الرأسمالية، فنظرة سريعة نلمس تم�� حالة زغلو 

ا�حاج عبد الرحيم ال��ي الرأسما��، الذي فقد قدرتھ ع�� مواصلة ا�حياة؛ فزاد وزنھ و�جز عن ا�حركة،  

و�جرتھ زوجتھ وخادمتھ ال�جوز، ولوال وجود ذلك ال��ولتياري الذي يؤمن بالت�افل اإل�سا�ي ما استطاع  

و��نأ ��ا. لم يكن ا�حاج عبد الرحيم هو ال�خصية الرأسمالية الوحيدة    ا�حاج عبد الرحيم أن �عود ل�حياة 

ال�ي �عا�ي من االغ��اب بفعل الشره الرأسما��، فلقد �ان هناك نموذج ثاٍن لالغ��اب اإل�سا�ي والعاطفي،  

ع��  فابنة ا�حاج هاشم رغم عملها وثرو��ا وثروة أب��ا لم �ستطع أن تحقق لنفسها السعادة؛ أل��ا تزوجت  

ا رأتھ �� عزاء والدها رغبت �� أن 
َّ
أساس رأسما��، وتخلت عن خطي��ا األول، بفعل الطموح الرأسما��، ومل

تقاوم االغ��اب العاطفي وأن �ستعيد حيا��ا "سألتھ شايف األستاذ ال�� �� و��ي ع�� طول، �عيد ال�س بدلة  

تروح لھ �عمل نفسك بتشيل الصينية   ض...وشھ مليان، وشنبھ رفيع قوي، زي فتلة ع�� شفتھ وعينھ �� األر 

وقل لھ �� ودنھ الست وداد عايزاك... وف�ن الست وداد؟ أنا بصيت لها و�� بصت �� وقالت خ�� بالك وأنت  

بتوشوشھ نفسك يبقى �عيد عنھ ما يحبش النفس ي�� عليھ، وعملت زي ما قالت... واألفندي رجع بوشھ  

إن مزاجھ �عكر، وقام مرة وحدة، �عال اسمع ... وسكت ... قل لها �عيد ولونھ �غ�� يبص �� وساكت، و�ان  

خالص ا�ح�اية وان��ت سامع؟ ... �� �� قعد��ا بصت �� و�ان عل��ا أ��ا فهمت من غ�� ما أقول �لمة، فظلت  

ساكتة، �عد شو�ة سألت: م��ي؟ آه م��ي فهم غلط، كنت �س حا أسألھ عن أوالده وأسمعھ �عز��ي، وسكت 

وقالت ال�� حصلوشية  الفاتحة  �ان خطي�ي من سن�ن، االسم خطي�ي كنا قرانا  الرأسمالية    3:  لم �شفع 

تمك��م   ولم  امل�ا�ي وعدم    –أحيانا  –أل�حا��ا  إ�� االغ��اب  بل دفع��م  بتلقائية،  ا�حياة   �� من االنخراط 

بدافع   أو  والتقاليد،  العادات  ع��  ا�حفاظ  بدعوى  ��م،  ا�حيط  ا�جتمع   �� والتعا��  االندماج  الطبقية 

الرأسما�� الذي جعلهم يحيون �� جزر معزولة، فأسرة األستاذ ا�جام�� (رضوان) تضع نفسها �� اغ��اب  

م�ا�ي شديد القسوة "وطوال وجودهن �� البلدة ال يخرجن، وال يزرن أحدا، وال يزورهن أحد. نوافذ البيت  

 .4نوار مطفأة، البيت ساكت ح�ى صوت الراديو ال ُ�سمعمغلقة دائما �� ال��ار، وتفتح ع�� سع��ا �� الليل واأل 
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 : صراع الطبقات االجتماعیة  -6

ا�حادي    القرن  مطلع   �� للرأسمالية  املتحول  املصري  ا�جتمع   �� الطبقي  الصراع  أمام  الرواية  تقف 

تصارع من  والعشر�ن واصفة لھ، ومش��ة إ�� طبيعة الصراع ا�جديد ب�ن الطبقات، ف�ل طبقة اجتماعية  

أجل ا�حفاظ ع�� وضعها االجتما�� واالقتصادي، أو �س�� إ�� تحس�ن ذلك الوضع اقتصادًيا واجتماعًيا.  

فالصراع الذي ي��زه ا�خطاب الروائي لرواية (جوع) ليس صراًعا ب�ن الطبقة املالكة ا�حاكمة وطبقة العامل�ن 

لل ب�ن طبقت�ن مح�ومت�ن، تخضعان  إنما  املالكة ا�حاكمة، وكالهما يقاوم من  ال�ادح�ن ا�ح�ومة،  طبقة 

الرأسمالية   نجاح  الرواية  و�عكس  وتحكم،  تملك  ال�ي  األثر�اء  طبقة  سطوة  ظل   �� الكر�مة  ا�حياة  أجل 

دة ا�جتمع.   ا�جشعة �� إحداث شرخ وا�ح ب�ن الطبقات ال�ي تخضع لها؛ لتضمن بقاءها متسّيِ

طوّ  
ُ
ره الشديد؛ أل��ا تخ��ى تطلعات أبناء  تخاف الطبقة املتوسطة الطبقة الدنيا، وت

ُ
ر هذا ا�خوف إ�� الك

هذه الطبقة ل�حصول ع�� مم��ات تكفل لهم ا�حياة الكر�مة، وهذه التطلعات ��دد بقاء الطبقة املتوسطة،  

و��دد وجودها املم�� �سبًيا إن �� نجحت �� إزاح��م عن وضعهم؛ لذلك �س�� هذه الطبقة �� إ�عادهم عن  

ا إ��  الفتاتان  الوصول  تخاف  ومم��ا��م.  مواقعهم  ع��  ا�حصول  من  يتمكنوا  ال  ح�ى  دة؛  املتسّيِ لطبقة 

أسرة   لدى  حظوة  نيل  إ��  املتطلعة  ال�ادحة  الدنيا  الطبقة  ابنة  هاشم من سكينة  ا�حاج  لدى  العاملتان 

دة، �ساعدها وأسر��ا ع�� تحمل تبعات ا�حياة القاسية، �انت سك ينة تبحث عن  ا�حاج هاشم ال��ية املتسّيِ

محاوال��ا   فقابلت  قوً�ا،  �ان  املتوسطة  الطبقة  أبناء  خوف  لكنَّ  أسر��ا،  جوع  ��ا  �سد  مساعدة  أو  عمل 

�� إيھ إ��ا تر�د الست هانم. وعايزاها  الفتاة ع��  1بجفوة وقسوة "قالت سكينة  �� رد  بادية  . �انت ا�حدة 

ال��ية وا�حظوة املالية عندهم. "عايزاها �� حاجة، مال  سكينة؛ أل��ا تدافع عن وجودها، �� خدمة الطبقة  

�ستمر ردة الفعل ا�حادة وتتبعها بنظرة    2إيھ  رأس البنت جانًبا و�انت �� عي��ا نظرة غ�� مر�حة، قالت حاجة

  ر�بة وقلق، و�إمالة الرأس جانًبا، و�أ��ا تقول لها بالفعل إ�ي أفهمك وأفهم أالعيبك تلك، وتطلق تحذيًرا لها،

بأ��ا لن �سمح بأن تق��ب من م�ان��ا ومن ساد��ا؛ لتح�ي وضعها من أي اخ��اق؛ لذلك �ان الرد "حاجة إيھ"  

والغلظة   الغضب  صيحة  و�عالت  ثق��م،  تمك��ا من  وتؤكد  هاشم،  ا�حاج  أسرة  الوصاية ع��  �علن  و�أ��ا 

�ما، "ولم تمهلها البنت قالت �غلظة  لت��رها، �ي تبتعد عن تلك ا�حاوالت؛ ولتؤكد الصراع الطبقي الوا�ح بي�

كشف النص عن الصراع الطبقي ا�حتدم ب�ن الطبقة املتوسطة   .3أنت بقى ال�� بتفت��ي الكراكيب �ل مرة

والدنيا؛ لنيل ا�حظوة لدى الطبقة الرأسمالية؛ فالفتاتان تحتفظان بموقعهما املتم��، و(سكينة) ال�ادحة  

مة العيش واملساعدة �� إطعام أسر��ا ا�جائعة، لكنَّ خوف الفتات�ن  �س�� لتحقيق طموحها املتمثل �� لق

اللت�ن تمثالن الطبقة الوسطى املتوجسة حرمها من تحقيق الطموح اإل�سا�ي البسيط، و�صور مشهد غلق  

الباب وتكراره تأكيد الصراع وا�خوف والقلق، وحرص �ل م��ما ع�� موقفھ "ولم �سمع غ�� صوت إغالق  
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إ��ا إشارة للمحاوالت املستميتة ملواجهة تطلعات (سكينة) ال�ي   1لنفسها دايما كده يقفلوه"الباب وقالت  

تمثل الطبقة الدنيا؛ لذلك تحقق هدف الفتاة، ولم �عد (سكينة) تحاول االق��اب من بيت ا�حاج هاشم،  

 .2"�عدها خاصمت البيت الكب��، لم �عد تذهب هناك، وال ترقب بابھ"

وسطى للطبقة العليا الرأسمالية، واستطاعت أن �ستعمل وع��ا، فصارت أداة ��  خضعت الطبقة ال 

يدها؛ لتحقيق مأر��ا األسا��ي، بإشاعة الن�اع ب�ن الطبقت�ن الوسطى والدنيا، لتضمن هيمن��ا وسيطر��ا،  

�� أرض الواقع، فالطبقة الوسطى صارت العدو الرئيس للطبقة الدنيا؛  مها �� مجر�ات األمور 
ُّ

ف�ي    وتحك

تخاف تطلعات الطبقة الدنيا ومحاوالت أبنا��ا الصعود للطبقة العليا، ومن ثم استبعادهم من مراكزهم،  

امل��ايد، وح�ى   طموحهم  ل�حد من  الطبقة؛  تلك  العطف ع��  بمحاولة  ملزمة  أ��ا  الوسطى تظن  فالطبقة 

لك "يمكن القول: إن صراعهم  يضمنوا استسالمهم، وعدم ثور��م، وعدم التجمع للمطالبة بحياة كر�مة؛ لذ

. فحافظ النص الروائي ع�� وضع أسرة زغلول "  3من أجل البقاء هو السياسة املنبثقة إلبقا��م م�حوق�ن"

� من   ُ�غّ�ِ الفق��" امل�حوق؛ ح�ى تضمن الرأسمالية الطبقة العليا والءها واحتياجها لها، فال �ستطيع أن 

من    
َّ
إال وأوالده  زوجتھ  حياة  أو  فجاءت  حياتھ  الرأسمالي�ن؛  طبقة  من  ال��ي  السيد  هبات  أو  منح  خالل 

ا�حاج   أسرة   �� متمثلة  الرأسمالية  الطبقة  لھ  تمنحها  منح  عن  عبارة  املعيشة  واستقرار  الراحة  محطات 

إل��ا   ممدودة  الذراع  �حت  ح�ن  نحوهما،  تتحرك  �ادت  األ�ل،  �شاركهما  أن  تر�دان  أ��ما  "فهمت  هاشم 

ج قطعة  فوقھ  وأخذتھبرغيف  الوسطى  4�ن  الطبقة  من  منحة  لـ(سكينة)  املقدمة  العيش  لقمة  جاءت   .

ا�خاضعة للطبقة العليا "أسرة ا�حاج هاشم"؛ لذلك أوهمت هذه الطبقة سكينة بفكرة املشاركة ثم سرعان  

ما عدلت من موقفها لتضمن بقاء الفروق بي��ما، وال تكسرها، لتضمن خضوعها "�ادت .. تتحرك .. �حت  

الذراع املمدودة" إ��ا عبارة ل�حيل الرأسمالية ع�� اإل��ام ثم التحف�� ثم اج��اء �ل هذا �� منحة تضمن    ..

، 5الهيمنة واالستعالء وتثبيت الوضع الطبقي كما هو دون �غي��. "ال يا زهرة اعم�� أنت الشاي ا�خالة �عبت"

إ مع  بالتبعية  للقبول  وال��يئة  النف��ي  للتحف��  أخرى  تتبدد  محاولة  ما  سرعان  واملشاركة،  باملساواة  ��ام 

إ��م �ستغلون طاقات ا�حرمان والعوز داخل النفس اإل�سانية الفق��ة؛    )6("أعملھ أنا مفيش �عب وال حاجة"

ع��   الصغ��ة  واألطباق  األ�واب  وحملت  الشاي  "عملت  ملص�ح��م،  وا�حرفية  البدنية  قدرا��م  لتوظيف 

إل��ما" استطا7صينية وذهبت  و��يئ��ا  .  الدنيا  الطبقة   / إخضاع سكينة  الوسطى  الطبقة   / الفتاتان  عت 

لقبول ما يمنح لها دون اع��اض، وتحجيم الطموح داخلها؛ لتتقبل ما تر�ده الفتاتان؛ لذلك جاء اإلعالن عن  

 املنحة الكب��ة لسكينة من السيد ا�حاج هاشم، تلك املنحة ال�ي تضمن تبعية سكينة وأسر��ا.  
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، منحة كب��ة  1ز�يدة إن ا�حاج �لمها ح�ن دخلت لتأ�ي بالصينية قالت: إنھ ير�د من يبيت هنا""قالت   

لطبقة معدومة، تضمن من خاللها لقمة العيش، التبعية وا�خضوع �� مقابل لقمة العيش لسكينة وأسر��ا،  

ا بوضعها البائس الذي  إنھ الصراع الطبقي النف��ي الذي نجح �� ال��اية �� إخضاع الطبقة الدنيا، و�قناعه 

لقوا لي�ونوا هكذا بصفات  
ُ

لن يتغ��؛ أل��م ال يمل�ون مقومات النجاح، وأل��م وفق النظرة الرأسمالية خ

 تقبل املهانة واإلذالل؛ أل��م ال يمتل�ون املقومات ال�خصية والعقلية القادرة ع�� �غي�� واقعهم. 

قت�ن الوسطى والدنيا؛ حيث أشعلت الصراع  كشف خطاب "جوع" ممارسات الطبقة العليا تجاه الطب 

بي��ما، فالطبقة الوسطى أساءت معاملة الطبقة الدنيا وحاولت هز�م��ا نفسًيا؛ ح�ى تضمن عدم ��ديدها  

االستقالل   وعدم  الضغوط  هذه  "مثل  أن  ع��  التأكيد  الروائي  ا�خطاب  قصد  الطبقية.  السلطة  لبنية 

ال تقو�ض  بدون  تقو�ضھ  يمكن  ال  نمت  اإل�سا�ي  منھ  الذي  الفردية  للملكية  الشامل  والنظام  رأسمالية 

 .2الرأسمالية"

 : االستهالك وصناعة الذات المتعالیة  -7

مدى    إن  تقول:  و��  االس��الك،  ى  �س�َّ نظر�ة  الرأسما��  ا�حلم  عل��ا  يرتكز  ال�ي  األيديولوجيات  من 

ن هنا  ومن  يحوزه،  أو  يملكھ  بما  �ش��يھ،  بما  مرتبط  ال�خصية  أهداف  أفضلية  ثالثة  تحقق  أ��ا  �حظ 

أيديولوجية �� نفس الوقت: األول: يتعلق بالوهم الذي يقول إن�ي إ�سان جيد مثل األثر�اء طاملا أش��ي ما  

ع�ن، والهدف الثالث هو تضاؤل   صّنِ
ُ
�ش��ون، وهذا يحقق الهدف الثا�ي �� الوقت نفسھ و هو ملء جيوب امل

ما ُيزّ�ن بھ حياتھ، فهذه املسببات تدفع الذات الفق��ة إ�� اال��زام  الذات الفق��ة أمام ما يمتلكھ ال��ي، و 

الرواية عندما   أبرزتھ  �� ر�ا��ا، منفذة ما تر�د. وهذا ما  لها، والس��  ال��ية، ومن ثم ا�خضوع  أمام الطبقة 

م الفق��  وقف (زغلول) الفق�� �� سرادق "عزاء زوجة ا�حاج هاشم"، وأرادت ابن��ا أن تتعا�� أو تتبا�� أما

السرادق   حجم  املادي،  واالستعالء  التبا��  ثناياها  ب�ن  تحمل  بن��ة  لھ  تؤكد  فراحت  ملعاون��م؛  جاء  الذي 

 وقيمتھ، والقارئ الفخيم الذي جلبوه خصيًصا إلحياء العزاء "وسألت�ي إن كنت سمعتھ؟"  

 بيقولوا �ويس.

 جبناه من البندر  

 بيشكروا فيھ  

 أول مرة ي�� البلد  
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. إن ابنة املتوفاة الرأسمالية تؤكد سلطا��ا وثراءها وقدرها من خالل قدر��ا ع��  1ه غا�� قوي أصل سعر  

"غا�� قوي" فاإلشارة إ�� السعر ��    -كما ذكرت-إحضار القارئ الذي ال يأ�ي إ�� البلدة إال إل��م، فسعره  

 إشارة اس��الكية، تؤكد أ��م بقدر ما يمل�ون هم متسامون ع�� من حولهم.  

؛ لي�ون املبدأ الرئيس  2مالية ع�� مذهب االس��الك؛ فإ��ا ��جع مبدأ قيمة سمة التبادل""�عتمد الرأس 

للتعامل مع العالم من حولنا، فليس هناك ��يء �ساعد الرأسمالية أك�� من زرع فكرة عدم الرضا بما أمتلك،  

 . 3إ�جاب اآلخر�ن بھو�التا�� دفع إ�� اس��الك املز�د مما قد يبدو �� أفضل وأقدر ع�� إثارة 

ا�حادي    القرن  مطلع  االقتصادية  التحوالت  ف��ة  ان  إبَّ املصري  ا�جتمع  حالة  عن  "جوع"  راو�ة   � عّ�ِ
ُ
�

والعشر�ن، وتضعنا أمامها �ي ��� ع�� التأو�ل ما سيحدث لنا من �غّ��ات اس��الكية، ستحول ا�جتمع إ��  

عر اإل�سان داخل ا�جتمع الرأسما�� بقيمتھ وقدره  ساحة سباق رهيبة حول االمتالك واالس��الك؛ �ي �ش 

 اللذين يرتبطان بمقدار ما يملك وما �س��لك.

 : الرأسمالیة وتسلیع الجسد  -8

لت الرأسمالية �ل ��يء إ�� سلعة، ومعها تحول ا�جتمع إ�� سوق كب��، قائم ع�� عمليات التسليع    حوَّ

التسلي  لعملية  قابل  ا�حياة  هذه   �� ��يء  ف�ل  واألخالق  املمن�ج؛  القيم  ت��زم  التسليع  ومع  الرأسمالية،  ع 

واملقدسات، وتحل محلها رؤى السوق وقيمھ "إن نمط إنتاج ا�حياة املادية يحدد عملية ا�حياة االجتماعية  

والسياسية والفكر�ة �ش�ل عام، فليس و�� الناس هو الذي يحدد وجودهم؛ بل ع�� العكس من ذلك، إن  

فو�� السيدة الفق��ة ال�ي �سكن �� حجرة متواضعة يتحدد وفق    4يحدد وع��م  وجودهم االجتما�� هو الذي

عملية    – مج�ً�ا–وضعها االجتما�� واملادي، كما أنَّ الفقر وتواضع ا�حال هو الذي �ش�ل وع��ا، الذي سيب�ي  

الكب��  �سليع الذات وا�جسد، ح�ى �ستطيع أن تواجھ تبعات ا�حياة أو تضمن لنفسها البقاء �� ظل السوق  

الذي صنعتھ الرأسمالية "ا�حجرة األخرى �سك��ا امرأة �� األر�ع�ن تقر�ًبا، تقيم وحدها، تخرج أول الليل، 

ة تأ�ي من ناحي��ا، مال�سها   و�عود ض�� اليوم التا��، وتأ�ي أيام تبقى �� حجر��ا ال �سمع لها صوت، وال �جَّ

��كة، اعتادوا دون اتفاق أن �سعل الواحد م��ما �� صوت  محتشمة وال تضع ألواًنا بوجهها ... دورة املياه مش 

ھ اآلخر إ�� أنھ �� طر�قھ لدورة املياه . �ش�ل حالة الفقر الشديد فكرة التسليع، ال�ي ت�جأ لها  5مرتفع لينّبِ

 السيدة الفق��ة لتوف�� أسباب املعيشة. 

ا ... هو اختلس النظر نحوها ومعها  "فو�� ��ا تجلس إ�� منضدة �� مواجهة الباب، وجاءت عيناه �� عين�� 

، يده �سقط مرات ع�� يدها فوق املنضدة، يتحرك إصبع م��ا خفيًفا ب�ن 
ً
رجل �� ا�خمس�ن أو أك�� قليال
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 ... واستند بيده ا�خالية إ�� كتفها، و�عدها  
ً
أصا�ع يدها ثم يبعدها، ا�جرسون ح�ن جاء بالطلبات مال قليال

. إ��ا عمليات �سليع وا�حة، ا�جسد  1حوا من حولھ وحدة من إياهم"خرجت والرجل وركبا تاك��ي... صا

 مقابل املال. 

إن صورة    2�غزو صوت الرأسمالية مجتمع النص معزًزا "فكرة أن قيمة اإل�سان مادية بقيمة ما يملك" 

الذي   والتسليع  االنحراف  إ��  ا�جتمع  الرأسمالية وسطو��ا، ودفعها  جشع  تكشف  الروائي  النص  مجتمع 

 ُيفِقد اإل�سان كرامتھ، و�فرغ ا�حياة اإل�سانية من جوهرها.  

يمارسو��ا،    وراحوا  الرأسمالية،  التسليع  بفكرة  الوسطى  الطبقة  أبناء  من  فون  واملثقَّ مون  ِ
ّ
املتعل ر 

َّ
تأث

و�تباهون ��ا؛ أل��ا �ع�� عن م�ان��م أو فحول��م املادية وا�جسدية "أول ما قلت شال أخضر �� أسود عرفت، 

  .3وال واحدة جت عندي إال ونفس الشال ع�� كتفها"

كشفت أحداث الرواية أن الرأسمالية نجحت �� "اخ��ال جوهر اإل�سان إ�� عالقة اقتصادية، و�ضفاء   

اقتصادًيا" �� ا�حل األول منتًجا  اإلنتاجية، واعتبار اإل�سان  العالقات  آخر  4طا�ع مطلق ع��  بمع�ى  أو   ،

سوق؛ حيث العرض والطلب، البيع والشراء، واحتل جسد املرأة �� هذه العملية  سلعة خاضعة ملنطق ال 

 املقام األول، املتعة مقابل املال، متعة األثر�اء مقابل املال جسد الفق��ات وا�حتاجات.

 : صناعة النخب الرأسمالیة  -9

م ماركس فلسفة للتار�خ تمتد جذورها إ�� الشروط املادية ل�حياة؛ أي أن البح  ث فيما سماه هيجل  "قدَّ

با�جتمع املد�ي، يفسر ع�� ضوء االقتصاد السيا��ي، فأفراد ا�جتمع يدخلون �� عالقات مختلفة مستقلة  

عن إراد��م، �� عالقة إنتاج يتناسب مع قوى اإلنتاج ا�خاص بمرحلة معينة من مراحل تطورهم، ومجموع 

ن بدوره أساًسا لل��كيب القانو�ي والسيا��ي هذه العالقات ت�ون ال��كيب االقتصادي للمجتمع، الذي ي�و 

الذي �علوه، والذي يحدد صورة محدودة من الو�� االجتما��، وع�� هذا األساس تؤثر طرق اإلنتاج املادي  

عموًما والفكر  والسياسية  االجتماعية  ا�حياة  ��  5ع��  ا�جديدة  الرأسمالية  �حقبة  االقتصادي  فاملناخ   ،

ل ع�� أساسھ عالقات ا�جتمع،  مصر، يفرض خلق و�� جديد أل 
َّ
فراد ا�جتمع، هذا الو�� هو الذي تتش�

مع   املصري،  للمجتمع  االقتصادي  الفكر  تطور  ع��  الناشئة  األيديولوجيا  تخلق  ال�ي   �� العالقات  وهذه 

باالنتخاب   أو تخلق ما �عرف  الرأسمالية،  تفرز نخب  ال�ي  ا�حقبة ��  الرأسمالية، وهذه  إ��  التغ��  حقبة 

أسما�� لألفراد واملهن ال�ي ستتو�� تب�ي فكره و�شره والتنظ�� لھ ليسود ا�جتمع؛ لهذا ظهرت فكرة العاِلم  الر 
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الرأسما��، الذي يجمع ب�ن قداسة الفكر لدى أفراد ا�جتمع، وسطوة املال، و�فكره وعلمھ يفرض وجود  

 ومستحسًنا دينًيا.
ً
 الرأسمالية بوصفها نظاًما مقبوال

ا 
ً
للفقھ والشريعة با�جامعة، و�أ�ي �� اإلجازات إ�� البلدة، يرى أطيانھ ومصا�حھ األخرى ال�ي   "�ان أستاذ

ع��ا يف�ح  وقيم��ا،  1ال  جوهرها  ع��  للتأكيد  ا�جتمعية  الفاعلية  ذات  ال�خصيات  الرأسمالية  تنتخب   .

ا�جتمعات الر�فية_، تحّول  وشرعنة وجودها، فاألستاذ ا�جام�� _يتم�� بقيمة مجتمعية مح��مة خاصة ��  

ف م�انتھ العلمية والدينية ل��سيخ موقفھ الرأسما��، والتأسيس لقبول ا�جتمع   ِ
ّ
هذا األستاذ إ�� تاجر يوظ

للتحول االقتصادي، وهذا ما كشفھ ا�خطاب الروائي عندما أشار إ�� اكتشاف الناس ملمتل�اتھ املتعددة،  

  ستاذ ا�جامعة وعالم القر�ة �انت تحجب رؤ�ة أهل القر�ة لرأسماليتھ، فالنظرة االش��اكية أو املثالية تجاه أ 

بإدارتھ   بالسوق، و�قوم  ال��ضة  أنھ صاحب محل قماش  فـ"األها�� يكتشفو��ا بالصدفة، من �ان يصدق 

. لقد ملس التحول �ل أفراد  2واحد من أقارب أمھ ال�ي �انت من بلدة أخرى، أو أنھ �شارك �� تر�ية ال�جول 

مع، و�دأت ثقافة ا�حقبة التار�خية تفرض نفسها ع�� ا�جميع؛ لتناسب حقبة التحول الرأسما�� ��  ا�جت

�لهم تحولوا   والطبيب  ا�جامعة واملهندس  بتجارتھ، وكذلك أستاذ  ا�شغل عن علمھ  الدين  مصر، فعالم 

ا�جام�� وعالم    لرأسمالي�ن، ووظفوا مه��م لت�ون وسيلة ناجعة �� االستثمار؛ لذلك نجد رضوان األستاذ 

الدين ُيرّوج لنفسھ رأسمالًيا من خالل ارتقاء من�لة اإلمام وا�خطيب واملف�ي �� قر�تھ، يكتسب من خاللها  

السمعة الطيبة �� التجارة واالقتصاد، فهو كما يرونھ فوق املن�� أو ا�جامع وقوًرا خ�ً�ا، وانتشر علمھ وذاع  

ع�� نزاهتھ ونجاحاتھ، فالرجل �ان �علن عن نفسھ من فوق    صيتھ، واتخذ من تصديھ لفتوى الناس تأكيًدا 

 من�� جامع القر�ة. 

تر�وا    �عيد،  من  جاءوا  الذين  املصل�ن  لتستوعب  خارجھ؛  ا�حصر  تفرش  آخره،  ع��  ا�جامع  "يزدحم 

ا�جوامع القر�بة م��م، و��ون أعيان البلد ت��عوا �شراء حصر جديدة وحنفيات، والسبا�ون قاموا بتسليك  

الشارعمواس  �� بروائحها  وتنساب  دائًما،  تطفح  ال�ي  الصرف  سياسية  3��  انتخابات  و�أ��ا  العملية  بدت   .

ودعاية للمر�ح، فأعيان القر�ة يت��عون با�حصر واملال إلصالح ا�حنفيات واملواس��، يحدث هذا فقط وقت  

تالفة طيلة العام، وال أحد    م��ء الشيخ الدكتور (رضوان) ل�خطبة �� ا�جامع، رغم أن ا�حنفيات واملواس��

يحاول إصالحها، فا�جميع �سارعون لل��و�ج ألنفسهم اقتصادًيا مستغل�ن وجود أحد رجاالت األعمال الذي  

يم��ه العلم الدي�ي، ا�جميع يروجون للفكر الرأسما�� بما يقدمون من ت��عات �� �� األساس دعاية رأسمالية  

خطبة ا�جمعة لذلك، ف�ل ��يء أمام التحول الرأسما�� فقد    ألنفسهم ولفكرهم، موظف�ن الدين وتطويع

 قداستھ وصار وسيلة إلنجاح عملية التحول االقتصادي.

للشيخ رضوان وجوه عدة، ففي ا�حياة مع البسطاء واملر�دين باسم الوجھ منطلق البشاشة، و�� امل�جد  

 آخر غ��  حيث قناع الشيخ املتبحر �� العلم لھ وجھ مختلف عن واقعھ "ما أن �
ً

عت�� املن�� ح�ى يصبح رجال
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، فتتغ�� املالمح وتنذر ال�لمات  1الذي عرفوه، تفارق البشاشة وجهھ، و�تخذ طا�ًعا منذًرا، خطبتھ عنيفة"

الفرصة   ع  ُيضّيِ ال  وهو  علمية،  نخبة  بوصفھ  �سمعونھ  جاءوا  الذين  البسطاء  الفالح�ن  جموع  والعبارات 

ا عن الواقع وا�حياة وكيفية عالج مشكال��ا، ال يتحدث عن ا�جوع وا�جشع  و�أخذهم بالوعيد وال��ديد، �عيًد 

القرى   من  جاءوا  الذين  املصل�ن  أمام  متعالية  نخبو�ة  صورة  راسما  لنفسھ  يرّوِج  بل  بي��م،  املستشري 

ة  ا�جاورة، صورة تدفع البسطاء ا�حائر�ن إ�� ال�جوء إليھ؛ ليجيب عن �ساؤال��م ال�ي �جز عقلهم عن اإلجاب

�ساؤالت   �� عقلھ، ومع  تدور  ال�ي  الفلسفية  التساؤالت  لإلجابة عن  للشيخ  ي�جأ  البسيط  فـ(زغلول)  ع��ا، 

وحالة   �خصيتھ  تنكشف  بل  ِقبلھ،  من  املرسومة  الصورة  وليست  ا�حقيقية،  الشيخ  صورة  ت��ز  زغلول 

ا �ان  ليسألھ،  أمامھ  منھ زغلول وجلس  اق��ب  فعندما  م��ا،  �عا�ي  ال�ي  الشيخ  االنفصام  الرأسما��  لرجل 

الدكتور يفكر بطر�قة مختلفة تماما عن صورتھ املثالية املرسومة لھ �� وجدان مر�ديھ ومستمعيھ وم��م  

ص خفيف برقبتھ،  
ُّ
(زغلول)، فاملقارنة ب�ن الصورت�ن ت��ز حقيقة الرجل "قرفص زغلول غ�� �عيد عنھ، تقل

 من دي؟ الست ال�� دخلت؟ التفت (زغلول) ولم ير  �ان يحركها من جانب آلخر، �حھ الشيخ وتمتم مت�ج
ً
ال

أحًدا، عاد ينظر إ�� الشيخ الذي استقر �� قعدتھ، وعيناه ع�� باب ا�حل. قال زغلول و�ان ينبش األرض  

. صورة  2بقدميھ: أول ما شفتك يا أستاذنا قلت أنت ال�� يفتي�ي، رمقھ الشيخ �� ضيق، وتمتم هش �عدين

� للشيخ، لكنَّ الواقع مختلف تماما، فالشيخ مشغول بتجارتھ النسائية، فهو يفكر �� مثالية رسمها األها�

النفسية   أغواره  وجودها  وكشف  الناس،  �ل  عن  شغلتھ  الد�ان،  دخلت  ال�ي  ا�جميلة  البدينة  السيدة 

� شهواتھ  الرأسمالية الساعية إ�� اكتناز النساء �� بيتھ، كما يكتن� املال والبضائع؛ وألن تفك��ه انصب ع�

فلم ي�حظ زغلول، أو بمع�ى آخر قيمة زغلول السلعية تضاءلت جدا أمام السلعة األع�� واملس��دفة من  

قبل الشيخ؛ لذلك قابل �ساؤالت زغلول أو سعيھ للفهم بالضيق وال�جر "رمقھ الشيخ �� ضيق" وعندما  

ور؛ فتعامل مع زغلول الفق��، و�أنھ  هيمن الضيق عليھ بدت رؤ�تھ االستعالئية �� املعاملة للبسطاء �� الظه

يتعامل مع دابة ف��ره قائال "ِهش" و�ستخدم �لمة "هش " عند أهل الر�ف �� التعامل مع ا�حيوانات والطيور  

 والذباب، و�أن الشيخ بنظرتھ الرأسمالية االستعالئية لم ي�حظ إ�سانية زغلول.  

يتعامالن معھ: أحدهما يمثل سلعة ير�دها و��    عقد ا�خطاب الروائي مقارنة ب�ن نظرة الشيخ إل�سان�ن 

املرأة فا��مك �� متا�ع��ا بنظره والسؤال ع��ا، واآلخر زغلول الفق�� الذي �عامل معھ باستعالء شديد، فلم  

ال   التجار  منطق  وهو  سلعة،  وال  سلعة  الرأسمالية  النظرة  وفق  وعاملھ  كالمھ،  ي�حظ  ولم  إليھ،  يتحدث 

املقارنة تكشف الرواية عن تأث��ات الرأسمالية �� نفوس أ�حا��ا، وكيف أ��ا تقتل    الشيوخ والعلماء، و��ذه

تقييم   عل��م  وتفرض  البشر،  �سليع  عملية  إ��  وتدفعھ  اإل�سان،  داخل  واألخالقية  اإل�سانية  ا�جوانب 

 اإل�سان وفق املص�حة ال�ي سيتحصل عل��ا منھ. 

�انت �ساؤالت زغلول فلسفية تحتاج إ�� عالم يفهم ا�حر�ة اإل�سانية، والتطور العق��، الذي يطرأ ع��   

 احتواء الذات  
ً
اإل�سان، �ي يفهم تلك التساؤالت ومن ثم يجيب ع��ا، مراعًيا االختالفات البشر�ة، ومحاوال
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ك ْو 
َ
﴿َول باإل�سان،  والرفق  با�حس�ى  يأمر  الذي  الدين  وفق  ِمْن  السائلة  وا  نَفضُّ

َ
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ْ
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ْ
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ف نَت 

] لكنَّ الشيخ الرأسما�� ���ي هذا التوجيھ اإلل�ي، وغلبت عليھ نزعتھ اإل�سانية  159َحْوِلَك﴾[آل عمران:  

الزواج   شهوة  ع��  ع��ا  يفتش  ال�ي  الرائجة،  سلعتھ  متا�عة  عن  شغلھ  ألنھ  بالسائل؛  وضاق  الرأسمالية 

ل بالعنف والعصبية، واال��ام بالكفر، و�ان هذا العنف صادًرا عن نفسية متعالية  واالمتالك؛ فقابل زغلو 

 فق�ً�ا ال يملك أي تأث�� اقتصادي "هللا سبحانھ خلق الدنيا والناس، و�ل  
ً
استخفت بالسائل، بوصفھ رجال

بدوه �غضب  حاجة، وأمرهم أن �عبدوه، أقول لنف��ي إذا �ان خلق ده �لھ عايز عباد��م �� أيھ، و�ذا لم �ع

�انت �ساؤالت زغلول �ساؤالت فلسفية جوهر�ة تمس اإل�سان �� ح��تھ و�حثھ عن    .1و�توعدهم بالعذاب

ب�ل   تمر  �ساؤالت   �� إنما  االستخفاف،  أو  باالس��انة  العقيدة  تمس  تكن  ولم  ال�ون،   �� ووجوده  ذاتھ، 

�سهولة أن تصدر هذه األسئلة  صاحب عقل واٍع باحث عن ا�حقيقة، لكنَّ الشيخ الرأسما�� لم �ستوعب  

ا"
ً
. �جزت العقلية املتبحرة �� التجارة  2من هذا الفق�� "الشيخ أفاق تماما وا�سعت عيناه ونظر حولھ مأخوذ

. كشف  3واملال عن أن تفهم هذه التساؤالت الصادرة من رجل �سيط "طب أنا فه�ي شو�ة، إنما برضھ بفكر"

رة ع�� التفك�� وتحتاج إ�� من يفهمهما، فليس األغنياء وحدهم الذين  زغلول عن ذاتھ البسيطة العاقلة القاد 

يفكرون، هذه ا�حقيقة ال�ي �جزت عقلية الشيخ النخبوي عن فهمها "أقول لنف��ي سبحانھ أرسل أنبياء  

كث��، �ل �ام سنة واحد، أعرف م��م تالتھ، مو��ى وعي��ى ومحمد عل��م الصالة والسالم، التالتھ بيدعوا  

، و�ل دعوة ولها طر�قها، وال�� معاهم بيقولوا إ��م األفضل عند ر�نا، و�كذبوا غ��هم، و��� الزمن  لعبادة هللا

و�شوف التالت دعوات �� وقت واحد، ونازل�ن �� �عض ضرب وقتل، أقول لنف��ي طب ليھ؟ إذا �ان ال بد  

ة تصدر من رجل �سيط  �ستكمل (زغلول) �ساؤالتھ الفكر�ة، ال�ي تحمل جوانب فلسفي  4ن�ي واحد كفاية

  .5يفهم ا�حياة أك�� من شيخ مت�جرف يواجھ �ساؤالت الرجل با�حدة والعنف "بتعدل ع�� ر�نا يا ابن ال�لب

�انت هذه اإلجابة القو�ة ال�ي وجهها الشيخ الرأسما�� للرجل الفق��، وأكملها بضر�ة قو�ة "تفادى زغلول  

�ة إ�� بطنھ، ووقف، احتو  . إذن قابل الشيخ  6تھ قبضة الشيخ فجره م��اجًعا لألر�كةضر�ة قو�ة �انت مصوَّ

�ان   وجاه،  سطوة  ولھ  مقتدًرا  أو  غنًيا  السائل  (زغلول)  �ان  لو  فهل  واإلهانة،  بالضرب  زغلول  �ساؤالت 

�� أنَّ    -سيعاملھ نفس املعاملة؟ لقد فقد الشيخ صوابھ؛ ألنَّ األسئلة صادرة عن رجل �سيط   وليست كما ادَّ

تلقاها الشيخ بنظرة استعالئية لذاتھ، ودونية للسائل    -الف شرع هللا، أو �عد عدواًنا ع�� الديناألسئلة تخ

كيف ملثلھ أن يتجاسر ع�� الشيخ ويسألھ دون استئذان، وهو    .7أنا ال�� يتقال لھ الكالم ده".  أنا.  "ال�افر
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شيخ (زغلول)، وأهدر كرامتھ أمام  . أهان ال1منشغل �شهواتھ، لذلك ا��مھ بالكفر "يا �افر يا ابن ا�جزمة

ر �� إصالح ما فعلھ غلبت  
َّ

ھ، وأخرجھ من امللة، وعندما فك
َّ
ا�جميع، ومزَّق ثيابھ، وقبلها مزَّق إ�سانيتھ، وأذل

الشيخ،   صاح  جسده،  حول  الطو�ل  الشق  جان�ي  ضم  ا�جالبّية.  "قطعت  املادية  الرأسمالية  نزعتھ  عليھ 

. لم يفكر الشيخ �� مللمة جراح (زغلول) وجدانًيا  2مسة م�� وارم��ا �� وشھ"لقر�بھ الذي يدير ا�حل، اقطع خ

ونفسًيا و��سانًيا، بل باستعالء تام طلب من قر�بھ أن يمنحھ قطعة قماش بدل جلبابھ الذي ُمّزِق، باس��انة  

لول عندما حطم شديدة قال: "ارم��ا �� وشھ". لم يفكر الشيخ �� جر�متھ �� حق دينھ و��سانيتھ و��سانية زغ

ر، ولم يرد عليھ من منطق الدين والعلم واإلصالح، إنما اس��ان بالفق�� الذي   ِ
ّ

ك��ياء إ�سان �جرد أنھ يفك

جاء �سألھ، ظًنا منھ أن الشيخ نموذج مثا�� لعالم الدين كما رآه واقًفا فوق املن��، لكنَّ ا�حقيقة أنھ تاجر  

 عالء. يتعامل بمنطق التجارة والرأسمالية واالست

 : الوریث الرأسمالي  -10

اإل�سانية    ا�جتمعات  الرأسمالية-��  ثم  -قبل  ومن  واالح��ام؛  بالقداسة  تتم��  األسر�ة  ا�حياة  �انت 

ف�ان للمرأة األم    3"االح��ام الكب�� �حق األم من خالل توارث امللكية وامل�انة االجتماعية من جانب اإلناث

االقتصادية لألسرة، هذا الدور الذي تقوم بھ سكينة �� أسرة زغلول، ف�ي ال�ي تقوم  دورها املهم �� ا�حياة  

بتدب�� احتياجات األسرة والس�� خلفها، وكذلك �� ال�ي �ست��ض الزوج واألبناء للبحث عن العمل والس��  

م�� بي��ا  خلف أسباب الرزق، و�س�� �� معهم خلف رزق األسرة، محدثة نوًعا من التشارك والتعاون ا�جت

و��ن النسوة األخر�ات داخل ا�جتمع الر�في، لكنَّ هذا الدور بدأ �� ال��اجع مع التطور الذي حدث �� العالم  

الرأسمالية بديال اقتصادًيا عن تلك األنظمة االقتصادية القائمة ع�� وضع    بداية ال��ضة الصناعية، وحلول 

لقيامها   "فالرأسمالية  اقتصادي  نموذج  أهم  فقط  األسرة  الرجال  بواسطة  ا�خاصة  امللكية  حيازة  ع�� 

. تلك الهز�مة ال�ي 4أطاحت بحق األم وجلبت ما يطلق عليھ "إنجلز" الهز�مة التار�خية العاملية �جنس األن�ى 

تحولت معها املرأة إ�� نموذج للمتعة واإلنجاب، ولم �عد تمتلك أية م��ة اقتصادية كما �انت �� السابق؛  

ر  صّورها 
ُ
ت أجل  لذلك  من  الزواج   �� دائًما  يفكر  الرأسما��  فالشيخ  واإلنجاب،  للمتعة  وسيلة  "جوع"  واية 

ة   اإلنجاب، واإلنجاب هنا أقصد بھ إنجاب الذكر "الور�ث" فلقد نجحت الرأسمالية �� ترسيخ فكرة امللكيَّ

ت�خيمها، و��  الذ�ور�ة، ال�ي معها س�� �ل رأسما�� �� البحث عن ور�ث شر�� يرث ممتل�اتھ ويعمل ع��  

ا من  
ً
حقيقة األمر لن ت�ون األن�ى �� ذلك الور�ث؛ فالشيخ �عا�ي من إنجاب اإلناث؛ لذلك �س�� سعًيا حثيث

أجل الزواج ممن تنجب لھ الور�ث، "قال القر�بون منھ من ذكر محاسنھ ومن باب الشفقة عليھ أنھ يتم�ى  
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تؤمن بفكر الور�ث الرأسما�� يص�� عدم إنجاب    . ففي ا�جتمعات ال�ي1الص�ي وهللا ال �عطيھ، وهو صابر

الذكر الور�ث سبًبا للشفقة والتعاطف وا�حث ع�� الزواج من أجل تحقيق الهدف "باح لهم �� قعدة أنھ  

. باح الشيخ بأملھ النف��ي الناتج عن اإليمان الرأسما�� بفكرة الور�ث،  2يفكر دائًما فيمن يرثھ و�حمل اسمھ

فيم  التفك��  دائم  بالفكر  فهو  اإليمان  ھ  لكنَّ اسمھ،  يحملن  لن  اإلناث  بناتھ  و�أن  اسمھ،  ن س��ثھ و�حمل 

فقتلت   جميعا؛  البشر  و��ن  واألن�ى،  الذكر  ب�ن  و�املساواة  با�  اإليمان  داخلھ  غلب  الذي  الرأسما�� 

الور  منطلق فكرة  الواحدة. ومن  األسرة  داخل  األبناء  و��ن  البشر  ب�ن  املساواة  يبادر  الرأسمالية فكرة  �ث 

. والشيخ ال ينتظر النصيحة فهو يؤمن  3النا�حون "تزوج يا شيخ رضوان وال أحد يلومك، وطلبك مشروع

بالفكرة ويس�� نحوها بإ�حاح مصدره فكرة الور�ث، "قل��ا لكم م��وج من ثالث حقھ املشروع ... وسبحان  

 .4هللا لم يأت الص�ي والرا�عة أكيد �� الطر�ق

 : ون المارکسي والواقع المجتمعي ... التعا   الجماعة  -11

"تقدم االش��اكية (املاركسية) �� عرضها رؤ�ة شاملة عن البشر كمخلوقات اجتماعية قادرة ع�� التغلب   

 من ا�جهود الفردي البسيط، وتلك  
ً
ع�� املصاعب االقتصادية واالجتماعية باالعتماد ع�� قوة ا�جماعة بدال

العمل ا�جما�� ورغب��م وقدر��م ع�� الس�� وراء أهداف  رؤ�ة جماعية؛ أل��ا تؤكد ع�� قدرة ا لبشر ع�� 

. تلك �� الرؤ�ة الفكر�ة 5معينة بالعمل مًعا، وهو ما �عارض الس�� املنفرد وراء املص�حة الذاتية لأل�خاص"

عد لوحة فنية، ت��ز العمل ا�جما�� وقيمتھ وأهميتھ
ُ
��    ال�ي قامت عل��ا رواية "جوع" للبساطي، فالرواية �

بناء ا�جتمعات �� حاالت السلم ا�جتم��، الذي ينتج النجاح لتلك ا�جتمعات، فتعقد مقارنة ب�ن أسرة  

الرئيس-زغلول   الرواية  �عد �� وحالها محور  ظل سيطرة    -ال�ي   �� ا�جتمعات  ال�ي �سود  األنانية  وحاالت 

اال  البطل  فـ(زغلول)  البناء،  ا�جما��  العمل  روح  وغياب  بالعمل  الرأسمالية  عميًقا  إيماًنا  يؤمن  ش��ا�ي 

  �� "ما من معزى  العم��  املستوى  إنما ع��  الفكري والنظري فحسب؛  املستوى  ا�جما�� والتعاون ال ع�� 

الكرا��ي" �� جمع  بالسرادق ح�ى يختم املقرئ، ويساعد  إليھ ما يم��ي و�ظل   وقصده، يم��ي 
َّ
. 6البلدة إال

ا�جميع وخدمة  ا�جميع  مواساة   �� الهدوء    �سارع  اإل�سان  تمنح  ال�ي  اإل�سانية  روح  ع��  منھ  تأكيًدا 

 والطمأنينة واالستقرار النف��ي والرضا عن الذات. 

وتبدو قداسة فكرة ا�جماعة والتعاون ال�ي ي��زها ا�خطاب الروائي �حظة م��ء جهاز العروسة، و�حظة  

ماتت   ال�ي  للعروسة  الدوالب  سقوط  ذكرى  عاود��م  عندما  الدوالب  عندما  نقل  ال�حظات  تلك   �� كمًدا، 

رحمة هللا  –دخلت زفة العروسة "تذكروا ما مات، ال�ل من �حظة ما دخلوا ا�حارة افتكر، والبعض همس  
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. تأزم املوقف النف��ي وتداعت الذكر�ات املؤملة وخاف ا�جميع من تكرار ما حدث  1راحت �� شر�ة مية  –عل��ا

. �� تلك ال�حظة يظهر  2يرمقو��م من فوق العر�ة صامت�ن وال يتحر�ون   "األر�عة ع�� ال�ارو م��ددين ... األر�عة

زغلول املؤمن بأن البشر "رفاق، أو إخوة أو أخوات يرتبطون ببعضهم بروابط اإل�سانية املش��كة وهو ما  

 . 3�ع�� عنھ مبدأ اإلخاء"

بنظرا��م  إليھ ووزنوه  التفتوا  األر�عة،  ال�ارو وت�لم مع  تقدم زغلول من  ب�ن "  �انوا وحدهم من  ر�ما   ،

أع�� زغلول من قيمة التعاون والتشارك وروح ا�جماعة، وتقدم لينقذ املوقف    4ا�جميع الذين عرفوا قدره

املتأزم، "وصل أخ�ً�ا ودخل الدوالب البيت و�جت ا�حارة بالزغار�د، وال أثر لزغلول، تلفتت هنا وهناك ولم  

، ال ينتظر أجًرا  أنقذ زغلول املوقف ثم رحل، لم �شعر بھ أحد؛ ألنھ فعل ما فعل إيماًنا بمبدأ اإلخاء  5تلمحھ.

وال شكًرا،؛ ألنھ ُير��ي ضم��ه اإل�سا�ي، لذلك يجيب ع�� زوجتھ عندما �سألھ "وع�� كده قبضت حاجة؟  

 . 6أستغفر هللا ثواب يا ولية ثواب"

ع��  ستقوم  بي��م  الطبيعية  العالقات  فإن  لذلك  اجتماعية،  حيوانات  البشر  بأن  االش��اكيون  "آمن 

التعاون  العوز    .7  أساس  حالة  االجتما�� رغم  �� محيطها  ا�حياة  ألسرة زغلول  يضمن  الذي  هو  فالتعاون 

الشديد، ال�ي �عا�ي م��ا األسرة، فحضور فكرة التعاون تضمن لهم ا�حياة ومواصلة املس��ة "�ل مرة تنتظر  

و لها املاركسية؛  ال�ي تدع  -إ��ا روح التعاون اإل�سا�ي    8طلعة ال��ار؛ لتمر ع�� من �عرفهن �ستلف رغيف�ن

لتسود ب�ن أفراد ا�جتمع، ال�ي �سمح ملثل هذه األسرة با�حياة وا�حصول ع�� ما �سد رمقها، عندما ال تملك  

املال لشراء الطعام لألطفال، و�نفس روح التعاون ال�ي �سود ا�جتمع الر�في مجتمع الرواية ترد سكينة ما  

لفرن ح�ى تبدأ السداد، تذهب بنفسها كما أخذتھ ترده عيب  استلفت بفرح وسعادة بالغ�ن "ما أن �عود من ا

. إن سكينة املؤمنة بفكرة التعاون اإل�سا�ي، تقدر الذات اإل�سانية، تحفظ املشاعر  9أن ترسل الولد بھ"

وتقدر ج��ا��ا الال�ي منح��ا ا�خ�� والطعام وقت ا�حاجة ع�� سبيل السلفة؛ ف��ده عندما تمتلك، وتذهب  

ًرا لهن، ولروح التعاون ال�ي سادت بي��ن، تلك الصورة �� الصورة املث�� ال�ي �س�� املاركسية  بنفسها تقدي 

إ�� تحقيقها وتنمي��ا؛ لتسود ا�جتمعات ح�ى �ستقيم ا�حياة، وتواصل س��ها دون صراعات طبقية؛ تضر  

ا والعنف  والصراع  االنحراف  إ��  وتدفعھ  العميقة،  نفسھ  أغوار   �� و��زمھ  الطبقية باإل�سان،  ع��  ملب�ي 

 الرأسمالية. 
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ية فكرة املشروعات   
ّ
تؤمن ال�خصية املاركسية (االش��اكية) داخل مجتمع النص الروائي بالتعاون ُمَتَبن

التعاونية القائمة محل املشروعات اله��اركية التنافسية، ال�ي �سود وتت�اثر �� ظل الرأسمالية الوافدة ع��  

ان تقوم ع�� توجيھ طاقات العمل ا�جما�� املش��ك ب�ن ا�جموعات  ا�جتمع القروي؛ لذلك ف�خصية ا لفرَّ

ْسر �ل أر�عة أيام، األيام  
َ

البشر�ة؛ لتحقيق أك�� نفع متبادل ممكن. "قال �� ممكن أحضر آخذ العيش الك

األخرى محجوزة، قبل ذلك �ان �عطيھ لواحدة تطعم بھ دواج��ا، وعرضت عليھ أن تحضر لھ �ل يوم ثالث  

ت مسلوقة، وقال لها إنھ ال يأ�لھ، ثم ظهرت واحدة أخرى وسألتھ أن �عط��ا �عضھ ألوالدها وعندها  بيضا

. دفعت 1أر�عة أوالد وزوجها �عمل يوم�ن و�مرض يوم�ن، باليومية �� الغيطان �� حكت لھ ولم تكن �ش�و

ْسر، وُ�ف
َ

ّضلهم ع�� السيدة ال�ي عرضت  روح التعاون اإل�سا�ي عبده الفران إ�� أن يمنح الفقراء ا�خ�� الك

املقابل املادي نظ�� حصولها ع�� ا�خ�� لدواج��ا، لقد فطنت الذات اإل�سانية املتعاونة أن اإل�سان الفق��  

  هو األحوج ع�� ا�خ�� من غ��ه، فإطعام اإل�سان هدف نبيل ال بد أن �سود �ي �عم روح السالم اإل�سا�ي 

ا فال تأ�ي، قطعھ عن املرأة صاحبة البيض  "�عط��ا العيش يوم�ن متتالي�ن، وما ي
ً
بقى عندها يكف��ا يوما ثالث

�سلك عبده    .2تأخذ يوًما و�بقى عندها ما يكفي ليوم آخر  -أيًضا-وامرأة أخرى جاءت للعيش عندها أوالد  

الفران السلوك املارك��ي االش��ا�ي، فهو يمنح الفقراء ويساعدهم، و�حفظ كرام��م، و�وقف التعاون مع  

ألثر�اء؛ أل��م أقدر ع�� توف�� احتياجا��م، إن سلوكھ �شبھ "ا�جمعيات التعاونية ال�ي ظهرت �� أوائل القرن  ا

، لكنَّ 3التاسع عشر، وقامت �شراء البضائع با�جملة، و�يعها بثمن زهيد إ�� أعضا��ا من الطبقة العاملة

اه، وعملھ ليس حكًرا ع�� مجموعة معينة قر�بة  عبده الفران أك�� �عاوًنا م��م؛ ألنھ يوزعها ع�� �ل محتاج ير 

 لھ أو �ش��ك معھ �� العمل والفكر.

 : الخاتمة  -12

ب�ل    ا�جتمع  ر  َصوُّ
ُ
ت أن  استطاعت  ال�ي  "جوع"،  لرواية  اجتماعية  ماركسية  قراءة  الدراسة  هذا  ل  ِ

ّ
مث

ُ
ت

ومحاوال��ا �� التأسيس  مالمحھ: �غي��اتھ، وصراعاتھ الطبقية القديمة وا�جديدة، وترسم آثار الرأسمالية،  

 لوجودها ع�� مجتمع النص الر�في.

تتضافر سمات ا�جتمع الر�في �عاداتھ وتقاليده، مع العادات الرأسمالية الوافدة؛ ل��سم الرواية صورة   

� االقتصادية واالجتماعية ال�ي اجتاحت ا�جتمع �� ظل   جديدة ل�حياة االجتماعية الر�فية �� ظل ر�اح التغ�ُّ

 ه نحو العوملة الرأسمالية، ومدى املعاناة ال�ي تواجهها جميع الفئات ا�جتمعية، فق��ها وغن��ا. االتجا

دت ع�� األثار السلبية ال�ي أنتجها التحول للرأسمالية،   
َّ

أبرزت الدراسة ا�خطاب املارك��ي للرواية، وأك

ب يمر  للوطن، وما  التار���  السياق  الكشف عن   �� املعرفة  ت نظر�ة 
َّ
نتجت عن  وتَبن ھ من تحوالت ك��ى، 

 التطور الكب�� �� ا�حيط الدو��.
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 رطيبة  د. هاني ٕاسماعيل محمد ٕاسماعيل ا
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كشفت الدراسة عن دور األدب املارك��ي �� تطور الرواية العر�ية ا�حديثة، ومحاولة إشراك املتلق�ن ��  

الروائي، والس�� وفق من�جيتھ   النص  داخل  املارك��ي  الفكر  ل 
ُ
لغ

َ
غ

َ
و� النص،  مع  اإليجا�ي  التفاعل  عملية 

مالءم��ا  وعالقتھ   ومدى  املاركسية  الرؤ�ة  لتأكيد  والتعاون؛  ا�جتم��  الت�افل  صور  وأبرزت  بالواقع، 

 للمجتمع املصري.

مصا�حهم    تحقيق  ��دف  الدين  علماء  �عض  ��ا  يقوم  ال�ي  ا�جتم��  التضليل  عمليات  الرواية  أبرزت 

 الضيقة ع�� حساب الدين واإل�سان مًعا. 

عيد إنتاج التار�خ ��  ُ�عدُّ السرد الروائي وخطاب ال 
ُ
رواية �� "جوع" وثيقة فنية معرفية، تقرأ ا�حاضر و�

�انت   ال�ي  والتشارك  التعاون  روح  و�حياء  السليمة،  ا�جتمع  تقاليد  ع��  ا�حافظة  ��دف  صوره،  أحسن 

 معروفة �� ا�جتمعات الر�فية القديمة. 
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نقد اإلسالمیات الکالسیکیة

 عند محمد أرکون

Criticism of classical Islamism 
by Muhammad Arkoun 
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نقد اإلسالمیات الکالسیکیة  

 عند محمد أرکون 

 

 : صملخّ ال

اخ��نا اال�شغال بنقد محمد أر�ون لإلسالميات الكالسيكية ع�� اعتبار ا�حّ�� الهاّم الذي خّصصھ ��  

فت الذي  
ّ
مختلف أعمالھ �جهود املستشرق�ن الذين اهتّموا بال��اث اإلسالمي. ول�ن أشاد أر�ون بالّدور الال

ر فيھ ع�� نظرا��م املسلم�ن  ��ض بھ أهل االستشراق �� إضاءة جوانب مهّمة من هذا ال��اث، �� وقت  
ّ

�عذ

ھ قدبلوغ نتائج مماثلة،  
ّ
نّبھ الباحث ا�جزائري إ�� �عض املطاعن ال�ي شابت عمل املستشرق�ن وع�� رأسها    فإن

زهدهم �� الظواهر الشفاهية ال�ي �� جوهر الثقافة الشعبية اإلسالمية و�همالهم الظواهر الكتابية غ��  

املن�ع طغيان  عن  فضال  �سّوق    الرسمية،  دعائّية  أبواق  إ��  االستشراق  رؤوس  �عض  وتحّول  الفيلولو�� 

 الغر�ّية. للثقافة 

 الفكر اإلسالمي، االستشراق. نقد، اإلسالميات الكالسيكية،  املفاتيح:ال�لمات 

. 

Abstract: 

 We chose to be preoccupied with Muhammad Arkoun's critique of classical 

Islamism, over the important space he devoted in his various works to the efforts of 

orientalists who cared about Islamic heritage. while Arkoun praised the remarkable role 

played by the people of Orientalism in illuminating important aspects of this heritage, 

at a time when their Muslim counterparts could not achieve similar results, the Algerian 

researcher warned about some of the challenges that marred the work of 

orientalists,most notably their asceticism in the oral phenomena that are the essence 

of Islamic popular culture and their neglect of informal written phenomena, as well as 

the overwhelming of the philological and the transformation of some heads of 

orientalism into propaganda trumpets marketed to western culture. 

Key words: criticism, classic Islamism, Arkoun, Islamic thaught, Orientalism. 

يد. محمد ریاض الدقداق
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 : المقدمة  -1

أر�ون  محمد  تناول   �� املتأمل  هذا  1إن  بقيمة  و��  ع��  يلفيھ  الكالسيكية)  (اإلسالمية  لالستشراق 

ا�خطاب، و�جسامة دوره �� تقديم صورة عن الثقافة اإلسالمية للغر�ي�ن.  

ر �� إرساء تقاليد البحث العل�ي �� مجال الدراسات اإلسالمية وهو ما لم يتسّن  فلالستشراق فضل ال ينك 

�ان   ال�ي  لل��اث اإلسالمي  باملصادر األساسية  واملسلم�ن تدشينھ، قياسا بضعف صل��م  العرب  للباحث�ن 

التنقيب   منا�ج  إ��  افتقارهم  عن  فضال  علميا،  تحقيقا  محّقق  غ��  منھ  واملنشور  منشور  غ��  معظمها 

 والتحقيق ال�ي �انت بحوزة املستشرق�ن.

 �� زهدوا  الذين  املسلم�ن  لنظرا��م  ومؤاخذة  نقدا  �ستبطن  املستشرق�ن،  بمجهود  االع��اف  هذا  إّن 

ملاذا �ان ينب����م أن يحرصوا ع�� اإلقبال عليھ وتحقيقھ ونقده فـ "  االهتمام ب��ا��م، وا�حال إنھ �ان حرّ�ا 

اقية �� القرن التاسع عشر (�ا�جمعية اآلسيو�ة �� فر�سا) (...)ل�ي  علينا أن ننتظر ا�جمعيات اال  ستشر

من   الكالسي�ي  الفيلولو��  أخرجها  لقد  خلدون؟  ابن  كمقّدمة  الك��ى  صوص 
ّ
الن �عض  تحقيق  يتّم 

العر�ي واإلسالمي طيلة عدة   العالم  أنظار  �عد أن غابت عن  التداول  النسيان ووضعها تحت  غياهب 

وهو    فلالستشراق،2قرون اإلسالمي،  ال��اث  نصوص  من  الكث��  عن  الغبار  نفض   �� محوري  معر��  دور 

الوهن   �عا�ي  ف�ئ  ما  الذي  العر�ي  نظ��ه  ع��  الغر�ي  واأل�ادي�ي  العل�ي  التفوق  �عكس  جليل  مجهود 

 .وهو ما عّ�� عنھ أر�ون بتحّسر  3والقصور 

األبحاث   تجاهل   �� �ستمروا  أن  املسلمون  �ستطيع  ام 
ّ
الناحية  حت من  تجديدا  و  خصو�ة  األك�� 

ام  
ّ
االستكشافية املعرفية قصدت بالطبع أبحاث العلماء الغر�ي�ن الذين يدعو��م باملستشرق�ن (..) حت

العر�ية أو اإلسالمية   ��ملون أو يمّرون تحت ستار من الصمت أو يحذفون �ليا من الساحة الثقافية 

م .4؟" �حظة  االستشراقية،  ال�حظة  تبدو  مكتسبات  إذن  عن  اإلعراض  ألّن  عندها،  ف 
ّ
التوق ينب��  ركز�ة 

ة، من شأ��ا  
ّ
االستشراق العلمية واملعرفية لھ �لفة باهضة، ليس أهو��ا، السقوط �� نزعة تبسيطية مخل

حيث  ال��اثية  املفاهيم  من  للكث��  فهمنا  �عيق  االستشراق    أن  عن  م 
ّ
نت�ل أن  اليوم  ممكنا  �عد  "لم 

نف كنا  كما  و�دان��م  واملستشرق�ن  رفضهم  أجل  من  وذلك  العشر�ن  القرن  من  السبعينات  ح�ى  عل 

للدراسات   األعمال ا�خصصة  أهّم  ب��جمة  نقوم  أن  علينا  يجب  بل  العل�ي،  إنتاجهم  ع��  واالع��اض 

ركون -1
ٔ
سيس 2010-1928( ،محمد ا

ٔ
خذ بناصية المناهج النقدية الحديثة، له الفضل في تا

ٔ
) مفكر جزائري، اهتم بالفكر اإلسالمي، ا

عماله: الفكر اإلسالمي، قراءة علمية ، الفكر اإلسالمي، نقد  واجتهاد، تاريخية الفكر العربي 
ٔ
هم ا

ٔ
مجال اإلسالميات التطبيقية، من ا

 حرير الوعي اإلسالمي . اإلسالمي، حين يستيقظ اإلسالم، ت 
ركون -2

ٔ
وروبا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادة الهيمنة، محمد ا

ٔ
 .66 -65ص ص  ،2001دار الساقي، ، إالسالم، ا

وروبية، عبد اإلله بلقزيز،  -3
ٔ
، 2017، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط نقد الثقافة الغربية في االستشراق و المركزية اال

 . 175ص 
ركون -4

ٔ
- 54صص2004، بيروت، دار الطليعة،3هاشم صالح، ط تع:، كيف نفهم إالسالم اليوم، قضايا في نقد العقل إالسالمّي  ،ا

55. 



ركون
ٔ
 د. محمد رياض الدقداقي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقد إالسالميات الكالسيكية عند محمد ا
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اإلسالمية وال�ي ينتجها هؤالء املستشرقيون األ�اديميون بالذات . وذلك ل�ي نتمكن من مناقش��ا ع��  

 .1عية، ال ع�� أساس إيديولو�� عقائدي"أسس علمية موضو 

 علی الخطاب اإلشتراقي:   مؤاخذات أرکون  -2

عن البيان أّن ا�خطاب االستشرا�� هو سليل ا�حضارة الغر�ية وأحد منتجات فكرها، وهو إ�� ذلك  ّ◌ غ�ي

الذي وسم الو�� الغر�ي بميسمھ منذ القرن السا�ع عشر، آية ذلك أنھ قصر اهتمامھ    سليل امل��ع العلموي 

ع�� ا�ح�� العالم من الثقافة اإلسالمية ضار�ا �حفا عن جوانب أخرى تزخر ��ا هذه الثقافة، أي القطاع  

 الهام��ي وغ�� الرس�ي فضال عن امل�ّون غ�� العقال�ي.

�ستيمية الهائلة  إ�� عدم استيعابھ للمتغ��ات اإل  ستشرا�� مّردهإّن هذا ا�خلل الذي �ع��ي ا�خطاب اال 

ف ف��ا جهازا مفاهيميا  
ّ
ال�ي طرأت ع�� تار�خ األف�ار وال�ي برزت أك�� ما برزت �� أعمال ميشال فو�و وال�ي وظ

والنظام   وا�حفر�ات  القطيعة  مصط�حات  فيھ  تحضر  والتماسك،  اال�ساق  من  الفت   
ّ
حظ ع��  جديدا 

 �ستيمية. إلوا�خطاب وا

اإل   وتار�خ  األف�ار  تار�خ   �� النظر  إعادة  ع��  املفاهيمية  الطفرة  هذه  ساعدت  والنظم  وقد  �ستيميات 

 . 2املعرفية امل�ونة للثقافة ع�� �ش�لها التار���

لقد أفرزت غر�ية الرؤ�ة االستشراقية عن ا�جال ا�حضاري اإلسالمي واملتقوقعة ع�� الن�عة العلمو�ة 

املوضوعية واألمانة والدقة والعلمية، معرفة "باردة" باإلسالم، منقطعة عن املعيش اليومي    بدا�� مراعاة

 
ّ
ة  الذي يكّيف �عامل املسلم�ن مع تلك النصوص. لذلك تنبھ أر�ون إ�� ضرورة تال�� مطّبات االخ��الية ا�خل

ت ع��   
ّ

وحث اإلسالمي،  العر�ي  الثقا��  الرصيد  مع  املستشرق�ن  �عامل  وسمت  االهتمام  ال�ي  نطاق  وسيع 

فة ملفهوم املعيش، و�� أش�ال التعب��  
ّ
بالتجر�ة الثقافية اإلسالمية، آخذا �� االعتبار مختلف األ�عاد املؤل

 
ّ

ق األمر �شعوب تفتقر إ�� ثقافة املكتوب كما هو الشأن بالنسبة إ�� األمازيغ، فضال  الش
ّ
فا��، خاّصة م�ى �عل

� من خاللها صالت القر�ى ب�ن الفكر الدي�ي والثقافة الشعبية وهو  جر�ة اليومية ال�ي تعن معطيات التّ 
ّ

تج�

الفكر اإلسالمي   �� تمثيل  أو أحقّيتھ  يّد�� احت�ار ا�حقيقة  الّرس�ي الذي  الدي�ي  �� ا�خطاب  ر 
ّ
ما ال يتوف

ثر  لذلك انصّب اهتمام صاحب "نقد العقل اإلسالمي" ع�� البحث �� أ  والتجر�ة الدينية للمسلم�ن عموما.

ال�ي �س�ّى  بالكيفية  ابتغاء اإلحاطة  التار�خ  �� و�� املسلم�ن ع��  �� نحت صورة اإلسالم  التعليم الشفوي 

ل    دراية�جموعة �شر�ة أمّية ال  
ّ
لها بالعر�ية وال بالعقل الكتا�ي املنتج لها، أن تفهم الو�� ومرحليتھ وأن تتمث

 .3مفاهيمھ األساسية

 
ركون -1

ٔ
ن من التفسير الموروث ٕالى تحليل الخطاب الدينّي  ،ا

ٓ
 . 8ص، 2005، بيروت، دار الطليعة، 2، تع: هاشم صالح، ط القرا

 .23- 22صص. 2005، بيروت، المركز الثقافي العربي، 3ع: سالم يفوت، طت حفريات المعرفة،  ،ميشال فوكو -2
ركون،  ،راجع، نبيل فازيو -3

ٔ
، بيروت، منتدى المعارف،  1طإالسالميات التطبيقية، هاجس التنوير، مدخل ٕالى مشروع محمد ا

 .34-33صص، 2017



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)146( 

القبائل ا�جزائر�ة،   �� منطقة  بال أر�ون يوم عاين بنفسھ وضعية اإلسالم  لقد شغلت هذه اإلش�الية 

م القرآن �� كّتابھ و�عّرف ع�� الثقافة اإلسالمية �� مناخ ي�اد ينعدم فيھ التعليم  
ّ
مسقط رأسھ، حيث �عل

ة جّدا عن تار�خ الو�� وأصبحت �� متناو الكتا�ي، حيث  
ّ
ت ��خة مبسط

ّ
ل املؤمن�ن األمي�ن الذين  "�ش�ل

والكتابة منذ أن �انت املذاهب التقليدية قد أخذت تقّدم املواعظ املش�لة من مبادئ    ال �عرفون القراءة

ينب��   الذي  وما  بھ  اإليمان  ينب��  الذي  ما  للمؤمن  تقول  مبادئ  و��  موجزة،  سهلة،  �سيطة، 

اإلسالمي �أندونيسيا والص�ن و�فر�قيا حيث ال  حب ع�� مناطق أخرى �� العالم  �والصورة ذا��ا تن.1نبذه"

"عالقة مع هللا أو محمد   إذ تقيم تلك الشعوب   عامل مباشرة مع األصل العر�ي للقرآن،�ستطيع املسلمون التّ 

العالقة  تلك  ��ج   �� وتتوّسل  كما  القص��ة،  القرآن  لسور  شعائر�ة  لتالوة  تكرار  خالل  من  القرآن  أو 

تروي قصص املالئكة واألنبياء الذين نقلوا الو�� أيضا. وهذه ا�ح�ايات تح�ى  ا�ح�ايات األسطور�ة ال�ي  

الذي  وال شّك �� أّن إهمال هذا ا�جانب الشفوّي .  2شفهيا لألطفال والبالغ�ن بالل�جات ا�حلية والوطنية"

ية، �ان يمكن�عّد أحد أعمدة الثقافة الشعبية، قد فّوت ع�� االستشراق ولوج حّ�� هام من الثقافة اإلسالم

مفكر فيھ �� هذه الثقافة.
ّ
   أن �سعفھ باكتشاف جز�رة الال

ّ
ھعالوة ع�� ذلك، لم ينل املعيش غ�� املكتوب حظ

�م زهدوا �� رصد  من االهتمام. فبقدر ما حرص املستشرقون ع�� التعاطي مع املدونة الرسمية املغلقة، فإ�ّ 

يومية ب�ن الناس �� املساجد  تمثل ا�جتمع للدين كما تجسدها حرارة اللقاءات ال 

ين وقد استحالت تدّينا، أي  واالجتماعات واملدارس وا�جامعات و�� نطاق األسرة، أي رصد تمظهرات الّد 

د باإلسالم وهو ما �عطي صورة أدّل وأعمق عن  ممارسة �شر�ة مح�ومة بفهم مع�ن و�منسوب و�� محّد 

اد من تطبيق املنا�ج التار�خية الفيلولوجية عليھ، حيث  ال��اث اإلسالمي، قد استف   اإلسالم.وال ر�ب �� أّن 

"ينب�� أن �ع��ف ملن�جية القرن    عمقت معرفتنا بھ أل��ا تجاوزت ما بلغتھ القراءات التقليدية اإلسالمية إذ 

ل��ا��م   بالنسبة  أّ��ا أثارت مشا�ل أساسية لم يجرؤ املسلمون أنفسهم ع�� إثار��ا  التاسع عشر بم��ة 

.) العقائدية ..ا�خاص  "املن�جية"  و��ن  للمستشرق�ن  التار�خية  املن�جية  ب�ن  وا�ح  تفاوت  هناك   (

ع�� مزاياه، ال يخلو من مطاعن    ،هذا املن�ج  بيد أّن .3التبجيلية السائدة من جهة املسلم�ن التقليدي�ن"

الفيلولوجية من    "محصورا بالتار�خ للوقائع ا�خام لل��اث أو استعاد��ا عن طر�ق املن�جية  بدليل أنھ ظّل 

لذلك فات ا�خطاب االستشرا�� أن يطرح اإلش�اليات املركز�ة املتعلقة با�خطاب    .4نحو وصرف ومعاجم"

. فمعضلة االستشراق ت��ز صر�حة ��  صلة بت�ّون النّص و�نيتھ وشرطيتھ التار�خية وغ��ها من املسائل املتّ 

ورفعها إ�� املستوى التمثي�� ومحاولة كتابة تار�خ اإلسالم    اخ��ال تار�خ اإلسالم �� نصوص كالسيكية �عي��ا

 .5من خاللها فيما ال �عدو هذه النصوص أن ت�ون س�ونية

ركون -1
ٔ
ن ،ا

ٓ
ثور ٕالى تحليل الخطاب الديني، القرا

ٔ
 .18ص : من التفسير بالما

 .18ص ،نفسه -2
ركون، -3

ٔ
وروبا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادة الهيمنة،  ا

ٔ
 . 184-183ص صإالسالم، ا

ركون، -4
ٔ
خر للفكر إالسالمي،  ا

ٓ
صيل: نحو تاريخ ا

ٔ
صولي واستحالة التا

ٔ
، بيروت، دار الساقي،3تع: هاشم صالح، ط الفكر اال

 . 30.ص2007
وروبية،  -5

ٔ
 . 176ص ، 2017، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط بلقزيز، نقد الثقافة الغربية في االستشراق و المركزية اال



ركون
ٔ
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الفكرة واملفهوم،  �� مصادر  الفيلولوجية، وقوفها عند مستوى الوصف والتدقيق  ومن هنات املقار�ة 

عرفتنا بتطور األثر املكتوب وتار�خھ  وهو مجهود ول�ن يبدو محمودا �� مجال التحقيق و�� توسعة نطاق م

ھ يحول دون تطو�ر مستوى إدراك املادة املدروسة واستيعا
ّ
الوجوه اإلش�الية    باالصطال�� والدال��، فإن

ا�ختلفة ال�ي تنطوي عل��ا أو ال�ي يمكن إلقاء الضوء عل��ا واستش�الها. ف�ي من�جية مبتورة وتفتقر إ�� أفق  

لفكر من مستوى املعلومات إ�� مستوى املعرفة الذي ال يتحقق من دون تفكيك  معر�� اقتحامي ينتقل بھ ا

 .1املادة املدروسة

أّما أسطع مظاهر القصور �� املن�ج الفيلولو��، ف�ي تلّبسھ بموقف إيديولو�� يخفي نفسھ �� سلوك  

 
ّ
ية وموضوعية ال ينظر  ر ب�ن الثقافات و�� عالقات تار�خعل�ي وم���� حيث �شّدد ع�� جدلية التأث�� والتأث

 
ّ
حق تحت سلطان  إل��ا من وجهة نظر بديلة تفاعلية، و�نما من حيث �� عالقات أحادية �عاقبية، يقع ف��ا الال

ابق فتستحيل هذه النظرة التار�خية لألديان وللثقافات، أصولية محافظة، �عيد �ّل ��يء �� التار�خ إ�� الّس 

وتقتل التار�خ باسم التار�خ و��در الص��ورة باسم    د ظّل أو فرع،"أصل"، ف��ى �� املستجّد واملتحّول مجرّ 

 .2ا�جوهر الثابت

واملتأّمل �� مباشرة املستشرق�ن لل��اث الفلسفي العر�ي، �ستبّد بھ قناعة مفادها أّن هذه القراءة تنطوي  

� ع�� النصوص  ع�� قدر من العسف غ�� �س�� جّراء إمعان املستشرق�ن �� فرض مقوالت املن�ج الفيلولو�

� ذلك �� أعمال املستشرق فالزر(
ّ

). وهو ما جعلهم يقعون �� ذات املطّبwalzerالفلسفية العر�ية كما تج�

) �حظة قراءتھ للم�ن الفلسفي الرشدي.  ernest rinanالذي وقع فيھ أر�ست ر�نان (

ل التعب�� الثقا�� ال�ي ال  كما زهدت اإلسالميات الكالسيكية �� األنظمة الرمز�ة غ�� اللسانية، أي أش�ا

التأسيسية   ا�ح�ايات  �عب�� رمزي عن  يتضمنھ من أش�ال  املقروءة من قبيل ما  أو  املنطو�ة  اللغة  �عتمد 

ل�حقل الدي�ي وطقوسھ وكذا من أش�ال التعب�� املوسيقي والف�ي (املعمار، اللباس، بنية القرابة، ا�جسد  

الذي العقال�ي  با�خطاب  احتفالها  لقاء  الكالم  ...)،  وعلم  الفقھ  الرؤ�ة    أنتجھ  وسم  ما  وهو  والفلسفة، 

. �� املقابل، لم تنل القضايا الك��ى ال�ي يطرحها اإلسالم كمنظومة دينية رمز�ة  االستشراقية بميسم مثا��ّ 

اإلسالميات الكالسيكية    .لذلك بدا ألر�ون أّن 3اسوى نصيب زهيد من االهتمام. فظّل الهام��ي �سيا منسيّ 

�ستي�ي ا�خصب الذي قّدمھ ميشال  عفا ا�ستيميا الفتا، ألّ��ا لم �ستفد من الرصيد التنظ��ي اإل�عا�ي ض

 Michel foucaultفو�و (
ّ

"ال�لمات واألشياء"، حيث اهتدى فيھ أر�ون إ�� مفتاح    )، ال سيما �� كتابھ الفذ

ركون -1
ٔ
و غيره لكي يكشفوا عن: في هذا اإلطار يقول ا

ٔ
دبيات التاريخية إالسالمية، ككـتاب الطبري مثال ا

ٔ
ٕانهم ال يفككون اال

و الم 
ٔ
ي مذهب ينتمي (...)  محتواها االيديولوجي ا

ٔ
خذونها كما هي. بالطبع فهم يتساءلون هذا المصدر التاريخي ٕالى ا

ٔ
ذهبي، وٕانما يا

ركونلكن هذا ليس كافيا للكشف عن عالقة الخطاب التاريخي بكل المشروطية االجتماعية التاريخية في عصره. 
ٔ
، إالسالم، ا

وروبا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادة الهيمنة، 
ٔ
 .183صا

 . 178،-17، ص صنفسه ،بلقزيز -2
 .37صإالسالميات التطبيقية، فازيو،  -3
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ھ �ش�� إ�� دينامية غ�� واعية، لك��ا  أتاح لھ تحديد مقار�تھ ا�خاصّ 
ّ
بنيو�ة تم�� البحث والعمل الفكري  ة، ألن

 .1�� �حظة من �حظات التار�خ

محاولة إعمال مفهوم "اال�ستي�ي" �� فهم العقل اإلسالمي وراءها    وليس من لغو ا�خطاب التأكيد ع�� أّن  

معت��، ألنھ يتيح تب�ن �عض �غرات تار�خ األف�ار الذي اكتفى بدراسة ا�جانب الفكري من دون    غنم معر��ّ 

تتضمّ التج اقتحام مساحات معرفية  التّ ّرؤ ع��  لتار�خ  ن أش�اال من  املثالية  املقار�ة  تولها  لم  الثقا��  عب�� 

�ستحّق  ما  اهتماماألف�ار  من  عل��ا    .2ھ  قامت  ال�ي  النظر�ة  املبادئ  أّن  ا�جزائري  املفكر  عند  والرأي 

التّ  جاإلسالميات  اإلسالمي  العقل  نقد  ع��  أ�حا��ا  �ساعد  ال  اإلقليدية،  العوائق  ال�ي راء  �ستمولوجية 

التمسك بالبنية الداخلية للنصوص والتشبث بتار�خ    :�شوب خطا��ا وقد حصرها أر�ون �� مستو��ن هما

التمّس  خصوص  ففي  ا�خطي.  أن  األف�ار  االستشرا��  ا�خطاب  �عتقد  للنصوص،  الداخلية  بالبنية  ك 

وأن القراءة اللغو�ة قادرة ع�� استجالء تلك ا�حقيقة عندما تقوم بتحر�ا��ا    ،صوص ا�حقيقة �امنة �� النّ 

صوص فحسب، أر�ون �ع��ض ع�� هذا الطرح، العتقاده أن العقل ليس نتاج النّ   الش�لية املعروفة. لكّن 

موضوعيّ  معطى  ليست  ا�حقيقة  أّن  األملا�ي  كما  الفيلسوف  ذلك  د 
ّ

أك كما  تواصلية"  "حقيقة   �� بل  ا، 

و" هابر  بتحرّ ماس،  نقوم  عندما  السطح  وع��  نفسھ  النص  خارج  نبقى  املفردات    يخّص   هكذا  فقط 

واألسلوب" النحو�ة  والبنية  للنّص ،3والش�ل  الداخلية  بالبنية  التقليدية  فالتمسك  اإلسالميات  يجعل   ،

ه، �� ح�ن  فعليا خارج خطاب نقد العقل، ألن هذا النقد يؤدي بالضرورة إ�� تفكيك مفهوم ا�حقيقة وتذّرر 

�شّدد املعرفة االستشراقية ع�� ا�حقيقة الواحدة ال�ي تكمن �� األسلوب، لذلك ت�ّ�أ أر�ون من هذا املن�ج  

 .4الذي ينعتھ باألرثوذكسية

املعضالت بالنسبة إ�� االستشراق، إذ يمنعها من    أما التشّبث بتار�خ األف�ار ا�خطي، فهو بال منازع أمّ 

تجديد بني��ا العميقة للمعرفة وانتقالها إ�� مجال تار�خ أنظمة الفكر وهو ا�جال املع�ي بالبحث عن األصول  

أّن إصرار    
ّ
إال امتداد عهد زم�ي مع�ن.  العلمية ع��  أ�عاده وتفّرعاتھ  ب�ّل  إل��ا فكر ما  ال�ي يرجع  النظرّ�ة 

ميات الكالسيكية ع�� خطّية الفكر يبق��ا �� مستوى البنية السطحية، حيث ال ��تّم إال باملضام�ن  اإلسال 

�� غياب نقد جذري لألصول ال�ي تنتجها مّما يجعلها تتطابق مع     idéationال�ي كث��ا ما تتسّرب إل��ا املفاكرة  

 .5الفكر اإلسالمي التقليدي �� الكث�� من آلياتھ الفكر�ة

 
1 -Arkoun : Pour une critique de la raison islamique, Paris, Edition Maisonneuve et Larose, 1984, p46    

 38، صنفسهفازيو:  -2
3- Arkoun : lecture du Coron,  Paris ,  Albin Michel 2016., p20              

ركون، مختار الفجاري،  -4
ٔ
 . 26ص .2005، بيروت، دار الطليعة، 1طنقد العقل إالسالمي عند محمد ا

.ت.  -5
ٔ
ركون مثال المستشرق ا

ٔ
ن" في دائرة المعارف اإلسالمية، إذ لم يجد فررقا بين ما عرضه   يضرب محمد ا

ٓ
ويليش مصنف مادة "قرا

ن "هذا المستشرق وما عرضه المفسرون الت
ٔ
مخطط العرض هذا يذكرنا بمخطط كـتاب "إالتقان" الذي  قليديون كالسيوطي مثال، إذ ا

يناه عند السيوطي والذي يتركز على وصف
ٔ
يضا وجود ذلك االهتمام الذي را

ٔ
المعارف وجرد   استشهد به المؤلف (..) كما نالحظ ا

شكال التي صاغها الوحي في المصحف" المشاكل المتعلقة 
ٔ
 p20lecture du coron , , M . Arkounباال

ركون، 
ٔ
 . 27صوللمزيد، راجع، الفجاري، نقد العقل إالسالمي عند محمد ا
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ال��ابط  فالت  يتأّسس ع��  �ونھ ال  الكالسيكية، عالوة ع��  اإلسالميات  لھ  تتحّمس  الذي  ي 
ّ
ا�خط صور 

 
ّ
فإن التار���،  والواقع  األف�ار  ب�ن  التفك��  املت�ن  وطرائق  التعب��  أساليب  ب�ن  العميقة  لألواصر  يقيم  ال  ھ 

أنا أنظر إ�� جميع  ي يقول: " اه صاحب "نقد العقل اإلسالمي" الذوهو نقيض ما يتبنّ  ،ھالوزن الذي �ستحّق 

 دالعلوم ثم أعيد تركيب نظام الفكر الذي سا
ّ

ن�ي  �� زمنھ (الضم�� �عود ع�� الفقيھ) بالش�ل الذي يمك

عملھ الالهو�ي (أصوليا معرفيا). أقصد إعادة تقييم عملھ الالهو�ي بالقياس إ�� أنماط    ةمن موضع

 .1ل�ي ال يمكنھ أن يتعداهااملعرفة السائدة �� عصره و�م�انيات هذه املعرفة ا

وأشّد ما �عيبھ أر�ون ع�� أهل االستشراق أسلوب تقديمهم اإلسالم إ�� ا�جمهور الغر�ي ح�ن اخ��لوه ��   

"ا�جماعات األصولية" و�� "املتطرف�ن" أو �� ا�حجاب. وقد تلّقفت وسائل اإلعالم خطابا��م وأوسعت لهم  

 Bruno(  تيان إو�رونو    )illes KepelG(  ا�جال ل�حديث �� املوضوع �� مناسبات متكّررة ع�� غرار جيل كيبيل 

Étienne  (أمر هؤالء أهون من غ��هم  مع ذلك فو   ، حيث حّولهم اإلعالم إ�� "علماء" و"خ��اء" بتار�خ اإلسالم

من علماء اإلسالميات من ذوي القدم الرا�خة واملعرفة العميقة باإلسالم و�تار�خھ الدي�ي والثقا��. و�أ�ي  

الذي حاد عن جاّدة العلم  وانصرف إ�� إنتاج كالم    )Bernard Lewis(  لويس  ع�� رأس هذه ال�وكبة برنارد

إيديولو�� شديد االنحياز ضد اإلسالم واملسلم�ن، ع�� مقاس سياسات بلده والغرب عموما مستغال من�لتھ  

ينظر إ��    بدال من أناملرموقة و�صغاء السياسي�ن إ�� آرائھ فيما يتعلق باإلسالم والعالم اإلسالمي، ذلك أنھ "

املشا�ل السياسية واالقتصادية والنفسية واالجتماعية ا�حارقة ال�ي �عا�ي م��ا ا�جتمعات اإلسالمية  

"الهيجان"   هذا  و�نعت  فقط  اإلسالم  ع��  هّمھ  ز 
ّ

يرك نجده   ،" املسعور  "الهيجان  سبب  ويعت��ها 

�عا�ي م��ا ا�جتمعات اإلسالمية    بـ"اإلسالمي" بمع�ى آخر، فإنھ ��مل �ّل املشا�ل املادية ا�حسوسة ال�ي

وقد سمح لھ  .2و�سبب لها �ّل هذه االنفجارات العنيفة ل�ي يتمكن من أن يّ��م الدين �� أصلھ وجوهره

"تضادا مانو�ا أو ثنائيا، بل شيطانيا ب�ن اإلسالم والغرب  ذلك اال��ام بأن يصطنع مقابلة يقيم بمقتضاها  

 .3جوهره و�ش�ل أز�� بالسعار الهيجا�ي ضد الثقافة الغر�ية�عد أن يف��ض بأن اإلسالم مصاب �� 

لذلك يرى أر�ون أّن برنارد لويس قد ابتذل وظيفتھ كباحث وكمختص ضليع �� تار�خ اإلسالم الكالسي�ي،  

تحوّ  سياسية  أجندات  يخدم  داعية  وانصرف  أو  �حفي  مجرد  إ��  خاللها  هّم إل  تالوة  يديولو��  األبرز  ھ 

انتقائية مفتعلة و��� ازدواجية �� خطاب تجيي��ي وتحر� إ��  ��ي ضد اإلسالم، بل األد�� من ذلك نزوعھ 

ما ينطبق ع�� اإلسالم من أح�ام، ال ين�حب ع�� الغرب ح�ن ي�ون التعر�ف   املعاي�� غ�� مستساغة، إذ أّن 

ھ، بينما يمو سلبيا. فاملعادلة اإليديول
ّ
ة ملص�حة الغرب الذي يمثل ا�خ�� �ل

ّ
ّر  جية تبدو مختل

ّ
ثل اإلسالم الش

ھ
ّ
ر ا�جزائري باالستغراب نظرا إ�� غياب املوضوعية  4�ل

ّ
. لقد عّمقت هذه النظرة االستعالئية شعور املفك

 
ركون:  -1

ٔ
 . 238صالفكر إالسالمي، نقد واجتهاد، ا

ركون،  -2
ٔ
وروبا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادة الهيمنة، ا

ٔ
 .166صإالسالم، ا

 . 166، صنفسه -3
ركون  -4

ٔ
ن نذكر البربرية النازية والتوتاليتارية الستالينية والنزعات الفاشية لليمين  في هذا اإلطار يتساءل ا

ٔ
ليس من العدل ا

ٔ
"ا

مس والهيمنة  
ٔ
ن نذكر القمع االستعماري للشعوب باال

ٔ
ليس من العدل وإالنصاف ا

ٔ
وروبية عديدة؟ ا

ٔ
المتطرف في بلدان ا



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
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كتھ وهو    ،والن�اهة العلمية لدى معظم الباحث�ن الغر�ي�ن
ّ
وهو ما يفسر الن��ة االنفعالية املتشّنجة ال�ي تمل

كبت والوحشة وال�جز أمام قطاعات الرأي العام األورو�ي ال�ي  "أشعر باليرد ع�� برنارد لويس ومر�ديھ:  

ال �ستمع إال ل��نارد لويس وأمثالھ ألنھ �ع�� عن مصا�ح القوى املهيمنة أو "حقائق" ا�خطاب املهيمن ��  

 . 1الغرب

الدينية  إن الن��ة االنفعالية الطاغية ع�� ا�خطاب األر�و�ي، مرّدها إ�� سطحية املقار�ة الغر�ية للمسألة 

العدائية تجاه اإلسالم حيث ظّل و�� ا�جتمعات الغر�ية مس�ونا بصورة نمطية عن اإلسالم    ولإليديولوجيا

 
ّ
ا� سياقات   �� القرون  مّر  ع��  هذه  واملسلم�ن  وأف�حت  واملسيحية  اإلسالم  ب�ن  الصراع  باحتدام  سمت 

املنصرم القرن  منتصف  الوطنية،  التحر�ر  حروب  أيام  نفسها  عن  غداة  الصورة  الفتة  بصورة  وتأكدت   ،

الثورة اإليرانية وخاصة إّبان أحداث ا�حادي عشر من سبتم��، �� وقت تراجع فيھ  نفوذ التيار العل�ي ��  

الغرب �� ميدان دراسة اإلسالم وا�جتمعات اإلسالمية، حيث لم �عد املعرفة باإلسالم �سلك مسالك النظرة  

 .2القرن التاسع عشر وامتدت ح�ى ستينات القرن العشر�ن االستشراقية املتبّحرة ال�ي سادت خالل

نفسها االستشراقية  املعرفة  أن  اإلسالمي"  العقل  "نقد  صاحب  ارتقت    ،والّرأي عند  مستوى  عن  ول�ن 

ت �ستبطن �عض يقينيات املتخّيل الغر�ي عن اإلسالم، ذلك  
ّ
املعرفة العامية �� ا�جتمعات الغر�ية، فقد ظل

املستشرق�ن �سايرون الّسواد األعظم من الناس عندما �عزون سائر املشكالت السياسية واالقتصادية   أّن 

إ��   بھ  والتعا��  اإلسالم  ت�خيم  إ��  فيعمدون  اإلسالم.  إ��  اإلسالمية  ا�جتمعات  �عان��ا  ال�ي  واالجتماعية 

� �ل ��يء، و�� نظرة ال تار�خية  ��يء وع�� التدخل �  مستوى األلوهية من خالل حسبانھ قادرا ع�� فعل �ّل 

إ�� اإلسالم و��� ا�جتمعات ال�ي �عتنقھ أك��ي��ا دينا، وال�ي تختلف �� بناها التار�خية واالجتماعية والثقافية  

فح�ن يذهب �عض    ،3واللغو�ة األن��و�ولوجّية ع�� نحوال تقبل فيھ جمعا عشوائيا  تحت عنوان اإلسالم

الة قيام علمانية �� مجتمعات إسالمية ألن اإلسالم �� نظرهم ال يم�� ب�ن الدين  املستشرق�ن إ�� القول باستح

لطة الزمنية والسلطة  �م ال يتجاهلون تار�خ اإلسالم وما �شأ من تجر�ة الدولة من تمايز ب�ن الّس والدولة، فإ�ّ 

نت ع�� ا�خيال الغر�ي،  دون صورة نمطية راالدينية أو التجر�ة التار�خية ل��كيا ا�حديثة فقط، بل أيضا يردّ 

للعلمانية املعادي  املسلم  صورة  �عّز    .4و��  نادرت�ن  جرأة وصراحة  من  أر�ون  طرح محمد   �� ما  يخفي  وال 

ھ مس�ون بو��  ل  العثور ع�� نظ�� 
ّ
هما عند مجايليھ مّمن اهتّموا باإلنتاج الفكري للمستشرق�ن، أال ترى أن

 
م الغرب؟ فلماذا نّتهم جهة واحدة فقط وال نّتهم   االقتصادية المصرفية عليها اليوم؟ ومن

ٔ
عمال: هل هو إالسالم ا

ٔ
قام بهذه اال

خرى؟ 
ٔ
 الجهة اال
ركون، 

ٔ
وروبا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادة الهيمنةا

ٔ
 .168، ص إالسالم، ا

ركون  -1
ٔ
 . 168، ص نفسها

 .169 -168ص ص نقد الثقافة الغربية، عبد االله بلقزيز،  -2
ركون -3

ٔ
وروبا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادة الهيمنة، ، إالسالا

ٔ
 . 158صم، ا

ركون،  -4
ٔ
وروبا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادة الهيمنة،ا

ٔ
 127ص إالسالم، ا
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م اعتبارات  نقدي حاّد للموروث مع نزعة تار�خية �� الت 
ّ

فك�� تلتمس العذر املوضو�� للظاهرة املنقودة وتحك

روف لفهمها؟
ّ
 .1التار�خ والظ

��� أر�ون أهمّية القطيعة ال�ي أحد��ا ا�جهود الفكري االستشرا�� �� الو�� الغر�ي من �عب��اتھ الشعبية  

عوائق   بثالثة  اصطدم  ا�جهود  هذا  أن  بيد  السائدة،  نالتو�يد�ستمولوجية  إالعامة  من  يولوجية 

وحضور األغراض غ�� العلمية. �� قسم ال    موضوعيتھ و�� الن�عة املركز�ة الغر�ية والتعميم االيديولو��

 �س��ان بھ من أعمال املستشرق�ن. 

� أو�� آيات املركز�ة الذاتية �� عدم معاملة اإلسالم كدين بمثل ما �عامل بھ ال��ودية واملسيحية من
ّ

تتج�

سم النظرة إ�� اإلسالم بقدر غ�� قليل من التحق�� درس واهتمام، ح
ّ
"ال يزالون  والتبخيس حيث أ��م  يث تت

يأنفون من معاملة اإلسالم كبقية األديان األخرى و�خاّصة املسيحية وال��ودية. إ��م يأنفون من الّر�ط  

لذلك لم يخف .2ألديانبينھ و�ي��ما (...) و�� معظم األحيان ال يذكرونھ أو ال يدمجونھ داخل مجال تار�خ ا

ر ا�جزائري حسرتھ ع�� ما اعت��ه كيال بمكيال�ن �� أعمال املستشرق�ن تجاه الديانات الثالث، حيث  
ّ

املفك

ي��ز املن�ع العل�ي صر�حا عند مباشرة املوروث ال��ودي املسي��، بينما يط�� املن�ع ا�حافظ الوصفي ع��  

 ت��يرهم اال
ّ
كتفاء �عرض معطيات ال��اث اإلسالمي بلغات االستشراق الك��ى  مباشرة املوروث اإلسالمي. أما

(األملانية، األنقل��ية، الفر�سية) بدعوى لزوم ا�حياد واملوضوعية، فيخ��ى أن ي�ون خلفھ و�� �ستصغر  

.3شأن اإلسالم كموضوع للمعرفة العلمية أسوة بال��ودية واملسيحية

طورة عن عائق املركز�ة األورو�ية فيتمثل �� التعميم غ�� العل�ي  أما العائق املعر�� الثا�ي والذي ال يقل خ 

والثقافية املوروثة ذات الصلة باإلسالم،    وغ�� التار��� وت��ز أمارتھ عند التطرق إ�� الظواهر االجتماعية

خصوصة   ذات  اجتماعية  ظواهر  و��ن  وعقيدة  دينا  اإلسالم  ب�ن  ا�خلط  املستشرق�ن  عند  يندر  ال  حيث 

ال تقبل إخراجها من سياقا��ا �� النصوص الرسمية، أل��ا تحيل إ�� تمثل للدي�ي يلتبس ب�ل شواغل  تار�خية  

، أل��ا 4اليومي
ّ
ت مقصاة، مبخوسة ا�حظ

ّ
. والقول عينھ ينطبق ع�� التعي��ات الكتابية غ�� الرسمية ال�ي ظل

شكيل و�� جم�� مفاده أ��ا  لم تحظ باع��اف ا�خطاب الس�ي الرس�ي. حيث نجحت املنظومة السنّية �� � 

ركون في هذا السياق:  -1
ٔ
خذوايقول ا

ٔ
ن تا

ٔ
رجوكم ا

ٔ
قول بكّل صدق وتواضع لزمالئي المستشرقين والمراقبين الغربيين ا

ٔ
ن ا

ٔ
وّد ا

ٔ
"ا

و   بعين االعتبار ضغط
ٔ
هدف ٕالى مخاصمتكم ا

ٔ
التاريخ الّراهن على إالسالم عندما تدرسون واقع المجتمعات إالسالمية. ٕاني ال ا

حوال ٕاهماال تاّما عندما  
ٔ
نكم تهملون ضغط الظروف وصعوبة اال

ٔ
الحظ ا

ٔ
و خوض معارك جدالية مفتعلة معكم ولكني ا

ٔ
محاربتكم ا

المسؤولين السياسيين الغربيين، عندما يتعاطون مع قضايا إالسالم فال  تحاكمون الوضع في البالد إالسالمية وكذلك يفعل كبار 
حد يقّدر الظروف (...)

ٔ
حد يرحم وال ا

ٔ
 ا
صبحت الّضحّية على يد   

ٔ
مور (...) ا

ٔ
صبح إالسالم مخيفا يهدّد الغرب ويتعّدى عليه. يا له من تناقض غريب وقلب لال

ٔ
وهكذا ا

دخلت بشكل عدوانيو فّج وتفكيكي ٕالى  
ٔ
صبحت الحداثة التي ا

ٔ
وسائل إالعالم الغربية عبارة عن قّوة هائلة، فاتحة ومدّمرة، وا

حوج ما  المجتمعات العربّية، عبارة عن خش
ٔ
نهم ا

ٔ
بة إالنقاذ الوحيدة لهؤالء المسلمين الجهلة الذين يرفضون نعيمها، بالرغم من ا

مور اختزالي جّدا وغير مقبول على إالطالق " نفسه، 
ٔ
.  127صيكونون لها. هذا الّتصّور لال

 . 172، صنقد الثقافة الغربيةبلقزيز،  -2
3 -Arkoun, Pour une critique de la raison islamique , p45 
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تمثل اإلسالم ا�حق أو الرس�ي املؤس��ي، وهو ما �ع�ي ضمنيا إقصاء ما عداها من ا�خطابات، أي باألساس  

ا�خطابان الشي�� وا�خار�� اللذين �جزا عن ت�و�ن رأس مال رمزي يمكن أن �عّول عليھ لتقو�ة الشوكة  

مركز الثقل، و�ان عمودها الفقري القرآن باعتباره نّصا  وحشد املؤ�دين. إذن، استأثرت العقيدة السنّية ب

بطا�عها   العقيدة  سمت هذه 
ّ
ا� لذلك  للقرآن،  إل��ا كمكّمل  ال�ي عادة ما نظر  مؤّسسا ومنظومة األحاديث 

املكتوب الذي منھ احتازت القدرة ع�� استيعاب الثقافات غ�� املكتو�ة وصهرها �� خطا��ا الكتا�ي �سبة إ��  

تاب.  مجتمعات الك

ولكن بدال من أن �عمل ا�خطاب االستشرا�� ع�� بيان مظاهر االستيعاب تلك �� التعامل مع األحاديث  

النبو�ة، فإنھ انخرط �� من�جية العلماء �� الّنقد التار��� قصد التثبت من �ّحة إسنادها مع إضفاء صبغة  

 فيلولوجية وتار�خانية �غاية فحص التش�ل التار��� 

وهو ما يث فضال عن تبّ�ن املنطق ا�حاكم لعملية تبو���ا وترتي��ا ضمن املدونات الك��ى،واللغوي لألحاد

ال �ساعد �� نظر أر�ون ع�� فهم األسباب ا�حقيقية ال�ي تقف وراء ظاهرة اكتساح العقل الكتا�ي �جاالت  

 العقل الشفا��، بل إ��ا تحصر فهم اإلسالم �� ح��ه الن��ي الضيق.

تدين   ال�ي  ا�جتمعات  عن  ا�جمع  بلغة  ا�حديث  التار���،  وغ��  اإليديولو��  التعميم  آيات  أظهر  ومن 

ا�خاص ��ا و�لباسها بدال    شعو��ا باإلسالم، وتجر�د ظواهرها من طا�عها التار��� واالجتما�� األن��و�وثقا��

تار�خي��ا ا�خاصة كظواهر من    . أضف إ�� ذلك، فإن فهمها ع�� هذا املقت��ى ��در1من ذلك لبوسا دينيا

ص نصيب    جهة ويسقط ما ب�ن ا�جتمعات اإلسالمية من تفاوت �� التطور وال��اكم من جهة أخرى.
ّ
مّما يقل

 دينية أو سياسية ال تار�خية وال واقعية. ة و�ؤدي إ�� اخ��اليّ  ،الطرح العل�ي �� دراسة تلك الظواهر

را ع�� االستشراق، فيتمثل �� خضوعھ ألغراض ال صلة لها  أما ثالث العوائق االيديولوجية وأفدحها أث

"�ستخدمون هيب��م العلمية �خدمة أغراض ال  بالبحث العل�ي، حيث الحظ أر�ون أن مستشرق�ن كبارا  

بالعلم لها  اللذين  .2"عالقة  إ�� برنارد لويس وجيل كيبيل  بالدرجة األو��  ول�ن تبدو هذه املالحظة موّجهة 

لالستشراق    اإليديولو��سات بلد��ما تجاه العالم اإلسالمي، إال أ��ا تنشد ف�ح اللبوس  بالغا �� خدمة سيا

� بالبحث العل�ي، مما يضفي قدرا من الوجاهة ع�� اال��امات ال�ي ما انفك
ّ
الذي بات أداة سياسية تتس�

لب تنكر  ال  ال�ي  العلمية  القيمة  من  الرغم  ع��  لالستشراق  يكيلو��ا  املسلمون  األعمال  الباحثون  عض 

 .3االستشراقية

 ال شك �� أن النقد األر�و�ي لإلسالميات الكالسيكية يؤكد ا�حاجة املاّسة إ�� انفتاح ا�خطاب االستشرا��

والتيشملت   العشر�ن  القرن  أواسط  منذ  اإل�سانيات  حقل  حققها  ال�ي  املعرفية  الطفرة  مكتسبات  ع�� 

عن  فضال  الدي�ي  االجتماع  وعلم  النفس  وعلم  االجتماع  وعلم  واألن��و�ولوجيا  �التار�خ  ا�جاالت  مختلف 

ركون  -1
ٔ
 . 126، ص، ، نفسها

ركون -2
ٔ
 .122، ص ، نفسها
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ركون
ٔ
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الستشراق متأتية من عدم  تطّور آليات تحليل ا�خطاب تطّورا أخرجها من ا�جفاف امل���� املوروث. فأزمة ا 

اندراجھ �� السياق املعر�� املعاصر الذي يحث ع�� �جر املسلمات واليقينيات نظ�� االنطالق من فرضيات  

مرنة تكّرس مبدأ النسّية. وهو ما من شأنھ أن يخرج املنجز الفكري االستشرا�� من السياج الدوغمائي الذي  

 ستشرق�ن ع�� تطو�ر منا�جهم. أعاقھ عن التطّور جراء إحجام جمهرة من امل

 خاتمة:  -3

وقد بدت نّزاعة من�عا حداثيا صر�حا متس�حة    ،هكذا �انت قراءة محمد أر�ون لإلسالميات الكالسيكية  

ال��ل من   يكّرس  جديد  تثاقفي  طور  تدش�ن   �� أمال  االستشراق  مات 
ّ
خ�خلة مسل يؤثر  مت�ن  نقدي  بنفس 

اء تطو�ر النظرة إ�� التار�خ اإلسالمي وقراءتھ قراءة موضوعية  املكتسبات املن�جية واملعرفية ا�حديثة ابتغ

ال�ي  املتشنجة  االنطباعية  ا�جاهزة واملواقف  ا�جامدة واألح�ام  االيديولوجية  املنازع  بھ عن  تنأى  منصفة 

اإلرث   مراجعة  ع��  يقبلوا  �ي  العرب  الباحث�ن  إ��  رسالة  و��  ال��اث.  هذا  ع��  متحاملة  أغل��ا   �� �انت 

 شرا�� مراجعة نقدية هادئة قصد رّد االعتبار إ�� التار�خ اإلسالمي ع�� أسس معرفية بحتة. االست
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 : العربي  ّسیاقلنسوّیة في الا

 وأبرز التحّوالت ،الّسیرورة التاریخّیة  ، ظروف الّنشأة

 
 

 

 

 

 : صملخّ ال

النسوّ�ة الّس   ارتبطت  تار�خيّ ��  بظروف  العر�ي  و ياق  ال�ّ �ة  والتّ سياق   �ضة 
ّ
املتع� ومسارهما  ،  �حديث 

املرتقبة. ا�حقيقّية  والّ��ضة  املأمول  الّتغي��  فواعل  من  فاعل  بمثابة  إ�� و  وأمست  مدخل  املقال  هذا   ��

 النسوّ�ة العر�ية والّتعر�ف بأهم مراحل تطورها واتجاها��ا ورهانا��ا الك��ى من منظور تار��� �عر�ف 

 �سو�ة عر�ية، فاعل اجتما��، ال��ضة، اإلصالح، التحديث، حقوق النساء، املساواة : ال�لمات املفاتيح 

 

 

Abstract : 

Feminism in the Arab context has been linked to historical circumstances and the 

context of renaissance and modernization and their faltering path, and has become an 

actor of the agents of the hoped-for change and the anticipated real renaissance. In 

this article, there is an introduction to the definition of Arab feminism and the most 

important stages of its development, trends and major stakes from a historical 

perspective. 

Keywords: Arab feminism, social actor, renaissance, reform, modernization, 

women's rights, equality 
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 : المقدمة  -1

 ،  وضوحا  اليوم  العر�ي   سياقالنسوّ�ة �� التزداد معالم  
ّ
 جوهرها �غي�� واقعو�ن بدت مشت

ُ
تة ف�ي فكرة

 
ّ
، �� السياق العر�ي  ال فقط ب�ن الرجال والنساء، بل إن جوهر النسو�ة  ،ساء وتحقيق املز�د من املساواةالن

ات ال�ي �عا�ي  �جميع الفئ  ا املرأة رمز ، وتحقيق املواطنة باعتبار  ةتحقيق املساواة االجتماعيّ منذ انبثقت، هو  

فخصوصية النسو�ة العر�ية �امنة �� أّ��ا عامل من عوامل تجديد البنية االجتماعية ��دمها    من التمي��.

 و�عادة بنا��ا، من بنية القبلّية وقيمها إ�� بنية املواطنة ع�� مسار ال��ضة املتواصل رغم العقبات. 

  
ّ
 سو�ّ وهذه الن

ّ
لها أسماء المعة وأخرى    ،عل االجتما�� والفكري ل عنصرا بارزا من عناصر الفة ال�ي تمث

 
ّ
�� قلب الصراع،  مات وجمعيّ �عمل �� صمت، ولها منظ ا�حر�ات وا�جمعّيات  و ات وجدت نفسها  �ّن لهذه 

حادات واألصوات النسائّية املفردة تار�خا، ولهذا الّتار�خ ماض قد ترك بصماتھ
ّ
سيان    ،واالت

ّ
وآخر أخفاها الن

ب ا�حفر ف��ا و 
ّ
رت بالنسوّ�ة الغر�ّيةو الّنبش ع��ا،  وتتطل

ّ
فرضّية هذا املقال، أن النسو�ة �� العالم العر�ي تأث

،�ا لم تبدأ ع�� أياد��م وحدهمولك�ّ  ،جال من املص�ح�نرت بإسهامات الرّ لكّ��ا ليست تقليدا أع�ى لها وتطوّ 

 
ّ
 و�ن

ّ
 هات هذه النسو�ة ال�ي تجّد �� املطالات أمّ ساء املنسيّ ما �انت الن

ّ
ساء وكرام��ن بحسب ما  بة بحقوق الن

ساء ولكّ��ا أيضا تأمل �غي��   ار�خ وأحوالھ وصروفھ.�سمح بھ ظروف التّ 
ّ
و�� �عب�� عن رغبة �� �غي�� واقع الن

واقع التمي�� نحو بنية اجتماعّية أك�� عدالة.  

   ـ�ع�ي ب  سنالو 
ّ
سو�ة العر�ية" شكال واحدا من أش�ال التعب�� الن

ّ
سقة  وال �  ،سوي "الن

ّ
ع�ي أيضا حركة مت

حركة النسوّ�ة  يجعل  العر�ية  البلدان  ب�امل  �سوي  و��  بوجود  نقّر  وال  العر�يات،  ساء 
ّ
الن ب�ن  ومت�املة 

تزال ال  العر�ية"  "النسوّ�ة  إن  بل  وللّتحديات  وللّرهانات  للّصعو�ات  تار���  ،مدركة  منظور  بداية  ،من   ��

  �� اجتمعت  وقد  والتطور.  ل 
ّ
��  2009التش� األمر�كية  ا�جامعة   �� عقد  مؤتمر  ضمن  و�سوّ�ات  باحثات 

وتّم فيھ اإلقرار بوجود حركة �سوّ�ة  . �حاولة تقييمها نظر�ا وعمليا وتمحور حول النسوّ�ة العر�ّية   .ب��وت

ينكرن أن 2. ومن جهة أخرى نجد باحثات1عر�ّية أصيلة، و�ن من دون وجود ش�ل �سوّي عر�ي وحيد شامل

ويعت��ن أنھ ال يمكن أن �عت�� النسو�ة العر�ية حركة    ،ي�ون التيار النسوي العر�ي كتلة من�جمة ومتآلفة

لل�لمة العل�ي  كذ�ورّ�ةتو   .باملفهوم  وداخلھ  النسوي  التّيار  خارج  من  �عوائق  ذلك  الباحثات  هؤالء  فّسر 

الّناشط�ن   وار��ان  و�رجواز���مإ ا�جتمع  حرّ���م  من  تحّد  تمو�الت  تحالفهم  ،��  شب�ات  توسيع  عدم  و��� 

وعالقا��م.  

فنحن �� هذا املقال �ستخدم �سوّ�ة �ش�ل عام لنعّ�� عن  ،و�جدر التنبيھ إ�� الفرق ب�ن �سوّ�ة و�سائّية

ى أن النسوّ�ة �� منظورنابمع� ، من مرحلة ما قبل النسوّ�ة إ�� املرحلة النسوّ�ة  مراحل تطّور الفكر النسوّي 

ساء ليتنظمن ضمن اس��اتيجية
ّ
 ،لنيل حقوقهّن   محّددة  �ش��ط الو�� ��ا و�ا�خلفّيات النظرّ�ة ال�ي تحّرك الن

 .  12، ص2012تجمع الباحثات اللبنانيات، بيروت،  -، مركز دراسات الوحدة العربيةالنسوية العربية رؤية نقدية -1

صفاء صابر خليفة، المشاركة المدنية للشباب والبيئة العربية: ست سنوات على تحليل الخطاب وتقييم الفترة الماضية، نموذج  - 2
ة في الحياة السياسية العربية، في:

ٔ
من والعمليات االنتقالية في امشاركة النساء في ال  مساهمة المرا

ٔ
عالم العربي، لسالم، اال

 .357-354، صص 2017نوفمبر  17-16بيروت،  مساواة،إيبرت / ، مؤتمر فريديريشمساهمة باحثات وباحثين
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الو��  �عّ�� بالضرورة عن حدوث هذا  تتّم �ش�ل واع أو غ�� واع ال  ال�ي  اليومّية  ساء 
ّ
الن فيما أن نضاالت 

و�ا�حاجة    إ��  با�خلفيات 
ّ
��التنظ ع��    م  مباشر  تأث��  أجل  من  النسائّية  ل�جهود  موّحدة  جامعة  حركة 

  �� استعمالھ  بدأ  "�سو�ة"  مصط�ح  أن  مقاال��ا  أحد   �� عبود  حسن  ذكرت  لقد  وحيوا��ّن.  حقوقهّن 

 
ّ
لهام املرزو�� ارتباط  إوقد فّسرت  .  1سعينات فيما �انت ال�اتبات �ستعملن قبل ذلك مصط�ح "�سائيات"الت

العر�ية و  سو�ة العر�ية بظروف التحديث املنقوص �� البلدان 
ّ
ب�ى لم �ستوعب �عد املعاي�� العقالنية  �الن

 
ّ
إ�� غياب إم�انّية �عر�ف لهذه النسوّ�ة العر�ّية ال�ي   ،حسب رأ��ا  ،ى ف التنمية أدّ والتطور املطلو��ن. فتخل

. ونحن نرى  2بط بالهيمنة و��ى االستغاللوجدت أمامها منذ �شأ��ا عقبات مضّعفة اقتصادية وعاملية ترت

 
ّ

فتساعدها التقنيات ا�حديثة ع�� التعب�� �ش�ل م��ايد عن    ،ار���ياق التّ م ف��ا الّس اليوم قوى �سائية يتحك

 ذلك التّ  ، و�ن ظّل توقها لتحقيق وجودها
ّ
 ا أمامها. ل عائقا حقيقيّ حديث املنقوص يمث

 اسا ع�� مفهوم فاعليّ ترتكز أس  3والنسوّ�ة �� املنظور العل�ي
ّ
الظلم    ف�ي الو�� بأّن   ،ساء وحرك��ّن ة الن

ساء ليسا مجّرد صدفة تار�خّية وال مش�لة ثقافّية أو جغرافّية أو قضية مرتبطة  
ّ
والتفرقة الواقع�ن ع�� الن

 بل أيضا توجد عوامل معّ   ،بالفقر وا�جهل
ّ
ساء وحدهن ويعا�ي م��ا  قدة مباشرة وغ�� مباشرة تقع ع�� الن

و�� ب�املھ.  عدم    مجتمع  إ��  �ش��  وسياسّية  اجتماعّية  العاّم حركة  ا�جال�ن  ب�ن  التاّم  الفصل  �ّحة 

   فا�حياة ا�خاّصة �� أيضا أمر سيا��يّ   ،وا�خاّص 
ّ
ساء بالزواج والطالق واالنجاب تؤث

ّ
ر  ذلك أن قرارات الن

 
ّ
الن الو��  و�تمثل  الدولة.   �سياسات 

ّ
الش  ��  سوي 

ّ
الن الواقع ع��  التمي��  بمش�لة  واإلدراك  نتيجة  عور  ساء 

 �ساء باألساس واال  ل�و��ّن 
ّ
ساء من هذا املنطلق. و�� حسب آمال قرامي "حركة سياسية  ل��ام بقضايا الن

ذات أهداف اجتماعية تحولت إ�� حركة اجتماعية ��دف إ�� استقاللية املرأة و�براز أهمية دورها �� ا�حياة  

 .4والدفاع عن حقوقها"

لفائدة النساء بتمكي��ن من  إن النسو�ة إذن �� األصل حركة سياسية غاي��ا إحداث �غي��ات اجتماعية  

،  سياق ال��ضة والتحديث ومسارهما املتع��� ولك��ا �� السياق العر�ي ارتبطت بظروف تار�خية و   ،حقوقهن

ولذلك يمكن عموما تقسيم    وأمست بمثابة فاعل من فواعل التغي�� املأمول وال��ضة ا�حقيقية املرتقبة.

وث �حظة الو�� النسوي أي تلك ال�حظة ال�ي أمسكت  هذه التيارات حسب مراحل التطور إ�� ما قبل حد

ف��ا املرأة العر�ية قلمها تنظ��ا ونقدا و�بداعا لتساهم بنفسها �� التعب�� عن احتجاجها وتوقها لتحطيم ب�ى  

دت السبيل النبثاق الو�� بضرورة إعادة النظر �� التار�خ  ة مهّ ت النسو�ة بمراحل مهّم وقبل ذلك مرّ   .التمي��

جهود النساء �� األقطار العر�ية    واإلسالمي من منظور �سوي لتمك�ن النساء من حقوقهن. ومع أّن العر�ي  

 

 . 357، بيروت، ص9حسن عبود، الخطابات المتباينة للنسوية واإلسالم، باحثات، الكـتاب  -1

مال قرامي، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة،  ة في تونس في القرن العشرين،الحركة النسائيالهام المرزوقي،  -2
ٓ
 .  2010ترجمة ا

 انظر التعريف في: دليل للدراسات النسوية النسالئية الشابة، نظرة للدراسات النسوية، -3
 https://nazra.org/sites/nazra/files/attachments/- 

مال قرامي، مقال  -4
ٓ
م استراتيجية لنيل الحقوق؟، فا

ٔ
ص   ،نقديةالنسوية العربية رؤية  ي النسوية اإلسالمية، حركة نسوية جديدة ا

367 . 
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   ،�انت متفاوتة حسب طبيعة البيئة والظروف
ّ
   إال

ّ
مراحل  ثالث  نا سنحاول إجماال ت�خيص تلك ا�جهود ��  أن

 إ�� يومنا هذا:   19بارزة امتدت من أواخر القرن 

 �� النسوي املرحلة األو��: إرهاصات الو  -

 املرحلة الثانية: �حظة التسعينات: انبثاق الو�� النسوي   -

 ة ة والثورات العر�يّ ما �عد الثورة التو�سيّ  ثالثة:املرحلة ال -

 المرحلة األولی: إرهاصات الوعي الّنسوي العربي:   -2

 : مرحلة المطالبة بالتّعلیم -2-1
 
ّ
بانبثاقها ضمن سياق فكر الّ��ضة واإلصالح وخطا��ما  سوي العر�ي  تمّ��ت املرحلة األو�� لت�ّون الو�� الن

املرأة وحر�ة  الوطنية  الوحدة  ب�ن  ير�ط  األو�� ،  الذي  األساسية  املطالب  ع��  ز 
ّ

م  ،  و�رك
ّ
التعل  �� ا�حق  أي 

واحتّد  والّسفور  ا�حجاب  قضايا  املرحلة  هذه   �� وطرحت  أساسا.  املعاصرة    والعمل  دعاة  ب�ن  النقاش 

و  ناز��(توالّتجديد واألصالة  األم��ة  إ�� دور  باإلشارة  املرحلة  لهذه  التأر�خ   �� ننطلق  أن    .ا�جمود، و�مكننا 

��ا ذلك من سعة االطالع    .�� العر�ية وال��كية والفر�سية واإلنجل��ية  ،لغاتأر�ع  ) ال�ي �انت تتقن  1914
ّ

ومك

ن��ا من   .ع�� آداب الشعوب األخرى، و�ان لوالدها مكتبة �خمة
ّ

أن ت�ون رائدة بإ�شاء أّول  و�شأت �شأة مك

روا بما �ان يجري فيھ من نقاشات
ّ
من بي��م قاسم أم�ن ومحمد عبده واالفغا�ي    ،صالون ارتاده كث��ون تأث

�� بوادرها األو��  الذين ساهمت ناز�� �� تحسيسهم  )  1908. فكتب قاسم أم�ن (تو��  1بالقضية النسائية 

ودعا ف��ما إ�� �عليم املرأة وحقها �� العمل وخاض �� قضية    جديدةتحر�ر املرأة واملرأة ا�:  كتابيھ الشه��ين

املرشد    وكتابھ)  1873(ت.  و�رزت �� هذه املرحلة كتابات أو�� مهمة لرائدين �الطهطاوي   ،ا�حجاب والسفور 

باحثات    فكما تقّر   وحاجة األّمة إ�� ذلك.  ،دعا فيھ إ�� الّتعليم ا�ختلط و�عليم البنات  2األم�ن للبنات والبن�ن

ساء مجّرد منفعالت بمبادرات املص�ح�ن   ،3�سوّ�ات
ّ
الن ال�ي تجعل  إ�� السردّيات األبوّ�ة  بنا االنتباه  يجدر 

 
ّ
ھ بإم�اننا العثور ع�� أدل

ّ
 األوائل �� ح�ن أن

ّ
   د أّن ة تؤك

ّ
�ن �عليما �� طفول��ن هة تلّق �ساء عديدات من طبقة مرف

   ،�� بيو��ن
ّ
رن �ش�ل مباشر �� تطور الفكر اإلصال�� واهتمامھ بأحوال النساء، كما حدث  واستطعن أن يؤث

 مع تأثر قاسم أم�ن با�حوارات ال�ي �انت تدور بينھ و��ن االم��ة ناز�� �� صالو��ا. 

(ت تيمور  كعائشة  �سائية  أقالم  النساء  قضايا  طرح  إ��  سبقتھ  فواز  1902.  وقد  ز�نب  واللبنانية   (

فوضعت األو�� كتابا �� القوامة وشروطها ومعناها، وكتبت الثانية تدعو �حر�ة املرأة وتدافع    ،)9141.(ت

الز�نبية" "الرسائل  عنوان  تحمل  الرسائل  من  مجموعة   �� حقوقها  كما  ،  عن  ا�حداد    تأثرأو  الطاهر 

 

حمد رجائي،  في:انظر ترجمتها  - 1
ٔ
 .113شخصية نسائية مصرية، سلسلة الموسوعة، ص  1000ا

عمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي، دراسة وتحقيق محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات، و الطهطا -2
ٔ
ي رفاعة رافع، اال

 .1977بيروت، 
 .103ص   النسوية العربية رؤية نقدية،رفت حاتم، ماذا تريد النساء؟ في يم - 3
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ماعية الصعبة �� د�ان  با�حوارات ال�ي �انت تدور بينھ و��ن النساء اللوا�ي يأت�ن �شتك�ن أوضاعهن االجت

و�ان قادرا حينئذ ع�� مراقبة معانا��ن عن كثب. وقد وصف صدى    .أحد املشايخ الذين �ان يجلس حذوهم

 .1وا�جتمع امرأتنا �� الشريعةتلك ا�حاورات واملعاناة �� قسم من كتابھ 

ص أهّم سمات هذه املرحلة األو�� إ�� التار�خ ال  ،إنھ ينب�� أن ننبھ
ّ

،  ذي لم يكتب و�قي منسياونحن ن�خ

عتمةع��   و��  صمت   �� �عملن  كن  بأسما��ن  ،�ساء  التار�خ  لنا  يحتفظ  ��جاع��ن  آولك��ن    ،ولم  ثرن 

وكّن أحيانا �� مواجهة تلك الب�ى   .وضاعها الباليةأو�عملهن الدائم �� تطو�ر األسئلة حول املرأة العر�ية و 

ب�ّل  ال�خصي   التقليدية  التجر�ة  لعبت  لقد  ومحاول��ن  جرأة.  بمن�ل��ن  النساء  و��  تطو�ر   �� مهما  دورا  ة 

وضعهن عراوي   ،تحس�ن 
ّ

الش هدى  طفول��ا  -فخّصصت   �� التمي��  عاشت  ��   ،ال�ي  التعلم  من  وحرمت 

باكرا  ،املدارس النساء    ،وزّوجت  بحقوق  للتحسيس  النساء    1908��    -حيا��ا  لتعليم  ا�جامعة   �� قاعة 

النسائي املصري � ��    .1923�  وتأسس االتحاد  جمعية    1966ونزعت هدى الشعرواي ا�حجاب، وأسست 

 
ّ
نظ لبنان  و��  اسمها.  ��  تحمل  الدين  ز�ن  نظ��ة  و�خلعھ  1928رت  وا�حجاب  �حظة مهمة    للسفور  و�انت 

بقضاياهن النسائي  الو��  تار�خ   �� النسائي  فارقة  ل�حراك  أو��  ببوادر  عموما  الف��ة  هذه  وتم��ت  برزت  أ. 

 هة قدرهن �� أحلك الظروف.قدر��ن ع�� مواج

وتؤرخ إلهام املرزو�� ل�حركة النسائية التو�سية بالعودة إ�� مرحلة ما قبل الثالثينات مش��ة إ�� أهمّية  

والذي أعلن انطالق   1929و 1924االحتجاج الرمزي الذي قامت بھ حبيبة املنشاري ومنو�ّية الورتا�ي سن�ي 

و�� املشاركة �� ا�حياة العاّمة. لقد ساهمت املرأة التو�سية �� تلك    الو�� النسائي بقضية ا�حق �� املساواة

ضّد  ا�حراك   �� التار�خّية  احتجاجية    الف��ة  رمز�ة  حركة   �� العمومي  الفضاء  إ��  ا�خروج  و��  االستعمار 

أعلنت معركة السفور ودلت ع�� قدرة النساء ع�� مواجهة تحديات ا�جتمع وأعرافھ وظروفھ االقتصادية  

بل �شا��ت �� هذه الف��ة التار�خية حركة    ،مر حكرا ع�� املصر�ات والتو�سيات فقطجتماعية. وليس األ واال 

بلدا��ن  �� االستعمار  مقاومة   �� ومساهم��ن  العر�يات  �السعودية    ،النساء  التقاليد  جامد  بلد   �� وح�ى 

. 2استطاعت املرأة �� هذه املرحلة أن �شرع بالتعب�� عن نفسها بالكتابة، و�شر لها �عض املذكرات واملقاالت

ولبيبة هاشم محررة    1918-1886حركة أدبية ساهمت ف��ا ال�اتبة ملك حف�ي ناصف    1911فقد ظهرت منذ

�� النساء العر�يات �� �امل البلدان العر�ية. وازداد االهتمام بما ينتجھ النساء  فتاة الشرق، وأثرت أيما تأث��  

 كتابھ "شه��ات تو�سيات".   1917فكتب حسن حس�ي عبد الوهاب �� تو�س ��  ،وما ي��عن فيھ

�سائّي  تحرك  بروز   �� تتمثل  املرحلة  هذه  ضّد   وخالصة  أو  االستعمار  ضد  احتجاجا  العام  ا�جال   ��  

و  ا�حّق التمي��  من  التعليم  ا�حرمان  عن    .��  املنبثق  واإلصالح  ال��ضة  فكر  النسائي  التحرك  هذا  ويساند 

وس��داد هذا الو�� قدرة ع�� التعب�� عن نفسھ وال��وز بالتقدم �� الزمن و�تطور    .السياق التار��� برمتھ

 الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 

 . الطاهر الحداد، امراتنا في الشريعة والمجتمع - 1
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ساء،    ش�ى األقطار العر�ية ح�ى األشّد لقد ظهرت بوادر الو�� النسوي ��  
ّ
تحفظا فيما يخّص حقوق الن

   ،و�ن �انت مواقف فردية أحيانا لغياب مشروعية ا�حديث عن تنظيم �سوي أو تيار �سوي   ،و��
ّ
ھ ال  فإن

يمكن التقليل من شأ��ا، وقد انتشرت هذه املوجة ع�� �امل أقطار البالد العر�ية، �� ش�ل �حف وكتب  

   .ومقاالت
ُ
 ّس وأ

ّ
للّد ست مجال  ت 

ّ
ال النساء بمواقفهن مثل تلك    .�ت كتب عديدة�ّ نساء وُح فاع عن  وصدحت 

ا�جامدة الب�ى  يقاومن  لسعوديات  النسو�ة  ب�ّل   ،املواقف  ذلك    و�حاولن  ومن  أصوا��ّن.  إيصال  �جاعة 

ألمثلة ال�ي غ�� ذلك من ا، و 19591النساء ناقصات عقل ودين �� مجلة قريش سنة    ع�� فكرة أّن   مقالة للردّ 

الب�ى ا�جامدة. ومن ذلك اقتحام الّسعوديات ملقاعد العلم    تركها لنا تار�خ الفعل النسائي ا�جبار املقاوم ل�ّل 

هذه املقاومة النسائية وحصول أعداد غف��ة    دة. وستثمر �ّل لط الدينية املتشّد والدراسة رغم معارضة الّس 

والتعليم   ال��بية  ع��  العر�ي  العالم  �ساء  ا�جامعة  وتمّس من  مراحل  إ��  التعليم   �� بالتدرج  �عضهن  ك 

 هذا الواقع ا�جديد ثماره �� التسعينات.   سيثمر �ّل  ،والدكتورا

 :ما بعد الحرب العالمیة الثانیة: المساھمة في حركات التحّرر -2-2
التحرّ  حر�ات   �� الفاعلة  والقوى  الصاعدة  النسائية  العر�ية  األصوات  الوط�ي،  انخرطت  وساهمن  ر 

ة �� هذه  و�� معارك االستقالل. وارتبطت رهانات الدولة الوطنيّ   والسيا��يّ   �ش�ل م��ايد �� ا�حراك النقا�ّي 

وتزامن    ،املرحلة بتحر�ر النساء و�عليمهن و�شر�كهّن �� بناء األوطان. وازدادت األصوات النسائية وضوحا

 البالد العر�ية.   ات �� جّل ة عديدة مع تأسيس ا�جمعيّ إصدار مجالت �سائيّ 

فقد تم��ت مرحلة الثالثينات وما �عدها بنشأة أو�� املؤّسسات الرسمية النسائية ال�ي انطلقت ع�� إثر  

   1936فتأسس ��    ،صدور �عض الكتب الرائدة وا�حراك املهّم 
ّ
  1945حاد النسائي اإلسالمي التو���ي واالت

 
ّ
للتمي�� أس   حاد املرأة األرد�ي الذي اهتّم ات البحر�ن للسيّ تأّس   1953اسا. و�� سنة  بالتصدي  نادي  دات  س 

   1965و��    .ملساعدة الفقراء و�عليم النساء املهارات األساسية
ّ
ل  تأسس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومث

الفلسطينية التحر�ر  منظمة  قواعد  من  الشعراوي تأّس   1966و��  .  قاعدة  هدى  جمعية  ودعت    .ست 

   1975العر�ية، و��    للمقاومة والدفاع عن القضايا
ّ
حاد النسائي العام باإلمارات للمطالبة بحقوق  تأسس االت

 
ّ
 ساء �� التعليم أساسا. الن

  ، لقد تم��ت هذه املرحلة بال��ام النساء بقضايا تحر�ر األوطان و�بدايات املطالبة با�حقوق السياسية

  1939ت ف��ا �ساء تو�سيات سنة  فخرجت النساء �� مظاهرات تنديدا باالستعمار كتلك املظاهرة ال�ي خرج

ساء الر�فيات مساهمة ك��ى �� معاضدة    12وقبض ف��ا ع��    ،�� باب سعدون 
ّ
  - الفالقة"امرأة. وساهمت الن

ملطالبة ا�ح�ومة بحقوقهن املدنية    1955وتجّمع النساء سنة    .5419و  5219بالبالد التو�سية ب�ن    املقاوم�ن"

ثمار   بإصدار مجلة األحوال ال�خصية بتو�س. غ�� أّن  1956سا�� �� جت هذه امل واملساواة مع الرجال. وتوّ 

هذه البذور النسو�ة املزروعة �� ا�جتمعات العر�ية لم تزهر �� �ل البلدان بنفس الوقت وال بنفس الدرجة،  

يتّم  لم  مثال  السعودية  سنة    ففي  إال  النساء  حقوق  بقضية  أصال  حّد   2003االع��اف  الباحثة    ع��  قول 
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فيما استطاعت    ،وتأخرت معھ م�اسب النساء  ،ودية هتون أجواد الفا��ي، وقد تأخر ذلك االع��افالسع

التو�سيّ  أن  النسوة  وا�حر�اتيات  ا�حقوق  من  املز�د  نحو  أشواطا  التحرّ   ،قطعن  من  املز�د  من  ونحو  ر 

النساء العر�يات    بلد عر�ي ظروفھ وأّن   ل�ّل   وا�حال أّن   ،األغالل. فلذلك ال يمكن ا�حديث عن حركة من�جمة

اللوا�ي بدأن تقر�با من نفس النقطة لم يصلن إ�� تحقيق نفس املنجزات �عد، ألسباب تتعلق بالسياسة  

 نوات.  الّس بمرور  قا وتفاوتا  واالقتصاد وا�حروب والقوى ال�ي �شد إ�� الوراء. وس��داد هذا الواقع النسوي تمزّ 

 لتسعینات:  المرحلة الثانیة: لحظة ا  -3

 :انبثاق الوعي النسوي والمطالبة بالحقوق السیاسیة  -3-1
 
ّ
باملفهوم االصطال�� مستقال النسوي  التسعينات الو��   �� البلدان    انبثق  �� جّل  القائمة  الّسلطة  عن 

وحاولت احتواء األصوات النسائية و�خضاعها لسلط��ا    ،ةالعر�ية. فقد صعدت �� هذه الف��ة الدولة القوميّ 

� يُ سو�ّ فنشأت  بنسو�ّ ة  السيا��يصط�ح عل��ا  تيارات اإلسالم  الف��ة  �� هذه  الدولة، وتصاعدت  وعلت    ،ة 

فعل ع�� هذا التنامي امل��ايد    فقد �انت بمثابة ردّ   ،ة ة التيارات النسو�ّ ف��ايدت فاعليّ   ،ال�حوة اإلسالمية

ساء وحقوقهّن لألسلمة الذي ��ّد 
ّ
 أساسا.  د ويس��دف الن

ة،  لنسو�ّ وهكذا فقد بدأت ا
ّ
ات ينفصلن عن الّسلطة القائمة ليحدثن أو�� املنظمات النسائّية املستقل

جنة النسائّيةفانفصلت �جنة سيّ 
ّ

وأّسست    .دات الوفد �� مصر عن حزب الوفد �سبب تجاهل الوفد آلراء ال�

   1978لهام املرزو�� سنة  إ
ّ
�عارض    ّي �سار   وصعد تيار �سوّي   .1985ة �ساء سنة  نادي قضايا النساء ومجل

��  الّس  القائمة. وتأّسست  التو�سيّ   1989لطة  الديمقراطيات  النساء  الدولة  ة متصّد جمعية  ية لسياسات 

وظهرت هذه ا�جمعّيات املناهضة للّ�حوة اإلسالمّية ولالستبداد �� ا�جزائر واملغرب كذلك،   ومستقلة ع��ا.

تأّسست ا�جمعّية الديمقراطية لنساء املغرب و�انت تا�عة �حزب التقدم واالش��اكية. وتأّسست    1985و��  

ة �عد إصدار قانون ا�جمعّيات سنة 
ّ
زت1989�� ا�جزائر جمعيات �سائّية مستقل

ّ
هذه ا�جمعّيات ع��   ، ورك

أمام   والنساء  الّرجال  ب�ن  املساواة  أجل  من  ا�جمعّية  ذلك  من  والنساء،  الرجال  ب�ن  باملساواة  املطالبة 

العر�ي   املغرب   �� املستقلة  ا�حركة  هذه  وامتدت  واملواطنة.  املساواة  أجل  من  ساء 
ّ
الن وجمعّية  القانون، 

عاملية ال�ي لعبت دورا �� التأكيد ع�� التالزم الضروري ب�ن خاّصة وازداد وع��ا بحضور فواعلها املؤتمرات ال

تو�س    �� املستقلة  النسائية  ا�جمعيات  هذه  وتمسكت  والّسالم،  اإل�سان  وحقوق  والتنمية  الديمقراطية 

 �� نفسها  فوجدت  الديمقراطية،  وقضايا  ساء 
ّ
الن قضايا  ب�ن  الّتالزم  هذا  عن  بالّدفاع  وا�جزائر  واملغرب 

السلفي من جهة واألنظمة السياسية ا�حاكمة ال�ي ضّيقت عل��ا وعطلت نجاع��ا من جهة  مواجهة الفكر  

 أخرى.  

واجهن    �� قيادة السيارة. لك��ّن   للمطالبة با�حّق   1990سنة  و�� السعودية �عالت األصوات النسائية   

 دة. كھ قوى دينية متشّد قمعا شديدا وضغطا تحرّ 

النسائّي  ا�حراك  شمل  تلّق وس أاملستقل    لقد  الذي  التعليم  من  استفادت  متعلمة  سنوات  اطا   �� تھ 

 
ّ
  أبرزهّن ،  مات والعامالتاالستقالل األو�� و�دأ �عطي ثماره، و�� تو�س �شطت مجموعات من النساء املتعل
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ّ
حاد العام التو���ي للشغل، و�جنة املرأة �� صلب املنظمة التو�سية للدفاع  �جنة املرأة العاملة صلب االت

�� األسا��يّ و�ان الّس   .ات طال�ن بم�اسب حقوقية نت من جامعيّ ساء الديمقراطيات ال�ي ت�وّ عن حقوق الن

لطة.  هو االستقالل عن الّس 

ة�سو�ّ مصط�ح:  ة تطلق ع�� نفسها  د التيارات النسو�ة وتنوعها، فنجد �سو�ّ �ت هذه الف��ة بتعّد لقد تم�ّ 

ةحوة اإلسالميّ آمال الّ�   �ا �ساء تصاعدت معهّن ظهرت تقر�با �عد الثورة اإليرانية وساهمت ف�  ،إسالمية

 
ّ

 ا يطلق عليھ با�حدود البيتيّ مّم   ،ينھ ثوابت دينية �ا�حجاب وغ��هن بما �سمّ تمسك
ّ
رت هذه الفاعلية ��  ة، فأث

الّ� تيّ  ��ّج ارات  باتت  ال�ي  واأل حوة  املبادرة  ع��  تح��ا  املنضو�ات  النساء  الفاعليّ ع  بزمام  النسو�ّ خذ  ةة 

صوصة، ثم ست��ز �سو�ة إسالمية لها �عد ثان غ�� إخوا�ي منطلقها مراجعة التأو�ل الذ�وري للنّ اإلسالميّ 

الدينية ومحاولة جعل اإلسالم متالئما مع العصر ومع االج��ادات املعاصرة. وتمّ��ت �� هذه النسو�ة أصوات  

املرابط �� املغرب وزهية جو�رو �� تو�س.  ة جديدة �أمينة ودود وأسماء  ة وتأو�ليّ دة تملك معرفة دينيّ مجّد 

النسو�ّ  �شعّ ونجد  ال�ي  العلمانية  تلك  ة  جانب  إ��  واستمرت  ويسار�ة  لي��الية  إ��  أيديولوجيا  بدورها  بت 

 التيّ 
ّ
االت  �� املتمثلة  الدولة  �سو�ة  املتصارعة  الدولة.  ارات  ترعاها  ال�ي  القومية  ا�جمعية حادات  وتمّسكت 

الديم للنساء  تحقيق  التو�سية  أّن  معت��ة  والدولة  الدين  ب�ن  بالفصل  و�املطالبة  العلمنة  ��ذه  قراطيات 

 بتحقيق العلمنة الضرور�ة.  
ّ
مطالب النساء �� الكرامة والعدل واملساواة ال يتحقق إال

، ونبعت  بدأت مرتكزة ع�� �عاليم اإلسالم وقيمھ�� العالم العر�ي  ة  النسو�ّ   أّن و�ذلك يمكننا أن نالحظ  

ثم أمست ذات طا�ع قومي مع صعود الدولة  هوم االج��اد الفق�ي نفسھ، ومن مرجعية فقهية ودينية،  من مف

إ�� �سو�ة إسالمية و�سو�ة علمانية مضاّدة.  ،القومية دت  ثم مع صعود ال�حوة اإلسالمية اف��قت 
ّ
وتول

د ع�� أصالة هذه  �سو�ة �� خضم الصراع التار��� من مخاض هذا ا�خطاب ال��ضوّي حول املرأة، وهذا ي
ّ

ؤك

ساء للّتغي�� ومن حصول الو�� لد��ن بحقوقهن املسلو�ة ومن  
ّ
التيارات الفكر�ة النا�عة من عمق حاجة الن

منظومة الفقھ ذا��ا ال�ي أتاحت لهّن بابا للتأو�ل والّتجديد. فالنسو�ة بذلك ليست غر�بة عن تر���ا وعن  

ساء وحاجا��ن. 
ّ
 مشاغل الن

 
ّ
تأث النسو�ّ لقد  أيّ   ةرت  العر�ي  العالم   �� انتشرت  ال�ي  اإليديولوجية  بالتيارات  رما  العر�ية 

ّ
فأمست  تأث  ،

 
ّ

ساهم ��  ذلك قد ولكن    ،ق مفاهيمهاو�عمّ  ،ي هذه االتجاهاتاللي��الية واملاركسية ومنتجا��ما الفكر�ة �غذ

ها معركة  أهمّ �شتيت ا�جهود النسائية و�ضعاف فاعلية هؤالء وخسار��ن الوقت ومعارك عديدة خض��ا،  

   �ّل   فيھ  املشاركة السياسية �� الوقت الذي أمست
ّ
عليم، �� التّ   ات قادرات ع�� املطالبة با�حّق ساء العر�يّ الن

 وتفاوض.  شّك  البسيط �� بداية القرن العشر�ن محّل  وقد �ان ذلك ا�حّق 

 
ّ
 قد  سوي  إن �حظة انبثاق هذا الو�� الن

ّ
ن الفكر اإلصال�� ومن  لت نقطة فارقة ب�ن النسو�ة املنبثقة ممث

دون أن ت�ون منبّتة عن    و�سو�ة لها أسس علمانية متأثرة بالتيارات الغر�ية  ،مفهوم االج��اد الفق�ي نفسھ

قلب    �� نفسها  العر�ي  املغرب  بالد   �� خاّصة  العلمانية  النسو�ة  فوجدت  النساء.  حاجيات  وعن  جذورها 

قوق اإل�سان.  الصراع السيا��ّي من أجل الديمقراطية والتنمية وح
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الّس  أدّ اختلفت  ثورات نجحت �سبيا وثورات  ب�ن  اختالفا شديدا  العر�ية  األنظمة  ياقات  إ�� سقوط  ت 

التّ والّد  وأمست  وا�جهول،  الفو��ى   �� ال�ي  خول  النسائيّ حديات  األصوات  ح�ّ تواجهها  أو  وتنظيما��ا  ىة 

 
ّ
الن الفرديّ مبادرات  القاسيةساء  العوملة  ا�جديد قواعد  العالم  هائل، فقد فرض سياق  �ش�ل  م��ايدة   ،ة 

ا�خاّص  ا�حديثة واقعها  التكنولوجيات  النسائيّ   وفرضت  ا�حر�ات  معا.  ا�حامل لشروط تطو�ر  ة وعرقل��ا 

وال الفاعالت  جهود  الضّ   ،فاعل�نفازدادت  ولتعّد وازدادت  الرق�ي  الفضاء  النفتاح  املعرقالت  غوط  د 

ة.ة والتكنولوجيّ ة واالجتماعيّ ة واالقتصاديّ السياسيّ 

النسائيّ  ا�حر�ات  أصوات  �عالت  ��ّد لقد  ال�ي  املكتسبات  ع��  با�حفاظ  تطالب  تو�س   �� الق��ة  ة  دها 

 واق��حت مؤّس   االنتقالية وتصاعد ا�حر�ات اإلسالمية ووصولها ل�حكم،
ّ
قسات الدولة نفسها مشاريع تتعل

2017ة، وأثار هذا املشروع الرئا��ي املق��ح �� عيد املرأة التو�سية سنة  بإلغاء التمي�� و�قرار املساواة التامّ 

والنسو�ّ   جدال النسائية  القوى  فن�لت  ورافض�ن.  مؤ�دين  ب�ن  واملدنيّ كب��ا  تطالبة  للشارع  واملتعاطفة  ة 

ث بحقوقها وتضغط ألجل املواطنة التامة.  ة وتتشبّ التامّ باملساواة 

 
ّ
وكذلك �� ا�جزائر �عد ا�حراك السيا��ي   ،ساء يطال�ن باملساواة �� املوار�ثو�� املغرب علت أصوات الن

ب�امل    2018سنة   النسائي  الصوت  ارتفاع  مالحظة  و�مكننا  التامة.  باملساواة  للمطالبة  الفرصة  تزايدت 

فأمست املرأة فاعال وا�حا بارزا تقود املظاهرات املناهضة للنظام كما حدث �� السودان   ،البلدان العر�ية

و�� مصر و�� ا�جزائر وتطالب بحقوقها السياسية واالقتصادية.  

 
ّ
الن أوضاع  والتحّد لكن  والتقهقر  الّصعو�ات  من  املز�د  �شهد  وسور�ا  �العراق  بلدان   �� ال�ي ساء  يات 

قد تجاوز��ا، ففي أثناء سيطرة تنظيم داعش ع�� العراق وجزء من األرا��ي    �� بلدا��ّن   إ�� نقطة كّن   �عيدهّن 

ھ
ّ
ساء تراجعا �لّيا، و�رزت ظواهر كدنا �عتقد أن

ّ
عود��ا للوجود،    من املستحيل  الّسور�ة شهدت حقوق الن

ساء  و   يز�ديات�الّس�ي واالغتصاب ا�جن��ي ا�جما�� املشروع الذي مورس ع�� األ 
ّ
الكردّيات وغ��هن من الن

الزوجات �عّدد  فعاد  النساء  حقوق  وتقهقرت  يخضعن.  لم  رمزي    ،اللوا�ي  عنف  مظاهر  عل��ن  ومورست 

النسو�ة العر�ية    وأّن   ،الوقائع تثبت أن حقوق النساء �� ��ديد دائم  وجسدي عنيف بال هوادة. و�ذلك فإّن 

 
ّ

� �� حياة النساء العر�يات.  قدم حقيقي ملموس �غ�ّ ن من تحقيق تال يزال أمامها عقبات مهولة لتتمك

تزايدت �� ف��ة �عد الثورات العر�ية ا�حر�ات    ومصر فقد أما �� بلدان كتو�س واملغرب وا�جزائر ولبنان  

ات الفعل من أجل املز�د من ا�حقوق والقوان�ن والتشريعات وتزايد آمال ا�حركة النسو�ة  االحتجاجية وردّ 

بلدة ��  ومن حر�ات خاصّ   ،ر للنساء من فرص ل�حراك السيا��ي وا�حقو��ر�ية ملا تيّس �� جل البلدان الع

وساهمت الثورات �� نقل النساء إ�� قلب    . كتو�س ال�ي ازدادت ف��ا ا�جمعيات واملنظمات النسو�ة وغ��ها

 فأثبتت  ا�حدث السيا��ي واملشهد اإلعالمي والعام.  
ّ
عب�� واالحتجاج  لتّ ساء قدرا��ن وكفاء��ن �� القيادة واالن

 
ّ

. التغي�� االجتما�� والسيا��يّ  �� دن إراد��ّن واملقاومة وأك
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�� ذلك ضغوط كثيفة إلقرار    ساعدهّن ��  ياق املتغ�ّ �� هذا الّس   ة بحراك مهّم ة السعوديّ �ت النسو�ّ وتم�ّ 

   ة �� اململكة وانفتاح اف��ا��يّ إصالحات اجتماعية جذر�ّ 
ّ

 غ�� ممكن التحك
ّ
اء ع�� االحتجاج  س م فيھ ساعد الن

والتثقف واملطالبة بحقوقهن، إضافة إ�� تزايد ا�حراك الثقا�� من �سوة أسهمن بأقالمهن    ،�هن�واملقارنة �غ

   عب�� عن همومهّن �� التّ 
ّ
ة تظلم  وا�ي يخضعن لسلطة مجتمع محافظ فيھ تراتبيّ وهموم النساء ا�خليجيات الل

 
ّ

 النساء. وتمك
ّ
الظ كقيادة السيارة وطرح مسألة الوالية والوصاية    ،املطالبفر ببعض  نت السعوديات من 

�� العمل والتمك�ن السيا��ي وا�حق �� االنتخاب. و�مكن أن �عت�� هذه النتائج ال�ي حقق��ا النسوّ�ة   وا�حّق 

لھ �� التسعينات من  ح�ن نقار��ا بما �عرّ   مهولة وعمالقة �� مستوى رمزّي   ،ع�� �ساط��ا  ،السعودية ضن 

 غضب وعقو�ا
ّ
 ت، و�مكننا أيضا أن �عت�� هذه الن

ّ
صال  سو�ة نموذجا لتأث�� ثورة التكنولوجيا ووسائل االت

التّ   ،الطر�ق ال يزال صعبا عس��ا  والتواصل االجتما��. غ�� أّن  حديات أمام �ّل النسوة العر�يات  وال تزال 

 مهولة.  

 : ة والرهانات الصعبة ة العربّیالخاتمة: مستقبل الحرکات النسویّ  -5

النسوّي رغم   ا�حراك  فواعل  ومن  العر�يات  النساء  من  املبذولة  ا�جهود  يمكن    العر�ّي   �ل  ال  املعاصر 

ة  ة الغر�يّ الشأن �� ا�حر�ات النسو�ّ هو  دة و�املفهوم العل�ي الدقيق كما  ة عر�ية موّح ا عن �سو�ّ ا�حديث حّق 

. فهذه  1حديث عما �عد النسو�ةإ�� ا�وصوال  خ لها بموجات أو�� وثانية وثالثة  وأرّ   ،ال�ي خضعت ملراجعات

 التيارات النسو�ّ 
ّ
س ع�� جمعيات  وتتأّس   ،ل كتال من�جمة ومتآلفة و�� �عمل �ش�ل فردّي ة العر�ية ال تمث

   ،مجهدة
ّ
نا "بحاجة �� الوطن العر�ي إ��  وتخضع للمتغ��ات السياسية لهشاش��ا وعدم صالبة أسسها. ولعل

 
ّ
�� شبھ  �عل الكث�� من زميالتنا  الهنديةم  النساء    ،القارة  افر�قيا وكذلك من  أرجاء آسيا و�لدان  و�� سائر 

 2ود واملهاجرات إ�� أورو�ا والواليات املتحدة"الّس 

ذلك  ،لكن عر�ية    ،مع  لثقافة  ساء 
ّ
الن هؤالء  انتماء  يحّركها  عر�ضة  �سوّ�ة  آمال  بوجود  ا�جزم  يمكن 

و�العرو�ة بالتار�خ  �عد عالق��ا  تحسم  لم  �عُد   لهو�ة،وا  إسالمية  تجّدد  األ   ولم  ببعضهم  عالقات  ف��ا  فراد 

ولم تحسم �عد عالق��ا بماض��ا و�مستقبلها، فما يوّحد هؤالء النساء العر�يات هو العراقيل اللوا�ي    ا�عض

األ  ب�ن  تمّ��  ثقافّية  بنية  �سبب  أمامهّن  دونّية مرتب��ّن يجد��ا  و�سبب  ��  وتردّ   فراد  االقتصادية  التنمية  ي 

  ي الّسيا��ي واالقتصادي امل�ّ�ر ت��يرا دينياوخضوعهن للفقر ولل��ميش والعنف �سبب هذا ال��دّ   ،بلدا��ن

 
ّ
 ي عورتھ القوان�ن. والذي �غط

سوة ومجتمعهن وقواه ا�حّية من تحقيق تقّدم ولو �س�يّ و�الّرغم من �ّل ما تقّدم، فقد 
ّ
 ،تمكن هؤالء الن

قاش العميق حول ا�حق ��  �� سياقة السيارة ودفعت التو�سيات ا�جتمع للنّ   فحازت الّسعوديات ع�� ا�حّق 

 
ّ
املتع� واألنظمة  ا�حتلة  األرا��ي   �� النساء  تزال  وال  املوار�ث   �� يقاومن  املساواة  متعّد أ�ة  من  صنافا  دة 

 

مال قرامي: ال توجد حركة نسوية في العالم العربي انظر حوارا مع-1
ٓ
، عوين https://aawsat.com/home/article/150616في ا

6/07/2019  . 
ة، الفكر النسوي ولغة الحركات النسائية العربية، النسوية العربية، رؤية نقدية، ص جين سعيد الم -2

ٔ
 .60قدسي، حقوق المرا

https://aawsat.com/home/article/150616
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األ  و��اوي  فلسط�ن   �� والقهر  واالستيطان  �االستعمار  وا�حكم    من التحديات  وسور�ا  ليبيا   �� والنظام 

العسكري �� السودان وا�حرب وا�جاعة �� اليمن.  

تيات هائلة ملواجهة امتحان التار�خ املعاصر، وقد استعّد البلدان العر�ية تفرض ع�� مواطن��ا تحّد  إّن 

 للّد   طبي��ّ   النساء �ش�ل تلقائّي 
ّ
��ى ملواجهة الثقافة  فو   م �� البلدان األقّل فاع عن ا�حياة وا�حقوق وللتنظ

شة والفساد والتمي��.  الذ�ور�ة والرأسمالية املتوّح 

�� ا�حصول ع�� حقوق ال تزال أمال �� بلدان عر�ية عديدة    امهوأمست ا�حركة التو�سية نموذجا لتقّد 

�عّد  الزّ كمنع   د 
ّ
الط وتنظيم  ا�حّق وجات  ع��  وا�حصول  السياسيّ   الق  واملشاركة  االنتخاب  وقوان�ن  ��  ة 

والتّ التّ  التو�سيّ مك�ن  مسؤولية  أمست  فقد  وهكذا  و ناصف.  بمراجعات  للقيام  عس��ة  النقد  �مباشرة  ات 

 
ّ
،د ومختلفة العر�ية معّق ة للعمل املستقب��. فواقع النسو�ّ الذا�ي والتمحيص ملعرفة الهنات وضبط خط

��ّج  جامعة  لهيا�ل  وجود  و وال   عھ 
ّ
شّك   ،مھتنظ بال  واعد  مستقبلھ  النّ ولكن  أجل  من  من  ،  للمز�د  ضال 

وكشفھ واملشاركة �� إحالل السالم وتحقيق التنمية العادلة    من العنف السيا��يّ   ا�حقوق السياسية وا�حّد 

   ،وا�خروج من الفوات التار���
ّ
الن ة وهذهساء العر�يات سوى ا�حصول ع�� مواطن��ن التامّ وليس مطلب 

   املواطنة
ّ
ات يحّد ��  الذي  املستقبل  برمّ جاه  العر�ية  األوطان  مستقبل  تحّق   ،��اد  املواطنة  فإذا  هذه  قت 

ة العر�ية هو �� حقيقةفمستقبل النسو�ّ   ،رت األوطانرت هذه املواطنة �عّس و�ذا �عّس   ،قت األوطانتحّق 

.فشّر  ا االمر متطابق تطابقا تاّما مع مستقبل األوطان العر�ية. إن خ��ا فخ�� و�ن شرّ 
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 المجتمع المدني کأفق للتفکیر  

 وکرهان حقیقي للتنمیة البشریة 

 
 

 

 : صملخّ ال

ع��   ال��ك��  مع  املد�ي  ا�جتمع  مفهوم  �ش�ل  أصول   �� البحث  البحثية  الورقة  املنظور  حاولت 

ا�خ��ات   من  التمكن  لألفراد  تتيح  ال�ي  املؤسسات  مجموع  باعتباره  املفهوم  تحديد هذا   �� السوسيولو�� 

فإن الوظيفة األساسية لهذا ا�جتمع إذا ما تمكن    ، . و�ذلكهاتوسط  واملنافع العامة دون تدخل ا�ح�ومة أو

والفعال القوي  والتنظيم  التمأسس  مرحلة  إ��  الوصول  واملواطن    ،من  الفرد  ب�ن  الوساطة  دور  لعب   ��

 مع إبراز أهمية ا�جتمع املد�ي �� تحقيق التنمية البشر�ة.  ،األعزل والدولة القو�ة مطلقة السيادة

 املغرب   الديمقراطية، السلطة، ملد�ي، التنمية البشر�ة،ا�جتمع ا ال�لمات املفتاح:

. 

 

Abstract: 

 The research paper attempted to research the origins of the concept of civil society 

with a focus on the sociological perspective in defining this concept as a group of 

institutions that allow individuals to gain access to public goods and benefits without 

government interference or mediation, and thus the primary function of this society if it 

is not able to reach the stage of cohesion and strong and effective organization.it is to 

play the mediating role between the individual and the defesless citizen and the strong 

and absolute sovereign state while highlighting the importance of civil society in human 

development. 

Keywords: civil society, human development, democracy, authority, Morocco. 
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 : المقدمة  -1

بدأ   الثمانينات عندما   �� السياسية واالقتصادية  النقاشات   �� املد�ي"  "ا�جتمع  �عب��  شاع استخدام 

وأمر��ا    وسط أوروّ�اخاصة ��   بالتش�ل من خالل حر�ات غ�� تا�عة للدولة تتحدى األنظمة االستبدادية،

التعب�� من املفاهيم ا�حديثة ال�ي تر�خت بقوة �� الفكر الديمقراطي. ومع    هذايعد  و الالتينية وشرقهما.  

أهميتھ واستخداما  ،تزايد  توظيفا  األك��  املفهوم  من    أض��  زاد  مما  مختلفة  وسياقات  عديدة  أ�عاد   ��

، النقدي ب إ�� حد كب�� إم�انية تناولھ  ضرورة التفك�� �� تأصيلھ النظري، وغيّ   َب َج �شوشھ واضطرابھ وَح 

بالنسبة إ�� ا�جميع وهذا    طر�قةمن املفاهيم األك�� إثارة للنقاش ألن داللتھ لم تكن محددة بنفس ال  فبقي

وتبنيھ من طرف    لھ  املتنوعةما يجعلھ م�حونا ومحاطا بالتباسات عديدة خاصة �� استعماالت املفكر�ن  

 مختلف التنظيمات ا�ح�ومية وا�حز�ية والنقابية.   

 : لمفهوم والداللة االشتقاقیة المجتمع المدني: ا  -2

يرجع الفضل �ش�ل مباشر �� انتشار اصطالح ا�جتمع املد�ي إ�� الكتاب املشهور املوسوم بـ "مقال �� 

سنة   ظهر  الذي  املد�ي"  ا�جتمع  ف��جسون    1767تار�خ  آدم  التنو�ري  االسكتلندي   Adamللفيلسوف 

Ferguson  )1817-1723  (نظر�ة  حيث الكتاب  هذا   �� الناحية    قّدم  من  اإل�سانية  تطور  مراحل  �شرح 

 :)1( التا��االجتماعية الثقافية وأقّر بوجود ثالث مراحل للتطور الثقا�� االجتما�� تتوّزع ع�� النحو 

 : �� املرحلة الوحشية ال�ي �ان يتصرف ف��ا اإل�سان وفق منطق الغر�زة ا�حيوانية.  املرحلة األو��-

: �� املرحلة ال��بر�ة ال�ي ظهرت ف��ا امللكية ا�خاصة حيث ظهر ا�جتمع التجاري القائم  املرحلة الثانية-

 .ع�� املص�حة الذاتية وتحقيق ال��وة

تحكمھ    مجتمع ذي ظهرت فيھ الروابط االجتماعية الراقية،  : �� مرحلة ا�جتمع املد�ي الاملرحلة الثالثة-

  وقدنظم سياسية حرة وغ�� مستبدة، ويسيطر ع�� الن�عات ال��بر�ة والفردية واألنانية،    هاألخالق، و�سود

لت هذه املرحلة ا�حضارة �� جان��ا املتمدين.  
ّ
 مث

�حات، أن يدرس خارج إطار  هو مقرر لدى الدارس�ن لعلم املصط   كما   ،ال يمكن ألي مفهوم/ مصط�ح

السياق التار��� الذي ت�ون فيھ و�شأ، وعليھ فاملعطيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية  

، لذلك نجد الباحث محمد الغيال�ي يقول بأن البحث ��  )2(تؤثر بالغ األثر �� تحديد مفهوم ا�جتمع املد�ي

بالنظر إ�� الطبيعة املعقدة واملتداخلة للتحوالت واالنتقاالت ال�ي جذور ا�جتمع املد�ي ي�اد ي�ون مستحيال  

و�ضيف قائال:   ،رافقت أعمال وجهود ترجمة النصوص التأسيسية للفكر الفلسفي والسيا��ي واالجتما��

تار�خ ا�جتمع املد�ي، �عد أطول وأقدم التوار�خ �لها. ذلك أن تحول املفهوم من لغة إ�� أخرى، وما واكب  

م السوسيوسياسية،  ذلك  السياقات،  مجمل  ملضام�ن  انتقال  التناقض   واملألىن  حد  والتعدد    بالّتنّوع 
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شديد   تار���  مفهوم  أمام  ا�حيثيات  هذه  �ل  إ��  بالنظر  يضعنا،  ومعقد،  طو�ل  تار�خ  ع��  والتنافر، 

ورغم هذه ا�حاذير    .)1(  واملعرفيةا�حساسية إزاء التعر�فات اإلجرائية وال�ي ر�ما تقلل من أهميتھ النظر�ة  

اال�ستمولوجية ال�ي أبداها الباحث محمد الغيال�ي فإن اإلمساك ��ذا املفهوم يقت��ي من الناحية العلمية  

 ويساعد ع�� االق��اب منھ أك��.  ،�ل لبس عنھ واملن�جية تحديدا وا�حا يرفع 

 فما �� داللة ا�جتمع املد�ي؟ 

 الداللة االشتقاقیة للمفھوم: -2-1
أّن يمكن    �� الغيال�ي  أحمد  الباحث  إليھ  توصل  ما  أهم  مرادف    civil  إجمال  الالتينية   ��Political    ��

لھ وجود    Polisفمفهوم    ،الالتينية ال يؤديان الداللة نفسها  ��  asCivilواإلغر�قية    ��  Polisكما أن    ،اإلغر�قية

التمي��  �ان لهذا    ما إذايبدو وا�حا  ال    ،مستقل بصرف النظر عن العالقات ال�ي تن�جها م�وناتھ. ومع ذلك

. هذا و�تحّول الباحث  )societyPolitical   )2و   Civil societyع�� التعارض القائم �� أزمنتنا املعاصرة ب�ن    تأث�ً�ا

املفهوم ترجمة  و�حتمل أن ي�ون    ،ق.م  350إ�� اإلقرار بأن مفهوم ا�جتمع املد�ي لھ أصل فيما تركھ أرسطو  

.  Ethique a Nicommaquéو   Politiquéالذي ورد ضمن كتا�ي أرسطو    Kononia  Potilikéملفهوم    مف��ضة

الالتينية سنة  ا  ل��جمة  تجر�ة وقد تّمت أول   إ��  إ�� اإل 1260لكتاب األول  و�ا��  م وم��ا  نجل��ية والفر�سية 

 . )3( أور�الغات 

بنا   انتقل  املد�ي،  ا�جتمع  ملفهوم  العام  التعر�ف  هذا  اللغت�ن  وضمن   �� داللتھ   �� ا�حفر  إ��  املؤلف 

 ينطوي ع�� داللت�ن: Burgerliche aftGesellschألو�� وجد أن مفهوم ا إ��فبالنسبة  ،األملانية والفر�سية

 civilفاألو�� �ع�ي ا�جتمع املد�ي، وأما الثانية فتحيل ع�� ا�جتمع البورجوازي. و�حيلنا �ل من مفهوم  

ارض مع الدين. من هنا فإّن ا�جتمع املد�ي مجتمع الئ�ي بطبيعتھ و�� جوهره، وهو  ع�� التع   Burgerومفهوم  

  ) citéïLa(  مسار العلمنة  الذي قام ع�� أساس مناهضة الكنيسة ومجتمع اإل�ل��وس... بل يمكن القول إّن 

البداية الرسمية   أنھ  ��اية العصر الوسيط يبدو وكما لو  �� الغرب، والذي طبع  لھ  لتطور  الذي �عرضت 

ا�جتمع املد�ي، كما �ان الشأن مثال مع لوك، الذي نادى بالتسامح �� قلب ا�جتمع املد�ي مم��ا إياه عن  

 .)4( الدي�يا�جتمع 

ملصط�ح   ظهور  أول  برز  الفر�سية؟  اللغة   �� داللتھ   �� فما  األملانية  اللغة   �� املصط�ح  داللة  عن  هذا 

عن الالتينية و�ان ذلك سنة    "somme de théologie"جمة كتاب  ا�جتمع املد�ي �� اللغة الفر�سية مع تر 

حيث يبدو مفهوم ا�جتمع املد�ي كمرادف للمجتمع السيا��ي، أي بصفتھ نظام قائم ع�� التشريع    ،1546
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بمصط�ح    Koinoniapolitikeمـن    Melanchtonلتجمع من املواطن�ن، وقد �ان الفضل �� إقرار ال��جمة لـ  

Sociétascivilis   أوSociété civile  ��ونجد أيضا �عبCompagnie de citoyens)1(. 

ر�ما يظهر أن هذه اللمحة السريعة عن تجذير املفهوم داخل ال��بية الغر�ية األورو�ية ع�� ا�خصوص ال 

باب. وعليھ، فر�ط املفهوم بالسياق التار��� يبدو جد مهم �� هذا ال  ،�ساعدنا �� ت�و�ن صورة وا�حة لذلك

برو�ي   ليوناردو  ترجمة  جاءت  عشر  ا�خامس  القرن  ��اية  أرسطو    Leonardo Brunid'arrezoفمع  لكتا�ي 

politique 1438  وa Nicomaque Ethique    مفهوم    1417و  1416ب�ن انتشار  مرحلة  لتدش�ن 

societascivilis  2( اعةالطب فنو�عز�ز وجوده �� لغات أور�ا مستفيدا من التطور الذي عرفھ( ... 

طرف   ��ديد من  من  فلور�سا  تواجهھ  �انت  بما  ارتبطت  نزعة  اإل�سانية، و��  بن�عتھ  برو�ي  وقد عرف 

 .)3( األحداثمملكة ميالنو، وأن ترجمة كتاب أرسطو "السياسة" تأ�ي كرد فكري ع�� هذه 

وأرسطو، أفالطون  نصوص  ترجمة  ع��  عملوا  الذين  املعاصر�ن  من  وغ��ه  برو�ي  �عب��    فمحاولة 

إيديولو�� وفلسفي عن اندراج فلور�سا القرن ا�خامس عشر ضمن نموذج الفضيلة السياسية املدنية، أو  

بمع�ى آخر، �� محاولة تبوأ جمهور�ة فلور�سا موقع الور�ث الشر�� ألثينا وروما، و�� ضوء ذلك قد تمثل 

 ع�ى أول مجتمع مد�ي �� التار�خ البشري.��ذا امل أيضاقد تمثل و فلور�سا موقع الور�ث الشر�� ألثينا وروما، 

بيئة ال�ي يقوم ��ا �ل مجتمع  فإن داللة املفهوم تث�� عدة التباسات مرتبطة �عملية التّ   ،وكما أ�حنا سابقا

ا�جتمع الصي�ي �ستعمل ك��جمة    نجد أّن   ،بما يتالءم مع خصوصياتھ الثقافية وا�حضار�ة. �� هذا السياق

وهذا األمر ذاتھ الذي حصل �� التايوان، حيث    zen society gongminshehuiCitiللمفهوم ا�جتمع املد�ي  

املتحضر   ا�جتمع  الباحثون مصط�ح  ا�حضري    wenmingshehuiاستخدم  ا�جتمع   urbainأو مصط�ح 

society/ shiminshehui)4(. 

مفهوم ا�جتمع املد�ي يضرب �� عمق التار�خ والثقافة اإل�سانيت�ن، ابتداء من    نجد أّن   ،خالصة القول 

الثقافة اليونانية القديمة لينتقل ع�� عمليات استلهام هذا ال��اث الغ�ي إ�� الالتينية ومن ثم إ�� اللغات  

 .)5( األور�يةالوطنية للدول 

  السياق ا�حضاري الذي تتم فيھ، ذلك أّن حيث أن عملية ال��جمة ليست عملية مي�انيكية ومعزولة عن  

التحوالت ال�ي بدأت �عرفها أور�ا ابتداء من عصر ال��ضة قد �انت ذات داللة عميقة �� ترسيخ هذا املصط�ح  

 ليس كمفهوم فحسب بل كممارسة �ع�� عن وجھ أور�ا ا�جديد. فما هو ا�جتمع املد�ي إذن؟
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 :مفھوم المجتمع المدني -2-2
فكر�ن الباحث�ن �عر�فات للمجتمع املد�ي تختلف وتتباين من خالل وجهة نظر �ل  م مجموعة من امليقّد 

أّن    ،مفكر ع�� حدة متم��ة    shillsفمثال نجد  ب�ونھ مجموعة مؤسسات اجتماعية  املد�ي  ا�جتمع  �عرف 

 .)1( والدولةومستقلة عن دوائر االنتماء بما ف��ا: العائلة والطبقة وا�جهة 

ماركس  أمّ  �ارل  أّن ا  ذائدا عن مصا�حھ    ف��ى  اإل�سان،  فيھ  يتحرك  الذي  الفضاء  هو  املد�ي  ا�جتمع 

) إ�� مسرح ت��ز فوقھ التناقضات الطبقية بجالء،  (ا�جتمع املد�ّي   فيتحّول ال�خصية وعن عاملھ ا�خاص،  

و ضمن  و�ضع مقابل ذلك الدولة ال�ي ال تمثل �� نظره إال فضاء ب��وقراطيا يتحول فيھ اإل�سان إ�� عض

 .)2( بي��اجماعة مس��ة يقف �� حقيقة األمر غر�با 

�� ح�ن يرى املفكر اإليطا�� أنطونيو غرام��ي أن ا�جتمع املد�ي هو: مجموعة من الب�ى الفوقية، مثل  

 .)3( والكنيسةالنقابات واألحزاب واملدارس وا�جمعيات وال�حافة واآلداب 

ع�� أساس ثالثيتھ ا�جدلية ال�ي شيد عل��ا فلسفتھ من جهة،  مفهوم ا�جتمع املد�ي    إ��كما ينظر هيجل  

من جهة    -و�ا�خصوص حاجة أملانيا إ�� دولة قو�ة تخرجها من تخلفها– وع�� ضوء الوضع ا�جديد �� أور�ا  

 أخرى. 

ا�جدلية  ،وهكذا الثالثية  من  انطالقا  ب�ن    م�� هيجل  النفي)  نفي  النفي،  ��    ثالث (اإلثبات،  مؤسسات 

 .)4( والدولةاألسرة، وا�جتمع املد�ي،  ا�حياة االجتماعية:

 تقوم ع�� ثالثة أر�ان أو �حظات:و األسرة �� املؤسسة األساسية 

 تر�ية األطفال.  -دخل األسرة أو ملكي��ا –الزواج الذي ينظم غر�زة التناسل  -

ذلك أن الهدف من تر�ية األطفال و�عليمهم هو    ،ي��ز ا�جتمع املد�ي كنفي لها  و�� �حظة تفكك األسرة

بأنفسهم. من هنا،   القيام �شؤو��م  انتقالهم من وضعية    إّن فأن نجعل م��م رجاال مستقل�ن قادر�ن ع�� 

بمع�ى أن �ل واحد يتخذ    ،األبناء إ�� وضعية الرجل املستقل رب األسرة يجعل من �ل واحد م��م غاية �� ذاتھ

اآلخر�ن وسيلة لتحقيق غايتھ، وال أحد م��م �ستطيع االستغناء عن اآلخر�ن، هكذا ينشأ اعتماد متبادل  

 بي��م، وهذا االعتماد املتبادل ب�ن األ�خاص املستقل�ن هو جوهر ا�جتمع املد�ي �� نظر هيغل. 

 :)5( كذلك �حظات ثالث  اا�جتمع املد�ي أيض  إناألسرة ثالث �حظات ف وكما أّن 

 �حظة ا�حاجات ونظامها، و�حظة العدل وتحقيقھ، و�حظة الشرطة والنقابة. 
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أّن   �� األو��  ال�حظة  الفرد،    تتمثل  املد�ي هو  للمجتمع  األسا��ي  املص�حة    األهّم الغاية    أّن و امل�ون   ��

االجتماعية الطبيعية من مأ�ل    جاتا�حاإ��    فباإلضافةتحددها حاجاتھ املت�اثرة واملتوالدة.    وال�يالذاتية لھ  

ومسكن وملبس وال�ي يحتاج توافرها إ�� اعتماد متبادل، توجد حاجات يخلقها األفراد �التعليم واالستشفاء  

وتقت��ي تقسيم    ،والسياحة والتوسع �� املصنوعات إ�خ، و�لها تز�د من ضرورة االعتماد املتبادل ب�ن األفراد

ث  يؤّدى  العمل، مّما الث طبقات �� ا�جتمع ��: طبقة املزارع�ن ومسك��م الر�ف، وطبقة التجار  إ�� ظهور 

 والصناع ومسك��م املدن، وطبقة املوظف�ن القائم�ن ع�� شؤون اإلدارة والنظام �� ا�جتمع.

�� ا�جتمع املد�ي واسع ومعقد   الناس  ب�ن  �� �ون االعتماد  الثانية �حظة العدل، فتتمثل  ال�حظة  أما 

ذاُع ب�ن الناس ليعرفوها.  و���لذلك يحتاج إ�� تنظيم  ومتنام، وهو
ُ
 قوان�ن ت

الثالثة ال�حظة  تتحّدد  هنا  ال�ي  )1(  العمومالشرطة واإلدارة ع��    �حظة  ،ومن  مهم��ا حماية    فالقوان�ن 

 ا�حقوق تحتاج إ�� من �سهر ع�� تطبيقها (الدولة). 

للية  األسرة �� ثالثية هيجل ا�جد  فإّن   ،تأسيًسا ع�� ما سبق 
ّ
�حظة األطروحة، �� ح�ن يمثل ا�جتمع    تمث

لتأ�ي الدولة ك�حظة ثالثة، �حظة ال��كيب، فالتقدم �� هذا ا�جال يمر من األسرة    ، املد�ي مرحلة النقيض

 �ا تمثل �حظة الك�� أل�ّ ف إ�� ا�جتمع املد�ي ثّم إ�� الدولة، و�� قمة التقدم �� التطور االجتما��. أّما األسرة  

الفردي  �حظة  ل 
ّ
فيش� املد�ي  ا�جتمع  أما  أفرادها.  �عدد  مهما  واحد  هما    ،كيان رو��  والفردية  الفرد  ألن 

ل الدولة مرحلة امل�خص، 
ّ
املرحلة ال�ي تتحقق ف��ا ا�حر�ة املوضوعية ال�ي ال   و��ا�حقيقة األو�� فيھ. وتمث

 شقاق ف��ا وال نزاع. 

�ن ت�ونھ يأ�ي �� ف��ة الحقة و ا�جتمع املد�ي يتموقع �� الفرق املوجود ب�ن األسرة والدولة،    و�رى هيجل أّن 

فإن إ�شاء ا�جتمع املد�ي    ،ة ال�ي �سبقھ �واقع مستقل، ح�ى يتمكن من البقاء. وعالوة ع�� ذلكعن الدول

من   التحديد  هذا  يحملھ  ما  ب�ل  الوجود   �� با�حق  لھ  اع��ف  الذي  وحده  فهو  ا�حديث،  العالم  إ��  يرجع 

 .)2(مع�ى

ل، يمابورجواز�ّ   اإن ا�جتمع املد�ي، بوصفھ مجتمع
ّ
ًعا من ا�جتمع العام الذي تدور  �� نظر�ة هيجل قطا  ث

حيث أن السوق هو ا�جال الذي يط�� فيھ   ،وهذه نقطة من األهمية بم�ان  همومھ ومشاغلھ حول السوق.

التعاقد ا�حر وتنمو بفضلھ امللكية ا�خاصة. والعالقة ب�ن امللكية ا�خاصة والسوق �� عالقة جدلية طبعا 

أّن  حيث  ا�  من  امللكية  بتوسع  تتوسع  دينامية    ،خاصةالسوق  مع  ا�خاصة  امللكية  تنمو  الوقت  نفس  و�� 

 
 . 20ص: مرجع سابق، مواقف، مجلة المجتمع المدني إضاءات وشهادات،، محمد عابد الجابري  -1
ؤالت" ضمن الكـتاب الجماعي وعي المجتمع بذاته، عن المجتمع علي الكنز: "المجتمع المدني في البلدان المغاربية، بعض التسا -2

وسط وشمال 
ٔ
عمال ندوة معهد الدراسات عبر اإلقليمية للشرق اال

ٔ
المدني في المغرب العربي،" (إشراف عبد هللا حمودي)، مجموعة ا

سيا الوسطي بجامعة برنستون بالواليات 
ٓ
بريل  المتحدة،إفريقيا وا

ٔ
 . 21، ص: 1998الدار البيضاء، منشورات دار توبقال و 1996ا
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أما  )1(  السوق   .minique ColasDo    من انطالقا  اجتماعية منظمة  حياة  عن  املد�ي عبارة  ا�جتمع  فيعت�� 

. )2( وسياسيةمنطق خاص ��ا و�خاصة ا�حياة ا�جمعو�ة ال�ي تضمن دينامية اقتصادية وثقافية 

بأنھ �ل املؤسسات ال�ي تتيح لألفراد التمكن من ا�خ��ات واملنافع دون تدخل   �� ح�ن �عرفھ برتراند بادي  

من   وساطة  وتقط��ا  )3(  الدولة أو  واألسرة،  الدولة  ب�ن  تقع  توسطية  مملكة  بأنھ  جوردون  وايت  ويعرفھ   .

منظمات منفصلة عن الدولة، وتتمتع باستقالل ذا�ي �� عالق��ا معها، وتتش�ل طوعا من أفراد ��دفون إ��  

 .)4(  معينةحماية مصا�ح أو قيم  

رة، ال�ي تمأل ا�جال العام ب�ن األسرة  كما �عرفھ عبد الغفار شكر بأنھ مجموعة التنظيمات التطوعية ا�ح

واإلدارة   والتسامح،  وال��ا��ي  االح��ام  ومعاي��  بقيم  ذلك   �� مل��مة  أفرادها،  مصا�ح  لتحقيق  والدولة 

 .)5(  واالختالفالسلمية للتنوع  

تزعم فيھ السلطة  الذي ويعرف ا�حبيب ا�جنحا�ي ا�جتمع املد�ي بأنھ نقيض ا�جتمع الدي�ي التيوقراطي  

��ذا ال يحق للبشر محاسب��ا. وهذا ما �عنيھ با�جتمع الدي�ي،   ،السياسية أ��ا �ستمد شرعي��ا من السماء

فا�جتمع املد�ي    ،. وكذلك)6(  متدينون ذلك أننا نجد مجتمعات مدنية، ولكن س�ا��ا    ،وليس ا�جتمع املتدين

 .)7( الطائفي هو نقيض ا�جتمع الشمو�� االستبدادي ونقيض ا�جتمع القب�� أو

وترى هو�دا عد�� أن ا�جتمع املد�ي �ش�� إ�� مجموعة التنظيمات الطوعية واالختيار�ة القائمة فعال ��  

معظم ا�جتمعات املعاصرة، مثل النقابات املهنية والعمالية واتحادات رجال األعمال، واتحادات املزارع�ن 

 .)8( تنظيمات وا�جمعيات األهلية وغ��ها من 

أما محمد عابد ا�جابري ف��ى أن ا�جتمع املد�ي هو النتيجة العملية للتحول الديمقراطي، التحول الذي  

يتم بفعل تطور داخ�� للمجتمع، ولكن أيضا بفعل النضال من أجل تحقيقھ ع�� مطالب معينة كمطالب  

 .)9( واملواطنحقوق اإل�سان  

وهام"، ضمن الكـتاب الجماعي وعي المجتمع بذاته، -1
ٔ
عبد هللا حمودي: المجتمع المدني في المغرب العربي، تجارب، نظريات وا

عمال ندوة معهد الدراسات عبر اإلقليمية للشرق  
ٔ
عن المجتمع المدني في المغرب العربي،" (إشراف عبد هللا حمودي)، مجموعة ا

 
ٔ
سيا الوسطي بجامعة برنستون بالواليات اال

ٓ
بريل   المتحدة،وسط وشمال إفريقيا وا

ٔ
منشورات دار توبقال والدار البيضاء،   1996ا

. 223، ص 1998
 . 167، ص: 2005، 47في الثقافة السياسية الجديدة، منشورات الزمن، العدد  عبد القادر العلمي: -2
 .167، ص: نفسهالمرجع  -3
 .167ص:  ،نفسه المرجع -4
هلي ودوره في بناء  -5

ٔ
 .37، ص :2003، دار الفكر المـعاصـر، بيروت، الديمقراطّيةعبد الغفار شكر: المجتمع اال

 .36، ص: 2006، 49الحبيب الجنحاني: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، منشورات الزمن، العدد  -6
 . 36، ص: نفسه المرجع -7
"دور منظمات المجتمع المدني في صنع سياسة للرفاهية االجتماعية في الوطن العربي: حالة للمنظمات غير، دا عدليهوي -8

خرون)، بحوث ومناقشات الندوة 
ٓ
حمد النجار وا

ٔ
الحكومية"، ضمن الكـتاب الجماعي: دولة الرفاهية االجتماعي (إشراف السيد ا

 . 498، ص: 2006بية، بالتعاون مع المعهد السويدي باإلسكندرية، بيروت، الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العر
 . 14، ص:2005ماي  39، العدد سلسلة مواقفالمجتمع المدني: بين المعنى والمفهوم"   ،محمد عابد الجابري  -9
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ع�� أنھ شبكة املؤسسات ال�ي تقع خارج نطاق سلطة  ا�جتمع املد�ي يفهم عادة    و�رى أحمد زايد، أّن 

ا�جتمع املد�ي هو �ل ما يقع خارج �ل ما هو رس�ي أو خارج �ل ما يمت لسلطة    الدولة. وقد يفهم من هذا أّن 

 .)1( بصلةالدولة 

باملرحلة   مستقب��  وكتبش��  مضاد،  كتنظ��  ظهر  املد�ي  ا�جتمع  مفهوم  أن  ا�حمد  تر�ي  يرى  ح�ن   ��

 .)2( القادمةاالجتماعية 

وتجدر اإلشارة إ�� أن مفهوم ا�جتمع املد�ي يتداخل مع مع�ى ا�جتمع األه�� واسع االنتشار �� الكتابة  

  ، حد م��ما يؤدي �� االستعمال الوظيفة الداللية ال�ي لآلخر السياسية العر�ية �� املشرق، إ�� درجة ي�اد الوا

أن   املاهوي   بي��ماوالواقع  التمايز  من  الرغم  ع��  موجودة  التقاطع  من  مؤسسات    ،مساحة  إ��  �شار  إذ 

تأليفها   يقع  ال�ي  التضامنية  االجتماعية  املؤسسات  بوصفها  السواء  ع��  األه��  وا�جتمع  املد�ي  ا�جتمع 

القدر الضروري من استقاللھ �� مواجهة  ب ن لذلك التأليف وظيفة دفاعية يؤمن ��ا ا�جتمع  وغالبا ما ت�و 

املركز�ة،   للسلطة  أو  للدولة  واالجتما��  السيا��ي  التدخل  والطائفة  و فاعلية  والعش��ة  القبيلة  �ش��ك 

هذا  �� والعائلة  لل  ،واملذهب  ا�حقوقية  والرابطة  النقابة  مع  و  األه��  ا�جتمع  ب�ى  واملنتدى  و��  مس��لك، 

  .)3( الثقا�� إّ��ا ب�ى ومؤسسات ا�جتمع املد�ي"

ع�� أن ذلك ليس أك�� من توافق عابر ب�ن نمط�ن من االجتماع (املد�ي) يختلفان �� مضمون الرابطة  

للقبيلة، وللعش��ة، وللطائفة أن تؤدي بكفاءة كب��ة وظيفة   ال�ي يتحقق ف��ا ذلك االجتماع، حيث يمكن 

واحت�ارها العنف الشر��    ،مشا�ل الفرد املنتسب إل��ا، وتأم�ن ا�حماية الضرور�ة لھ من السلطة  امتصاص 

أّن  ال�ا�� ع��  الدليل  العر�ية  البالد  �عض  تجارب  أقامت  �ستطيع ملء    والعر��. وقد  األه��  ا�جتمع  ب�ى 

ظائفها الطبيعية. ومع ذلك،  الفراغ الناجم عن غياب الدولة أو تراجع القدرة لد��ا بفعل فاعل ع�� أداء و 

قوام سلطوي    ،�ع�ي العش��ة والطائفة واملذهب وما �� معناها وسالل��ا  ،فإن قوام تلك الب�ى واملؤسسات

تتجمع فيھ منت�ى مظاهر االستئثار والتفرد بالسلطة، و�كت��ي رداء القمع املنظم. فمراتبية السلطة وهرمية  

حدودا عصية ع�� التعديل واالخ��اق، �عد أن ت�ون قد قررت  العنف �� تلك الب�ى ترسم لذلك التضامن  

ش�لھ ومضمونھ كتضامن عصبوي قائم ع�� عالقة النسب الدموي، أو الوالء الرمزي للفرد (أو ا�جماعة  

فضال عن أنھ تضامن ينطوي ع�� تضاد مادي صارخ �� شروط املعاش، وتدب�� ال��وة والسلطة:    ،الروحية)

املستحيل التأليف  السلطة    حيث  والوضاعة،  الوجاهة  ب�ن  والفاقة  البذخ  ب�ن  والعسر،  اليسر  ب�ن 

 .)4( !العصبوي وا�خضوع، التملك وا�حرمان...و�� عناصر ت�و�ن التضامن األه�� 

�� مقابل ذلك، يصنع التضامن املد�ي ا�حديث قواما مختلفا �� الطبيعة لالجتماع اإل�سا�ي، فهو إذ يبقي  

الضرور�ة ض  تنظيمية  ع�� عصبيتھ  للدولة، يؤسسھ ع�� قاعدة  القهري  املؤس��ي  االنتظام واالشتغال  د 

 
حمد زايد -1

ٔ
 . 24، ص: 1998، فبراير 2"المجتمع المدني" المجال والفاعلية"، مجلة سطور، العدد ، ا

حد 7306"ما هو المجتمع المدني"، جريدة الشرق، العدد ، تركي الحمد -2
ٔ
 . 29/12/1998، اال

 . 20، ص: 2003في الدمقراطية والمجتمع المدني، إفريقيا الشرق، بيروت،  ،عبد اإلله بلقزيز -3
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  مختلفة، و�منح السلطة فيھ مضمونا ع�� درجة من ا�حداثة عميقة. هنا ال ت�ون السلطة (سلطة املؤسسة) 

  فردية أو مزاجية وال تقوم بالدين أو برابطة الدم أو �عصبية اإلقليم، و�نما ت�ون سلطة عمومية معروضة

الظروف من  ظرف  أي  تحت  واالستئثار  االحت�ار  عن  تمتنع  فيھ    ،للتداول،  ينتظم  الذي  الوقت  نفس   ��

املد�ي ع�� مبدأ املص�حة،   إ��التضامن  التنظي�ي. و��لمة،   و�خضع  تبنيھ  تقرر وجهة  ال�ي  القوة  عالقات 

فيما يتجھ التضامن األه�� املوروث إ�� إعادة إنتاج العالقة السلطو�ة فيھ، يتجھ التضامن املد�ي ا�حديث  ف

إ�� إرساء نفسھ ع�� قوام من العالقة الديمقراطية. �� هذا فقط �ستطيع أن نتمثل االختالف املفهومي ب�ن  

 .)1( األه��املد�ي وا�جتمع 

إ�� أن ا�جت ال��اية إذن   �� �� مجتمع ديمقراطي يح��م حقوق اإل�سان  نخلص  مع املد�ي ال �شتغل إال 

ويعمل ع�� تثبي��ا وتكريسها �� جميع ا�جاالت واألصعدة واملستو�ات. كما أن ا�جتمع املد�ي من حيث املبدأ، 

ت  �سيج متشابك من العالقات ال�ي تقوم ب�ن أفراده من جهة، و�ي��م و��ن الدولة من جهة أخرى. و�� عالقا

والواجبات   وا�حقوق  واالختالف  والتفاهم  وال��ا��ي  والتعاقد  واملنافع  املصا�ح  تبادل  ع��  تقوم 

ب ح�ىواملسؤوليات، ثم إن هذا النسيج من العالقات  
ّ
أن يتجسد �� مؤسسات طوعية    ،ي�ون ذا جدوى   يتطل

 .)2(  متعددةاجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية  

 ید مفھوم المجتمع المدني:وسیولوجي في تحدالمنظور السّ  -2-3
وسيولوجيا بكيفية وا�حة مفهوم ا�جتمع املد�ي إال �� العقود الثالثة األخ��ة خاصة مع  لم تتداول الّس 

بحيث سيش�ل هذا املفهوم    ،ازدياد اهتمام علماء االجتماع بمسائل السلطة واألحزاب والنخب السياسية

سعت    مثلما،  ھتشاف منطق اشتغال ا�حقل السيا��ي وآلياتعنصرا أساسيا، �� �ل األبحاث ال�ي سعت إ�� اك

 إ�� بناء نظر�ة عامة للسلطة من�جمة ومرتبطة بأوضاع وتجارب اجتماعية معينة. 

وسيولو�� لهذا املفهوم �� غلبة الصياغة اإلجرائية عليھ.  غ�� أن املالحظة األساسية ع�� التداول الّس 

وذلك بال��ك�� ع�� القواسم   ،التناقضات �� ا�حقل الدال��عارضات و و�� صياغة �س��دف تقليص حدة التّ 

املش��كة والعناصر الثابتة، ال�ي أ�ح عل��ا أغلب من ساهموا �� تأسيس و�لورة هذا املفهوم، خاصة �� أصولھ  

 .)3( البعيدةالفلسفية 

تيح لألفراد  وقد جاء �� كتب السوسيولوجيا السياسية أن ا�جتمع املد�ي هو مجموع املؤسسات ال�ي ت

فإن الوظيفة األساسية لهذا    ،التمكن من ا�خ��ات واملنافع العامة، دون تدخل أو توسط ا�ح�ومة. و�ذلك

ا�جتمع إذا ما تمكن من الوصول إ�� مرحلة التمأسس والتنظيم القوي والفعال �� لعب دور الوساطة ب�ن 

 والدولة القو�ة املطلقة السيادة.   ،الفرد واملواطن األعزل 

 
 . 22ص:  نفسه،المرجع  -1
هلي ودوره في ب ،عبد الغفار شكر -2

ٔ
 . 41- 40ناء الديموقراطية، مرجع سابق، ص: المجتمع اال

"مفهوم المجتمع المدني بين الفلسفة السياسية الغربية والسوسيولوجيا المعاصرة: محاولة في التركيب" مجلة فكر ، عمر برنوصي -3
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 .)1( أر�ان: ةتقوم ثقافة ا�جتمع املد�ي ع�� ثالثو 

فا�جتمع املد�ي يختلف عن ا�جماعات   ،الركن األول: و�قت��ي توفر إرادة الفعل ا�حر والطو��. لذلك -

 القرابية مثل األسرة والعش��ة والقبيلة وال�ي ال دخل للفرد �� اختيار عضو���ا. 

الركن الثا�ي: وهو أن ا�جتمع املد�ي مجتمع منظم، �ساهم �� خلق �سق من املؤسسات واالتحادات    -

 شروط وقع ال��ا��ي �شأ��ا. و إ�� قواعد  ال�ي �عمل بصورة من�جية خاضعة �� ذلك إ�� معاي�� منطقية و

وع��  ، الركن الثالث: وهو ركن أخال�� سلو�ي ينطوي ع�� قبول االختالف والتنوع ب�ن الذات واآلخر�ن  -

االل��ام �� إدارة ا�خالف داخل و��ن مؤسسات ا�جتمع املد�ي و�ي��ا و��ن الدولة، بالوسائل السلمية، و��  

 والتعاون والتنافس والصراع السل�ي.ضوء قيم االح��ام والتسامح 

و�اعتباره الكيان املعادي لالستبداد    ،ا�جتمع املد�ي �� تتبع �شأتھ التار�خية منذ القرن الثامن عشر  إّن 

الديمقراطي   باألسلوب  والسيا��ي  االجتما��  الوجود  يضمن  الذي  الدولة  سلطة  عن  البعيد  ا�جال  أو 

ا�جتمع املد�ي �� دالالتھ العامة �ش�� إ�� بناء نظام    يمكن القول إّن   ،ر�ختلف األفراد وا�جماعات. بمع�ى آخ

سيا��ي اجتما�� مد�ي، خارج نطاق النظام الشمو�� والب��وقراطي وهيمنة اإل�ل��وس، �عيدا عن نظر�ة  

ومن ا�حق اإلل�ي إ�� ا�حق الطبي��، ومن مشروعية الكنيسة   ،ا�حق اإلل�ي، ين�ل بھ من السماء إ�� األرض

ورجال الدين والنبالء، إ�� مشروعية اإلدارة العامة و��� اإل�سان كمصدر لبناء املشروعية الدستور�ة للنظام  

وكتعب�� عن مبدأ املواطنة وحقوق اإل�سان خاصة �� إطار املتغ��ات الدولية الراهنة ال�ي أحدثت    ،السيا��ي

ها �استجابة للمتغ��ات �� الواقع املعاش  �غي��ات عميقة �� مجمل النظر�ات السياسية ومنا�جها ومفاهيم

ا�حركة  عن  �عب��ا  ويش�ل  السوسيولو��  ا�حقل  إ��  ينت�ي  املفهوم  أن  ذلك  مع�ى  واقتصاديا.  سياسيا 

. )2(وتنمو�اا�جتمعية (فاعلية ا�حوامل االجتماعية والطبقية ا�حديثة) �� إعادة بنا��ا للمجال العام سياسيا  

بالمغرب: المجتمع المدني   -3

نبذة تاریخیة: -3-1
رغم أنھ ال جدال �� �ون �شأة ا�جتمع املد�ي ال تختلف كث��ا �� البالد العر�ية نظرا ل�ون هذه الشعوب  

ثقافية والسوسيو  التار�خية  واملال�سات  ا�خصائص  من  مجموعة   �� وسط    ،تتقاطع  تمايزات  وجود  فإن 

 ملد�ي باملغرب.التقاطعات م��ة أساسية طبعت تجر�ة ميالد ا�جتمع ا

ولعلھ �� ا�جوهر، أن نث�� �� هذا ا�حور، مسألة أساسية تتمثل �� أن املغرب وأيضا با�� البلدان العر�ية، 

عرفت أش�ال من التنظيمات االجتماعية ال�ي ساهمت بدور فعال �� تأط�� ا�جتمع والقيام ببعض املهام  

 األساسية �� عدة مستو�ات. 

 .32، ص: نفسهمرجع ال -1
"المنظور السوسيولوجي في تحديد مفهوم المجتمع المدني"، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد ،فؤاد عبد الجليل الصالحي -2
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ده ع�� مختلف املراحل التار�خية ال�ي مر م��ا قد عرف أش�اال متعددة للتأط��  و�ذا عدنا إ�� املغرب نج

االجتما�� من أجل اإلدماج. كما عرف أصنافا ش�ى من املؤسسات ال�ي �انت تتو�� مهام التأط�� وال��بية  

ت�ونھ   �انت  ال�ي  االجتماعية  بالبنية  مرتبطا  �ان  ما  م��ا  ا�جتمع،  ��ذا  االجتماعية  �العائلة  والتنشئة 

�الطوائف   االقتصادية،  أو  الدينية  باأل�ساق  مرتبطا  �ان  ما  أو  والقبيلة،  القر�ة)،  (مؤسسة  وا�جماعة 

تمس   ال�ي  املتوالية  ا�جتمعية  التغ��ات  وأمام  إ�خ...  والتعاونيات  ا�حرفية  الطوائف  أو  والزوايا،  الدينية 

ات لتصمد أمام قوة التطور وديناميكّيتھ،  ما �انت هذه املؤسس  ،هيا�ل �ل مجتمع و�نياتھ بفعل التطور 

ا�حر�ات   قانون  إ��  املرة  هذه  خاضعة  االجتما��،  للتأط��  القديمة  جانب  إ��  جديدة  تنظيمات  فظهرت 

، حيث تم إ�شاء العديد من ا�جمعيات باهتمامات متنوعة، كما أدى التنافس ب�ن األحزاب الوطنية  )1(العامة

�ا، أو مواز�ة لها �الشبيبة االستقاللية، و�نات االستقالل، وفتيات االنبعاث  إ�� ت�و�ن عدة جمعيات قر�بة م�

لل��بية األساسية ال�ي انفصل ع��ا معظم قاد��ا    ، ومحار�ة األمية  ،والعصبة املغر�ية  والكشفية ا�حسنية 

دورا   ولعبت  االستقالل،  بحزب  مرتبطة  التنظيمات  هذه  و�ل  املغر�ي،  الكشاف  منظمة  وأسسوا  وأطرها 

الت�ج� عمليات  و��  الوحدة،  طر�ق  و�ناء  شق   �� االجتماعية  �،  أساسيا  واأل�شطة  األعمال  من  وغ��ها 

ك جمعيات مرتبطة بحزب الشورى واالستقالل، غ�� أن حضورها �ان  والثقافية والبيئية، كما �انت هنا

 .)2(أضعف �سبيا

ت ال��اجعات ال�ي عرفها ا�حقل السيا��ي منذ بداية الستينات، وا�حصار الذي ضرب ع�� القوات  وقد أدّ 

ا�حية بصفة عامة، وما صاحب ذلك من قمع ممن�ج، ومصادرة ل�حر�ات العامة، وهيمنة النفوذ ا�خز�ي  

إ�� التقليص �سبيا من حركية النسيج ا�جمعوي التلقائي، وذي    ،التقليدي �وجھ من أوجھ ا�حكم املطلق

التوجهات الوطنية ا�حداثية، ووضعت ا�حواجز ل�حيلولة دون توسعھ. ولم يؤد الوجھ القم�� الذي أبانت  

يرى �� الدولة خصما ال مجال  عنھ الدولة إ�� إيقاف حيو�ة ا�جتمع، بل �ان رد الفعل هو أن ا�جتمع أصبح  

للتعاون معھ، وتأججت ثقافة الصراع، وا�عدام الثقة، وأ�حت املنظمات النا�عة من ا�جتمع رديفا للقوى  

السياسية الديمقراطية �� مواجهة آلة القمع ا�خز�ي، والدفاع عن ا�حر�ات، وحماية كرامة املواطن�ن. و��  

�حق املغر�ية  العصبة  تأسست  السياق  سنة  هذا  اإل�سان  املنظمات  1988وق  ذلك  �عد  و�عددت   ،

تقتضيھ   ما  وفق  باملساواة  واملطالبة  املرأة،  حقوق  للدفاع عن  �سائية  جمعيات  وت�ونت عدة  ا�حقوقية، 

  �� املعتمدة  املرأة،  التمي�� ضد  للقضاء ع�� جميع أش�ال  الدولية  ، و�� نفس  1979دجن��    18االتفاقية 

الو  املنظمات  عرفت  بي��ا،  املرحلة  فيما  والتنسيق  التعاون  جسور  وفتحت  �شيطة،  حركة  للشباب  طنية 

و�اعتبارها مرتبطة بالقوى الديمقراطية، فقد �ان للتنسيق بي��ا أثرا إيجابيا ع�� املشهد ا�حز�ي، حيث بدأ  

األحزاب   وانفتاح  والتنافر،  واإلقصاء  األحادية  ظواهر  ب��اجع  السياسية  للثقافة  وا�ح  �ش�ل  التحول 

 
طير االجتماعي"، منشورات  ،علي الشعباني -1
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لوطنية ع�� التعاون لبناء ا�جتمع الديمقراطي، �عد أن أدركت القيادات ا�حز�ية أن أي حزب لن �ستطيع  ا

 .)1(بمفرده تحقيق التغي�� املنشود

ا�خزنية   اإلدارة  قامت  منحرف،  لتوجھ  و�عميقا  وا�جتمع،  الدولة  ب�ن  واملواجهات  الصراع  غمرة  و�� 

، كما أ�شأت "جمعيات جهو�ة"، أصبحت �عرف لدى الرأي العام بـ  باختالق ما عرف بـ (األحزاب اإلدار�ة)

(جمعيات السهول وا�جبال والوديان...)، وأغدقت عل��ا الكث�� من األموال واملساعدات من خزائن الدولة،  

وذلك �� محاولة لفك العزلة ال�ي أصبحت �شعر ��ا سلطات ا�خزن �� مواجهة ا�جتمع من جهة، ومن أجل  

األ  ا�جتمع  تحجيم  املنبثقة عن  الديمقراطية واملنظمات  ��    و�قصا��ا حزاب  من جهة أخرى، وساهم ذلك 

ال�ي تتنا�� مع مبادئ الديمقراطية وقيم املواطنة   ترسيخ ثقافة املواالة والتبعية وا�خضوع، و�� الظواهر 

 .)2(أال و�� االستقالليةوتتعارض مع أحد املرتكزات األساسية ال�ي ال تقوم للمجتمع املد�ي قائمة بدو��ا، 
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يمكن اعتبار ظهور ا�جتمع املد�ي �� املغرب أحد أهم التحوالت األساسية ال�ي عرفها ا�جتمع املغر�ي �� 

أك�� وضوحا وتجسيدا،   ا�حق والقانون داللة  املا��ي، فقد أصبح ملفهوم دولة  القرن  السن�ن األخ��ة من 

صبح املسؤول�ن �� أجهزة الدولة، باإلضافة إ�� مختلف الفعاليات الثقافية والسياسية �� البالد، يت�لمون  وأ

عن ضرورة التمسك بالطا�ع القانو�ي للدولة، كما ظهرت إ�� الوجود مجموعة من التنظيمات ا�خارجة عن  

لمواطن�ن، كما هو الشأن بالنسبة إ��  وأصبحت تلعب دورا كب��ا �� ا�حياة اليومية ل  مراقبة الدولة املباشرة،

 .)3(ا�جمعيات ا�حقوقية املهتمة بحقوق اإل�سان وا�جمعيات ا�جهو�ة

و�رى عبد هللا ساعف، أن االستعمال العادي للمجتمع املد�ي يطرح بوصفھ مجموعة من ا�حدود أمام  

االستخبارات وسلطا��ا  واألمنية  اإلدار�ة،  أجهز��ا  هيمنة  وضد  الدولة  يذهب  هيمنة  املد�ي  فا�جتمع  ية. 

. ويعود بروز ا�حديث عن ا�جتمع املد�ي باملغرب إ�� بداية عقد  )4(  ا�حر�اتباملوازاة مع ذلك إ�� توسيع فضاء  

 :)5( النحو اآل�يالتسعينات، حيث تداخلت جملة من األسباب والعوامل الذاتية واملوضوعية نجملها ع�� 

االنفتاح السيا��ي الذي شهده املغرب والذي تبلور بوضوح مع الدمقرطة  * العامل السيا��ي: مع مرحلة 

 املتصاعدة للمؤسسات والتطور الذي لم �سبق لھ مثيل ل�حركة من أجل حقوق اإل�سان. 
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قادت   داخلية  اقتصادية  اختالالت  املغرب  شهد  الثمانينات  عقد  بداية  مع  االقتصادي:  العامل   *

الد البنك  ثالثة محاور  السلطات تحت ضغط صندوق  باألساس ع��  قائمة  تب�ي سياسة استقرار  إ��  و�� 

 رئيسية: 

 ت�حيح التوازنات االقتصادية -

 تقليص حجم القروض   -

 صرامة مالية كب��ة �� تدب�� امللفات االجتماعية   -

وال�ي تبلورت بوضوح مع تدش�ن سياسة ا�خوصصة ال�ي قادها    ،لقد قادت سياسة التحر�ر االقتصادي 

إ�� تخ�� الدولة عن جزء من مسؤوليا��ا للقطاع ا�خاص أو ا�جمعيات، ففي خطاب �جاللة   ،بجرأة  املغرب

حينما أشار إ�� أن دور الدولة ال ينب�� أن  1988مارس  3امللك ا�حسن الثا�ي بمناسبة خطاب العرش ليوم 

 ��.بل دور املرافق والضامن �حسن س�� االقتصاد اللي��ا ،وتحمٍل   يبقى دور مساعدةٍ 

فإن فعالي��ا تتوقف ع�� ضرورة جلب    ،و�ذا �ان املغرب قد قطع أشواطا هامة �� مسلسل ا�خوصصة

املباشرة   األجنبية  واالستثمارات  فا�خوصصة  إلنجاحها.  رئيسيا  شرطا  تظل  ال�ي  األجنبية  االستثمارات 

بدئيا ع�� املغرب  عنصران أساسيان يرتبطان �ش�ل مباشر بمسألة تحر�ر االقتصاد الوط�ي الذي يفرض م

سنو�ا األمر    26%من الناتج اإلجما�� و�سبة من االستثمارات تصل إ��    5%بأن يحقق معدل نمو يصل إ��

حد اآلن ألن الرهان ع�� مجتمع مد�ي قوي يتطلب وجود اقتصاد قوي وفعال، فالعالقة    إ��الذي لم يتحقق  

 جدلية ب�ن االثن�ن.

التق سياسة  مست  االجتما��:  العامل  املنتوجات  *  دعم  فتقليص  متعددة،  مجاالت  الهيك��  و�م 

النسيج    ،األساسية العمق   �� أصاب  واإلس�ان  وال�حة  ال��بية  بقطا��  ا�خاصة  املصار�ف  وانخفاض 

خاص �ش�ل  املستضعفة  والطبقات  عام  �ش�ل  الفقر    ـالقروي  مستوى  ع��  سلبا  ا�عكس  الذي  األمر 

ف�ان من الطبي�� أن يتم   1990ودجن��    1984إ�� اضطرابات    البطالة... فقادت �ل هذه العوامل مجتمعةو 

احتواء هذه االضطرابات االجتماعية ��ي�لة مجال جديد أال وهو مجال العمل ا�جمعوي الذي �ش�ل قاطرة  

 أساسية للمجتمع املد�ي.  

ئية القطبية  * العامل ا�خار��: شهد عقد التسعينات تحوال نوعيا �� مسار العالم، فبعد إقبار نظام الثنا

ساد نظام عاملي جديد قوامھ �شر مفاهيم العدالة واملساواة وحقوق اإل�سان وا�حر�ات الفردية ومساهمة  

خلق   ع��  الت�جيع   �� هاما  دورا  املتحدة  األمم  رأسها  وع��  الدولية  املنظمات  لعبت  وقد  املد�ي.  ا�جتمع 

والتحليل هذه القضايا، حيث نجد من أبرزها  ا�حر�ات ا�جمعو�ة، فانتشرت املؤتمرات ال�ي �عا�ج بالدرس  

  �� ب��وت  مع    2004مارس    22-19مؤتمر  بالتعاون  اإل�سان  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  نظمھ  الذي 

"عدل" وا�حر�ات  ا�حقوق  عن  الدفاع  اإل�سان  ،جمعية  �حقوق  الفلسطينية  مع    ،واملنظمة  و�التنسيق 

اإل�سان �حقوق  متوسطية  األورو  و�مشاركة  والفي  ،الشبكة  اإل�سان،  �حقوق  الدولية  مشار�ا    87درالية 

  2004يوليوز    7-5وأيضا مؤتمر القاهرة ��    ،دولة عر�ية  13منظمة غ�� ح�ومية ��    52ومشاركة يمثلون  
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ومجلة السياسة    ،واملنظمة املصر�ة �حقوق اإل�سان  ،الذي نظمھ مركز القاهرة لدراسات حقوق اإل�سان

نحو   بحضور  من  مش  100الدولية  ومشاركة  أولو�ات    15ارك  حول  توصيات  بإصدار  لينت�ي  عر�ية  دولة 

 اإلصالح �� العالم العر�ي وآلّياتھ. 

ھ
ّ
منذ بداية العقد األخ�� من القرن العشر�ن، ا�سعت اهتمامات ا�جتمع  و   ،و�مكن القول بصفة عامة أن

املد�ي �� املغرب �ش�ل أك��، وأصبح يقتحم مختلف ا�جاالت، و�قوم بدور أك�� فاعلية �� ا�حياة العامة،  

ال العام،  من امليادين ا�جديدة ال�ي أصبح ا�جتمع املد�ي ��تم ��ا �� هذه املرحلة، محار�ة الرشوة وحماية املف

 
ُ
ا�جمعيات املتعددة سواء ع�� مستوى األحياء، أو ع�� صعيد املدن والقرى، عدة    ُق حّقِ وحماية املس��لك. وت

فضال عما تقوم بھ من تر�ية ع�� املواطنة وحقوق    ،إنجازات تنمو�ة وتقوم بمبادرات إيجابية �حماية البيئة

املواطن�ن   ب�ن  املساواة  إقرار  األمية  اإل�سان، والعمل ع��  القانون، ومحار�ة  إناثا وذ�ورا، واح��ام سيادة 

والفقر وال��ميش، والوقاية ال�حية، ومساعدة املر��ى من ذوي االحتياج، والدفاع عن مصا�ح مختلف  

 .)1( العاّمة املص�حةالفئات االجتماعية وحقوقها، و�شاعة ثقافة التضامن والتعاون من أجل 
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�عاظم االهتمام نظر�ة وممارسة با�جتمع املد�ي، كما تناسلت مستو�ات ا�حاجة إ�� توظيفھ داخل حقل 

واالستعانة بھ كبديل عن الدولة أو عن تنظيمات ومؤسسات    ،ا�خطابات األ�اديمية السياسية واإلعالمية

�� ��اية القرن العشر�ن، والعقد    ؛العقدين األخ��يننظر�ة وعملية تزايدت ��    ؛�ا حاجة مزدوجةأخرى. إ�ّ 

 .)2( الراهن من بداية القرن الواحد والعشر�ن 

 . )3(�ساهم ا�جتمع املد�ي بدور فعال �� تحقيق التنمية البشر�ة العتبارات عديدة:

ا تار�خنا   �� والتشارك  والتضامن  الت�افل  ع��  القائم  التطو��  ا�جما��  العمل  ثقافة  تجذر  لعر�ي  * 

يحظى باملمارسة    زالهذا اإلرث الثقا�� ما  اتجاهھ نحو االندثار �� املدن العر�ية، إال أّن   منرغم  بال املش��ك، ف

املنتظمة �� األر�اف والقرى و�� �عض املناسبات واملواسم (ا�حرث وا�حصاد واألعراس، ا�حج...) (املبادرة  

و�� دروس وخطب فقهاء الدين    ،ان القبائل والعشائرالوطنية للتنمية البشر�ة)، و�� ملتقيات شيوخ وأعي 

وأئمة املساجد ثم �� ممارسات وخدمات نقابات األشراف والطرق الصوفية ومساهمات التنظيمات املهنية  

 وا�حرفية والتجار�ة. 

* التحديات العاملية الك��ى ال�ي أصبحت تفرض نفسها ع�� الساحة العر�ية، و�� مقدم��ا ثقافة العوملة  

اإلعالم  بم ومجتمع  واملستقبلية،  ا�حاضرة  و�كراها��ا  برهانا��ا  واإليجابية،  السلبية  وتداعيا��ا  تغ��ا��ا 
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األصولية   بمعتقدا��ا  واإلرهاب  التطرف  ثقافة  ثم  التنمو�ة،  التكنولوجية ومستلزماتھ  بمقومات  واملعرفة 

 وسلوكيا��ا التدم��ية. 

إ�� اآلن، ودوره   1972وثائق والتقار�ر ال�ي أصدرها منذ  * احتضان املنتظم الدو��، من خالل عدد من ال

مطالبة �افة دولھ األعضاء بدعم هذا الدور وتفعيلھ ع�� أرض الواقع من  و �� خدمة التنمية املستديمة،  

خالل إشراك ا�جمعيات املدنية �� تصميم األ�شطة وال��امج وتنفيذها و�شر نتائجها وخاصة تلك ال�ي لها  

تحس�ن جودة ا�حياة وحماية البيئة و�عز�ز حقوق اإل�سان و�ناء مجتمع العدل واملساواة  عالقة مباشرة ب

 والرفاه االجتما��، ونقصد با�خصوص الوثائق والتقار�ر التالية: 

). 1972بروز حركة ال��بية البيئية �عد مؤتمر ستوكهولم حول البيئة ( -

وال�ي تراهن ع�� تحقيق ثمانية أهداف للتنمية ��    2000وثيقة األهداف اإلنمائية لأللفية الصادرة عام    -

. 2015حدود سنة 

 )2004-1995عشر�ة األمم املتحدة لل��بية عل حقوق اإل�سان ( -

 )2001التقر�ر العر�ي حول التنمية املستدامة، القاهرة ( -

 ).2010-2001عشر�ة األمم املتحدة لل��وض بثقافة السلم والالعنف تجاه أطفال العالم ( -

 .2012إعالن عقد محو األمية �� حدود  -

 ).2014- 2005عقد التعليم من أجل ال��بية املستدامة ( -

* التحديات الداخلية ال�ي تكشف عن مظاهر إخفاق السياسات العر�ية وفشلها ومن بي��ا املغرب �� 

وتجاه اآلخر والطبيعة    مجال ت�و�ن العنصر البشري وتنمية قدراتھ ومهاراتھ ع�� السلوك املد�ي تجاه نفسھ

 والبيئة، و�� مظاهر �ع�� ع��ا وقائع كث��ة أهمها: 

استفحال األمية وا�جهل   -

 ا�ساع رقعة الفقر  -

تزايد معدل البطالة   -

 محدودية �سبة االلتحاق بالتعليم األو�� -

وا�ح�امة  - ا�حقيقية  والديمقراطية  االجتماعية  والعدالة  ا�حر�ات  هامش  ومحدودية  تواضع 

 الرشيدة. 

�� تحقيق   املد�ي  ا�جتمع  الطا�ع االست�جا�� والضروري إلشراك جمعيات  تؤكد ع��  فهذه االعتبارات 

وذلك من خالل قيامھ �عدة أ�شطة اجتماعية واقتصادية وثقافية واي�ولوجية وسياسية    ،التنمية البشر�ة

عن طر�ق    ،ة والبشر�ة واملعنو�ة ا�حبطةومشا�لھ املادية واملالي  ،وعلمية إلخراج ا�جتمع من أزماتھ ا�خانقة

وتطو�ر القدرات البشر�ة    ،رسم خطط إصالحية و�غي��ية جادة حاضرا ومستقبال لتحقيق التنمية البشر�ة

وا�حفاظ ع�� البيئة والقضاء ع��   ،الذاتية �خدمة اآلخر عن طر�ق الدفاع عن حقوقھ املدنية والسياسية
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محار�ة األمراض املتفشية �السيدا وانفلونزا الطيور، والوقوف �� وجھ  ظاهرة التلوث واالنحباس ا�حراري و 

العمل ع�� ا�حد  و اإلرهاب وتوعية الناس بأخطار التطرف وضرورة تب�ي خطاب التسامح والتعا�ش واألخوة،  

ومناسبة جيدة  �حية  رعاية  وتوف��  االجتما��،  الوسط  داخل  املتفشية  األميات  أنواع  �ل  و�ناء  ،من 

ال��بو�ة ل��بية املرأة و�عليمها، و�شييد مراكز �حماية الطفولة ورعاية الشباب، والسهر ع�� خلق    املؤسسات 

وفنية   وأدبية  وثقافية  ر�اضية  أندية  وت�و�ن  واملعوز�ن،  الفقراء  بمساعدة  تتكفل  اجتماعية  جمعيات 

واأل  ال�حف  ع��  املواطن�ن  وتوعية  االجتما��،  الوسط  داخل  الثقا��  الفضاء  السياسية  لتنشيط  حزاب 

املستقلة، والتنسيق مع ا�ح�ومة إلنجاز املشاريع ال�خمة ال�ي تحتاج إ�� إم�انيات مالية �خمة وموارد  

 هامة لتأهيل الوسط ا�جتم�� ليتبوأ م�انتھ الالئقة. 

وعليھ فا�جتمع املد�ي أساس التنمية البشر�ة، وال يمكن تصور أية تنمية حقيقية وشاملة بدون مشاركة  

جتمع املد�ي الذي �ساهم ب�ل طاقاتھ التطوعية �� �شغيل اإل�سان، من أجل خدمة اإل�سان نفسھ ماديا  ا�

 وعقليا ووجدانيا وحركيا. 

لقد أصبح معوال حاليا ع�� جمعيات ا�جتمع املد�ي حاضرا ومستقبال من أجل املساهمة �� قيادة املس��ة  

الدولة و�ا�� القطاعات ا�خاصة األخرى، خصوصا وأن جمعيات  التنمو�ة، وذلك جنبا إ�� جنب مع جهود  

ا�جتمع املد�ي تحولت إ�� قوة اجتماعية فاعلة ومنظمة �سهم �� تفعيل التنمية الشاملة واملستديمة و��  

العمل ع�� تحقيق التنمية البشر�ة هذه القوة ال�ي يؤكدها حضورها الك�ي الذي أصبح يقارب األر�ع�ن ألف 

جل ال��اب الوط�ي، كما أنھ يؤطر أك�� من مليون منخرط و�المس أك�� من ثلث ساكنة البالد    جمعية �غطي

.غ�� أن هذه األهمية امل��ايدة �جمعيات ا�جتمع املد�ي قد �عززت  )1(سواء بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة 

جتمع املد�ي عموما  بفعل التصور ا�جديد للسياسات ا�ح�ومية التنمو�ة، وال�ي أصبحت �ستد�� حضور ا�

ال�ي  التنمو�ة  العملية   �� ومتا�ع��ما  ومشارك��ما  باق��احا��ما  �ساهما  �ي  خصوصا  ا�جمعوي  والنسيج 

تتجسد �� �عض ال��امج واملبادرات التنمو�ة الوطنية وخاصة با�جتمع القروي وقد تتج�� ع�� رأسها املبادرة  

�� وضوحا �� الوقت ا�حا�� العتماد جمعيات ا�جتمع املد�ي  الوطنية للتنمية البشر�ة باعتبارها النموذج األك

كشر�ك وفاعل تنموي جديد من أجل تن�يل وتبيئة برامجها وآليا��ا ومقار���ا، وع�� رأس هذه األخ��ة �آلية  

 .)2(ح�اماتية

 . 21، ص: 2008،  8جتمع المدني والحكامة"، مجلة مسالك، العدد "الم ،زهير لخيار -1
 . 21، ص: نفسهالمرجع  -2
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 خاتمة:  -5

  يات تب�ن ا�جمع�لما تنامت  ف  ، نخلص إذن إ�� أن جمعيات ا�جتمع املد�ي �عب�� عن مجتمع �� ومتحرك

حقـوق   الفـقر،  "الديمقراطية،  تحدياتھ  وأهم  ا�جتمع  حاجيات  عن  �عب��  أيضا  و��  ينمو،  ا�جتمع  أن 

 .)1(اإل�سان.."

ع��   ا�جتمع  توفر  ف�لما  مع�ن،  مجتمع   �� البشر�ة  والتنمية  للدمقرطة  مقياسا  �ش�ل  ا�جمعيات  إن 

ع�� مستوى التنمية البشر�ة وع�� قدرة البشر    مؤسسات مدنية قادرة ع�� التحرك واملبادرة، �لما دل ذلك

ع�� الفعل، وأك�� من ذلك فإن هذه ا�جمعيات �عب�� عن الرأسمال االجتما�� واإل�سا�ي الذي �عت�� عند  

 خطر من الرأسمال املادي.أالكث�� من الباحث�ن واملفكر�ن 

املواطنة   لت�و�ن  فضاء  ا�جمعيات  محاور    وتأسيسهاإن  من  أساسيا  محورا  �ش�ل  ضاغطة  قوى  ف�ي 

 التأث�� �� القرار، و�� استصداره وصنعھ وتصر�فھ. 

إن زمن العوملة وتزايد انحسار دور الدولة أدى إ�� بروز فاعل�ن جدد، وع�� رأسهم الفاعل ا�جمعوي،  

الفاعل االقتصادي، وأص إ��  التّ باإلضافة  تدب��   �� املساهمة  لهؤالء دور  مايزات واالختالفات واملصا�ح  بح 

ا�جمعوّي  العمل  أن  وارتفعت    واملالحظ  انتعش  املغرب  وأصبحت    وت��تھ ��  الديمقراطي،  االنتقال  ظل   ��

للمؤسسات غ�� ا�ح�ومية مهام جديدة مرتبطة بالتنمية والتحديث، وهو أمر يدفع �� إطار منطق العصر  

 .)2(� الثقافة التشاركية، إ�� تثم�ن دور هذه ا�جمعيات"املب�ي ع�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 41، ص: 2005، ماي 10-9"العمل الجمعوي والتنمية البشرية"، مجلة الشعلة للتربية والثقافة، عدد مزدوج  ،مصطفى محسن -1
 . 42ص:  نفسه، مرجعال -2
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 :المراجع

،  36"ا�جتمع املد�ي العر�ي ورهانات التنمية املستدامة"، مجلة علوم ال��بية، العدد   ،أحرشاو (الغا��) -1

 2008ف��اير 

املعاصرة:  ،  برنو��ي (عمر) -2 والسوسيولوجيا  الغر�ية  السياسية  الفلسفة  ب�ن  املد�ي  ا�جتمع  "مفهوم 

 .2001، 37محاولة �� ال��كيب" مجلة فكر ونقد، العدد 

 . 2003�� الدمقراطية وا�جتمع املد�ي، إفر�قيا الشرق، ب��وت،  ،بلقز�ز (عبد اإللھ) -3

ونقد، عدد   -4 املغر�ية"، مجلة فكر  والتجر�ة  ال�و�ي  السياق  ب�ن  املد�ي  ، 97جرمو�ي (رشيد):"ا�جتمع 

 .2008أبر�ل 

ا�جتمع املد�ي والتحول الديمقراطي �� الوطن العر�ي، منشورات الزمن، العدد    ،ا�جنحا�ي (ا�حبيب) -5

49 ،2006. 

ا�جتمع املد�ي �� املغرب العر�ي، تجارب، نظر�ات وأوهام"، ضمن الكتاب ا�جما��    ،حمودي (عبد هللا) -6

و�� ا�جتمع بذاتھ، عن ا�جتمع املد�ي �� املغرب العر�ي،" (إشراف عبد هللا حمودي)، مجموعة أعمال  

سيا الوسطي بجامعة بر�ستون  ندوة معهد الدراسات ع�� اإلقليمية للشرق األوسط وشمال إفر�قيا وآ 

 منشورات دار تو�قال والدار البيضاء.  1996بالواليات املتحدة، أبر�ل 

،القاهرة، 1ا�جتمع املد�ي عند هيجل،دار قباء للطباعة والنشروالتوزيع، ط،  ا�خشت (محمد عثمان) -7

 مصر. 

 .1998�اير ، ف�2"ا�جتمع املد�ي" ا�جال والفاعلية"، مجلة سطور، العدد ، زايد (أحمد) -8

"ا�جتمع املد�ي باملغرب: أية عالقة؟ "ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية عدد    ،ز�ن الدين (محمد) -9

 .2005دجن��  -، نون��65

املـجلد    ، سالم (محمد شكري) -10 الرا�ع  العدد  الفكر،  الواقع واإليديولوجيا"، عالم  ب�ن  "ا�جتمع املد�ي 

 . 2008يونيو  –، أبر�ل 36

 .2003ا�جتمع األه�� ودوره �� بناء الديموقراطية، دار الفكر املـعاصـر، ب��وت،  ،(عبد الغفار) شكر -11

(ع��) -12 الشعلة    ،الشعبا�ي  جمعية  منشورات  االجتما��"،  التأط��  وأش�ال  االجتماعية  "املؤسسات 

 . 2006لل��بية والثقافة، دار النشر املغر�ية، 

 . 2005  ماي،  ،1ط  ،39العدد  مجلة مواقف،  إضاءات وشهادات،ا�جتمع املد�ي  ،  عابد ا�جابري (محمد) -13

 . 2005ماي  39ا�جتمع املد�ي: ب�ن املع�ى واملفهوم" سلسلة مواقف، العدد  ،عابد ا�جابري (محمد) -14

"املنظور السوسيولو�� �� تحديد مفهوم ا�جتمع املد�ي"، مجلة الفكر    ،عبد ا�جليل الصال�� (فؤاد) -15

 .2007، 141-401العر�ي املعاصر، العدد 
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"دور منظمات ا�جتمع املد�ي �� صنع سياسة للرفاهية االجتماعية �� الوطن العر�ي:  ،  عد�� (هو�دا) -16

السيد   (إشراف  االجتما��  الرفاهية  دولة  ا�جما��:  الكتاب  ضمن  ا�ح�ومية"،  غ��  للمنظمات  حالة 

دراسات الوحدة العر�ية،    أحمد النجار وآخرون)، بحوث ومناقشات الندوة الفكر�ة ال�ي نظمها مركز 

 .2006بالتعاون مع املعهد السو�دي باإلسكندر�ة، ب��وت، 

 .2005، 47�� الثقافة السياسية ا�جديدة، منشورات الزمن، العدد ، العل�ي (عبد القادر) -17

"محنة ا�جتمع املد�ي، مفارقات الوظيفة ورهانات االستقاللية"، دفاتر وجهة نظر،    ،الغيال�ي محمد -18

 .2005، 6العدد 

الدار   -19 الشرق،  إفر�قيا  مطا�ع  ت�امل،  أم  إقصاء  السياسية  والنخبة  املد�ي  ا�جتمع  (حسن)،  قرنفل 
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 : صملخّ ال

بوجود إش�الية    العل�ي، وتقّر تتأسس هذه املقالة ع�� األهمية ا�حور�ة لتعر�ف الظواهر �� بنية البحث  

إ�ستمولوجية تتمثل �� جمود الفكر اإل�سا�ي فيما يخص املداخل التعر�فية �ختلف الظواهر اإل�سانية  

 التام وفق املنطق اليونا�ي، مع التوّه   والطبيعية، بما �� ذلك التورط بـ التعر�ف أو ا�حّد 
ّ
ھ �عكس حقيقة  م بأن

استغرقت  حيث  فة،  عرَّ
ُ
امل     األشياء 

ً
جديدا  

ً
مدخال املقالة  وتقدم هذه   ممتدة. 

ً
قرونا الوهم  هذا   �� البشر�ة 

بأن   نرى  أننا  اإلتمام، وذلك  نحو  مهرولة  كينونة  بوصفها  الناقصة"؛  "الكينونة  يقوم ع�� فكرة  للتعر�ف 

 �ختلف ال
ً
 تفس��يا

ً
 تحليليا

ً
 توصيفيا

ً
ل منظورا ِ

ّ
ظواهر  "النقص هو قنص التمام". هذا املدخل يمكن أن ُ�ش�

اإل�سانية واالجتماعية والطبيعية. ولتفعيل هذا املق��ح، طرحت املقالة عدة �عر�فات �� سياقات إيجابية  

 من العرض ملزايا هذا املدخل املق��ح بقالب تحلي�� مكثف.  
ً
 وسلبية ومارست قدرا

 . : التعر�ف، التعر�ف املنطقي، الكينونة الناقصة، الظواهر، املبدعال�لمات املفتاحية

Abstract : 
This article builds on the focal importance of defining various phenomena in 

scientific research, and acknowledges the existence of an epistemological problem 
represented in the rigidity of human thought with regard to the definition approach of 
various human and natural phenomena, including the Greek logical definition, with the 
illusion that it reflects the reality or substance of the defined things, as humanity took 
this illusion for extended centuries. This article provides a new perspective to the 
definition based on the idea of "imperfect being"; as such imperfect being running 
towards "perfection", that we see that "imperfection is the snipe of perfection."  This 
perspective can constitute a descriptive, analytical, explanatory definitions of various 
human, social and natural phenomena. In order to activate this perspective, the article 
put forward several definitions in positive and negative contexts and practiced some 
degree of presentation of the advantages of this proposed approach in a summarized 
analytical format. 

Key words: definition, logical definition, imperfect being, phenomena, creative 
person. 

 الله البریدي أ.د. عبد
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: "کینونة ناقصة وتمامها االجتهاد"   : التعریف -1

الظواهر   مختلف  لدراسة  العلمية  املن�جية  ِبنات 
َ
ل أهم  أحد  هو  التعر�ف"  "مبحث  أن  بھ  م 

َّ
سل

ُ
امل من 

�سانية واالجتماعية والطبيعية، ع�� أننا بحاحة ب�ن الفينة واألخرى، إ�� مخاتلة املن�ج العل�ي لدارسة اإل

هذه   مع  "امل����"  التعاطي   �� واآللية  الرتابة  مشاكسة  شأنھ  من   ،
ً
قو�ا  

ً
ا هزَّ هّزِه  �غية  الظواهر،  هذه 

 من الضدية للمن�ج ولكن باملن
ً
. ولعل من أك�� مسارات  1�ج ذاتھالظواهر. ونحن إذ ذاك، نمارس قدرا

وتحليلھ   بدراستھ  نقوم  ما  �عّرِف  كيف  أي  الناجع،  التعر�ف  بمسألة  يتعلق  ما   ،
ً
نفعا املشاكسة  هذه 

ق من فهمنا للظواهر وتز�د من الغلة االستكشافية البحثية؟  عّمِ
ُ
 و��خيصھ بطر�قة �

ورط العقل اإل�سا�ي بمدخل  تتأكد ضرورة تطو�رنا للمداخل التعر�فية إذا وضعنا �� االعتبار حقيقة ت

- �عر�في "أيقو�ي" جامد لقرون متطاولة، ولقد تأسس ذلك ع�� خرافات املنطق اليونا�ي، الذي يزعم  

 
ً
أو التعر�ف التام (بالشروط املنطقية املعروفة: با�جنس والفصل القر�ب�ن)، إنما �عكس    بأن ا�حّد    -مثال

ا فإن  ولذا  "جوهره"،  أو  ماهيتھ  أو  ال��يء  املثال-لبشر�ة  حقيقة  سبيل  آخر    -ع��  لتعر�ف  تحتاج  ال 

 
ّ
ا، فحسم األمر بأنھ "حيوان ناطق". تخيلوا هنا حجملإل�سان، �عد أن تو� � أرسطو �عر�فھ "نيابة" عنَّ

تتجمّ  حينما  واإل�سانية  االجتماعية  والعلوم  للفلسفة  "ماهوي"  الفقد  �عر�ف  ع��  ا�حقول  هذه  د 

.  2أسطوري مدٍع كهذا

إ�� إن مثل    ويعوزنا  بامتياز،  إ�ستمولوجية  يمثل إش�الية  املنطقي  التعر�في  املدخل  ا�جمود ع��  هذا 

 يقوم ع�� فكرة  
ً
 جديدا

ً
 �عر�فيا

ً
بلورة مقار�ات �ح�حل��ا ومعا�ج��ا. �� هذه املقالة ا�ختصرة، أقدم مدخال

ننا نرى بأن "النقص هو قنص  "الكينونة الناقصة". إ��ا الكينونة الناقصة املهرولة نحو اإلتمام، وذلك أ

اإل�سانية   الظواهر  �ختلف   
ً
تفس��يا  

ً
تحليليا  

ً
توصيفيا  

ً
منظورا ل  ِ

ّ
ُ�ش� أن  يمكن  املدخل  هذا  التمام". 

يتأّس  التعر�في  املدخل  هذا  والطبيعية.  قدرة  واالجتماعية  لھ  أن  ونرى  بھ  نؤمن  وجودي  مبدأ  ع��  س 

" �� ا�حيط اإل�سا�ي. وهنا أبادر بالقول إن�ي حينما  تفس��ية هائلة، ومفاده أن "النقص هو قنص التمام 

 
ّ
مام، فإن�ي ال أع�ي البتة  حدث فيھ عن التّ وصفُت هذا املدخل بأنھ يحمل قوة تفس��ية هائلة، �� سياٍق أت

   أنھ تفس�� تامّ 
ّ
ر ��ا. وذلك    ما هو تفس�� ألجزاء أو �جزء من الظاهرةأو �امل للظاهرة، و�ن

َّ
فك

ُ
املبحوثة أو امل

ان�ي أؤمن بأن التعر�ف أو التوصيف أو التفس�� ذاتھ إنما هو: "كينونة ناقصة وتمامها االج��اد"، ممّ أ

ؤو�ة، لرفع سقوف التفس��ية مع تطور مفاهيمنا ومداخلنا  ُيفيد من �ل ا�حاوالت االج��ادية املن�جية الّد 

 
ّ

. اق��اح هذا املدخل التعر�فّي � تحقيق جزء منھ �� هذه املقالة ع�� وأدواتنا املن�جية، كما نتو�

طروحة الشهيرة لـ   -1
ٔ
 . Against Method: ضد المنهج بول فيرابندقارن ما نقرره باال

خفق. ولقد ظفر   - 2
ٔ
و واحدًا إن ا

ٔ
صاب ا

ٔ
جر، اثنين إن ا

ٔ
ن اإلسالم فتح للعقل بوابة االجتهاد، وضمن له اال

ٔ
تجدر اإلشارة هنا إلى ا

التفكير اإلنساني بانتصاره الكبير على هذا التفكير المجّمد للعقل ومن ذلك المدخل التعريفي المنطقي في مراحل النهضة الفكرية  
طاح بالتفكير التقليدي المقيد لإلبداع واالجتهاد. اإلسالمية المشرقة، و 

ٔ
للمزيد ، انظر كان تتويجها الكبير على يد ابن تيمية، حيث ا

بو يعرب المرزوقي،  إصالح العقل في الفلسفة العربية 
ٔ
: ا

ً
فالطون إلى إسمية ابن خلدون، بيروت: مركز   – مثال

ٔ
رسطو وا

ٔ
من واقعية ا

وائل حالق، ابن تيمية ضد المناطقة اليونان، ترجمة: عمرو بسيوني، بيروت: دار ابن  ؛ 2011، 4دراسات الوحدة العربية، ط 
نور الزعبي، ابن تيمية ؛ 2019، 1النديم، ط 

ٔ
 .2008، 1عطاؤه العلمي ومنهجه اإلصالحي، عّمان: دار ورد، ط  –رائد عكاشة وا
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 هللا البريدي   ا
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 : "کینونة ناقصة، وتمامها التجدید"   : المبدع  -2

�عد اإليضاح املقتضب ملدخلنا التعر�في املق��ح، نبادر بطرح مثال تطبيقي، ع�� �عر�فنا للمبدع �� إطار  

آ أننا  بيد  الطبيعية،  العلوم  رحاب   �� أمثلة  طرح  �سعنا  أنھ  مع  واإل�سانية،  االجتماعية  ثرنا  العلوم 

أن   إ��  يقودنا  املدخل  هذا  لالختصار.   
ً
والتماسا لل��ك��   

ً
طلبا واإل�سانية  االجتماعية  بالعلوم  االكتفاء 

ن  �لمة أخرى غ�� التجديد، بحيث تؤمّ   ف املبدع بوصفھ "كينونة ناقصة، وتمامها التجديد" (أو أّي �عرّ 

يمكن التعر�ف  هذا  ومثل  وا�جمود).  األلفة  إسار  من  اال�عتاق  مفاهيمية    مع�ى  مغانم  لنا  يحقق  أن 

 
ّ
إال وعميقة،  عديدة  و��خيصية     وتحليلية 

ّ
�سعنا  أن ال     سهاكعھ 

ّ
ولذا  �ل الصغ��،  النص  هذا   �� ها 

 فسأكتفي �عرض �عض املالمح والتطبيقات.  

يمكن لنا أن نطرد هذا املدخل التعر�في �� سياقات متنوعة ليمسَّ مسائل وموضوعات ومفاهيم كث��ة،  

:  يمكننا القول إذ 
ً
 مثال

 األديب/الفنان كينونة ناقصة وتمامها ا�جمال.  -

 املبدع/املبتكر كينونة ناقصة وتمامها التجديد. -

 املفكر كينونة ناقصة وتمامها العمق. -

 املثقف كينونة ناقصة وتمامها املص�حة العامة.  -

و   وذلك  واملوضوعات،  املسائل  لبقية  �عار�ف  ��ج  يمكننا  املنوال،  هذا  أبنية  وع��  من  نختاره  ما  فق 

� عن الظاهرة املبحوثة بحسب نتائج بحثنا، سواء أ�ان ذلك ب�لمة واحدة (كما فعلنا ��   عّ�ِ
ُ
مفاهيمية �

َل   األمثلة السابقة) أو أك��. دعونا نأخذ �عض الشواهد العملية، لتت�ح الفكرة أك�� من جهة، ولنفّعِ

ثانية، مع إبراز قدرتھ التفس��ية املدهشة لبعض    هذا املدخل التعر�في �� سياق حيا�ي معيش من جهة

ا قد يجعلها أداة من�جية يمكن لنا  الظواهر الغامضة داخل نفوسنا وعقولنا وأرواحنا ومجتمعاتنا، ممّ 

عة للفهم العل�ي واملعا�جة  شّسِ
ُ
أن نب�ي عل��ا الكث�َ� والكث�� من التوصيفات والتحليالت والتفس��ات امل

 من اإليضاح لهذا املدخل التعر�في واالختبار لھ.  العملية. �� الفقرا
ً
 ت املوالية، سنمارس قدرا

  
ً
 جاملدخل التعر�في الذي نق��حھ للمبدع، يمنحنا جوابا

ً
، حيث يقول لنا: يبدع املبدُع   ذر�ا

ً
 قاصدا

ً
وتحليال

الذي يدفعھ إ�� قص املف��ي بھ إ�� الشعور با�حرمان والتوتر (=كينونة ناقصة)، األمر  ألنھ �شعر بالنّ 

الظفر بأقدار �افية من التجديد ع�� ا�خروج من شرنقة املألوف ع�� ممارسة املرونة والطالقة واألصالة  

أمّ  التجديد).  (=تمامها  توتره  َن  ِ
ّ

ولُيسك حرمانھ  ثمَّ  من  لُيشبَع  اإلبدا��)،  الفعل  غ��  (أر�ان  اإل�سان  ا 

ممتلئة"، وتمامها الال��يء (=الالتجديد). إ��ا كينونة  املبدع، فهو ليس "كينونة ناقصة"، و�نما "كينونة  

ة بـ "العادي". �سعنا تطبيق التحليل    ومكتظةالالفراغ، فسطورها ممهورة بـ "الرتيب"   بـ "املألوف" وضاجَّ

التحليلية   الغلة   �� وانظروا  ذلك  (جر�وا  ذلك  وغ��  واملفكر  والفنان،  لألديب  �عر�فنا  حيال  ذاتھ 

 والت�خيصية).  
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سياقات  لنجر   �� التعر�ف  دحرجة  ع��  للتمام"  القانص  النقص  "�عر�ف  لـ  التفس��ية  القدرة  ب 

: ملاذا يبدو املبدعون الكبار متواضع�ن بدرجات باذخة  
ً
��خيصية تفس��ية أك�� إش�الية، فنقول مثال

، بينما  
ً
عون اإلبداع؟ هذا التعر   يتظاهرالصدق مقارنة بَمْن هم أقل إبداعا دَّ

ُ
�ف يجود علينا  بالتواضع امل

 
ّ
واملتمث أحسب،  فيما  مقنع  مكثف   بجواب 

ّ
أن  ��  ل 

ّ
�ل النقص  ھ  مشاعُر  زادت  اإلبداع  درجة  زادت  ما 

أك��   إبداعات  عن  املتنامي  بحثھ  أولهما  أمران:  ذلك  ع��  و���تب  أك��)،  نقص  ��  ((=كينونة  �س�ى  ما 

بـ    ) وثان��ما ارتفاع مستو�ات التBreakthrough Creativityاألدبيات 
ّ
إن  واضع، حيث 

ّ
أن ھ حقق  ھ ال يرى 

 ذا بال يوازي شعوره "العارم" بالنّ 
ً
ر أسرار ديمومة إبداع املبدع�ن الكبار أو  قص، وهذا ما يفّس إبداعا

ون وال �غرقون �� إبداعهم، بل يبحرون دونما  مبد�� الدرجة األو�� واستمرار تواضعهم، إذ هم ال �غ�ّ� 

ينطبق مثل ذلك ع�� بقية الفئات: األديب والفنان واملفكر والقارئ   انقطاع صوب إبداع ال ي�لُّ وال يمل.

 ونحوهم.  
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�� سياق األدب، ع��   زاو�ة أخرى  املق��ح، دعونا نجرب  التعر�في  التفس��ية ملدخلنا  القدرة  نخت��  ل�ي 

ال�ي   �� �عض األسئلة اإلش�الية  بالتقاط مسألة عملية  الغوص  �� الساحة األدبية، وذلك   
ً
طرح عادة

ُ
ت

واحدة للتمثيل التطبيقي ع�� ما نروم تقر�ره. ملاذا يتوق روائي أن يصف جنسھ األد�ي الذي يبدع فيھ  

 
ّ
 بل  بأنھ "شعر" (أو العكس)؟ هذا الروائي يصف جنسھ بالشعر، ألنھ �شعر داخل نفسھ بأن

ً
ھ ليس روائيا

�عاشاعر   ، وهذا 
ّ
أن الروائي". وهو  �ي  ناقصة وتمامها  "كينونة  الشاعر" وليس  ناقصة وتمامها  ھ "كينونة 

 
ّ
 ة، وهما: ما يروم إشباع جانب�ن من املشاعر الذاتيّ ح�ن يفعل ذلك، إن

 ، وهو االح��ام القا�ع داخل تخوم الذات، أي اح��امھ لذاتھ داخل ذاتھ. Esteem-Self) اح��ام الذات 1(

، وهو االح��ام العابر لتخوم الذات، أي ما يصور اح��ام اآلخر لھ، وهو  Respect-elfS) تقدير الذات  2(

 . 1مرتبط بمسألة تأسيس امل�انة ا�جتمعية

أّن  ع��  متفاوتة،  مئو�ة  بنسب  تتوزع  إذ  وآخر،  إ�سان  لدى  النوع�ن  هذين  مقاديُر  األبحاث  تختلف 

 العلمية �ش�� إ�� أن املتم�� أو املبدع يتصف ب�ونھ  
ّ
 ع�� ما ُ�سّ� متوف

ً
 Internal Locusى بـ ضبط داخ��  را

of Control ّمم ، 
ّ
 ع�� العوامل الداخلية أك�� فيعوز لها النتائج املتحّق ا �ع�ي أن

ً
 �انت  ھ �عّوِل كث��ا

ً
قة سلبا

 
ّ

ب جانب اح��ام الذ
َّ
، أي أنھ هنا ُ�غل

ً
 أم إيجابا

ّ
 ات ع�� حساب تقدير الذ

ّ
سبة ملن  ات، والعكس �حيح بالن

.  ي
ً
 خارجيا

ً
حمل ضبطا

 إ�� أن ُيلِصق نفَسھ بالشعر ح�ى   
ً
أيا �انت خلطة االح��ام هذه، سي�ون صاحبنا "الروائي" هذا مدفوعا

؛ يجلب لھ النقد الغليظ ور�ما الّ� 
ً
ما مھ تقحُّ ، بل قد يتقحَّ

ً
وداء، وقد يخسر  خر�ة الّس لو لم يكن لھ ُمجيدا

ل و�مكن  ذاتھ،  الوقت   �� وشاعر�تھ  مختلف  روائيتھ   �� ا�حتملة  الفادحة  ا�خسارة  هذه  مثل  طرد  نا 

الن دو  -1
ٓ
: ا

ً
بوتون، قلق السعي إلى المكانة، ترجمة: محمد عبد النبي،ثمة توتر يصحب السعي لتحقيق مكانة اجتماعية، انظر مثال

 . 2018، 1بيروت، التنوير، ط



.د. عبد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الكينونة الناقصة"  مدخل تعريفي جديد: 
ٔ
 هللا البريدي   ا
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لـ "كينونة النقص" داخل ياقات العلمية واملهنية وا�حياتيّ الّس  ة، وهنا تكمن خطورة التموضع ا�خاطئ 

ئھ من "كينونات النقص" دواخلنا، فهل �� عاكسة ملا ينب�� لها  ذواتنا، وهذا ما يجعلنا نتبصر بما نخبّ 

 أن �عكسھ؟! 
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ة �� سياق الظواهر اإل�سانية  هل يمكن استخدام "�عر�ف النقص القانص للتمام" �� السياقات السلبيّ 

واالجتماعية؟ هذا سؤال مشروع بامتياز. �عم يمكننا استخدام هذا املدخل التعر�في �� تلك السياقات،  

. لنُ 
ً
اب"، فهو وفق هذا  وهو �عمل بكفاءة عالية أيضا

َّ
 ع�� ما نزعم. لنأخذ حالة "الكذ

ً
 عمليا

ً
جّرِب مثاال

الكذاب �شعر بنقص إن هو أخفق ��   : "كينونة ناقصة وتمامها ا�خداع". هذا �ع�ي أّن املدخل التعر�فّي 

 
ّ
، أو خلكذبھ أو خداعھ، ألنھ ر�ما يرى �� كذبھ ذ�اء وفطنة، أو أن

ً
يا  و�شفَّ

ً
 من  ھ يرى �� كذبھ انتقاما

ً
يطا

ذلك أو نحوه. ومثلھ "الصادق" فهو: "كينونة ناقصها وتمامها ا�حقيقة"، ولذلك ال ��جب من ا�حديث  

ْدَق  الشر�ف ال�حيح، حيث عكس هذا املع�ى بقالب حاسم ج��ّ   النبوّي  ِإنَّ الّصِ
َ
ْدِق، ف ْم ِبالّصِ

ُ
ْيك

َ
: "َعل

 
ْ

ا�  �
َ
ِإ� َ�ْ�ِدي   َّ��ِ

ْ
ال وِ�نَّ   ، ِ�ّ�ِ

ْ
ال  �

َ
ِإ� ِ  َ�ْ�ِدي 

َّ
ِعْنَد � َتَب 

ْ
ُيك ى  َح�َّ ْدَق  الّصِ وَ�َتَحرَّى  َيْصُدُق  ُجُل  الرَّ َيَزاُل  وَما  ِة،  َجنَّ

وَما اِر،  النَّ  �
َ
ِإ� َ�ْ�ِدي  ُفُجوَر 

ْ
ال وِ�نَّ  ُفُجوِر، 

ْ
ال  �

َ
ِإ� َ�ْ�ِدي  ِذَب 

َ
ك

ْ
ال ِإنَّ 

َ
ف ِذَب، 

َ
ك

ْ
وال ْم 

ُ
اك وِ�يَّ يًقا،  ُجُل   ِصّدِ الرَّ َيَزاُل 

ِذُب وَ�َتَحرَّ 
ْ

اًبا".  َيك
َّ

ذ
َ

ِ ك
َّ

َتَب ِعْنَد �
ْ

ى ُيك ِذَب َح�َّ
َ

ك
ْ
 ى ال

� عن الصورة املعاكسة  و�� مثل هذه الّس  ياقات السلبية، يمكن لنا �عديل ِبنية املدخل التعر�في، ليعّ�ِ

 بحق ا�خادع أنھ: "كينونة تامة ونقصا��ا ا�حقيقة"،  ال�ي تظهر بجالء أك�� ا�جانب السل�يّ 
ً
، فنقول مثال

التلبّ و ال يتحمّ إذ ه املتأ�ي لھ من  النقصان  باملع�ى اإليجا�ّي ل      –   س 
ً
با�حقيقة، مما يجعلھ �أسا البوح 

يمنحنا قدرات تحليلية    . مثل هذا التقليب للمدخل التعر�فّي لبية وا�خداع والبؤس القي�يّ تفيض بالّس 

 . 1ية مفضية إ�� منافع أك��املرونة املن�ج وتوصيفية، ور�ما تفس��ية أك�� �� �عض السياقات، وذلك أّن 
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�� األجزاء السابقة ع��   ال��ك��  �� سياق مجتم�� هذه املرة، حيث �ان  التعر�في  دعونا نجرب املدخل 

فردية/نفسيّ  �عّرِف  سياقات  أن  أردنا  لو  ماذا  أك��.  �ش�ل   -ة 
ً
ستدام  -مثال

ُ
امل  Sustainableا�جتمع 

Society  أّن ؟ بھ  م 
َّ
سل

ُ
امل إش�ا��ّ   من  موضوع  املستدام  ا�جتمع  املتخصصة  �عر�ف  األدبيات  لكن  2��   ،

حقوق   تأم�ن  ع��  القادمة،  األجيال  حقوق  ضمان  فكرة  إ��  االستدامة  أرجعنا  قد  أن  نف��ض  دعونا 

: "ا�جتمع  األجيال الراهنة دون املساس بحقوق من سيأ�ي �� املستقبل. هنا �سعنا سبُك التعر�ف كما ي��

ا�جتمع املستدام، سيظل يبحث    املستدام كينونة ناقصة وتمامها الوفاء مع أحفادنا". هذا يفيدنا بأّن 

 
 عن الّصادق، هو: "كينونة تامة ونقصانها الخداع".  -1

ً
، فنقول مثال

ُ
يضا

ٔ
 يمكن لنا استخدام هذه القالب في السياقات اإليجابية ا

: عبدهللا البريدي، التنمية المستدامة، الرياض - 2
ً
 .2015، 1: العبيكان، ط انظر مثال
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 -بصدق  
ّ
األخالقيةللتخل والتبعة  التوتر  ا�جيدة    -ص من  ا�حياة  ال�افية من  األرصدة  ن  ُيؤّمِ ما  �ل  عن 

 كما �� ا�حكمة القائلة: نحن ال نرث  
ً
 األرض من أسالفنا، بل نق��ضها من أطفالنا! لألجيال القادمة، تماما

دة، وهو بحاجة إ�� أن ُيخضع ملز�د  املق��ح أبدى قدرة تفس��ية جيّ   املدخل التعر�فّي   ا سبق، أّن نخلص ممّ 

 
ّ
أن ، مع  من االستخدام والتفعيل واالختبار. كما 

ً
ھ بحاجة إ�� تطبيقات �� سياق العلوم الطبيعية أيضا

 ة واإلجرائية. املفاهيمية واملن�جيّ تطو�ر أبنيتھ 
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 إعادة تشکیل العقل الجزائري في سوسیولوجیا

 

What is after Covid 19?: in the sociology of the 
reformulation of the Algerian mind. 
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 ؟ COVID –19-  کوفید – ماذا بعد وباء 

 إعادة تشکیل العقل الجزائري  في سوسیولوجیا 

 
 

 

 : صملخّ ال

النقدية لبنية العقل ا�جزائري "املأزوم معرفيا" كمعطى  تنخرط هذه ا�حاولة �� إطار السوسيولوجيا   

 مأسسة.  مواق�� تتمظهر أزمتھ �� ممارسات اجتماعية  

ت �� أنماط التفك��   
ّ
ال شك أن الراهن الو�ائي أبان عن األ�ساق ا�خفية ألزمة العقل ا�جزائري ال�ي تجل

ومن ثّمة أظهرت م�امن ال�جز االس��اتي�� والوهن العق��    ا�جزائري،امله��ئة املهيمنة ع�� ا�حقل االجتما��  

القوة  متحول، �ش�ل املعرفة إحدى أدوات    الذي يحول وخلق أدوات إنتاج املعرفة العلمية البحثية، �� عالم

   والهيمنة.

الثقافة    –األ�ساق املعرفية    –العوملة    – الهو�ة    – ال�جز البنيوي    – العقل ا�جزائري    املفتاحية:ال�لمات  

 العلمية البحثية. 

 

Abstract 

This attempt is carried out in the context of the critical sociology of the structure of 

the Algerian mind, "known as zombie," as a reality given that its crisis is reflected in 

consistent social practices. There is no doubt that the current epidemiological situation 

has demonstrated the hidden nature of the Algerian mental crisis, which has 

manifested itself in the subdued patterns of thinking that dominate the Algerian social 

field . 

Keywords: Algerian reason, structural disability, identity, globalization, knowledge 

patterns and scientific research culture. 
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 : في إشکالیة الماضي وهیمنته  -1

املا��ي ثقل  ا�جزائري و  إن  ا�جتمع   �� الو�� والهو�ة  أبنية    هيمنتھ ع��  �ستد�� ضرورة االشتغال ع�� 

أولئك الذين    ″أطروحة″من التأسيس عليھ، دون أن �غفل    البّد   كمعطى واق��  ″امله��ئة ″العقل ا�جزائري  

الذي تمأسس �� الّراهن ا�جتم�� ا�جزائري   ″NIETZICHÉEN النيتشاوي ″يوظفون املا��ي املّيت باملفهوم 

ل أحد م�ّوناتھ املركز�ة �� لعبة الهو�ة. 
ّ
 ويش�

عند  ″  إ�ستمولوجيا ″تجاوزها    السذاجةإن هذه التشكيلة امل�ّونة لبنية الو�� �� العقل ا�جزائري، من  

   االس��اتيجية. متغّ�� ال نملك فيھ أّية أداة إلعادة �شكيلھ أو توجيھ فواعل متغ��اتھ    خراط �� عالم االنمحاولة  

ال نحتاج هنا للتذك��، بأن كث�� من ا�جزائر��ن يتقاتلون بدوافع من ماض يجهلون �شكيلتھ التار�خية  

 ال�ي مأسس��ا �� التمثالت وا�خيال.   ″ املقاولة األخالقية″وهوّ�ة  

م بالّرؤى الفكر�ة واالشتغالّية وتمظهرا��ا �� السلوك  إن هذ
ّ

ر عن تواجد خلل بنيوي متحك
ّ

ا الواقع، يؤش

هابيتوسّية  – دون    ″BURDIVIEN  البورديفي ″باملفهوم    –HABITUS  كحالة  إ��تن�ع  إنتاج    و��  إعادة 

ف.
ّ
 التخل

عن سؤال التار�خ وا�حضارة    بتحر�ر أدوات اإلجابة  ″إ�ستمولوجيا ″لذا، نجد أنفسنا �� البدء، ملزمون  

�  العالم و�جزها البنيوي عن تفس�� ظواهر
ّ

 واملتداخل.�� إطارها الواق�� الك�

ال��كيب    ��� هذا  املب�ي″أن  أو  ل 
ّ
غيدنز″بمنطوق    ″املش� �ستد��   ″GUIDENS ANTONYأنطو�ي 

 . ″الغثاء ا�حضاري ″  سلسلة الوقائع واألحداث، ال�ي أوصلت االجتماع ا�جزائري إ�� حالة

 : أزمة المناهج الکالسیکیة واالنحباس اإلبستمولوجي  -2

ف ب�ل أبنيتھ و�عاظم ت�لفتھ ع�� املستوى ا�جتم�� أدركنا أن أدوات الّنظر باملفهوم  
ّ
أمام عبء التخل

الفهم  ″ا�خلدو�ي″ منا�ج  و��    أو  الّراهن،  ا�جزائري  االجتماع  استيعاب  عن  قاصرة  صارت  الكالسيكية 

التأسيس   أدركنا �جزها  ذاتھ  � وال�و�ي″  النفتاح �ستوعب السياق 
ّ

يبدو  ″ا�ح� االنبعاث  ″لذلك،    ″فعل 
اشتغال   أدوات  بت�حيح  مشروط  الفضاء  هذا  منداخل  مقار�ة    العقل  كيفيات  املتغ��ات  ″منطلق 

 . ″ظاراتواإلكراهات واالنت
والذات    إ�ستمولو��،  إدرا�ي أوما هو عائق    ″ARKONICاألر�و�ي    ″ باملفهوم    ″ زحزحة″ إذا، ال يمكن  

، فجاءت  ″ماض مّيت وأدوات تفك�� ومنا�ج مه��ئة″ ا�جماعية ا�جزائر�ة، مغ��بة �ستلهم أدوات املعرفة من  

 . ″ما �عد الّسوسيولوجيا″ ا�حّصلة إعادة إنتاج العطب بحمولة �ستد�� أسئلة  
منا  

ّ
و   ″ARCHIOLOGIE  أركيلوجيا″�عل ا�جزائري  ��   MITOTIQUE  LAاالنقسامية  ″ا�جتمع 

ال�ولونيالية  تار�خھ    ″الّسوسيولوجيا  ع��  العل�ي  يھ 
ّ
تجل  �� ا�جزائري  العقل  أن  املوضو��  منطوقها   ��

ى أثره، إن لم نقل غاب فعلھ وحالة ال فاعليتھ تبدو نتاجا    ث،ا�حدي
ّ
ال�ي تحكم    ″لنمطية االشتغال″تد�

 .  ″ينتج فعلھ �� حدود تلك األ�شطة ومن خالل إم�انيا��ا فالعقل .″ س��ه
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حالة    �� أنفسنا  نجد  ا�حدا�ي  ا�حضاري  ملشروعھ  املنفتحة  للهو�ة  الّتأسي��ي  البعد  غياب  ظل  و�� 

يوّسع من حجم الفجوة، برد هي�ل��ا إ�� جدلية    الذي   ″ا�جابري ″-  ″PARADIGME  باراد�غم″ا��جام مع  

 االس��جاع التار��� و�كراهات الواقع. 

  –وطارئا    –واقعا جديدا    ″ نب�ىاف  ″ ضامي��ا الهو�اتّية،إكراهات العوملة بم  ″ ا�جدلّية ″لقد كّرست هذه  

 ا�حقل ا�ح�� يضيق باملتصارع�ن ع�� التمثيل الهو�ا�ي. ال ينكره أحد، فأض��

 : العولمة تقوم علی االختزال .. ونحن فیها صفر حضاري  -3

اخ��ال العوملة �� ظواهر االنفتاح االقتصادي    باملوضوع، إ��  – من قبيل ا�جهل  - البعض  كث��ا ما ي�جأ  

الزمان   حدود  الظاهرة    وامل�ان،وتراجع  أن  غ��  جديدة  واجتماعية  وثقافية  اقتصادية  منظومات  وفرض 

املادية قيمها  فرضت  ظواهر  مجموعة  ليست  فالعوملة  الفج.  الطرح  ذلك  من  وأعقد  ع��    أوسع  والرمز�ة 

ل حالة ��    ا�جتمعات العاجزة عن إنتاج منظومات
ّ
  التار�خ،فّعالة، ع�� شا�لة املنظومة الغر�ية ال�ي �ش�

�ستمد جذورها من أبنية    ″الرأسمال الذ�ي ″ساهمت �� ��ضة حضار�ة جوهرها    معرفّية،أنتجت أ�ساق  

�شكيلھ  املفعم بثقافة االستبداد واالستبعاد لآلخر ا�ختلف و�شتغل ع�� إعادة    ″ا�خيال اإلغر�قو روما�ي ″

 الرأسمالية. ائن يص�ح ل�حاجة �  إ��

  - ″ FUKUYAMA FRANCISفرا�سيس فو�و�اما ″ ″ ��اية التار�خ ″  من الكتب ال�ي أصدرها مرّوج نظر�ة 
�� الذكرى    1999عواقب ثورة التقنية ا�حيوّ�ة) وهو �� األصل مقال كتبھ سنة  (  –مستقبلنا ما �عد البشري 

الذي قال    ″HIGELهيجل  ″والذي يتبّ�ى فيھ رؤ�ة الفيلسوف    ″��اية التار�خ ″العاشرة ملقالھ األص�� املعنون  

انت�ى عام  ″:   التار�خ  �� سقوط الشيوعية عام    – فو�و�اما  -وهو ما قالھ:    –نابليون    -  بانتصار  1806إن 

1989 . 

ال�ي لم يكن من املمكن إبطالها هو أنھ ال يمكن أن ت�ون هناك ��اية   الوحيدة،لقد توّصل إ�� أن ا�حّجة 

��اية   تكن  لم  ما  الغر�ية    للعلم،للتار�خ  للبلدان  السيا��ي  واملستقبل  العلم  ب�ن  ير�ط  أن  يحاول  حيث 

م �ش�� إ�� صدا  سبتم��، ال  11�ش�� إ�� أن �جمات    األخ��،اللب��الية.. وقبل أن يم��ي �� التحليل �� كتابھ  

رة ″الّسلفية ا�جهادية″بل إ�� أن فعل  ا�حضارات،
ّ

وسي�حق �� املستقبل بفعل  بائس، قام بھ حرس املؤخ

 التحديث. 

ك��ديد، إذ    ″اإلرهاب البيولو��″أن يوّجھ الرأي العام نحو خطر    ″ فو�و�اما″و�� مقال آخر، يحاول  

 .″ة والتقنيالعلم ″لتحكم سيا��ي أك�� �� استخدامات   إ�� ا�حاجة �ش��
والثانية    1984صدرت سنة    ″  ORWELL GEORGE�جورج أورو�ل  ″األو��    لروايت�ن:ومن خالل توظيفھ  

التقنية  ″ينّبھ ف��ا إ�� مخاطر استعمال    ″-HUXLEY ALDOUSألدوس هاكس��  ل.   –   عالم �جاع جديد″

 واحتمالية أن تقوم بتغي�� الطبيعة البشر�ة.   ″البيولوجيا -ا�حيوّ�ة 

الديموقراطية اللب��الية    تأث��ه ع��وهذا التطور لھ    التار�خ،و�التا��، تنقلنا إ�� مرحلة ما �عد البشري من  

 ذا��ا.  �� حّد طبيعة الّسياسة  وع��
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ال�ي ستخلط التقنية ا�حيوّ�ة  إزاء  الفوائد�� املس   وحيث يتساءل: ما الذي يجب علينا فعلھ  ب�ن  تقبل 

 العظيمة ا�حتملة و��ن ��ديدات قد ت�ون ماّدية ظاهرة أو خفية؟

تفّرق  و�ناء مؤّسساتذلك    م يجب علينا استخدام سلطة الدولة لتنظي  :″فو�و�اما ″ومن ثم، �ستطرد  

يدفعيمكن أن    ″ا�جينوم″و�رى أن التدخل العل�ي ��    االستخدامات ا�جيدة والّسيئة للتقنية ا�حيو�ة  ب�ن

ر  املنطلق،ومن هذا    وحّر�ة.نحو �غي�� الطبيعة اإل�سانية لت�ون أك�� ديموقراطية  
ّ

ع��   يضعنا هذا املفك

.″19-�وفيد ″و�اء   �� انتشارا�حك الّراهن املتمظهر 

 : یشّکل من دوننا   . البشري. العالم ما بعد   -4

يتجھ أغلب الفاعل�ن �� املعرفة االستشرافية إ�� تب�ي    –  فو�و�اما  -  ″   AXIOME  – أكسيوم  ″بـواستئناسا  

 الفرضيت�ن التاليت�ن:

ھ يمت�� با�حّر�ة واملساواة والرخاء مع    هذا،سيشبھ كث��ا عاملنا    البشري،* األو��: أن العالم ما �عد  
ّ
أي أن

 ا�حالية. معدالت الذ�اء  أع�� من رعاية �حّية أفضل وأعمار أطول، ور�ما ذ�اء 

قد يص�� العالم أك�� هرمية وتنافسية و�تم�� بالّصراعات االجتماعية، و�صبح عاملا تضيع فيھ    نية:الثا*  

والعافية  فا�جميع يتمّتع بالّ�حة    ″عالم �جاع جديد″ ما تصّوره رواية    ور�ما  ″فكرة اإل�سانية املش��كة ″

 .″ا�خوف أو الّصراع  األمل أو″�عنيھ  ا�جميع ين��ى ما  لكن
ل    نتلّمس جذره اإلثنولو��  ″ا�جديد  -القديم  ″إن هذا ا�خطاب  

ّ
″ مع    -كنسق معر��    -الذي بدأ يتش�

�� جانب منھ محاولة الكشف عن    ″CLASTRES PIERREكالس��    بيار الذي  ″االستبعاد   ″حيث يتضّمن 

من شك واضطراب،  ما ينتاب الذات األورو�ية  مارسھ الغرب مع اآلخر فإقصائھ لآلخر من االجتماع يدل ع��

للمجنون  ″نفسها من خالل نف��ا    ع��  مارس��ا الذات الغر�ية  عمليات  تكشف  ″ هشام جعيط″ كما يقول :  

والطفل  املر�ض  و  الشاذ  جميع   ″و  تبدو  إ��    وهكذا،  تتأّسس  لآلخرا�حاوالت  التحليل  ″  �� ميدان  النظر 

أو االستشراق   النف��ي  أو  إ  ″اإلثنيلوجيا  الغرب  نظرة  ألّن  الّنفيذلك  من  مقدارا  تتضّمن  الشرق  -  لھ  �� 

الّنفي   الذات لآلخر  ″  -وحقيقة  فإّن �ل معرفة    ،وعليھ  ″ نحن″أن ننفي عن اآلخر ما تمتلكھ    �ع�ي  ″نفي 

 من أوجھ املعرفة بالذات.  باآلخر �� وجھ

: العقل الجزائري ال یفّکر عقال  -5

الذي  –الباراد�غم  -  ″THORMY KAZOUKOU�ازو�وثورمي  ″الباحثة اليابانية   ″أكسيوماتيا ″ترفض 

التقليدية   طرقها  ثقافة  فل�ل  معّ�ن،  مجتمع  أي  ثقافة  عن  ة 
ّ
مستقل قضايا  والتكنولوجيا  العلوم  �عت�� 

من عوامل  املعرفة وللعمل، كما أن النقلة الّنوعية �� تطبيقات املعرفة �عت�� عامال  إ��  ا�خاّصة للوصول 

 �� ا�جتمع. التقدم الدينامي�ي

الداخ��.   لإلبداع  حافزا ممتازا  ي�ون  أن  العامل  لهذا  يمكن  ظروف مواتية  يتما�� و و��  املن��  مع هذا 

م   ″RENÉ MAHEU  رو�ي ماهو″
ّ
 بالروح ال�ي �عط��ا مع�ى لدى   ″أنطولوجيا″  ويسل

ّ
أن ال علمّية املعرفة إال
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ال�ي من تلقاء ذا��ا  والوصفات  سقا من الّصيغ  فالعلم ليس �   من حيث تطبيقها ع�� األشياء.  اإل�سان ومغزى 

 تمنح اإل�سان سلطات ع�� األشياء وا�خلوقات. 

� إش�الية إنتاج املعرفة وتطبيقا��ا  
ّ

حيث    التكنولوجية،و�� خضم اشتغال جدلية هذه األطروحة تتج�

ها باست��اد    ا�جزائري، أنھ كث��ا ما نادت الّنخب املنخرطة �� القضايا اإل�ستمولوجية للمجتمع  
ّ
ال يمكن حل

 با�خلق والّدعم حسب سياق ينمو    بصورة،وأن التقدم لن يتحّقق    األش�ال.التقنية ا�جاهزة �ش�ل من  
ّ
إال

االجتماعية   الوجهت�ن  من  اإل�سانية  ا�حقيقة  جوهر   �� ومنداخليا  للعلم  يخلص  ث  والثقافية  رو�ي  ″ ّمة، 

بناء إ�سانية الغد،   امتالكھ �غرضع�� ��يء استثنائي، هو  مجتمع يحتوي  إ�� أن العلم �� حّد ذاتھ    ″ماهو

دوافعھ    مادتھ أو وسائلھ أواليقظة اإل�ستيمولوجية، إدراك �ل فعل للثقافة والعلم، أّيا �انت    �ستد��كما  

 اإل�سان.  اإل�سان وحول ا فكرة من ظروفھ هو أساس حجمھ أوأو 

إن الثقافة العلمّية البحثّية بلغت ذرو��ا حيث وضعت العالم �� سياقات جديدة من حيث إعادة �شكيل  

 العاملي.  النفوذخارطة  واالقتصادية والعسكر�ة ع��مواز�ن انتشار القوى الّسياسية  

  ، بإعمال ″سلفيات ثقافة املوت ″نتاج  ويعيد إ  ″ بنصب ا�جهل″ينجز �ل هذا والعقل ا�جزائري يحتفي  

الّصفرّ�ة  ″ املعادالت  غرائز�ا    ″جدل  �ستجيب  بل  عقال،  يفكر  ال  �شر�ا  نمطا  ا�جزائري  ا�جتمع  فأنتج 

املعرفّية  ل�حاجة    ″ارت�اسيا  ″ا�جزائري �ستجيب    فأض�� العقل  املهيمن،ملنظومات اإلثارة �� العالم الغر�ي  

    قل الغر�ي.من ثّمة ل�حاجة الّسوقّية للعو 

 : الّراهن الوبائي .. وعالم الغد الذي نغیب فیه  -6

عن عالم �غيب فيھ العقل ا�جزائري    األهّمية،إش�الية �� غاية    ″علم املستقبليات ″طرح الباحثون ��  

شكيل ا�جيوس��اتي�� ا�جديد إلنتاج 
ّ
 املعرفة. كفاعل حضاري لھ موقعھ �� الت

�ار�زما  ″إ��    ″�ار�زما ال�خص″لتتحّول من    ″الدينّية و ال�ار�زما السياسّية  ″إن عالم الغد، أعلن موت  

صعيد    ″اآللة ع��  أهّمية  أّية  لھ  �عد  لم  اإل�سان  أّن  من    الفعل،أي  التحّول  الواقعية  الّناحية  من  فتم 

العقل وع�� هذا   إ�� �خصانية  القلب  أّسس   ″الباراد�غم″�خصانية  ا�جديدة  ا�جديد  العوملة  فكرة  ″ت 

الّسوق  ��اية التار�خ فقد انتصر نظام اقتصاد    ″فو�و�اما″أعلن    ولهذا الّسبب  ″الهيمنة األحادية املطلقة 

 .والتحّرر يقوم ع�� اللي��الية  الذي 

إ�� يزخر    ا�جتم��،واقعنا    و�العودة  املاورائيات ″فهو  للعقل    ″بأوثان  إعمال  �ل  تكبح   النقدي،ال�ي 

بأدواتھ  حاملھ  وتناوئ  و   واملشتغل  التكف��  أنواع  ا�حقل  بالزندقة و لوصم  ا�ش�ى  أو النفي خارج   االجتما�� 

 لثقافة الّس�ون وعبادة األسالف. تّم التمك�ناإلحالة ع�� مذبح اإللغاء من الوجود، مقابل ذلك 

 : القلق الّسوسیولوجي   أسئلة  -7

ا�حا��  ا�خوف ع�� فقد الوجود اإل�سا�ي    األول ��تمظهر �� املقام    استثنائيا،إن الوضع الو�ائي أنتج قلقا  

 واالجتماعية واملعرفية والرمز�ة. وأرصدتھ املاّدية   ″التحتّية والفوقّية″أبنيتھ  ب�ل
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حّسها    شك،ال   وانطالقا من  الناس  العاّمة من  فزع    املش��ك،أن  ا�حي ″ينتا��ا  معالم    ″اة  فقد  أّن   
ّ
إال

تار�خينية األو�ئة منذ القرن  ″املفارقة تبدو وا�حة ع�� أسئلة الّسوسيولوجيا بأرصد��ا املعرفية املوغلة ��  

استلهمنا    استدعاؤه إذا  تار�خ يتمو�� هذا ا�خضم تنب�ي إست��اتيجية التساؤل: �� املقام األول، أي    ″.18

 MICHELميشال فو�و″ نبحث إذا توخينا مقار�ة   ″ مهملة أرشيفات ″و�� أّية   ″ باراد�غم عبد هللا العروي″

FOUCAULT″  .عن ما تّم إخفاؤه لدوا�� إس��اتيجية    استعمالها لكشف  أي أدوات ل�حفر يتّم عن  و   من�جا

عب االجتما��، أو املراد إخفاؤه �� غياهب الّنفس والعقل إذا استدعينا  
ّ
الّسوسيولوجيا  ″مرتبطة بقواعد الل

  ″يتم هذا النشاط التفك��ي �� إطار يقظة إبيستمولوجية   ″FREUDIÈNNE SOCIOLOGIE  LA  يةالفرو�د
 راهنيتھ.  �� �� واقع متحّرك ومنفلت ″ملعطى يقع �شكيلھ 

أن الو�ائي  ″يبدو  الّراهن  خالل    ″مقار�ة  بأم��يقي��ا  ″  كالسيكيات  من  األرتدوكسية،  الّسوسيولوجيا 

شكيل ا�جديد    ″الت��ير�ة
ّ
إعالن مو��ا املعر�� ومن خلفها املقاولة    ثم وجب  للواقع ومن عاجزة ع�� فهم الت

 . ″وحلفائھ �� حلقة فيينا   COHEN THOMASطوماس �وهن ″املمّولة ل�جماعة العلمية إذا جاز منطوق  
  والوجود   ة املاهي″  تتوق إلعادة تأسيس   ″ألنطولوجيا جديدة″إن اإل�سانية �� حالة قلق أّسس    أكيد،

   .″واملنت�ى  واملآل
وصّ��  وقلقها شر��    األخرى،��    ″حالة قلق  بطبيع��ا ��–الّسوسيولوجيا ا�حّقة  ″و�� هذا ا�خضم تبدو  

والّسياسية    وضروري  االجتماعية  الباتولوجيا   �� املوسوم  املأزوم  الوضع  هذا  ظل   �� تار���  ومطلب 

 ع�� �افة الّصعد. ″بال�ارثة ″

الديناميكية"    لذا، "السوسيولوجيا  طبيعة  من  و��  إ�حاحا،  أك��  الّسوسيولو��  القلق  أسئلة  تبدو 

للزمن   التحوالت  ل�ل  واقع    البدء،فأسئلة    �التا��،و   الّسوسيولو��.املواكبة   �� استثنائية  ت�ون  أن  البد 

هذا   و��  ا�جتمعية.  ومؤسساتھ  بأبنيتھ  التسا  الزخم،استثنائي  شرعية  ألنفسنا  سوسيولوجيا  نمنح  ؤل 

من   سوسيولوجيا"انطالقا  ماف��يو��    بارد�غمات  مليشال  نتو��   " MAFFSOLI MICHELاملداعبة  أننا  أي 

  يتوق إ�� مؤّسسات بديلة لفاعل�ن جدد و�إس��اتيجيات جديدة.  ،سوسيولوجيا مرنة " لواقع متغّ�� ومأزوم″

  �التا��:� نتجرأ ع�� صياغة أسئلة القلق الّسوسيولو� ذلك،وتأسيسا ع�� 

   املعاصرة؟أوال: هل الّراهن الو�ائي بصدد إعادة �شكيل األبنية االجتماعية للمجتمعات  -

 ؟االجتما��ة ش�ل جديد من التنظيم ثانيا: هل نحن ع�� عتب -

 ؟  ة القائمةثالثا: ما مص�� املؤّسسات ا�جتمعيّ  -

املعرفة    را�عا:  - الكالسيكيةما مص��  أ  الّسوسيولوجية  اإل�ستمول ال�ي  فهم  بانت عن �جزها  و�� ع�� 

 ؟ أسئلة القلق الطارئة

اإل�سان   ع��   " �ورونا  هلع   " فرض  إعادة  ا�جزائري،لقد  التفاعل    ��  النظر  ضرورات  أنماط  مختلف 

  املأسسةاالجتماعية    �عض املمارسات أج�� ع�� التخ�� عن  الو�اء و زمن    قبل،االجتما�� ال�ي �انت سائدة  

باملفهوم  أبنية مؤّسساتھ وجذور تمثالتھ ومخيالھ  الو�اء يتساءل بحّسھ العفوي عن مآل  ومن هول راهن 
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قبل  �األر�و ″ �ان  كما  يؤّدى  �عد  لم  واملؤّسسةي" فاملقّدس  أمام هول    الو�اء  باهتة  الدينية وقفت عاجزة 

 اإلجابات املقنعة.  �عد أن �جزت عن تقديم  موضوع �ساؤل عن دورها املستقب�� الو�اء، فأ�حت

العبادات   طقوس   �� النظر  إعادة  شا�لة  ع��  ومجتم��  مؤّسسا�ي  �شكيل  إعادة  عتبة  ع��  حقا  إننا 

ميالد  واملعامالت واالحتفاالت واملراسم املتعلقة باملعامالت و�ل أش�ال العالقات اإل�سانية.. إننا ع�� عتبة  

ھ �ائ ..قابل ل�جاذبيةاإللك��و�ي غ�� ال ال�ائن
ّ
 . بدأ يفقد كينونتھ االجتماعية.  اف��ا��ي.ن إن

 

 :المراجع

قد  نفكر و   وا�خطاب األيديولو�� مجلةب�ن البحث العل�ي    ومسألة الهو�ةالعوملة    ا�جابري:محمد عابد   -1

   .1991 املغرب،  البيضاء،الدار  21العدد  –

  .2003 األردن، الشروق،آفاق التحوالت الدولية املعاصرة دار  وآخرون:وليد عبد ال��   -2

3- Mohamed Arkoun: pour une critique de la raison islamique, ed, Maisonneuve, paris, 

1984. 

4- Mohamed Arkoun: islam hier et demain, ed., brucheé, paris, 1993. 

5- Masamiro Sakamoto : le japon vers le 21 éme siècle, in la revue futuribles n –i. Mai, 1997. 

6- Maheu René: la civilisation de l’universel Ed, laffont , paris , 1991 . 

7- Vincent Bouder: la mondialisation en question, Ed, la découverte, paris, 2007. 

8- Pierre Clasters: la societé contre l'état, recherches d‘anthropologie politique – paris, ed, 

minuit, 1974. 

9- Pierre Bourdieu: questions de sociologie, ed, minuit, paris, 1980. 

10- Pierre Bourdieu: le sens pratique, ed, minuit, paris, 1980 

11- François Héran: la seconde nature de l‘habitus, tradition philosophique et sens commun 

dans le langage sociologique, revue française de sociologie, t.3. , 1987 . 

12- Michel Foucault: la volontè de savoir, ed ; gallimard, paris, 1976. 

13- Michel Maffesoli: la connaissance ordinaire – précis de sociologie compréhensive – ed, 

librairie des méridiens, paris, 1985. 

14- Alfred Schutz: le chercheur et le quotidien, ed, méridiens, klinsieck sociales n 05 sept. 85, 

paris, 1987. 



 

 hicham19795khalil20145@gmail.com 

 هشام الحجوجي   أ. 

باحث في علم االجتماع، كلية اآلداب والعلوم 

ل اإلنسانية، جامعة محمد األو

المغرب - وجدة 

 أزمة الّدراسات األنثروبولوجیة بالمجتمعات العربیة

واقع وتطّلعات   

The Crisis of Anthropological Studies in Arab 
Societies: Reality and Expectations. 

mailto:mouad1983@gmail.com
mailto:mouad1983@gmail.com


 2021)  يونيو  -حزيران  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)204( 

 أزمة الّدراسات األنثروبولوجیة بالمجتمعات العربیة 

 واقع وتطّلعات  
 

 

 : صملخّ ال

يروم هذا املقال مقار�ة واقع الّدراسات األن��و�ولوجّية با�جتمعات العر�ّية، واقعا �عكس عمق األزمة   

ال�ي تحاصر اإلنتاجات العلمّية �� مجال العلوم اإل�سانّية. وسي�ون منطلق هذا العمل تقديم �عر�ف لعلم  

علم اإلناسة" بالعلوم األخرى. وع�� هاتھ  األن��و�ولوجيا، وطبيعتھ وأهمّيتھ وفروعھ، ثّم ا�حديث عن عالقة "

املداخل سيتّم استخالص أسباب األزمة ال�ي تتخّبط ف��ا الّدراسات واألبحاث األن��و�ولوجية با�جتمعات  

العلمّية،  الّروح  الغر�ّية، والبعد عن منطق  الّتبعّية  املؤّسساتية، وهاجس  الّرقابة  أّن عائق  العر�ية، ذلك 

الّتفس��ات   ا�ع  وتقد�س 
ّ
الط نزع   �� ساهمت  عراقيل  ها 

ّ
�ل ا�جتمعّية،  اإليديولوجّيات  وهيمنة  ا�خرافّية، 

نؤّسس   أن  عر�ّية  كمجتمعات  حّقنا  فمن  تحقيقھ.  تروم  األن��و�ولوجّية  الّدراسات  �انت  الذي  اإلبدا�� 

ع إ�� بنا
ّ
ا أن��و�ولوجيا، ع��ه نكشف واقعنا، ونفسر ثقافاتنا، ونتطل  ء مستقبلنا.ألنفسنا صرحا علمي�

 الرقابة املؤسساتية.  -الّتحوالت االجتماعية -املوضوعية -الروح العلمية -األن��و�ولوجيا�لمات مفاتيح: 

Abstract: 
This article aims at approaching the reality of Anthropological studies in Arabic 

Societies, and this reality reflects the depth of the crisis that surrounds the scientific 

productions in Humanities. As a starting point of this paper, the article defines 

Anthropology as a science, highlights its nature and reveals the importance of its 

branches. Then, talking about the relationship between “Study of humans” and the 

other sciences. Through these entries, we are going to extract the reasons lying behind 

the crisis facing the Anthropological studies and research in the Arabic societies. We 

notice the institutional censorship, West dependency obssesion, the distance from the 

logic of the scientific spirit, sanctification of mythical interpretations and the dominance 

of societal ideologies. All of these obstacles contributed to the removal of the aspect 

of creativity that Anthropology aims at. Thus, we, as Arab Societies, claim our right to 

establish a scientific edifice in Anthropology in which we reveal our reality, interpret our 

cultures and looking forward to establishing our future. 

Key words: Anthropologist- Scientific spirit- Ideological bias- Social 

transformations- Institutional censorship . 
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 مقدمة: ال  -1

اإليمان   ضرورة  تتأّسس ع��  أن  ينب��  املاهّية  هاتھ  فإّن  اجتما��،  هو وجود  البشرّي  الوجود  �ان  إذا 

. ومعلوم أّن علم األن��و�ولوجيا بوصفھ آخر  ودراستھ بالعلم ومنا�جھ من أجل مقار�ة هذا الوجود اإل�سا�ي

واقعھ   وتفس��  وتحليل  فهم  ��دف  لإل�سان  مولّية 
ّ

الش الّدراسة  منطق  ع��  سينب�ي  العلمية  الفتوحات 

ا�جتمعات   ما�ىي  رصد  ا�جديد  املولود  هذا  ع��  ستفرض  العلمّية  فالروح  قا�ّ�. 
ّ
الث و�بداعھ  االجتما�� 

والتنّبؤ بمستقبلها دون  ا�حديث عن موضوع   وحاضرها،  الّزمان وامل�ان. ولعّل  التقّيد �شروط و�كراهات 

ال�ي  الّنتائج  قيمة  عن  ساؤل 
ّ
الت إ��  حتما  سيقودنا  املتواضع  العمل  هذا  ضمن  األن��و�ولوجية  الّدراسات 

عن   رّ�ما سيكشف  مشروع  وأهّمّي��ا، وهو سؤال  العر�ية  بالبلدان  األن��و�ولوجية  ا�خت��ات  إل��ا  توّصلت 

 واقع األزمة ال�ي تتخّبط ف��ا العلوم اإل�سانّية عموما وعلم األن��و�ولوجيا ع�� وجھ ا�خصوص.

ھ، ست�ون مقار�تنا ملوضوع 
ّ
:" أزمة الّدراسات األن��و�ولوجية با�جتمعات العر�ية:  ومن أجل هذا �ل

اقع وتطلعات"  ، مبنّية ع�� استش�االت ��:و

 ا؟كيف تتحّدد ماهية علم األن��و�ولوجي

 ما طبيعة هذا العلم؟ وما أهميتھ؟ 

 ما �� فروع األن��و�ولوجيا؟ 

 ما الفرق ب�ن األن��و�ولوجيا الطبيعية والثقافية واالجتماعية والسياسية؟

 ما موقع األن��و�ولوجيا ضمن نظر�ة املعرفة؟

 وملاذا هناك أزمة ع�� مستوى الّدراسات األن��و�ولوجية با�جتمعات العر�ية؟ 

 نثروبولوجیا: تعریف األ  -2

لقد �عّددت الّتعار�ف الّرامية إ�� الّتحديد املاهوي للفظة "أن��و�ولوجيا"، األمر الذي أدى إ�� اختالف  

الّتصورات والّتمثالت حولها. و�مكن بداية ا�حديث عن هذا العلم ا�جديد باالنفتاح ع�� أصلھ االشتقا��  

ا "أن��و�و" وال�ي �ع�ي "اإل�سان" و"لوغوس" وال�ي �ع�ي  ذي ا�جذور اليونانّية، وامل�ّون من لفظت�ن، إحداهم

 "علم". إّ��ا "علم اإل�سان": أي العلم الذي ��تّم باإل�سان و�ّتخده موضوعا للّدراسة. 

أّن   السياسية"معلوم  نظيمات 
ّ
والت االجتماعية  ا�حياة  إ��  مّيال  بطبعھ،  مد�ي  �ائن  هو  ، 1اإل�سان 

منظومة ا�جتمع وثقافتھ يقت�ىي ضرورة س�� أغوار انتماءاتھ و�بداعاتھ  لذلك فإّن انخراطھ العضوّي ضمن  

 بتوافر علم ينطلق من اإل�سان إ�� اإل�سان.
ّ
 وسلو�اتھ وأعمالھ. ولن يتّم هذا الكشف إال

 
رسطو"كـتاب السياسة"، ترجمة "محمد سبيال" عن المصدر:  -1

ٔ
is, 1950, P Aristote, La Politique, trad.fr.thibot. PUF. Parا
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م“عل  فهوإّن هذا العلم يّتخذ من ا�حياة البدائّية وا�حديثة واملعاصرة مجاال لدراساتھ وتنبؤاتھ، لذلك  

متطّور يدرس اإل�سان دراسة علمّية تركز ع�� السلوك اإل�سا�ي و�ّل األعمال ال�ي �عّد اإل�سان مصدرها  

 .1وفاعلها األسا��ي"

وقد �ع�ي األن��و�ولوجيا كذلك "علم اإلناسة" الّراصد إلبداعات اإل�سان وصنائعھ الثقافية. كما يمكن  

تحديد   خالل  من  وشامل  مقتضب  �ش�ل  “سليالدكت�عر�فها  األن��و�ولو��    م ور  قاموسھ   �� لها  شاكر" 

 .2الذي يدرس اإل�سان طبيعيا واجتماعيا وحضار�ا"  م: “العلب�و��ا

و�ذلك �غدو األن��و�ولوجيا علما ذا طا�ع شمو�� يرمي إ�� دراسة اإل�سان باعتباره �ائنا اجتماعّيا يمتلك  

غ�ى والتنوع. ومن جهة أخرى تروم األن��و�ولوجيا  حضارة وثقافة ممتّدت�ن ع�� الزمان وامل�ان، تتسمان بال

"فاإل�سان �ائن بيولو��، وهو �� اآلن ذاتھ، بناء تصّورات حول ما هو بيولو�� فطري ورا�ي �� اإل�سان.  

 .3فرد اجتما��"

حول   اإلجماع  استقّر  حيث  لألن��و�ولوجيا،  عاما  �عر�فا  �ستحضر  أن  يمكن  ا�حور  هذا  ختام  و�� 

ظر عن الزمان وامل�ان، من أجل تقديم    ا: “األن��و�ولوجي��التاالتعر�ف  
ّ
�� علم يدرس اإل�سان �غض الن

ى جوانبھ". 
ّ
 معرفة علمّية ��ذا اإل�سان من ش�

طبیعة األنثروبولوجیا وأهّمیتها:  -3

إذا �انت األن��و�ولوجيا علما قائما بذاتھ �ع�ى بدراسة اإل�سان باعتباره عضوا داخل ا�جتمع، فإّن هذا  

وال�ي حاولت   الّتاسع عشر  القرن  الثا�ي من  الّنصف   �� ال�ي ظهرت  بالعلوم اإل�سانّية  الّصلة  العلم وثيق 

وما دام موضوع األن��و�ولوجيا هو اإل�سان   استلهام الّروح العلمّية ال�ي سارت ع�� ن�جها العلوم الطبيعّية.

بالّدرجة األو��، فإّن هذا العلم هو أقرب إ�� علم االجتماع، خصوصا وأّن الظاهرة االجتماعية �� ظاهرة  

الّدراسات   بخصوص  املوضوعّية  تحقيق  رهان  ولعّل  واملوضوع.  ات 
ّ

الذ ف��ا  تتداخل  معقدة  جّد 

العلماء حّرك  الذي  هو  ا�جديد   األن��و�ولوجية  علمهم  ع��  والّدقة  والّتمّ��  ا�خصوصّية  إضفاء  أجل  من 

ة عن �ّل تأّمل فلسفي، نتيجة  
ّ
"فمنذ أن ظهرت هذه العلوم، خالل القرن املا��ي، بمظهر العلوم املستقل

ظام  
ّ
غ��ات ال�ي �حقت مرتكزات الن

ّ
حوالت والت

ّ
لضرورات اقتصادية واجتماعية وثقافية م�ّحة أمل��ا الت

قوامها:  املعر��   وقدرات  طاقات  من  يملكھ  فيما  ودراستھ  اإل�سان  فهم  تحاول  و��  الغر�ّية،  للثقافة 

�ل لم يمّر دون �ساؤالت ومضايقات إ�ستمولوجّية، بل  
ّ

فك�� والعمل واإلنتاج. إال أن ظهورها ��ذا الش
ّ
الت

اقع ا لعل�ي املنوط  أحدث هزات قو�ة �� كيان الثقافة الغر�ية، أعقب��ا استفسارات �خمة حول الو

نثروبولوجيا التربوية"، المطابع التعاونية  -1
ٔ
بو هالل "مقدمة في اال

ٔ
حمد ا

ٔ
ردن، عمان، ص 1974ا

ٔ
 . 9، اال

نثروبولوجيا"، جامعة الكويت  -2
ٔ
 .56، ص 1981سليم شاكر "قاموس اال

ولية للقرابة"، منشورات موتون والهاي، باريس  -3
ٔ
 . 3، ص 1967كلود ليفي ستراوس "البنى اال
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رفضها   إ��  اآلخر  البعض  واتجھ  واحتضا��ا  تبن��ا  إ��  البعض  ذهب  حيث  ا�جديد،  املولود  ��ذا 

. 1والتشكيك �� قيم��ا العلمية"

لعّل هذا املقطع ي��ز بجالء الطبيعة العلمية لعلم اإلناسة التّواق إ�� مالمسة املوضوعية بخصوص      

االجتماعية املتغلغلة ضمن س��ورة وجوده الفردّي وا�جما��. وهنا ت��ز  دراسة اإل�سان وقضاياه الثقافية و 

قيمة هذا العلم/املولود ا�جديد وأهّمّيتھ، الذي ع��ه، ومن خاللھ سيتّم الّتمكن من فهم واقع اإل�سان �� 

قسم�ن    "و�ذلك سينقسم علم األن��و�ولوجيا إ��جميع مستو�اتھ املادية والروحّية، اإلبداعية والثقافّية،  

باألن��و�ولوجيا الطبيعّية، �� ح�ن يبحث الثا�ي ��    ويعرفأساسي�ن كب��ين: يبحث األّول �� اإل�سان،  

قافية/ا�حضارّ�ة"
ّ
.2أعمال اإل�سان، ويعرف باألن��و�ولوجيا الث

قا�� هو قدر ا�جتمعات، لذلك س��سو سفينة األن��و�ولوجيا  
ّ
الث الّتباين  الواقع متجّدد، و�ّن  عندإّن 

ا�خصائص   والّتطابق ع�� مستوى  شابھ 
ّ
الت االجتماعّية، وعند مدخل  الّنظم   �� واالختالف  الّتحّول  بوابة 

اآلخر   ثقافة  جعلت  ومشاهد  صورا  أبدع  األن��و�ولوجّية  العلمّية  فمنظار  البشرّي.  ل�جنس  اإل�سانية 

ة وال�ي من خاللها تحّققت معادلة  ا�ختلف ومعتقداتھ وآرائھ وأعرافھ جزءا من املعرفة اإل�سانّية ال�ونيّ 

قافية  
ّ
الث املنظومة  ضمن  ر 

ّ
املؤط البشري  للّسلوك  املوضو��  الفهم  لغز  حّل  ليتّم  اإل�سان،  دراسة 

 واالجتماعية.

 : فروع األنثروبولوجیا  -4

�ك�� ع��  
ّ
الفعل  من املعلوم أّن علم األن��و�ولوجيا يتحّرك ضمن دائرة دراسة اإل�سان وذلك من خالل ال�

والسلوك البشرّ��ن، وهذا املراد لن يتحقق إال �� إطار مقار�ة شمولّية �ستمّد أسسها من تلك الفروع األر�عة

التً  يمكن  وهكذا  ا�جديد.  العلم  هذا  تمّ��  واألن��و�ولوجيا  ال�ي  الطبيعّية،  األن��و�ولوجيا  ب�ن:  هنا  مي�� 

واألن��و� االجتماعية،  واألن��و�ولوجيا  قافية، 
ّ
ع�� الث تتباين  واألقسام  الفروع  وهاتھ  الّسياسية.  ولوجيا 

 أّ��ا تتقاطع ع�� مستوى املوضوع واألهداف.  
ّ
فكيف يمكن إذن التمي��  مستوى ا�خصائص واملمّ��ات، إال

 ب�ن البيولو�� والثقا�� واالجتما�� والّسيا��ي ع�� املستوى األن��و�ولو��؟

ا�ح يمكن  األن��و�ولوجيا  فروع  من  فرع  أيضا  أّول  و�سّ�ى  الطبيعّية"،  "األن��و�ولوجيا  هو:  عنھ  ديث 

البيولوجية وثيق-األن��و�ولوجيا  هو  الفرع  وهذا  لإل�سان.  العضوّ�ة  البنية  بدراسة  �ع�ى  حيث  العضوّ�ة 

(دراسة   الف��يولوجيا  وعلم  شر�ح 
ّ
الت وعلم  ا�حياة  علم  من  ��ا  ارتبط  وما  الطبيعّية  العلوم  بمجال  الّصلة 

األعضا األن��و�ولوجيا  وظائف  وأبحاث  دراسات  ضمنھ  تتحّرك  الذي  العاّم  اإلطار  ل 
ّ
�ش� العلوم  فهاتھ  ء). 

�ائنا   دام اإل�سان  وما  امليدا�ي.  للعمل  تّتخذ من جسم اإل�سان وخالياه وعظامھ منطلقا  الطبيعّية وال�ي 

سيس العلمي للعلوم اإلنسانية في الوطن العربي"، مجلة الوحدة، السنة الخامسة، العدد  -1
ٔ
حرشاو "معوقات التا

ٔ
، نونبر50الغالي ا

 .19، ص 1988
زمة العالم الحديث"، ترجمة عبد الملك الناشف، المكـتبة العصرية، بيروت  -2

ٔ
نثروبولوجيا وا

ٔ
 .16، ص 1967رالف لنتون "اال
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ض، لتستكشف صفاتھ  متمّ��ا، فإن األن��و�ولوجيا الطبيعّية ستحاول رصد ظهور وتطّور ساللتھ ع�� األر 

غة..).(ال�جيبة ا�خاصة (الّس�� منتصبا، صعود الّدرج..) وتقف ع�� قدراتھ 
ّ
 الّنطق و�نتاج الل

لقد حاول هذا الفرع و�� إطار املن�ج املقارن أن يدرس س��ورة تطّور الّسالالت البشرّ�ة م�انيا وزمانيا، 

ا�جمجمة عر وش�ل 
ّ

الش القامة ولون  طول  لدراسة    ليّتخذ من مؤشرات  الوراثة محّددات رئيسّية  وعامل 

اإل�سان ع�� مّر العصور. وتجدر اإلشارة إ�� أّن هذا الفرع املتمّ�� من األن��و�ولوجيا ساعد مجموعة من  

العالم   بقيادة  اإلجرام"  "علم  هنا  بالذكر  ونخّص  باهرة،  ميدانّية  نتائج  تحقيق  ع��  اإليطا��  العلوم 

تائج الّدراسات األن��و�ولوجية الطبيعّية وخصوصا ما ارتبط ��ا من دراسة  " الذي استفاد من نو “لوم��وز 

 لش�ل ا�جمجمة، ال�ي ست�ون محّددا أساسّيا لتحديد طائفة ا�جرم�ن بالوراثة.

أّما ثا�ي فروع األن��و�ولوجيا فهو: "األن��و�ولوجيا الثقافية" أو ما �عرف باألن��و�ولوجيا ا�حضار�ة ع��  

ثقافية املادية والرمز�ة. لذلك فقد  اعتبار أّن اإل
ّ
�سان هو �ائن ثقا�� بامتياز، منتج للعديد من املظاهر ال

عوب وتقاليد األمم ومعتقدا��م الروحّية. ولم يقف  
ّ

ز هذا الفرع ع�� دراسة األعراف البشرّ�ة وعادات الش
ّ

رك

قافية نحو رصد اإلبد
ّ
عت األن��و�ولوجيا الث

ّ
اع البشرّي �� ميدان اآلداب والفنون  األمر عند هذا ا�حد، بل تطل

باس والطبخ والز�نة واألس�حة واألدوات وا�خ��عات. 
ّ
 والل

قافة ماّدة أساسّية لألن��و�ولوجيا ا�حضارّ�ة، حيث أّن مقياس الّتطور ا�حضاري  
ّ
لقد �انت تمظهرات الث

عوب ره�ن بتلك املنتجات ال�ي تّم إبداعها. لذلك فإّن الّدراسات األن��
ّ

و�ولوجية ستمتّد لتشمل جميع  للش

 ا�جتمعات، البدائّية واملعاصرة، املتخلفة واملتقّدمة. 

�عرف   األن��و�ولوجيا  من  ثالث  فرع  العالقات  “بـ  وهناك  ع��  يركز  والذي  االجتماعّية"  األن��و�ولوجيا 

سيج االجتما�� ومظاهر الّتضامن والّتالحم االجتماعي�ن. فهذا الفرع ي
ّ
درس درجة انصهار  االجتماعّية والن

األفراد داخل ا�جماعة من عائلة وقبيلة وعش��ة. ولعّل قيمة هذا الفرع املتمّ�� تتحّدد �� الّنتائج املتوّصل  

 �� وا�حّرمات  الّدينية واملقّدسات  الّدينية وغ��  قوس 
ّ
القرابة والّزواج والط نظام  إل��ا ع�� مستوى دراسة 

 .البنية االجتماعية للمجتمعات البشرّ�ة

الّتفاعل   درجة  قياس  أجل  من  االجتماعّية  األ�ساق  مقار�ة  ع��  �عمل  االجتماعّية  األن��و�ولوجيا  إّن 

الّتوازن   س��ورة  عن  الكشف  فيتّم  ا�جتمعّية،  املنظومة  داخل  الفرد  موقعة  من  ن 
ّ

سيمك الذي  والّتالحم 

 واالستمرار االجتما��. 

الّسياسّية"، وهو فرع يكت�ىي أهمّية بالغة خصوصا    اهو: “األن��و�ولوجيوآخر فرع يمكن ا�حديث عنھ  

ھ �ستمّد قيمتھ من ا�حاجة املاّسة إ�� ضرورة مراكمة املعطيات امليدانّية حول أنظمة ا�حكم (املل�ي، 
ّ
وأن

الّديمقراطي، ا�جمهوري، الرئا�ىي، االستبدادي..). مع ضرورة الكشف عن نظام الّسلطة وطبيع��ا ومدى  

شريعية والقضائّية والّتنفيذية. حضور وتطبيق مبدإ ال
ّ
الث الت

ّ
 فصل ب�ن السلط الث

ن  
ّ

إن ا�حاجة إ�� معرفة طبيعة القوان�ن الّسائدة لدى ا�جتمعات القديمة وا�حديثة واملعاصرة ستمك

من رصد العقو�ات وا�جزاءات واستلهام أسسها و�رهاصا��ا ومصادرها، ومدى تطّورها وقدر��ا ع�� ضبط  
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ة املشينة. لتغدو األن��و�ولوجيا الّسياسية بذلك خزانا �اشفا عن س��ورة السلطة وا�حكم  الّسلو�ات البشر�ّ 

 والقانون ع�� مّر الّتار�خ البشرّي البدائي واملعاصر. 

 : عالقة األنثروبولوجیا بالعلوم األخرى  -5

ه حدثا  ميالدها  ل 
ّ
ش� فقد  العلمّية،  الّروح  أحضان   �� ترعرعت  قد  األن��و�ولوجيا  أّن  ر  يبدو 

ّ
�ش اما 

باستقاللية هذا العلم القائم بذاتھ. فمع أواخر ��اية القرن الّتاسع عشر ستتموقع األن��و�ولوجيا ضمن  

زمرة نظرّ�ة املعرفة، لتستلهم من العلوم اإل�سانّية طموح املوضوعّية والعلمّية، ومن العلوم الطبيعّية أسس  

 املن�ج والّدقة والّصرامة العلمّية.

جيا وثيقة الّصلة بالّسوسيولوجيا، خصوصا وأّن موضوعها هو اإل�سان الفرد املنصهر  إن األن��و�ولو 

داخل ا�جتمع. كما أّن هناك عالقة مباشرة تجمع األن��و�ولوجيا �علم الديموغرافيا وعلم اإلحصاء وعلم  

ان. كما أّن املنا�ج  االقتصاد. فالدراسات األن��و�ولوجّية �� سند ملعرفة طبيعة ال��كيبة الّديموغرافية للس�

اإلحصائية تتأّسس ع�� عالقة جدلّية مع �ّل ما هو أن��و�ولو��. أضف إ�� ذلك أّن صورة البناء االقتصادي  

 للشعوب والقبائل وا�جتمعات تنعكس ع�� واقع البحث األن��و�ولو�� امليدا�ي. 

 وعلم الف��ياء وعلم الكيمياء  إّن علم االجتماع وعلم التار�خ وعلم الّسياسة وعلم اإلجرام وعلم الطّب 

ل إ�� جانب علم األن��و�ولوجيا أر�� ما وصلت إليھ الّروح العلمّية، وال�ي تّوجت نتائجها  
ّ
وعلم الهندسة، �ش�

مسار البحث والّدراسة العلمي�ن ح�ى أصبح ال�ائن اإل�سا�ي، موضوع هاتھ العلوم، قابال للفهم ع�� مستوى  

 ادية والّرمز�ة من قوان�ن وأعراف وعادات وتقاليد ونظم. سلوكھ وأفعالھ ومنتجاتھ امل

كما يقت�ىي املقام هنا اإلشارة إ�� أّن علم األن��و�ولوجيا لم يكن ليتحّرك خارج سياج علم اإلثنولوجيا  

وعلم اإلثنوغرافيا. فإذا �ان األول �س�� إ�� الّتنظ�� والّتعميم واالستنتاج، فإّن الثا�ي ��دف إ�� التصنيف 

اهرة املدروسة،  وال
ّ
تفس�� والتحليل واملقارنة، بينما ينحو العلم الثالث نحو جمع املعلومات ال�افية عن الظ

باملشاركة. و�ذلك   مقابلة ومالحظة  اعتمادها من  تّم  ال�ي  امليدانّية  املنا�ج  بناًء ع��  ليتّم وصفها وتوثيقها 

افيا واألن��و�ولوجيا بدراسة  .1ا�جتمعات{اآلسنة}" "ستختص اإلثنولوجيا واألثنوغر

 : أزمة الدراسات األنثروبولوجیة بالمجتمعات العربیة  -6

نحن كمجتمعات عر�ّية أصبحنا �عا�ي فقرا ع�� مستوى الّدراسات األن��و�ولوجية، فتقد�سنا ل�ل ما  

نا حاولنا ارتداء عباءة ليست ع�� مقاسنا، فطبيعة مجتمعنا العر�ّي 
ّ
تقت�ىي   هو غر�ي أوقعنا �� الّتناقض، ألن

الّ��ل من م��ل يناسبنا. فقد تناسينا أّن روح العلم تقت�ىي الّصرامة واإليمان با�حقيقة باعتبارها مغامرة  

فقد ك�� ا�حديث �� اآلونة األخ��ة عن األزمة ال�ي تمر ��ا العلوم  ينب�� أن ي�ون لنا استعداد ألداء ضر�ب��ا. "

واألن��و�و  االجتماع  علم   �� وخاصة  ��  االجتماعية،  وأخ��ا  الشرق،  و��  الغرب   �� االجتماعية،  لوجيا 

الوطن العر�ي. مّما أثار ثائرة كث�� من الباحث�ن �� الفكر االجتما��، واختلفت ردود أفعالهم تجاه هذه  
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العلوم    �� املستخدمة  البحث  منا�ج  �عض  وعلمّية  موضوعّية   �� شكيك 
ّ
بالت �عضها  سم 

ّ
فا� العلوم، 

ينعتو  فراحوا  ال��ام  االجتماعية،  وعدم  تارة،  العلمية  املوضوعية  عن  والبعد  األيديولو��  بالتحّ��  ��ا 

  .1أ�حا��ا بقضايا اإل�سان تارة أخرى"

واألن��و�ولو��   ثقا�� 
ّ
ال املستوى  ع��  األزمة  وابل   �� نتخّبط  اليوم  نا 

ّ
إن يق�ن  ب�ّل  القول  يمكننا  هكذا، 

الهّم   فمتاهات  “هّم تالحقناوامل����،  اال�سانية    :  العلوم   �� الفكري  التطور  مظاهر  واستيعاب  متا�عة 

اقع االجتما اقع وتحوالت الو  .2�� العر�ي نفسھ"واالجتماعية �� الغرب، وهّم رصد وفهم و

فالّرقابة   العلمّية،  املوضوعّية  منطق  عن  �عدنا  مدى  واألبحاث،  الّنتائج  مستوى  ع��  األزمة،  تكّرس 

املؤسساتّية الزالت �سود مجتمعاتنا، واإليديولوجيا ظلت دوما محر�ا خفّيا لدواليب البحث والكشف عن  

"ف�ّل مجتمع هو �� ال��اية  ا  �ّل مجهول، فنحن �� حاجة إ�� فهم ذواتنا وتفس�� سلو�اتنا وتقعيد ممارساتن

ت��يرها أو االحتجاج   الرموز لدعم م�انة اجتماعية أو  يتم ف��ا و��ا وعن طر�قها استثمار �ل  آلّية �لية 

ب�ن الناس أفرادا وجماعات وفئات    ا�جتمع هو �� آخر التحليل دينامية  �لية من الصراع 
ّ

عل��ا، وأن

 .3، إما �ش�ل مكشوف أو �ش�ل مست��"وطبقات حول تملك ا�خ��ات والسلط والرموز 

الّصلة    وثيق  العر�ية  باألقطار  واالجتما��  األن��و�ولو��  البحث  م��ا  �عا�ي  ال�ي  األزمة  سبب  �ان  لقد 

" فاملغلوب مولع أبدا بذلك ا�حن�ن الدائم إ�� قبول �ّل ما يجود بھ ا�جتمع الغر�ي القوي من منا�ج وعلوم

 .4ونحلتھ، وسائر أحوالھ وعوائده.." وزّ�ھ، باالقتداء بالغالب �� شعاره 

ر أك�� حينما ينحو العمل األن��و�ولو�� واالجتما�� نحو إقصاء  
ّ

من جهة أخرى، فإن بوادر األزمة تتجذ

العقل ومنا�جھ القادرة ع�� الفهم والّتحليل الّدقيق والّتفس�� الّسب�ي والّتنبؤ، ليغلق الباب أمامھ فاتحا  

قداسة أمام  واألسطور�ة:  ا�جال  ا�خرافية  تفس��ه  الّتفس��ات   �� خاضعا  يزال  ما  العر�ي  فاإل�سان   "

للموروث   النفسية واالجتماعية، وح�ى االقتصادية، لطرق غيبية أسطور�ة �ش�ل استمرارا  للظواهر 

البدائي الغي�ي الذي اخ��نتھ القاعدة الثقافية املؤسسة لذهنيتھ وسلوكھ. فما زال الذهن االجتما��  

وراء  ال وجر�ا  اقع،  للو العل�ي  التفس��  من  هرو�ا  وترو�جها،  افات  ا�خر لتوليد  ومستعدا  قادرا  عر�ي 

 . 5امل�جزة ال�ي ينتظر حدو��ا ب�ن ا�ح�ن واآلخر"

نحن مطالبون إذن بإعادة الّنظر �� منطلقاتنا ومنا�جنا وعالقتنا بواقعنا، ح�ى ال ي�ون االغ��اب هو  

تاج دراسات أن��و�ولوجية ال �عكس عمق واقعنا، هّمها األول واألساس تمجيد  مص�� أبحاثنا. فال ينب�� إن

لنا شرف االنتماء   ال�ي  عاتنا بخصوص ا�جتمعات 
ّ
منا�ج غر�ية ستشّل ر�احها حتما حركية ودينامية توق

 
زمتْي الواقع والفكر"، مجلة الوحدة، السنة الخامسة،   -1

ٔ
حمر "وضعية العلوم االجتماعية في الوطن العربي بين ا

ٔ
حمد سالم اال

ٔ
ا
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ٔ
 .116، ص 1993عبد الرحمان بن خلدون،"المقدمة"، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة اال
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  - �� العلوم اإل�سانية �ش�ل عام وعلم األن��و�ولوجيا �ش�ل خاص-"فاملطلوب من الباحث العر�ي  إل��ا  

املسائل    �� الرؤ�ا  لتوضيح  واإلدراك  التخّيل  قّوة  أيضا  بل  الواسعة،  التار�خية  الثقافة  فقط  ليس 

  �� وآلية  تكرار�ة  بأوليات  الغي�ي  أي االعتقاد  الضيق،  باملع�ى  التمذهب  عن  �عيدا  واملن�جية  النظر�ة 

كر�ة العر�ية وا�خاصة  مسار تطور ا�جتمعات، و�عيدا كذلك عن حلقة االغ��اب السائدة �� املنا�ج الف

يمكن   اقع ال  و الهيمنة األجنبية  تحدي  إن  والتفرنج.  ا�خصوصية  أو  وا�حداثة  با�جدل حول األصالة 

ال��رب منھ. أما ا�جا��ة الفعالة من زاو�ة املعرفة والعلم، فإ��ا ال تأخذ مجراها إال بتطو�ر علوم إ�سانية  

اقع التخلف والتبعية مم وهذا    الصناعية،ا يأ�ي من العلوم اإل�سانية �� الدول  أك�� شمولية و�درا�ا لو

اقع ا�ح�� من خالل من�ج ثاقب �سمح   بدوره ال يتم إال عن طر�ق ممارسة املن�ج النقدي وااللتصاق بالو

اقع إدرا�ا شامال و�حيحا"  . 1بإدراك الو

م االنتاجات العلمية املر 
ّ
تبطة بالدراسات  فكيف يمكن أن نموقع أنفسنا كمجتمعات عر�ية ضمن سل

 األن��و�ولوجية؟

قا�� واالجتما��، فال ينب�� أن ننتظر من الّسماء   
ّ
نحن أهل الدار، ونحن األو�� بفهم وتفس�� واقعنا الث

أن تجود علينا بمستشرق غر�ي أو باحث أجن�ّي يمسك بمنظاره ا�خاّص من أجل كشف واقع غر�ب عنھ ال  

ي��  ك �عيدا تمثالتھ املفتقرة للموضوعية وا�حياد. وهذا �حيح،  �ستطيع أن يتعامل مع ظواهره دون أن 

يقّدمھ   ملا  فليستسلم  ِترك��ما  من  نصيب  مّنا  لھ  ليس  واملعرفة، ومن  العلم  تّيار  �عيدين عن  مازلنا  فنحن 

نا �عيش واقًعا نجهل مال�ساتھ، وننت�ي إ�� مجتمع استلبنا غ��ه، فقد صدق "عبد هللا العروي"  
ّ
اآلخرون. إن

كت قال��  حينما  التار�خ"  ضوء   �� ثقافتنا  والتار���..ابھ"  الطبي��  يجهل محيطھ  العر�ي  الباحث  إن   ":  

عندنا.. اإل�سانية  العلوم  ازدهار  �عدم  ا�جهل  هذا  بكيفية    و�تغذى  لكن  تلقن،  العلوم  هذه  فأوليات 

اقع"  .2مجردة. فينتج عن ذلك ذهنية غ�� مرتبطة بالو

 خاتمة:  -7

حاجتنا   أّن  البّ�ن  واقعنا  من  وأّن  خصوصا  إ�حاحا،  تزداد  موضوعّية  أن��و�ولوجية  دراسات  إ��  اليوم 

ينفلت من �ّل فهم وتفس�� مستلهم لروح املنا�ج العلمّية الصارمة. فجّل الّدراسات املقّدمة ح�ى اآلن تفتقر  

�حق مرآة  وا�حضارّي  واالجتما�ّ�  الطبي�ّ�  املستوى  ع��  اإل�سان  دراسة  من  تجعل  ال�ي  يقة  للرؤى 

ب�ن   فالهّوة  أجيالنا.  بمستقبل  والّتنبؤ  ثقافتنا  مظاهر  وصف  من  ن 
ّ

سنتمك خاللها  من  وال�ي  مجتمعاتنا، 

ة وصرامة  
ّ
شكيك �� قيمة ودق

ّ
سع مجال الت

ّ
الشرق والغرب تزداد يوما �عد يوم، وع�� أنقاض هاتھ الهّوة يت

 لعر�ّية ال�ي قّدمت ح�ى اآلن. وموضوعّية وفاعلّية ونجاعة األبحاث والّدراسات األن��و�ولوجية ا

 
"معضالت البحث العلمي في العلوم االجتماعية واالقتصادية في العالم العربي"، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد جورج قرم  -1

ّول، السنة 
ٔ
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 . 176، ص 1983عبد هللا العروي، "ثقافتنا في ضوء التاريخ"، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت،  -2



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)212( 

ّياتھ. فنحن �عيش �� رقعة جغرافّية نجهل ع��ا  
ّ
ليس املهّم غزارة اإلنتاج، بقدر ما ��ّم كشف الواقع وتجل

ال�ىيء الكث��، فما بالك بامتدادات هذا الواقع االجتما�ّ� ا�جهول. فأزمة الّدراسات األن��و�ولوجّية عندنا  

�ىّي والبعد عن املنطق العل�ي. �حيح أّن أوطاننا  �عا�ي من ثقل املا�ىي ا�خرا�ّ� وأيديولوجّية الواقع الّسيا 

م البحث  
ّ
ون قا�ع�ن أسفل سل

ّ
تزخر برجال علماء ينتظرون فرصة الكشف واإلبداع، لكّن هؤالء حتما سيظل

ومقّدسات   طابوهات  هناك  بأّن  وتؤمن  الّرقابة  بمنظار  تمسك  مجتمعات  إ��  ينتمون  داموا  ما  العل�ي 

حقيقة من أمام أعيننا، فنقدس ا�حر�ة العلمية ونرت�ي ��  فم�ى س��اومس�وت عنھ وممنوع.  
ّ
ح ستار الال

 غياهي��ا؟   
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 باإلنساني في تواطؤ "المؤمن" و"المواطن" وتعویض اإللهي 

 "ماکس شتیرنر" و "نیتشه": استئناف المشروع وامتداداته. 

قيدتموهم   الذين  أولئك  أحرارا  وليكونوا 

 مات "الشعب"، أ��ض "أنا"  "  طو�ال 

 ماكس شت��نر 

: صملخّ ال

"تر�ية" اإل�سان و�يصالھ إ��   إن ما �س���� االنتباه هو أن السياسة، مثلها مثل الّدين، تزعم االضطالع بـ

تحقيق "ماهيتھ" و"غايتھ"، أي تجعل منھ إ�سانا بحق، فالّدين �ع�ي "مؤمنا حقيقيا" أما السياسة فتع�ي 

نا  
ّ
"مواطنا حقيقيا". ولو نحن شّيعنا البصر �عيدا الستبان لنا أ��م ليسوا أقّل علوقا �� األخدود الدي�ي، و�ن

بو  يفرضون  أنفسهم  هم  أ��م  إلهيا،  لن�ى  ي�ون  أن   �� الرغبة  تحدوهم  اإل�سان،  ع��  "قدرا"  ظاهر،  لوع 

وا�حر�ة   األخالقية  ت�ون  أن  �ستلزم  اإل�سان  ماهية  أّن  هو  هذا،  من  م 
َ
ُ�عل أن  ينب��  فما  وهكذا  إ�سانيا. 

ھ وع�� هدي هذا النمط من التحليل سرعان ما �ستشف "شت��نر" أن "األخالق وقد أصبحت  
ّ
واإل�سانية. إن

آلن فصاعدا إ�سانية محضا ومفصولة بالتمام عن الدين الذي صدرت عنھ تار�خيا، ال ��يء يمنع من  من ا

أن تصبح �� ذا��ا دينا فعليا". وحالتذاك لم يكن عليھ عصّيا أن يذهب إ�� القول: "قضي�ي ليست ال إلهية  

مفردة، مثلما  –�ا ليست عامة بل  وال إ�سانية، إ��ا ليست ا�حق وال ا�جّيد وال العادل وال ا�حر، "إ��ا ��، إ�

 أنا مفرد، ال ��يء بالنسبة إ�ّ� �علو ع�ّ�.

وألن املقتدر�ن هم الذين يختارون أجدادهم وأسالفهم، انظر خطاب "نيتشھ" البليغ �� نصھ الوارد ��  

م زرادشت" �ستب�ن لك دعوتھ إ�� ضرورة االح��اس من
ّ
هم"أهل الصالح والعدل، فال ��يء يحلو ل  "هكذا ت�ل

مثل صلب أولئك الذين يبتدعون فضائلهم ا�خاصة، إ��م يحقدون ع�� املتوّحد. و�ذا ما تتّبعنا هذه األف�ار  

ساوق، تيّسر لنا أن ندرك عندئذ املقام الذي �� مستواه �ستش�ل "شت��نر" وجھ إش�الھ، وقد  
ّ
الشديدة الت

سمكم ا�خاص وأن ي�ون �عضكم لبعض صاغھ ضمن األفق التا�� "لن يمكنكم أن تتعاملوا �� ما بينكم با

ما أنتم إياه، إال إذا كنتم متفّردين". واألمر باعث ملمكنات من التساؤل: ما الذي �ان �عنيھ األوحد وملكيتھ  

عندما ظهر وما داللتھ الراهنة، وما �� جذوره �� الفكر األملا�ي املعاصر؟   -هذا الذي �ان �سيا منسيا  –

اإل�سا�ي.   -املؤمن –املواطن -السيا��ي -اإلل�ي-د : األوحال�لمات املفاتيح 

 د.ُعَمر بن بوجلیدة
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Abstract: 

What attracts attention is that politics is like religion, claiming to carry out the 

“education” of the human being and to bring him to the realization of his “essence” and 

“his purpose,” that is, to make him a true human being. Religion means a “true 

believer,” and politics means a “real citizen”. And if we turned our gaze far away, it 

would have been evident to us that they are no less entangled in the religious groove, 

and that we would see that they themselves impose an apparent devotion, a "destiny" 

on man, with the desire to be divine, human. Thus, what should be learned from this is 

that the essence of a human being requires that it be morality, freedom and humanity. 

Following this type of analysis, Stirner quickly discovers that "morals have become 

from now on purely human and completely separated from the religion that they have 

historically issued, nothing prevents it from becoming an actual religion itself." At that 

time, he did not have to disobey him to claim that “my case is neither divine nor human, 

it is neither right nor good, just nor free,” it is mine, it is not general but - singular, just 

as I am singular, nothing to me is above me . 

And because the mighty are the ones who choose their ancestors and their 

ancestors, see the eloquent speech of "Nietzsche" in his text in "Thus Speaks 

Zarathustra." And if we follow these highly consistent ideas, it will be possible for us to 

realize then the position on whose level Stirner poses the face of his problem, and he 

formulated it within the following horizon: “You will not be able to deal between you in 

your own name and for some of you to be some of what you are, except If you are 

singular.” The matter raises possibilities of the question: What was the meaning of the 

one and his ownership - that which was forgotten - when he appeared and what is its 

current significance, and what are its roots in contemporary German thought ? 

Key words: the one / the divine / the political / the citizen / the believer / the human 
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 مقدمة: ال  -1

قد َيحول بيننا و��ن إدراك ��اء كتاب، ع�ى تار���، فنوشك أن ��مل مسارا آخر، تجنبا ملا �شوش الذهن  

أّن للكتب "أقدارها" ا�خاصة. فمع ا فظيعا، إال 
ّ
نالحظ ول�أن "شت��نر" بدأ    1"األوحُد وملكّيتُھ"  و�ولد ش�

ا�ح��ة و�رؤ�ة   بنظرة ملؤها  القاهرة، وم��ى  السائدة والقواعد  وال��اد�غمات  املهيمنة  التيمات  يتحّرر من 

شديدة اال�غراس، منذرا بزمان مقبل، يؤكد أن التفك�� واألف�ار ليسا مقدس�ن، و��رع �� نمط من أنماط  

سفي، إ�� تجاوز حدود �ش�لت وانقفلت. و�ذا هو �عيد النظر ��  املغايرة، و�عادة بناء ممكنات القول الفل 

"الفرضيات" ال�ي تحكمت بتواطؤ قديم، تّم �� زمنية �حيقة، فرضّيات ينب�� أن تزول، وتدم��ها ينب�� أن  

مع   واتفق  مناسبا  لنا  تبدى  ما  و�ل  مستورا،  عمقا  يرفع  أن  عساه  ما  عرفنا  قد  و�ذ  "أنا".   �� مفيدا  ي�ون 

قم قضي�ي ع�� ال  يفتتح كتابھ اليتيم بـ  2و�ان وج��ا، �ش�� إ�� أن "ماكس شت��نر"  مقاصدنا،
ُ
،  3��يء"  "لم أ

وتتا�� إيماءاتھ و�شاراتھ، ف��داد �� االستبصار أن قضيتھ �� قضية اإللھ وا�حقيقة وا�حر�ة اإل�سانية ثم  

 أخرى كث��ة. قضية أم��ه وشعبھ ووطنھ ومن �عد ذلك، ت�ون قضية الروح وأشياء 

وال يخفى عن نبيھ أّن لهذا امليل �� نفسھ مع�ى، إذ ملا فرغ من التمهيد لكتابھ، شرع �� عرض قضاياه.   

وَّ من مش�لھ أك�� واإلملام بھ �ساءل بجذر�ة عن هذا الذي دبرتھ املسيحية (الدين)  
ُ
ن وهكذا فإنھ ح�ن راَم الدُّ

لروح (أراء، تصّورات، أف�ار، معتقدات...) ذاك الذي تزعم  ضّد الشهوات، ألن ي�ون من حقنا أن نقلبھ ضد ا

ا محّددون بھ؟ أليس لنا أن نطالب بأن ال ي�ون للروح والتصورات واألف�ار قدرة ع�� تحديدنا،  
ّ
املسيحية أن

 عن �و��ا متسلطة ومنيعة، بصيغة أخرى "مقدسة"؟  
ّ

 وأن تكف

 في استرداد الذات وانتصار األنا:  -2

لفاحص البص�� إمعان "شت��نر" �� اإليحاء بأن األخالقية والتدّين أصبحا م��ادف�ن  وما ال يخفى ع�� ا

بل   "أقدسا"  �عد  لم  املقدس  أن  استكناه  ع��  سيساعدنا  ما  وهذا  املسيحية.  بداية   �� �انا  مثلما  تماما 

عد العالم منيعا، "إ�سانيا"، ذلك ببساطة ألن ال�ائن األس�ى تبّدل وألن اإل�سان حّل محّل اإللھ. وآنذاك لم �

 مقدسا، إلهيا: فـ"اآللهة ماتوا"، والعالم قد أصبح مبتذال: فقد اختفى منھ اإلل�ي.

 

وحُد وملكّيُتُه،  - 1
ٔ
 Maxص. 2016بيروت،  –ترجمة وتعليق، عبدالعزيز العيادي، منشورات الجمل، بغداد  ماكس شتيرنر، اال

Stirner, Der Einzigeund sein Eigentum, 1844 

ثاره (ترجماته لـ"ساي" و"سميث" وتاريخ  -2
ٓ
وحد وملكيته، ومقالين سجاليين: "النقودات الشتيرنية  من ا

ٔ
الرجعية، ومؤلفه الرئيس اال

"، له محاوالت منشورة في جريدة الراين لـ"ماركس" وفي المجلة البرلينية الشهرية لـ"بوهل". هذه 1847، الرجعية الفلسفية 1845

و
ٔ
 تربيتنا الخاطئ ا

ٔ
/ عن الحب في  1842/ الفن والدين 1842إنسانوية وواقعية  المقاالت التي هي مسودات كـتابه الكبير هي: مبدا

ثرين كانا حينها   1844الدولة 
ٔ
لغته الرقابة. لنضف إلى ذلك دراستين فلسفيتين حول ا

ٔ
هم ا

ٔ
خير، مجرد مسودة لعمل ا

ٔ
هذا المقال اال

 شهيرين). 

وحُد وملكّيُتُه،انظر، ماكس شتيرنر، -3
ٔ
 27، ص)مصدر مذكور (اال
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ينت�ي هكذا، اف��اضيا يوم أتوّصل إ�� أن أجعل من  1و�ننا لن�ى أن التار�خ القديم بالنسبة إ�� "شت��نر"

يروق للفكر). وأنا أدير العالم جيدا ع��   العالم "ملكي�ي"، إنھ ملكي�ي وأنا استخدمھ كما يروق �� (أع�ي كما

هواي بحيث قد يتوقف األمر ع�ّ� وحدي ألحدث فيھ امل�جزات. ولكن ميلنا إ�� رّد �ل األمور إ�� ما ألفناه  

�ستلزم أن نتأمل فيما قلناه �عض ال��يء، و��ي ألظن أننا لو توسعنا أك�� �� هذه الطروحات، الستبان أن  

. فإذا ما تتّبعنا هذه األف�ار2ن يدّي، و�حظة ذاك يكف العالم عن �حقي بقّوتھ""ر�ي وضع �ل األشياء ب�

ساوق، تيّسر لنا أن ندرك عندئذ املقام الذي �� مستواه �ستش�ل "شت��نر" وجھ إش�الھ، وقد  
ّ
الشديدة الت

م لبعض  يمكنكم أن تتعاملوا �� ما بينكم باسمكم ا�خاص وأن ي�ون �عضك  نالتا��: “ل صاغھ ضمن األفق  

. واألمر باعث ملمكنات من التساؤل: ما الذي �ان �عنيھ األوحد وملكيتھ3ما أنتم إياه، إال إذا كنتم متفّردين"

عندما ظهر وما داللتھ الراهنة، وما �� جذوره �� الفكر األملا�ي املعاصر؟ ثم   -هذا الذي �ان �سيا منسيا   –

 ود اللي��الية �� اتجاهات مختلفة؟ هل �ع�ي ذلك أنھ يرفض امل�اسب ال�ي حقق��ا جه

ما هو بالطبع ال، ع��ى أن نح��س من خسران أي ��يء مما  
ّ
لعّل القول األو�� بالصواب عند "شت��نر"، إن

وقع اكتسابھ. وهكذا استحال ما �ان يبدو سرا غامضا، إ�� محل دراسة وتمحيص، فاإل�سان هو "اإللھ  

ن حيث بالضبط، "نحن ذاتنا": واألمر ع�� قدر ج�ّ� من البساطة  ا�حقيقي"، ألنھ مطابق لنا تمام املطابقة م

. بل إّن "شت��نر" وقد استبان4�� نظره فـ"نحن ذاتنا لكن وقد وقع فصلنا عن ذواتنا و�عالؤنا فوق ذواتنا"

ر إ�� أهمية "الضبط" و"التحديد"، فيتساءل ��خر�ة والتياع  
ّ

هذا وتو�حھ، ليمعن فيما من شأنھ أن يؤش

ال�ي يمّجدو��ا ويستثمرو��ا  ومرار  الثورة  بالثورة عند "الطيب�ن"، هذه  القيام  العارف: "أين �انت �جاعة  ة 

.وا�حقيقة، ليس ببعيد أن ي�ون ذلك5اليوم �عد أن قام ��ا آخر؟ هذه ال�جاعة لم يكن بوسعهم امتالكها"

�"، ال يمكن للمرء أن �عزم عليھ اللهم  �ل ثورة، �ل تمّرد هو دائما ��يء "ال أخال�  ن اعتبار “أسّر سؤالھ، ع��  

ف عن أن ي�ون "طّيبا" ليصبح "شر�را" أو ال طّيبا وال شر�را. 
ّ

 إال أن يك

ومن الناس من ذهب إ�� ما يتعارض وطرح "شت��نر" قطعا، غ�� أن هذه االنتقادات ال تنطبق إال ع��  

ونحن إذا جّودنا النظر �� ما �عنيھ استبان    "األخالق ال��جواز�ة" ال�ي يفاخر �ل فكر متحرر �سبيا باحتقارها.

األخالق كما ال��جواز�ة ال�ي أنتج��ا ما تزال قر�بة من السماء، قليلة التحّرر من الدين ح�ى ال    هأّن “هذلنا  

. وتبعا لذلك ليس من ا�جّيد �� ��يء مطالب��ا بالنقد وال سؤالها ع�� أن �ستمد6تنحصر �� امتالك قوانينھ"

كاديمية برلين  -تابع دروس 1856 -1806دت، يوهان كاسبار شمي -1
ٔ
هيغل وشاليرماخر"، كان يسمى  –في فقه اللغة والالهوت في ا

ثارته صراحته العنيدة   1944ذات يوم ماكس شتيرنر، ينشر سنة  
ٔ
وحد وملكيته ثم يختفي. الصخب القصير والعنيف الذي كانت ا

ٔ
اال

حداث 
ٔ
ة نقده، خنقته اإلشاعة المتنامية ال

ٔ
ة من معاصريه الذين مازالوا يتذّكرون عنوان ا 1848وجرا

ّ
 القل

ٔ
لتي تقترب، وعندما مات تفاجا

مد قصير وهو يعاني البؤس والنسيان" (ص 
ٔ
ن رحيل صاحبه لم يكن إال منذ ا

ٔ
 . )6كـتابه با

وحُد وملكّيُتُه،  -2
ٔ
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 من قبيل نكران البداهة وهو توجيھ ال يرد عليھ  من صميمها  
ّ
ا�خاص مذهبا طر�فا. بل ليس إن�ار ذلك إال

   وجھ من وجوه اإليراد.

ھ، وع�� هدي هذا النمط من التحليل، سرعان ما �ستشف "شت��نر" أن "األخالق وقد أصبحت من   
ّ
إن

ھ تار�خيا، ال ��يء يمنع من أن  اآلن فصاعدا إ�سانية محضا ومفصولة بالتمام عن الدين الذي صدرت عن

إ�� أن "قضي�ي ليست ال إلهية وال    2أن يذهب  . وحالتذاك لم يكن عليھ عصّيا1تصبح �� ذا��ا دينا فعليا"

مفردة، مثلما أنا    –إ�سانية، إ��ا ليست ا�حق وال ا�جّيد وال العادل وال ا�حر، "إ��ا ��، إ��ا ليست عامة بل  

. وحرّي بك ههنا، أن تتلطف من نفسك و�علم أنھ و�إجراء مقارنة ب�ن  3�علو ع�ّ�"مفرد، ال ��يء بالنسبة إ�ّ�  

أن    �� خفاء  وال  "عمليا"،  وأصبح  واقعية  أك��  أصبح  "النا�ج"  أن  �ستب�ن  و"الشاب"  النا�ج"  "اإل�سان 

ذي  الداللة املذ�ورة دلت ع�� أنھ يجعل من ذاتھ مركز �ل ��يء �ش�ل أك�� حسما مما يفعلھ "الشاب" ال

"ا�حماسة" تلهب  أخرى  وذرائع  الوطن،  اإللھ،  ا�حن�ن  4يلهيھ  �عاوده  كيف  اإل�سان  هذا  إ��  فلتنظر  أال   .

صار   وقد  فيھ  ا�جّسد  روحھ  ويستعيد  مجددا  نفسھ  اإل�سان  "يتملك  وهكذا  جديد،  من  ذاتھ  و�كتشف 

بي��ما فرق وأيضا إن �شككت فيھ  5جسدا وأصبح �خصا" �� فهمك فاعلم أن األمر�ن  . فإن اخت�ج هذا 

 فغ�� ضائر �� الغرض.  

تفاهة الكالم  “بـ  يتمكن أبدا من االقتناع    ماملسي�� “لقد ال ي�ون من اليس�� علينا اآلن أن نجزم بأن "

امى متشّبع�ن ��ذا اإلحساس بأن  "شت��نر" مجار�ا �عض املتقدم�ن، �ان القد  الر�ا�ي"، و�� املقابل، يقول 

ك إذا فتشت  
ّ
العالم وقوان�ن العالم، �انت �� ا�حقيقة، حقيقة �ان يجب أن ينح�ي أمامها �جزهم. ثم إن

وأجدّت التأمل، وجدت أن ما قّدره القدامى هو تحديدا ما رفضھ املسيحيون، وما �ان أعلنھ األّولون حقيقيا  

ة: فتفقد فكرة الوطن ال�ي كث��ا ما وقع تمجيدها أهمي��ا ولم �عد  هو الذي است�جنھ اآلخرون بوصفھ كذب
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الشاعر "جون هنري ماكاي" مؤلف رواية "فوضويون"، جّمع بعناية بالغة طيلة عشر سنوات، كل الوثائق والدالئل عن حياة -2

يزال مليائ بالنواقص، لحياة "يوهان كاسبار ماكس شتيرنر، لكنه لم ينجح في إخراج "شتيرنر" من "عتمة فكره". هذا "الّرسم" ما 

تها مذاهب "هيغل" لكن التي لم تعد  
ّ

مال، التي غذ
ٓ
حالم واال

ٔ
ربعينات الحبلى باال

ٔ
لمانيا اال

ٔ
شميدت"، من جهة ما هو "حاضن" ال

ن تن
ٔ
م، كانت ارتمت في المعمعة الفلسفية واالجتماعية التي كان يتوجب ا

ّ
سكوالئية المتحّجرة للمعل

ٔ
 1848تهي إلى عواصف تكـفيها اال

و كانت تناضل حول "برينو بوير"، "فيورباخ" واليسار 1949 –
ٔ
، وكانت تسارع لالنضواء تحت راية الراديكالية واالشتراكية، ا

الهيغلي، متخذة لها مركزا تجّمع من حوليات "هال" التي يديرها "ريج" وجريدة "الراين" التي يديرها الدكـتور الشاب "كارل ماركس".  

هذا القاع المضطرب والمثقل بالتهديدات، حيث كل كـتاب سالح وحيث كل كلمة فعل وحيث يخرج الواحُد من السجن ليغادر   فوق 

خُر إلى المنفى، نرى مرور الشبح الباهت والظل الزائل للمفّكر الكبير 
ٓ
وحُد (المنسّي. ا

ٔ
- مصدر مذكور  - وملكّيُتُه،را، ماكس شتيرنر، اال
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للمسي�� أن ينظر إ�� ذاتھ إال بوصفھ "غر�با فوق هذه األرض"، ودفن املو�ى، هذا الواجب املقدس الذي  

 . 1"سوفو�ليس"، لم �عد يظهر إال كحقارة، "فاتر�وا املو�ى يدفنون املو�ى" لـ أو�� برائعة أنتيغون"

تو  و"دين  وقد  ل�حر�ة  "دين  �عُد  لدينا  "دينا"،  أن تجعل من �ل ��يء  أيامنا هذه   �� ال��اتبية  العقول  د 

للمساواة"، وهم بصدد أن يجعلوا من �ل األف�ار "قضية مقدسة". فـ"عندما �ان األنا�ي الدنيوي توّصل إ�� 

الروما�ي، فإن قوة أخرى أشّد    التمّرد ع�� قوة عليا مثل قانون العهد القديم ع�� سبيل املثال وع�� البابا

ا أصبح ع�� "املتنطع" أن يح�ي  2من هذا علوا �انت علت فوقھ مباشرة: �ان اإليمان حّل محّل القانون"
ّ
. ومل

رأسھ وتم ترو�ضھ، فقد انتصر الكهنوت، و�جد اع��اض �عض املع��ض�ن، ساعتئذ، بضروب من العمق 

"، ذلك أن  دبالـ “ا�جس يمكن�ي أن أزعزع استبداد الروح إال    إليھ "شت��نر" صدى، "فال  بما ذهوالنظر، ��  

ذاتھ   فهم  م�ى  إال  وعاقال  فطنا  ي�ون  ال  وهو  جسده،  كذلك  فهم  م�ى  إال  بالتمام  ذاتھ  يفهم  ال  اإل�سان 

 . 3بالتمام"

اإلذالل،  وألنھ ع�� املع�ى أن ينتظر ح�ى يقع قولھ أو كتابتھ، سنالحظ أن التأث�� األخال�� يبدأ حيث يبدأ 

وما يجري مجراه، مما ُيذعن، إنھ "ليس غ�� هذا اإلذالل ذاتھ الذي ت��ك الك��ياء تحت وطأتھ م�ا��ا ل�خضوع  

ّرت لالنحناء أو االنكسار"
ُ
. و�ن "شت��نر" ليش�� �� كدح جليل من التحو�ل واملغامرة، منوع غز�ر،  4وقد اضط

� من نوائب الدهر وأن ال نظّل تحت رحم��ا، إ�� أن هدف جهود البشر�ة �� ما قبل املسيحية، إن
ّ
ما �ان التو�

ومثل هذا املس�� هو ما اقت��ى من "الروا��" الالمباالة، معت��ا مصادفات الطبيعة محايدة وال يلقي لها باال.  

ھ املاهية العميقة ملشروع
ّ
"هوراس"، �عبارتھ الشه��ة: ال ��يء يدهش�ي، مّما �علن    نحن نلمس هنا ما يبدو أن

 " و�العالم الذي ليس لھ أن يؤثر علينا وال أن يث�� دهشتنا. ر بالـ “اآلخعن عدم اك��اثھ 

نفس   عن  تدقيقا  وتصدر  تف�ح  لها،   �ّ��� أن  دون  الدهر  نوازل  تصيبھ  الشاعر،  فإملاعات  وهكذا 

ون مؤملة  ترتيلة   �� واألر�ع�ن،  ا�خامس  املزمور  من  الثالث  املقطع  ع��ا  عّ��  ال�ي  لن  الالانفعالية  "نحن  بيلة 

القول   أعلن  اآلونة  هاتيك  من  أنھ  �ستخلص  "شت��نر"  جعل  ما  وهو  األرض"،  ستخسف  عندما  نخاف 

املسي�� املأثور حول تفاهة العالم. و�نھ ليمكننا أن نثبت إثباتا شديد الرجحان أّن الس�� إ�� جعل الناس 

ت إ��  وسيعا  ا�جال  أف�ح  إ�سانية،  تقية،  عاقلة،  أخالقية،  هذه  �ائنات  أن  فيھ  ر�ب  ال  ومما  رو�ضهم. 

 "األنا�ي".  ا�حاوالت تتكسر ع�� الفردية العنيدة لــ

 وتصبح فكرة "شت��نر" أك�� عمقا، وهو يبذل جهده �� سبيل فهم الذين وقع إخضاعهم لهذا االنضباط، 

أ��م  -أل سائلإن س –و�تبصر غ�� مألوف �� عصره يؤكد أ��م ال يصلون أبدا إ�� مبتغاهم. و�رهانھ �� ذلك 

هذه   وع��  عمليا،  الدينية،  بالعقيدة  ا�جهر  ع��  و�قتصرون  بالكالم  إال  األس�ى  بالعقائد  يجاهرون  ال 

ا�خبيئات املطو�ة �علن جميعهم أ��م "مذنبون" وأ��م أد�ى جدا من َمثلهم األع��، إ��م "�شر ضعفاء" وأ��م  
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قاعدة �� أن الناس ال يفكرون أ�عد مما فكر فيھ  وألن ال  .1"ضعف البشري"  يجدون عزاءهم �� وع��م بـالـ

ئ ل�جواب توطئة �ستب�ن ف��ا ما يأباه "الكر�م  
ّ
العاقل" و�ن�ح بأن تؤخذ   –أسيادهم، �ان "شت��نر" يوط

   هده األمثلة أخذا لطيفا.

من  و�ذا نحن تأملنا حق التأمل هذا "اإلذعان، لم �عسر علينا استنتاج أنھ من يفكر ال يختلف عّمن يؤ  

إال ب�ونھ يؤمن أك�� بكث�� من هذا األخ�� الذي يفكر باملقابل أقل بكث�� �� عقيدتھ. و�لفت "شت��نر" االنتباه  

إ�� أن العقل و�ن �ان �� نفسھ شر�فا عا�� الرتبة، فإّن أثره ههنا �س�� ودليلھ �� ذلك أّن "ا�حكم العز�زة"  

�� ال�ي تؤثر  ل بالضبط نظ�� تلك 
ّ
�� ذلك نجد، هذا    ع�� املفكر�ن �ش� النظر  إ�عام  املؤمن�ن. و�مز�د من 

أثرها، فعوضا عن قول: "إذا �ان هذا يصدر عن اإللھ فإنكم لن تقّوضوه"،   ناح نحوها وقاف  ذاك، ألنھ 

يقولون: "إذا �ان هذا يصدر عن ا�حقيقة فإنھ حقيقي"، وعوضا عن: "سبحوا لإللھ"، "سبحوا ل�حقيقة".  

ما يمهد السبيل إلرادة غلبة    و�ذا بان أن "شت��نر" ال 
ّ
ھ إن

ّ
ي��م بأ��ما �ان الغالب: اإللھ أو ا�حقيقة، فقد بان أن

 .2"ه" أنا

أنھ   االعتقاد  يحمل ع��  ما  ثمة  إذ  الّدين،  ��اجمون  أ��م  أدركنا  املعاصر�ن  النقاد  تتّبعنا  ما  إذا  نا 
ّ
ولعل

موضوعيا، بينما هم يفّضلون ع�� العكس    بوضعھ اإللھ، اإلل�ي، األخال��، خارج اإل�سان، يجعل م��ا شيئا

من ذلك إبقاء هذه املواضيع �� اإل�سان. و�ننا لو شّيعنا بصرنا إ�� �عيد الستبان لنا أ��م ليسوا أقّل سقوطا  

نا لن�ى من مجّرد ما سيق أ��م هم أنفسهم يفرضون بولوع ظاهر، "قدرا" ع�� اإل�سان،  
ّ
�� األخدود الدي�ي، و�ن

م من هذا، هو أّن ماهية اإل�سان �ستلزم  تحدوهم الرغبة �
َ
� أن ي�ون إلهيا، إ�سانيا. وهكذا فما ينب�� أن ُ�عل

 أن ت�ون األخالقية وا�حر�ة واإل�سانية. 

"تر�ية" اإل�سان    والطر�ف ههنا أو ما �س���� االنتباه هو أن السياسة مثلها مثل الّدين، تزعم االضطالع بـ

و�يصالھ إ�� تحقيق "ماهيتھ" و"غايتھ"، أي أن تجعل منھ شيئا مهّما، تجعل منھ إ�سانا بحق، فالّدين �ع�ي  

"مواطنا حقيقيا" أو "رعية بحق". وقد أف�ح "شت��نر" �� بيان تلك    فتع�ي  ةأما السياسبذلك "مؤمنا حقيقيا"  

. ولعّل حجتھ ال�ي أوردها  3أسميتم قدري قدرا إلهيا أو إ�سانيا"  األلفة املتواطئة، فـ"األمر سّيان، سواء كنتم

ست�ون مقنعة للمس��شدين و�ن لم تكن مسكنة ل�جاحدين، فلقد تم �عّو�ض اإلل�ي باإل�سا�ي، الكنيسة  

واملؤمن   وقوان�ن “بـ  بالدولة،  واقعية  بأف�ار  البالية  وا�حكم  ة 
ّ
الفظ "املعتقدات  عام  �ش�ل  أو  العالم"، 

 .4أبدية"

ا لو تأّملنا األمر بتدقيق  
ّ
يا بّينا أن ا�حّق، مثلما يتصوره اللي��اليون، يج���ي، وا�حال أن

ّ
هكذا يتج�� تجل

اك أن عق�� الذي هو  
ّ

و�معان أك�� لرأينا أنھ إنما هو الصادر (=ا�حق) عن العقل اإل�سا�ي، وعليھ يت�ح مذ

يجوس خالل املسألة، أنھ ليس من املبالغة �� ��يء إن    قبالتھ ال ي�ون إال "جنونا"، لذا يبّ�ن "شت��نر" وهو 
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ھ باسم العقل اإلل�ي ُيدان العقل اإل�سا�ي "الضعيف"، مميطا اللثام عن األصول البعيدة ال�ي  
ّ
د أن

ّ
هو أك

االسم   يافطة  تحت  األنا�ي  العقل  اليوم  يدان  القوي  اإل�سا�ي  العقل  فباسم  "اإلدانات"،  تلك  لها  ترجع 

ھ ال وجود تحديدا لعقل حقيقي غ��  التحق��ي لـ"ا�ج
ّ
نون"، ونحن �ستبصر من ملع "شت��نر" هنا ما مؤداه أن

 هذا "ا�جنون".

لـ العقل اإلل�ي" وال  “لـ  إنھ حرّي بنا أن نو�ح �� هذا املستوى، أن تفك��ه استقام ع�� أنھ ال حقيقة ال  

�عي�ن مصدر "ا�حقيقي"، والذي ظهر    العقل اإل�سا�ي"، وجاز لھ حينئذ، وقد انت�ى إ�� هذا االستخالص،“

. ولو قرأنا هذا الذي يذهب إليھ "شت��نر" بتمعن  1وعق�� مثلما أننا أنت وأنا وحدنا حقيقيان"  ك�� “عقللھ  

ع��   ينكرون  هؤالء  بال  فما  عدّوان،  و"الدولة"  "األنا"  إذ  رأينا،  ما  والغرابة  واملتانة  الندرة  من  فيھ  لرأينا 

   "األنا�ي" أن يفاخر.

ما يحاول قلب "مسلمات" �� غ�� رفق وال ل�ن "أنا  
ّ
إن نا لندرك ونحن نتدّبر ما يقوم بھ ""شت��نز" أنھ 

ّ
إن

األنا�ي، ال ��ّم�ي خ�� هذا "ا�جتمع اإل�سا�ي"، أنا أكّرس نف��ي لھ، إن�ي ال أقوم إال باستخدامھ، لكن من  

وأجعلھ    �� ملكية  إ��  أّحولھ  فإن�ي  بالتمام  أستعملھ  أن  رابطة  أجل  محلھ  وأقيم  أز�لھ  أن�ي  أي  صنيع�ي، 

. ومهما يقل القائلون فلن �ستطيعوا أن ينكروا أّن الدولة من جه��ا تكشف عن عداو��ا تجا��  2األناني�ن"

من خالل مطالب�ي أن أ�ون إ�سانا. و�ذا نحن دققنا النظر فيما أومأ إليھ "شت��نر" تبّ�ن لنا أنھ يحرص ع��  

من اإل�سانية واجبا بالنسبة إ�ّ�، سعيا وراء تكريس السائد وتقد�سھ. فال �جب  كشف أن الدولة تجعل  

عندئذ أن ي�ون "اإل�سان هو إلھ اليوم وخشية اإل�سان حلت محّل خشية اإللھ القديمة، وخشية اإل�سان  

  .3ليست غ�� وجھ مختلف من وجوه خشية اإللھ"

ر" أن يالحظ أن "مشروعھ" يبلغ ههنا ذروتھ، فالدولة  ومّما ال يخفى ع�� الناظر الفطن �� أطروحة "شت��ن 

تنكر �ل مشروعية ع�� إرادة الفرد وال �ع��ف إال بإراد��ا ا�خاصة ع�� أ��ا إرادة مشروعة، إ��ا قانون الدولة.  

ين��ك    ن أّن “مو��ي ألظن أننا لو توسعنا أك�� �� هذه األف�ار، لفهمنا أن مقصود "شت��نر" إنما هو تأكيد  

ا الدولة يمكن اعتباره من���ا لوصايا اإللھ، عالوة ع�� ذلك فهذا رأي تبنتھ الكنيسة، اإللھ هو القداسة  وصاي

�� ذا��ا ولذا��ا ووصايا الكنيسة كما وصايا الدولة، �� األوامر ال�ي توجهها القداسة للعالم بواسطة كهن��ا  

ا�جر�مة، ا�خطيئة ولألخرى  اإلل�ي(...)للواحدة  �ان من  4هناك ا�خطئ وهنا ا�جرم"  أو سادة حقها  . و�ذا 

التساؤل:   التداخل والتوا�ج، فإن "شت��نر" �ش�� علينا بضرورة  أن �ستشف مالمح هذا  املض�ي والع��ّي 

ل  
ّ
"ألن �سقط قداسة الدولة مثلما سقطت قداسة الكنيسة؟ ا�خوف من قواني��ا اح��ام جالل��ا بؤس وذ

 .5�ي يوم سنكف فيھ عن الر�وع أمام صورة املقدس؟"رعاياها هل سيستمر �ل ذلك؟ ألن يأ
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 في أن یکون لي إلهي وإیماني وأفکاري ومثلي العلیا:  -3

لـ  ال �جب إذن أن يتجھ "ماكس شت��نر"، من رحم هذا الفهم بالذات، إ�� الفحص عن املع�ى األص��  

فل عنھ الكث��ون عمدا إذ أن النقاد �ش��طون أنھ ين“
َ
ب�� أن ت�ون إ�سانا بالتمام  التقد�س"، ذاك الذي غ

لت�ون إ�سانا حرا، وهو ما ليس لھ من حظ الفكر وال من عزم األمور إال نذرا �س��ا، ما داموا هم أنفسهم ال  

مبشر�ن    ر �ستغر�ن “ظهو يتورعون عن إعالن دين جديد و�ناء مثل أع�� مطلق جديد: ا�حر�ة. وهكذا فال  

�انت املسيحية أرسل��م لغزو العالم الوث�ي مقتنعة بأّن �ل الناس    با�حر�ة �ش��ون املبشر�ن باإليمان الذين

وعليھ يرتئي "شت��نر" أن األمر ال يمكن استيفاؤه، إذ أنھ باإلم�ان    .1"مسيحي�ن�ان مقدرا لهم أن يصبحوا  

هذا  إ�� إل�ي، و�الرغم من ذلك نظل متدّين�ن. وهكذا غ��    – وقد كظم األمر �� نفسھ كث��ا    – �غي�� اإللھ  

االنتباه جهة النظر �غي��ا جذر�ا، فـ"أن ن�ون متدين�ن هو أن ال ن�ون راض�ن تماما عن اإل�سان ا�حاضر، 

هو أن نتخّيل "كماال" ينب�� أن نبلغھ ونتصّور اإل�سان بوصفھ "ساعيا إ�� الكمال"، أن ن�ون متدين�ن هو  

 .2أن نحدد ألنفسنا مثال أع��، أن نحدد ألنفسنا مطلقا"

ولم يكن "شت��نر" غافال عن السبب ال�امن وراء "احتقاره"، إذ هو قد بحث دوما عن أفضل ما فيھ، 

��م "أناي بالـ “إ�سا�خارج ذاتھ، فهو الالإ�سا�ي ألنھ حلم  
ّ

د الورع�ن الذي �عذ
ّ
هم ا�حقيقي" والذين    ". و�ان قل

ون دائما "مذنب�ن بؤساء"، لم يكن أدراك ذاتھ إال بتصادم مع آ
ّ
  نأوحدا. ومخر، لم يكن ال�ل، لم يكن  يظل

أجل ذلك يجد أنھ عليھ إذا ما رام بمطلو�ھ فوزا أن يتوقف عن النظر إ�� نفسھ باعتباره الالإ�سا�ي، حّ�ى 

يتيسر لھ حينذاك التوقف عن مقارنة نفسھ باإل�سان وعن التسليم بمقارنتھ بھ وفق مقاسھ. لقد تفطن  

ا ينب�� عليھ أن يتوقف عن  أنھ  النحناء أمام ��يء ما أرفع منھ، و�نھ لضرب من التضامن ا�حميم مع  إ�� 

ذواتنا وقد هّدها البحث عن املع�ى. وهكذا ومن حيث هو يمتحن مساحات �غاير، يطأ أرضا لم يجرؤ قبال  

من   املرور  غ��  أفعل  لم  لكن�ي  الالإ�سا�ي،  "لقد كنت  قصّية،  األقلون، و�طل ع�� مدارات  إال  ع�� وط��ا 

لم أعد اإل�سا�ي: أنا األوحد، أنا األنا�ي، هذا األنا�ي الذي يرعبك، لكن أناني�ي ليست من تلك ال�ي  هناك، و 

 . 3يمكن تقديرها بم��ان اإل�سانية، بال��فع، إ��ا أنانية األوحد"

وليس �سع الباحث �� ت�ّون جذور هذا الضرب من "القلق" أن يتجاهل ما �ان لرفض "الدغمائية" من  

� توليد هذا التمرد، ولسنا نبالغ ح�ن نقول إّن الكتاب برمتھ ي�جس بأسئلة من هذا القبيل،  أثر حاسم �

مثلما ي�جس ��ا نصھ هذا: "لست معاديا للنقد، بصيغة أخرى لست دغمائيا وال أن�ي نالت م�ي سهام الناقد.  

مم هذه العقيدة بأن  لو كنت دغمائيا لكنت سأضع �� الواجهة عقيدة، أي تصورا، فكرة، مبدأ، ولكنت سأت 

األف�ار" من  صرحا  أي  �سقا  أب�ي  و�أن  "صارما"  طو�ال  4أ�ون  هيمنت  قيود  من  يتحّرر  "شت��نر"  فل�أن   .
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فـعندما ��اجمها فإنھ يدافع عن حياتھ ضدها، "قد ال ي�ون هذا الصراع معقوال، لكن إذا �ان العقل واجبا  

 .1ا�جديد، هو الذي قد ي�ون ع�ّ� أن أض�� بھ من أجلھ"ع�ّ� فإن أغ�� ما عندي، أنا إبراهيم 

ضاح، فما يدر�ك حينئذ، أنھ  
ّ
�ح أفضل ات

ّ
ا �ان عقلنا �سّول لنا أن نتقّرى الفوائد وأن نرّجح ما ات

ّ
ومل

ليس �� هذه األف�ار وال�لمات، إن نحن تأّملناها وتدبرناها بأناة، ما يص�� إليھ، إذ "لو ُ�سمح لآلراء الفردية  

. و�ذا �ان األمر  2لبقاء فسي�ون �� إل�ي و�ذا �ان �� إل�ي فسي�ون �� إيما�ي ودي�ي وأف�اري ومث�� العليا"با

والذين   الدولة،  أساس  املسيحية   �� يروا  أن  الذين يرفضون  ي�ون "هؤالء ذوا��م  أن  �عيد  ع�� هذا فغ�� 

ال �سأمون من تكرار أن األخالقية  يثورون ضد �ل صيغة من مثل صيغة الدولة املسيحية، مسيحية الدولة،  

 . 3�� "قاعدة ا�حياة االجتماعية والدولة". و�أن سلطان األخالقية "لم يكن هو هيمنة املقّدس املطلقة"

فإذا نظرت �� األمور وتأمل��ا وجدت أنھ قد نتمكن من تجميع �ل الذين �عت��هم ال��جوازي مشبوه�ن  

ين يدخلون، هم أيضا، وعدواني�ن وخط��ين تحت اسم "املتشردين"
ّ
(...) وحينئذ لعّل هؤالء املتشردين الشاذ

ضمن طبقة الناس القلق�ن واملتقلب�ن واملتوتر�ن الذي هم ال��وليتار�ون، عندما �عّرضون أنفسهم للشك ��  

الذي يجب   الواسع  املع�ى  ذا  ان��اكهم حرمة األخالق، �سم��م "مفسدين" و"مشاجر�ن" و"م��ّوس�ن". هو 

ا ن�ون مخطئ�ن لو كنا اعتقدنا أن ال��جواز�ة قادرة  إعطاؤه  
ّ
للفظي ال��وليتار�ا واإلمالق هذين. وال ر�ب أن

ع�� الرغبة �� القضاء ع�� الفاقة و�� تكريس �ل جهودها لهذا الغرض. وهكذا نرى أنھ �عد أن أكّب ببيانھ  

ضاح أْن 
ّ
�ح لھ خ�� ات

ّ
 ال ��يء ينعش ال��جوازي الطيب  ع�� املسألة ي�حظ مجر�ا��ا وسرد �ل حجة، فقد ات

مثلما تنعشھ هذه القناعة ال�ي ال مثيل ملواسا��ا، و�ل من لھ حس بصر رآه، و�� أن "قرارا إلهيا حكيما وّزع  

 . 4��ائيا و��� األبد ال��وات والسعادة"

أّن  اعت��نا  إذا  نبلغ شططا  الوح  ولعلنا ال  "اإللھ  بدوره  ليصبح  إال  اإللھ  يقتل  لم  لھ  "اإل�سان  الذي  يد 

، و�ّل ما ينطوي عليھ من دالالت. فقد استبان أن املاوراء ا�خار��، ارتّج وانخسف. والعمل الهائل  5امللك"

للفلسفة تّم إنجازه، لكن �� األثناء تّم اإلفساح للماوراء الداخ�� ليصبح سماء جديدة، وتلك فروق طفيفة  

ميقا إذ سنالحظ وقتذاك، أن "شت��نر" يدعونا إ�� أن  ولكّ��ا حاسمة لطيفة، بل هو ما من شأنھ أن يحفر ع

د العزم ع�� قلب ا�حدود، أال قل لنفسك: "أنا إ�سان، لم أبدأ باكتساب خاصية إ�سان إذ �� تنت�ي إ�ّ�  
ّ
نوط

 . 6مسبقا مثلما تنت�ي إ�ّ� �ّل صفا�ي األخرى"

السؤال   من  مهر�ا  نجد  ال  فسوف  النحو  هذا  ع��  األمر  استوى  وقد  هل  أّما  األوحدون  األفراد  التا��: 

لكن هل �غيب عن البال    ينتمون إ�� حزب؟ كيف قد �سعهم أن ي�ونوا أوحدين إذا �انوا ينتمون إ�� حزب؟
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أن أعضاء �ل حزب يحرص ع�� وجوده وع�� بقائھ بقدر ما أنھ لد��م أقل ما ي�ون من ا�حر�ة. وليس من  

، واستتباعا، بات لزاما التأكيد أنھ بقدر ما يفتقرون إ��  املبالغة �� ��يء القول أقل ما ي�ون من ال�خصية

قدر أك�� من األنانية بقدر ما يزداد خضوعهم التام ل�ل مطالب ذلك ا�حزب. ألجل ذلك يؤكد "شت��نر"، و��  

. وكما لم  1ا�حزب تف��ض تبعية أعضائھ"  ةأن “استقالليإسراف باهر وانز�اح مرهف وعميق عن السائد،  

ه وجد "شت��نر" اإل�سان �� الفرد ا�حدود والعابر، �� األوحد. دون أن �ع�ي أن ف�خا قد تّم  يفعل أحد سوا

ما أصبح �عت�� أن "ملكيتكم" و�أ��ا "ملكي�ي" ال�ي ليس  
ّ
ھ إن

ّ
�� عالقة �انت قائمة ب�ن األنا�ي وامللكية، بل إن

   ع�ّ� أن "أح��مها"، �عاملوا إذا باملثل مع ما �سّمونھ ملكي�ي.

نا اآلن، وع�� هدي هذا النمط من التفك��، �ستطيع أن نفهم كالما غامضا، تم�� بالفرادة والعمق،  لع 
ّ
ل

أنا ا�خصم   الدولة أك�� من قيمة األنا،  واظب هذا املبدع املتمّهر ع�� ترديده، مفاده أن "ال ��يء تخشاه 

 مللكّيات للدولة ما أملكھ ال  العنيد للدولة، وال وجود �� الدولة ألّية ملكّية أع�ي أّية ملكّية للف
ّ
رد، ال وجود إال

��ا" إال  أ�ونھ  ال  أ�ونھ  وما  بالدولة  إال  مقدوري، 2أملكھ   �� هو  ما  "ملكي�ي  أن   �� يجادل  من  ثمة  فليس   .

و�إعطاء نف��ي القدرة أعطي نف��ي ا�حق، أنا وحدي أق��ي بما أر�د ا�حصول عليھ. واألمر الذي لم يلتفت  

ھ يتصّرف تصرف املالك، بل إّن "الدولة ذا��ا تتصرف  إليھ من قبل هو أن األ 
ّ
نا�ي �ستو�� ع�� �ّل ما يلزمھ، إن

 .3دائما بحذر تجاه األفراد أل��ا تتعّرف �� أناني��م ع�� عدّوها الطبي��، تلزمها ا�حجة دوما"

ما هو ذلك االنطماس الذي �ش�� إليھ "شت��نر" 
ّ
بمكر نادر والذي  أّما ما ينب�� أن يتوجھ النظر إليھ، فإن

كم لستم أناني�ن وأّن  
ّ
مفاده أن "قرونا من الثقافة حجبت عنكم داللتكم ا�حقيقّية وجعلتكم �عتقدون أن

طيب�ن" أناسا  مثالي�ن،  ت�ونوا  أن  هو  الذي  4مص��كم  هذا  تدّبر  علينا  الوج��ة،  التوضيحات  هذه  فبعد   .

ھ "إذا منحوكم ا�حر�ة ف
ّ
إ��م ليسوا غ�� محتال�ن �عطون أك�� مما يمل�ون،  �ش�ل خطرا كب��ا، إذ يالحظ أن

ما هو يومئ إ��  5و�ذ أعطوكمون��ا فلكيال تأخذوها ول�ي ال تطالبوا فضال عن ذلك بمحار�ة اللصوص"
ّ
. ف�أن

ھ �جعل اإلرادة وامللكية ا�خاصة �� حالة �جز ترّوض الفردانية  
ّ
أو  ما �ستحيل تخطيھ وال يجوز إغفالھ: أن

 . ةاألناني

و��كذا جرأة يوسع "شت��نر" أفق استطاعتھ و�فتتح أفق انتظار يزعزع "يقينيات"، فـ"ال تبحثوا �� إن�ار  

أنا جبارا.   أناني�ن، وليكن �ل واحد منكم  الذات عن حر�ة �سلبكم ذواتكم بل ابحثوا عن ذواتكم، �ونوا 

موا معرفة من أنتم"
ّ
ا أن نالحظ أن "شت��نر" يحاول أن  . ولن6�ش�ل أو�ح: أعيدوا التعرف ع�� ذواتكم، �عل

"خاضعون"    أما وقد رفع الـ  يكشف عن فكرة تواطؤوا ع�� إخفا��ا و�� أّن "األقو�اء" تصرفوا هكذا دائما"
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، فتلك انز�احات وا�سدادات، وتحددات وعالقات1عاليا قدرة سّيدهم وطالبوا راكع�ن من ا�جميع العبادة"

 ��. واألمر عنده ليس ع�� ما يقولون، و�ن احتجوا بضروب من ا�حجج.سيطرة، ت�اد من فرط الظهور أن تنم

و�� املقابل فإّن األمر الذي ال يجب إغفالھ، هو أنك لم �ستطع إنجاز "عملك" إال ألنك إ�سان أوحد، ��  

ذلك أنت أوحد و�التا�� ص�ح أن يقال "ليس اإل�سان هو من يصنع عظمتك بل أنت من يصنعها ألنك أك��  

ھ ليس بوسع املرء أن ي�ون أك�� من إ�سان، ومع ذلك قد ي�ون  من إ�س
ّ
ان وأقدر من أناس آخر�ن. تحسب أن

بـ  . ولعلھ من ع�ن الفطنة أن �عوض املطلب القديم "سّبحوا لإللھ"2من األعسر أن ي�ون أقل من إ�سان"

ج�ى �حظتذاك ال�ي هو ُمنش��ا، "�سابي�� أن
ُ
.3وي االحتفاظ ��ا لنف��ي""سبحوا لإل�سان". والفائدة ال�ي ت

، لست أنا إ�� جانب  اأّن “أنو�ذا نحن فكرنا �حظة �� املسألة ودققنا ف��ا النظر تبّ�ن لنا �� جالء باهر  

. إال4"أناوات" أخرى، أنا األنا الوحيد، أنا األوحد، و�فعل أن�ي هذا األوحد فإن�ي أجعل من �ل ��يء مل�ا ��"

. إال أن ي�ون5ال مفهوم �ع�� ع�ي وال ��يء مما يقّدم بوصفھ ماهي�ي �ستنفد�ي"أننا ال نجد إذعانا صرفا فـ" 

تمردا جذر�ا مفاده "أنا مالك قدر�ي وأنا أ�ون كذلك عندما أعرف أن�ي أوحد، �ل �ائن أع�� م�ي سواء �ان  

.6اإللھ أو �ان اإل�سان، يضعف أمام الشعور بوحداني�ي، و�خبو أمام شمس هذا الو��"

�ّل   يخ��ق  والذي  الكتاب  ثنايا  �ّل   �� فيھ  ا�حديث  املبثوث  واملوت  ا�حياة  حّق  أّن  البّ�ن  صار من  لقد 

 �عد عسر واستكراه شديدين، ذاك الذي خّصت بھ  
ّ
شذراتھ والذي ال يتأ�ى لنا إدراك معناه املقصود إال

إنما "هو أيضا مل�ي" ھ ال وجود. ورضاي هو الذي يحّدد  7الكنيسة والدولة نفس��ما، 
ّ
عالقا�ي بالناس "أن

وفرارا من مع�ى مزعوم ال ينكشف.  8لنو�ة تواضع بإم�ا��ا أن تجعل�ي أتخ�� عن السلطة ع�� ا�حياة واملوت"

الذات وقد   باملتعة ع�� روحھ بضرب من التضامن مع  ُيرى، وفاض عقلھ  أبدا، سّول لھ خيالھ رؤ�ة ما ال 

ھ    هّدها البحث عن املع�ى، إذ هو لم �عد
ّ
 سلط�ي وأن

ّ
يتصاغر أمام أّية سلطة طاملا أّن "�ل سلطة ليست إال

 ع�� 
ّ
ع�ّ� أن أق��ي عل��ا حاملا ��ّدد بأن تصبح معارضة �� أو متفوقة ع�ّ�، �ّل سلطة ال يمكن أن �عت�� إال

.9أّ��ا واحدة من وسائ�� للوصول إ�� غايا�ي"

ھ إ�� "ذواتنا" عوضا عن التوجھ إ�� "اآللهة" أو  نتوج  نشت��نر “أو�ضرب من الّسابقية طر�ف يدعونا "

. و�استتباع لذلك10إ�� معبوداتنا، "اكتشفوا �� ذواتكم ما هو مخفّي ف��ا، أز�حوا عنھ الستار، وانكشفوا"

 .229المصدر نفسه، ص  -1

 . 189در نفسه، ص المص -2

 .190المصدر نفسه، ص  -3

 .478المصدر نفسه، ص  -4

 . 484المصدر نفسه، ص  -5

 .485المصدر نفسه، ص  -6

 . 424المصدر نفسه، ص  -7

 .425المصدر نفسه، ص  -8

 .425المصدر نفسه، ص  -9
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تأ�ي دعوتھ إ�� قرائھ وأخالفھ "�ل واحد يتساءل ما أنا؟" ل��ّدد الصدى ع�� الفور رجع اإلجابة"، هوة �غ��  

الغرائ قانون"ف��ا  ودون  قاعدة  دون  واالنفعاالت  والرغبات  واألهواء  من1ز  يتحرروا؟  أن  الناس  ع��  مّم   .

املركز   ذواتكم  من  تجعلوا  أن  ع��  تصممون  ال  ولم  إذن؟  أمركم  تحزموا  ال  لم  األع�ى،  التصديق  سرعة 

)، تتخطى ما ي�ونھ  واملبدأ؟ فيم تتمثل عظمتك؟ إّ��ا تحديدا �� أنك تتخطى أناسا آخر�ن (تتخطى "ا�جمهور"

"الناس العاديون"، إّن ما يجعلك عظيما هو سمّوك فوق البشر، إذا تم��ت بي��م فما ذلك قطعا ألنك إ�سان  

 و�نما ألنك إ�سان "أوحد". 

إن هذا "األنا" العميق وغ�� العقال�ي هو الذي قال عنھ الحقا مفكر رائع: "وراء مشاعرك وأف�ارك يتخفى  

مجهول  حكيم  قوي،  جسمك"  سّيد  هو  بل  جسمك  �سكن  إنھ  اإلنية،  ع�ن  أن2اسمھ  معناه  ذلك  هل   .

أ ع�� "شت��نر"، وهو من الذين �ساندوا بھ أو من الذين اعتمدوا مع�ى من سبقهم واستأنفوه  
ّ
"نيتشھ"، يتو�

ھ قول ع�� مقول سابق، 
ّ
وأحسنوا تركيبھ، من أخالف "شت��نر" ومّمن تا�عوا "مشروعھ" واستكملوه؟ أي أن

ھ    واضعاملقتدرون هم الذين يختارون أجدادهم وأسالفهم، سيما وأن  ف
ّ
التوطئة "رو�ار ركالر"، يذهب إ�� أن

"
ّ
م.  3"من املستحيل أن ال ي�ون هذا األخ�� عرف شت��نر قط

ّ
فانظر خطابھ البليغ �� نصھ الوارد �� "هكذا ت�ل

الصالح والعدل، فال ��يء يحلو لهم مثل صلب    لمن “أه زرادشت" �ستب�ن لك دعوتھ إ�� ضرورة االح��اس  

. ومما ال ر�ب فيھ أن "نيتشھ" هاهنا4أولئك الذين يبتدعون فضائلهم ا�خاصة، إ��م يحقدون ع�� املتوّحد"

متو  غ��  أوجًها  فقد  يكشف  العادي.  الفهم  لتخون  القديم،  معناها  من  جردت  جديدة،  بمعان  تأ�ي  قعة، 

أخرجها من أحياز مألوفة وأدرجها �� مجاالت أرحب فـ "لو أنھ ظل �� ال�حراء �عيدا عن أهل الصالح والعدل  

أيضا" ال�حك  �علم  ول�ان  األرض،  وحب  ا�حياة  حب  �علم  ا�خلق5ل�ان  هذا  بإمعان  تفحصنا  و�ذا   .

�جيب، سن�ون قادر�ن ع�� درك �غ��ات جذر�ة فاجعية "حقا لقد مات مبكرا جدا ذاك الع��ا�ي الذي  ال

سن    �� مات  أن  ما  محتوما  قدرا  للكث��ين  بالنسبة  ذلك  غدا  ومنذئذ  البطيء  املوت  إ��  الداعون  يمجده 

نقدية 6مبكرة" أك��  و�صورة  األثر  -.  �عيدة  األولية    -نتائجها  الطروحات  تلك  ع��جاوزت  يركز  الضمنية، 

التحليل   مجال  لها  وأف�ح  هّيأ  ال�ي  العالقة  أن  االنتباه  �س����  وما  والناسوت.  الالهوت  ب�ن  التناقضات 

إ�� أ��ما يتواطئان أو   بحذق بالغ، إنما تخ��ن ا�خطوة ا�حاسمة ال�ي �� �� توا�ج مع فالت و�عيد يؤشر 

تتخطى أفخاخ    –بارات. و�تساءل "نيتشھ" �� إيماءة المعة  يتساكنان مللء فراغ دال�� �� �ل مرة، طافح باالعت

و�مكن إ�شاؤها ع�� أ��ا نفي بصورة ماكرة: "كنيسة؟ ماذا �ع�ي هذا ال��يء؟ كنيسة: إنھ نوع    -الو�� واملقول  

 .223المصدر نفسه، ص  -1
2-Nietzsche, F,Ainsi Parler Zarathoustra, Gallimard, Paris, 1971, p47.

شار "روبار ركالر"  - 3
ٔ
 25إلى ص  5في التوطئة الممتدة من ص  1899كما ا

لمانية، علي مصباح، منشورات الجمل، كولونيا  -4
ٔ
حد، عن اال

ٔ
م زارادشت، كـتاب الجميع ولغير ا

ّ
 –فريدريش نيتشه، هكذا تكل

 . 128، ص 2007، 1بغداد، ط

 . 128المرجع نفسه، ص  -5

 . 144المرجع نفسه، ص  -6
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  . و�نب�� أن تؤخذ هذه األمثلة أخذا 1من الدولة (...) بل هو النوع األك�� كذبا (...) مثلك الدولة �لب منافق"

"و�التا�� اإليمان بإلھ سوي ال توجد    لطيفا لكيال �ستمر �� إجالل املوروث و�سقط �� حبائل "التوحيد"،

اإل�سانية" خطر ع��  أك��  �ش�ل  ما  إنھ  و�اذبة،  عة 
ّ
خدا معبودات  التأمل،  2عداه سوى  حق  تأملنا  و�ذا   .

يفرض هذا التضاّد التام ب�ن    استبان أنھ "عند تدهور أح�ام القيمة األرستقراطية فحسب إنما يحدث أن

إن هذا، ح�ى استعمل لغ�ي ا�خاصة، إنما   –األنا�ي / غ�� األنا�ي، نفسھ، شيئا فشيئا ع�� الضم�� اإل�سا�ي 

 . 3هو غر�زة ا�جموع، ال�ي تنجح من خاللھ آخر األمر �� أن تقول �لم��ا وأن �ستحوذ ع�� ال�لمات أيضا"

عب ال�حك وأدمجھ داخل الدين إذ "األسلوب اإلنجي�� وا�ح  إن أسلوب "نيتشھ" ليط��، فقد استو 

واستعارات   بأمثال  والكالم  اإلنجيلية  الصور  واعتماد  ا�خاطبة  وطر�قة  والن��ة  العبارة  خالل  من  وج�ّ� 

أبيات" حسب  النص  تقطيع  �عتمد  الذي  البناء  وهو  4وكذلك  "نيتشھ"  أعطى  الهدي  وذلك  الروح  ��ذه   .

قلھ، اللغة املفهومية (توليفة فلسفية شعر�ة) "حرارة جديدة غ�� مألوفة �� لغة  �ستقطر لوا�ج نفسھ وع

 

 . 260المرجع نفسه، ص  -1

 .. 144المرجع نفسه، ص  -2

ن نيتشه يكـتب من داخل "إطار مشرقي"
ٔ
ال يتعارض الطرح الذي يؤكد ا

ٔ
ن نتساءل، ا

ٔ
ن يجعل من "هكذا   -ولنا ا

ٔ
ما دام هو يجتهد ا

و إنجيال معاكسا 
ٔ
و خامسا ا

ٔ
م زرادشت" إنجيال جديدا ا

ّ
مع ذلك التقسيم بين "اليونلني" و"العبراني"، والذي يجعل من نيتشه   –تكل

كـثر كالما من الشخص وحيث الملكة لها مالمح المصير،  
ٔ
ن المحايد هو ا

ٔ
ليس هو كيركغارد. فقد ذهب بول ريكور، وهو يتحدث عن ا

شد عناية باليونانيين منها بالعبرّيين وبـ"بن
ٔ
نطولوجيا صادرة عن مدرسة ا

ٔ
ن هذه اال

ٔ
وهذا  -يتشه" منه بـ"كيركغارد". إذ الـ"الميتافيزيقا"ا

ن الوجود يختفي.  –ادعاء غير مقبول حسبه 
ٔ
 تضع نهاية لتاريخ الوجود كما لو ا

 . 482، ص 2016، 1را، بول ريكور، االستعارة الحية، ترجمه وقدم له محمد الولي، دار الكـتاب الجديد المتحدة، بيروت، ظ (

Ricœur, P, La métaphore vive, Ed, Seuil, Paris, 1975).  

خالق، ترجمة فتحي المسكيني، منشورات دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة  -3
ٔ
  –انظر، فريديريك نيتشه، في جنيالوجيا اال

 . 96، ص 2010تونس، 
Nietzsche, F, Par – delà bien et mal et la généalogie de la morale, trad., Cornélius Heim, Isabelle Hildenbrand 
et Jean Gratien, Paris, Gallimard, NRF, 1971, (Œuvres, Tome VII).  

حد، -4
ٔ
م زارادشت، كـتاب الجميع ولغير ا

ّ
 را، توطئة المترجم).( 15، ص )مرجع مذكور (انظر، فريدريش نيتشه، هكذا تكل

و خا
ٔ
م زرادشت" إنجيال جديدا ا

ّ
ن يجعل من "هكذا تكل

ٔ
راد ا

ٔ
ناجيل، في كـتاب يتكلم لغة  هو الذي ا

ٔ
و إنجيال معاكسا، نقض لال

ٔ
مسا ا

ناجيل تلك 
ٔ
 . )14را، التوطئة ص (اال

رنست شمايتسنز" في 
ٔ
 ما يرد في الرسالة التي حررها إلى الناشر "ا

ٔ
إن لدي اليوم  :حضرة السيد الناشر المحترم -1883فيفري  13ولنقرا

مر بمؤلف ص
ٔ
زفه إليكم (...) يتعلق اال

ٔ
و إنجيل خامس خبرا جميال ا

ٔ
   – غير (...) مقطوعة شعرية ا

فريل من نفس السنة، يكـتب نيتشه إلى صديقته "مالفيلدا فون مايزنبرغ"
ٔ
إنه قصة رائعة لقد تحديت كل الديانات ووضعت  :وفي ا

 ). 15(را، ص  -كـتابا مقدسا جديدا
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د مرة أخرى ع�� الغرابة ال�ي م��ت "التأث�� التار���" الذي �ان لھ،  1الفالسفة"
ّ

. فـ"هل ينب�� علينا أن نؤك

 . 2بحيث لم يكتب ألحد غ��ه إ�� حد اآلن أن يظّل �عّ�� بإ�حاح عن التم�� والتفرد"

 اتمة: خ  -4

إذ   ألفناه،  ما  ال��جمة ع��  تحيلنا  أن  الهّ�ن  ترو�ض 3الغر�ب"  ة�� “محنوهكذا فليس من  �عمل ع��   .

إ��   النصوص  ب��اء  واالحتفاء  للفضول  مغادرة  لها،  تكن  لم  لغة  متنّ��ة،  بمتعة  و�عو�دها  وتمر���ا  اللغة 

ى و�بعث دهشة مفتقدة �� األذهان  استدعاء للنص "األص��" ال ينت�ي. أليس الفيلسوف هو من يخلق املع�

ى تلك األصعدة غ�� القابلة    مزعزعا النسيان، و�نھ ملّما يحسب للم��جم عبد 
ّ
العز�ز العيادي، إذ هو تخط

و حقيقّية  مأساة  ال��جمة  من  تجعل  وال�ي  النص   �� واملزروعة  ومجاوزة    لل��جمة  وسعادة"  لـ  "تحّديا 

 .4لة ال�ي "تحفّز العقول"الصعو�ات الك��ى لألعمال الهائلة النبي“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حد،  -1
ٔ
م زارادشت، كـتاب الجميع ولغير ا

ّ
 را، توطئة المترجم).( 16جع نفسه)، ص المر ( انظر، فريدريش نيتشه، هكذا تكل

. (وكان صدوره  2003بغداد،  –انظر، بيتر سلوترداك، اإلنجيل الخامس لنيتشه، ترجمة علي مصباح، منشورات الجمل، كولونيا  -2

لماني فريدريش نيتشه
ٔ
 .)بمناسبة مرور مائة عام على وفاة الفيلسوف اال

3-Berman, A, L’épreuve de l’étranger, Gallimard, Paris, 1984. 
4-Ricœur (Paul),sur la traduction, Paris Boyard 2004, P18          -  
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 الفن بما هو نموذج خصب لتأویلیة کونیة 

 عند غادامیر  

 
 

 : صملخّ ال

بوصفها "فّنا للفهم"، ال �عدو أن ت�ون التأو�لية فيھ قد كّفت    إّن طرافة الطرح الغادام��ي للهرمينوطيقا

أو ملدونة ال��اث الذي �ش�ل   أو للعالم، عن اعتبار ا�حقائق العلمية نموذجا للفهم ا�حقيقي، سواء ألنفسنا،

فلسفة   �ع�ي  غادام��،  كتابات  �ل  توّجھ  ال�ي  األساسية  الفكرة  نواة  رصد  ع��  وقفنا  حينما   
ّ
إال تار�خنا، 

�عد وقوفھ   -"الّ��يام"، وارتحال املع�ى، أي مسألة "التأو�لية ال�ونية". رّب تأو�لية �ونية أقدم عل��ا غادام��

ال ت�ون ممكنة، إال م�ى قامت ع�� أساس    -ع�� �جز املن�ج واملوضوعية ع�� االضطالع با�حقيقة واملع�ى

من الفهم، ينبثق من النمط ال�و�ي للوجود    مفهوم اللغة. عندئذ ت�ون تجر�ة الفن إ�� جانب التار�خ نمطا

 التأو���. و��ذا املع�ى يتنّ�ل األثر الف�ي بوصفھ نموذجا خصبا لتأو�لية �ونية. 

 . التحام اآلفاق-املع�ى -ا�حقيقة  –الفن  -التأو�لية الكونية  -الهرمينوطيقاال�لمات املفاتيح: 

. 

Abstract: 

 The originality of the Gadamerian proposition of hermeneutics as an "art of 

understanding" is that interpretivism has ceased to consider scientific facts as a model 

for true understanding of ourselves, the world, or the heritage code that shapes our 

history. What has become evident, while monitoring the core idea that guides all 

Gadamer’s writings, is the philosophy of "wandering" and travel of meaning, that is, the 

issue of "universal hermeneutics". Having realized the inability of the method and 

objectivity to tackle truth and meaning, Gadamer has daringly introduced a universal 

interpretivism that cannot exist unless founded on the concept of language. Only then 

could the art experience along with history be a pattern of understanding that emerges 

from the universal pattern of hermeneutical existence. In this sense the work of art 

could be considered as a fertile model for universal hermeneutics . 

Key words: hermeneutics, universal hermeneutics, art, truth, meaning, prospects 

fusion 

 د. أحمد الدبوبي
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 : المقدمة  -1

لدى غادام��؟ وأية فعالية    1"بالتأو�لية ال�ونية"كيف لنا أن نتحقق مما �سّميھ �عض القراء والنّقاد  

الفن ��ا  الفهم  -يضطلع  �� أن  -كنمط من  ال�ونية؟ ما من شك  التأو�لية  املع�ى ضمن مشروع   الستجالء 

غوي، أي االشتغال ع�� مسألة  غادام�� قاد توسيع فهم حقيقة األثر الف�ي وارتباطھ بالبعدين التار��� وا
ّ
لل

رّب تأو�لية أقدم عل��ا غادام�� �عد وقوفھ   .2" ا�حقيقة �� العلوم اال�سانية، "وليس انطالقا من العلم واملن�ج

.. شّرعت لنفسها مهمة تق��ي ا�حقيقة بتجنيد �افة  .ع�� �جز املن�ج واملوضوعية ع�� االضطالع با�حقيقة

أبواب ال��اث، ومن ثمة االنخراط �� االشتغال ع�� "الفهم" الذي من شأنھ أن  إم�انات التأو�ل الذي يفتح  

 يوّ�ح لنا �� اآلن نفسھ داللة ال��اث وامتالءه باملع�ى و�ونية التأو�ل.  

عندما �غادر ا�حقيقة أرض املن�ج، و�ع�� أسوار املنطق، لتحط الرحال بأرض ا�جميل. ي�ون السؤال: ما  

من  دون  من  ا�حقيقة  ور�طها  مع�ى  ا�حقيقة  تخر�ج  إ��  غادام��  عمد  املع�ى؟  لشمولية  مع�ى  وأي  �ج؟ 

ھ هنا �عّرف التأو�لية بأّ��ا "فن الفهم"، وهذا �ع�ي  
ّ
بالكينونة، تخر�ج ال يفهم، اال �� ضوء تار�خ الوجود. و�ن

التأو�لية الفلسفي  -أن  بالتفك��  العق��  النقد  تر�ط  املعرفة  فلسفات  خالف  عن   - ع��  كّفت  اعتبار    قد 

ل  
ّ
ا�حقائق العلمية نموذجا للفهم ا�حقيقي سواء ألنفسنا أو للعالم املعيش، أو ملدّونة النصوص ال�ي �ش�

ما  
ّ
ھ من أجل امل��ي ��كذا إش�ال، إن

ّ
ھ ال مجال لفصلها عن فكرة ا�حقيقة �� العلوم اال�سانية. إن

ّ
تار�خنا. وأن

ت مدى ا�شداد الهرمينوطيقا إ�� فكرة ال�ونية، لكن " ليثب ا�حقيقة واملن�ججاء القسم الثالث من كتاب "

ذلك لن ي�ون ممكنا، ما لم يتم كما يقول غادام��:" توسيع سؤالنا من نقطة بدائية، أي من نقد الو��  

�لّية" أ�عاد  إ��  ال�ي ستستبدلهما،  والتأو�لية  ما ��  3ا�جما�� والتار���  التأو�لية  أّن مع�ى  . ومن أجل ذلك 

ال�و  اللغة"سوى وجھ  أساس مفهوم  "قام ع��  م�ى  إال  ممكنا،  ي�ون  لن  ذلك  فإّن  فيھ،  ألن عالقة   ،4نية 

�  5اإل�سان بالعالم �� بال شك "عالقة لفظية بطبيع��ا"
ّ

. وع�� الرغم من اع��اض هابرماس حول البعد الك�

 أ��ا تكشف"ع�� ا�جهود الهرمينوطيقي لغادام��"
ّ
 . 6للتأو�لية، إال

)، سواء �ان ذلك �� "�ونية املش�ل التأو���"  1960"(ا�حقيقة واملن�ج ادام�� املتأخرة �عد "تبدو كتابات غ

)، و�� ال��اية التفكر الطر�ف  1970)، "اللغة والفهم" (1970)، "إ�� أي حّد �ش�ل اللغة الفكر"؟ (1966(

 
 عن الداللة الكونية للهرمينوطيقا لدى غادامير، راجع: - 1

GRONDIN, « l’universalisation de l’Herméneutique chez Hans- George Gadamer », in archives de 
philosophie numéro 53, 1990. p 531- 545. 

ولى،  غادامير، الحقيقة والمنهج، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح، طرابلس، دار - 2
ٔ
ويا الطبعة اال

ٔ
 . 600. ص2007ا

 .614غادامير، الحقيقة والمنهج، مصدر سابق، ص  - 3
 .581غادامير، المصدر نفسه، ص - 4
 غادامير، المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 5

6 -Margolis, Joseph, « Les trois sortes d’universalité dans l’herméneutique de Hans- Georg Gadamer », in, 
archives de philosophies numéro 53, 1990, p .559. 
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، 1"حقيقة واملن�جا�)، و�� ع�� حد عبارات غروندان "مواضع الستكمال تفك��  1985حول "حدود اللغة" (

 الذي كشف عن ال��امھ ب�ونية الهرمينوطيقا. 

ا�حديث   تنا��  ع��  التأكيد  ين��ى  أن  دون  لفظي"  فهم  الفهم  "أن  مفادها  حقيقة  من  غادام��  ينطلق 

اللفظي �� الفهم بوصفھ دائما �� طور التجّسد وخ��ة العمل الف�ي تفهم هنا ع�� أ��ا خ��ة لغو�ة ألن العمل  

 ا يقول شيئا ما، و�ن�حب هذا ع�� �ل األعمال الفنية لغو�ة �انت أم غ�� ذلك.الف�ي دائم

يقول غادام��: "موضوع الفهم ليس وسيلة الفهم اللغو�ة بحد ذا��ا، إنما هو العالم الذي يقّدم نفسھ  

 .2لنا �� ا�حياة املش��كة، والذي �شمل �ل ما يمكن أن يبلغھ الفهم"

لف�ي هو ما حدا �غادام�� بجعلھ يتبوأ املقام األهم داخل عملية الفهم  إن الطا�ع ا�خصوص للعمل ا 

اله��مينوطيقي، حيث �عّد تجر�ة الفن إ�� جانب التار�خ، نمط من الفهم ينبثق من النمط ال�و�ي للوجود  

ة  التأو��� كش�ل من أش�ال التجر�ة التأو�لية. إن غرضنا هنا هو استكشاف من�لة األثر الف�ي ضمن "تأو�لي

 �ونية"، وهو مصط�ح نفهمھ كما �ستعملھ غادام�� �جملة التجر�ة البشر�ة.

لن أقصد �� بح�ي هذا الغوص �� أسس التأو�ل ودوائره، كما وضعها غادام��، أو بتأثر هذا األخ�� بطرق  

ما سأقف �� املقام األول ع�� التحدي الهرمينوطيقي
ّ
تأّول    -هيدغ��، ونقده ل�ل من شاليرماخر وديلتاي...و�ن

ة  
ّ
اللغ  �� يحدث  ما  بوصفھ  التأو�لية. ،  -الفهم   �� ال�ونية  وجھ  استكشاف  أجل  من  غادام��  رفعھ  الذي 

الفن ماهية  فهم  ع��  طر�ف  بتخر�ج  �عمل  غادام��  أن  الثا�ي،  املقام   �� لنا  الفهم    -وسيتبّ�ن  من  كنمط 

ي يتبوأها فن الشعر ضمن تأو�لية �ونية.  و�دراج فعاليتھ. ومن ثمة تدّبر املن�لة األساسية ال�  - الهرمينوطيقي

صيغة   حدوث  ع��  متمّ��ة  عالمة   �� غادام��  مساهمة  أن  القول:  لهذا  نق��حھ  الذي  الهادي  ا�خيط  أما 

هرمينوطيقية عن ظاهرة التأو�لية ال�ونية، نتج ع��ا ش�ل مستحدث من التخر�ج للفن �عّ�� عن "فلسفة  

 الهيم" وارتحال املع�ى.

 ونیة التأویلیة الک  -2

 الفھم ھو حدث لغوي: -2-1
ة، قد هّيأ ا�جال �ش�ل طر�ف إ�� استكشاف وجھ ال�ونية ��  

ّ
إّن تأّول الفهم بوصفھ ما يحدث �� اللغ

التطبيق   أّول دليل ع�� ذلك هو مع�ى  التجر�ة اال�سانية. وأّن  تنبثق منھ  التأو�لية بوصفها الفضاء الذي 

التطبيق من وجهة نظر إ�سانية، �ونية، خاصة باإل�سان    اإل�سان.الشمو�� الذي �ستوعب �ل سلوكيات  

دون أن يفهم "التطبيق ع�� أنھ املمارسة العملية باملع�ى املارك��ي أو ع�� أنھ فعل مادي. وهو ال �ستتبع  

  . ان الّتطبيق أقرب إ�� اإلجابة ال�ي يق��حها 3األخذ امل�حوظ من النص ودفعھ ا�� النشاط �� عالم الواقع"

 
1 -Grondin, « l’universalisation de l’Herméneutique chez Hans- George Gadamer », op. cit, p. 544. 

 . 580غادامير، الحقيقة والمنهج، مصدر سابق، ص -  2
روبرت هولت، نظرية التلقي (مقّدمة نقدية)، تر: عّز الّدين إسماعيل، كـتاب النادي االدبي الثقافي بجّدة، المملكة العربية  - 3

 .126،127، صص1994، 1، ط97السعودية، رقم  
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النص لألسئلة ال�ي يطرحها عليھ القارئ، فاملؤّول لألثر ينطلق من أسئلة تنت�ي لزمانھ، و�ذلك ي�ون الفهم  

 هو تطبيق مع�ى ما ع�� ا�حاضر.

ببعلينا بدء اإلبانة عن كيف يرتبط مع�ى ال�ونية بمع�ى اله��مينوطيقا نفسھ. من أجل ال��وض بذلك 

غة".  عمد غادام�� إ�� إبرام تأّول طر�ف ملع
ّ
�ى الفهم، وذلك بإخراجھ من مقام "املن�ج" إ�� مقام آخر هو "الل

فما املقصود بذلك؟  

إّن الفهم هو دائما حدث لغوي بالنسبة إ�� غادام��، "سواء �ان ذلك �� مجال العلوم، أو �� اإل�سانيات،  

هنا كما حّدده العلم بل هو  ليس العالم    -. اللغة �� من يخلق إم�انية أن ي�ون لإل�سان عالم1أو فن الط�ي"

، والعالم هنا ��يء بينذا�ي، مثلھ �� ذلك مثل اللغة، ليس شيئا ال �خصيا،  –عالم ا�حياة �� معناها الشامل

وليس خاّصا بفرد يخ��ل �� ذاتيتنا، بل هو فهم مش��ك ب�ن األ�خاص والوسط ا�حامل لهذا الفهم. هذا  

رنا ب�لية العقل، يق
ّ

"اللغة �� لغة العقل نفسھ وشمولي��ا تجاري شمولية   ول غادام��: البعد الك�� للغة يذك

. إن اللغة شرط إم�ان الفهم، أي كمجال تفاعل متبادل، أ�عد ما ت�ون عن مع�ى األداة. ومن هنا  2العقل"

يصبح الفهم هو باألساس فهما لغو�ا، والعالم هو الفضاء املش��ك، يمّ��ه �ل �خص و�ر�ط ب�ن �ل من  

إطارها. إنھ الفضاء املفتوح، ذلك الذي تخلقھ اللغة بوصفها عاملا. ولكن ما من�لة اللغة �� العالم    يتواصل ��

عندئذ؟ 

يقول غادام��:"إّن العالم نفسھ يقّدم نفسھ �� اللغة، والتجر�ة اللغو�ة للعالم �� تجر�ة "مطلقة". ف�ي 

ذاتھ بأسره، أيا �انت    -��  -�شمل الوجود  تتجاوز جميع الطرق النسبية ال�ي يطرحها الوجود، وذلك أل��ا  

إّن الالفت لالنتباه �� هذا الشاهد هو عبارة "تجر�ة مطلقة". فإّن غادام��   3العالقات ال�ي تظهر ف��ا دائما."

التماث�� الوضع  إ��  ينّبھ  ما    ما ف�ئ  للعالم)، تجعلھ ع�� نحو  اللغو�ة  (النسبة  اللغة والوجود  ب�ن  ا�جذري 

ات،  يواصل فكر هيد
ّ

غ�� بتصور الفلسفة �انطولوجيا تأو�لية. ليس الفهم نمطا من ب�ن أنماط سلوك الذ

ما نمط وجود الدازاين ذاتھ. ��ذا املع�ى وقع استعمال مفهوم الهرمينوطيقا. فهو �عّ�ن ا�حركة األساسية  
ّ
و�ن

يجب أن نرى �� ذلك  للوجود ال�ي �ش�لھ من حيث تناهيھ وتار�خيتھ، وتحتضن مجموع تجر�تھ بالعالم. وال  

ية
ّ
ف،"إذ أّن طبيعة األشياء ذا��ا تجعل حركة الفهم شاملة و�ل

ّ
. 4أي �عّسف أو �عميم مت�ل

غــة �� الوسط الك�� الذي تبسط فيھ �ل تجر�ـــــة تخّص املع�ى، و�� لغة العقل ذاتھ، و�لي��ا تواكب  
ّ
إّن الل

ــــا��: "إن الو�� التأو�ــــ�� �سهم �� ��يء �ش�ل العالقة العــــامة  �ليــة العقل. أمر ما ف�ئ غرا�ش �ش�� إليھ �التـــــ

فالطون إلى غادامير، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع،، مدخل إلى فهم الفهم، عادلمصطفى  -1
ٔ
ويل من ا

ٔ
الهرمينوطيقا، نظرية التا

 . 348. ص 2007
ن قصد غادامير في ربطه اللغة بالعقل إّنما هو يؤسس للبعد  525، مصدر سابق، ص الحقيقة والمنهجغادامير، - 2

ٔ
. ننّبه هنا إلى ا

شياء التي يسميها، وتالؤم الكلمات مع الموضوع المتحدث عنه. 
ٔ
الفينومينولوجي للغة، فقرب اللغة من العقل هو قربه من اال

 ).56، مصدر سابق، ص الحقيقة والمنهج(غادامير، 
 . 584، مصدر سابق، ص الحقيقة والمنهجر، غادامي - 3

4 -GREISH j. l’âge herméneutique de la raison, cerf ,Paris, 1985., p .10. 
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ٔ
 د. ا
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اللـغة والعقل" املطلقات"1ب�ن  هـــــي"مطلق من  بالعـــــالم  اللغو�ة  ا�خ��ة  �انت  طر�فة    -  2. فإذا  حسب عبارة 

مصطفى ر�ط  -لعادل  إن  وأفقها.  اللغة  نطاق  عن  يخرج  أن  للمعرفة  موضوع  ألي  يمكن  ال  فانھ  لغة  ، 
ّ
ال

غة، ليس مجرد خ��ة  
ّ
بالتأو�لية من شأنھ أن يوّسع مجال التأو�ل نحو ال�ونية. "فالذي نفهمھ من خالل الل

الزمان   ح�ى  تتخطى  الكشف،  ع��  اللغة  قدرة  إن  ا�خ��ة.  هذه  داخلھ  تنكشف  الذي  العالم  بل  معّينة، 

عّينة تتمثل �� القدرة ع�� محاورة وفهم  . ��ذا املع�ى تلتحم عواملنا اللغو�ة ا�خصوصة ب�ونية م3وامل�ان"

غة ع�� كشف اللثام عن األشياء كما ��، 
ّ
الثقافات األخرى، وهنا يتج�� الطا�ع الك�� للغة. إّن �� قدرة الل

التأو�لية خ��ة كشف أنطولو��. فامل�ون   "ا�خ��ة"  هو ما يضفي عل��ا صبغة عمومية، انطولوجية تجعل 

ال مو�سو، "�عطي للهرمينوطيقا أساسا أنطولوجيا و�ونيا... �ونيا ألّن الوجود اللغوّي ع�� حّد عبارات ني�و 

 .4الذي باتجاهھ ينفتح تأو�لنا، ال مع�ى لھ إال من خالل عمل تجر�تنا اللغو�ة"

جدلیّة السؤال والجواب أو في البعد الكلي للغة:  -2-2
يناميكية يحياه اإل�سان. وتتج��  وسط" يتمّ�� بالد"تفهم اللغة هنا ليس بمع�ى ال��يء ا�جامد، بل ��  

�ونية التجر�ة التأو�لية عند غادام�� �� التفاهم وا�حوار كعالقة جدلّية منتجة بيننا و��ن ال��اث، و��ن األنا  

واآلخر، تتقّوم بالسؤال وا�جواب. استلهم غادام�� تصوره للغة من �ولنقود الذي �عت�� أن الفهم يتأسس  

وان  السؤال،  إجابة،دائما ع�� فهم  ي�ون شيئا ما  يبقى   طالقا منھ  الطر�قة ال  ��ذه  نفهمھ  و�التا�� فان ما 

مستقال �� معناه عن املع�ى ا�خاص بنا. إن إعادة بناء السؤال الذي منھ يفهم مع�ى النص �إجابة يمر من  

ا�حقيقي، �عدها    5خالل �ساؤلنا ا�خاص. والر�ط ب�ن السؤال والفهم هو ما �عطي "ا�خ��ة الهرمينوطيقية"

ل العودة إ�� ال��اث عودة  6ليكتشف غادام�� "أّن التجر�ة التأو�لية �� تجر�ة لغو�ة من حيث طبيع��ا"
ّ
. وتمث

ي��رها بحثنا عن املع�ى، ألننا نبحث عن ذاتنا الفردية داخل ذاتنا ال�ونية، كما تبحث األنا الفردية عن نفسها  

أه يو��  غادام��  �ان  و�ذا  ال�خ��ي.  اآلخر  برأيھ ��  �عود  ذلك  فان  اإلجابة،  مع  مقارنة  للسؤال  أك��  مية 

. ان قصد غادام��  8، ألّن جوهر السؤال هو"امتالك املع�ى"7إ��"استحالة تحقيق خ��اتنا دون طرح أسئلة"

هو أن انبثاق السؤال يفتح الوجود ع�� املوضوع. و�فسر تأكيده ع�� جدل السؤال واإلجابة هنا، �عزمھ ع�� 

األ  "ا�حوار  تجاوز  ا�حوار:  من  نموذج�ن  من  مستلهما  واألدبية،  الفلسفية  الكتابة   �� التقليدي  سلوب 

1 -Ibid, p. 250. 
 .343، مرجع سابق، ص فهم الفهمعن الداللة اإلطالقية للغة، راجع: مصطفى عادل، - 2
 مصطفى عادل، نفس المرجع، الصفحة نفسها.  - 3

4 -MONSEU, Nicolas, « Gadamer et les « préoccupations» louvanistes, la mémoire et l’hommage » in revue 
philosophique de Louvain, n° 4 Novembre 2002, p 648. 

هيغل وهيدغير). يمّيز غادامير بين الخبرة المعاشة والّتجربة، ويستند في مناقشته للفن على مفهوم الخبرة (بالعودة الى كل من  - 5
ن تختلف، بل تفهم من جهة العمل الفني ذاته. 

ٔ
بدا من جهة خبرات الذوات التي يمكن ا

ٔ
ن الخبرة بالعمل الفني ال تفهم ا

ٔ
 فالحقيقة ا

 .579غادامير، الحقيقة والمنهج، مصدر سابق، ص  -  6
 .510غادامير، نفس المصدر، ص  - 7
عمق لكونية الهرمينوطيقا  - 8

ٔ
جل قراءة ا

ٔ
وعالقتها باللغة راجع:  من ا

Grondin « l’universalisation de l’Herméneutique chez Hans- George Gadamer », op. cit, p. 539. 
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. فاألول �ع�ى أك�� باآلراء ال�ي تتخلل ا�حوار، أي باملنطق املوضو�� الداخ�� 1السقراطي وا�حوار األفالطو�ي"

اللوغوس الذي يتم�� بال�ونية و�تجاوز اآلراء  الذي يتج�� ا�حوار من خاللھ، وما يتج�� �� ا�حقيقة إنما هو  

ت��رها قدرتھ ع�� تجاوز   إليھ  العودة  الثا�ي أي ا�حوار األفالطو�ي، فان  أّما  �� ا�حوار.  الذاتية للمشارك�ن 

 �� القصور  تجاوز  إ��  فيھ  س��  حواري  ألسلوب  وتأسيسھ  آنذاك،  أثينا   �� والفلسفي  الشعري  التقليد 

 اللوغوس. 

حوار بالنسبة لغادام��؟ و�أي مع�ى ي�ون ا�حوار سبيال إلرساء ال�ونية؟ �عّ�� ا�حوار عند  ماذا �ع�ي ا� 

غادام��، عن ايتيقا شاملة ينب�� التقيد ��ا من أجل إرساء حوار حقيقي يقود إ�� التفاهم واالتفاق. و�الرغم  

 أن اال 
ّ
يتيقا ال�ي يمكن أن �ستشفها  من أن غادام�� �ان اهتمامھ منصبا ع�� ا�حوار املتعلق بالنصوص، إال

ق األمر بحوار مع النصوص أو مع األ�خاص. وتنبثق عن  
ّ
من فلسفتھ التأو�لية تص�ح للتطبيق، سواء �عل

أش�ال   من  شكال  بوصفھ  فا�حوار  اآلخر،  اح��ام  أهمها  لعل  األساسية  الفضائل  من  جملة  االيتيقا  هذه 

م اآلخر ا�حاور، ألن التفاهم ا�حواري يصبح متعذرا إذا  االتصال ال ينب�� أن يتم ع�� فرض مقوالتنا ع�� فه

لم ينفتح أحد الشر�اء ع�� ا�حوار. �ش��ط غادام�� انفتاح الذات ع�� اآلخر واإلصغاء إليھ ع�� نحو �عطي  

 .2ا�حوار "قوة ع�� توصيل ��يء ما لفهمنا واملشاركة فيھ"

ال يقع إعادة إنتاجھ أو نفيھ مع االحتفاظ ع��  و�نفس الطر�قة توّجب اح��ام النص املراد تأو�لھ، ح�ى   

حقنا �� إنتاج املع�ى. كما يقت��ي ا�حوار عند غادام�� غياب التفك�� األدائي أو االس��اتي��، ح�ى نحافظ 

 .3ع�� شرط الثقة الالزم ل�حوار، "ف�ل محادثة تف��ض مسبقا لغة مش��كة أو أ��ا تخلق لغة مش��كة"

دام�� ع�� مبدأين أساسي�ن: طرح السؤال من جهة وفن اإلصغاء لآلخر. وهذا  يقوم فن ا�حوار عند غا 

ما يجعل ا�حوار انفتاحا ع�� اآلخر، مهما �ان انتماءه، ومهما بدا اختالفھ �� األف�ار والتصورات. هذا النوع  

� حساب  من ا�حوار يخلصنا من �ل نوع من أنواع األنانية، كما يذّوب مركز�ة الذات ح�ى لو �ان ذلك ع�

ا�حقيقة املوضوعية. فا�جدل ليس مطلو�ا لذاتھ، أي ليس هدفا �� حّد ذاتھ بما يجعل ال�خص الذي يطرح  

إليھ ا�حوار و�التا�� يتملك ا�حقيقة. إن   ملا سيؤول  �� مسار ا�حوار ومال�ا لھ، أي مال�ا  األسئلة متحكما 

االنفت نحو  بتوجهھ  االحتفاظ  القدرة ع��  ا�حوار هو"  غادام��  .4اح"الهدف من  ا�حاور    �ش��ط  ي�ون  أن 

كالمھ    �� وال�جز  الضعف  نقاط  ع��  والوقوف  اآلخر،  هدم  طر�ق  عن  وجوده  إثبات  محاولة  عن  عا 
ّ
م��ف

وأف�اره، وهذا من شأنھ أن يجعل ا�حقيقة تتج�� كحالة أنطولوجية، وأن تتجاوز �ل التناقضات ال�ي يمكن  

ل�ح التقليدي  للش�ل  تجاوز  ا�حوار. و�� ذلك  العقيمأن تحملها أطراف  �ل طرف    -وار  تمّسك  الناتج عن 

 الذي ينت�ي إ�� رفض تام لآلخر وما يصدر عنھ.-بأف�اره 

 
فالطوني، انظر: الحقيقة والمنهج، مصدر سابق، ص  -  1

ٔ
ر غادامير بالحوار اال

ّ
ث
ٔ
 .592حول تا

ويل، د - 2
ٔ
 .65ار النصر للنشر، القاهرة. ص توفيق سعيد، مقاالت في الظاهراتية وفلسفة التا

 . 502غادامير، الحقيقة والمنهج، مصدر سابق، ص  -3
ويلغادامير،  - 4

ٔ
 .97. ص 2006، ترجمة، محمد شوقي الزين، الدار العربية للعلوم، الطبعة الثانية، بيروت فلسفة التا
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وليس غر�با أن يثبت املنعطف الهرمينوطيقي صيغة جديدة ل�حوار: تقوم ع�� وجود حقيقة يحملها    

وأن    أحد الطرف�ن، لكن �� حاجة إ�� طرف آخر �سمح لها بالتكشف من خالل طرح األسئلة، خصوصا،

الطرف�ن ينشدان نفس الهدف وهو بلوغ ا�حقيقة. األمر يتعلق بحقيقة محايثة للوجود والواقع، �� ش�ل  

السبل   أهم  األسئلة،  وطرح  ا�حوار  ويعد  يظهرها.  من  إ��  تحتاج  و��  ف�ي،  أثر  بداخل  أو  مكتوب،  نص 

 إلخراجها من ح�� التحجب إ�� عالم االنكشاف والتج��. 

يرسمھ غادام�� هو ما ينقلنا من الدائرة الضيقة للغة، وال�ي تخ��ل اللغة إ�� مجّرد    إّن �شاط التأو�ل كما 

منطوقات نحو�ة، أو منطقية تمارس ف��ا لعبة ال�لمات، ال تتعدى الهندسة ا�خطابية ا�خالية من املع�ى، 

 أن السؤال امل  1إ�� "املنعرج الهرمينوطيقي"
ّ
طروح هو: بأي مع�ى ت�ون  للغة القائمة ع�� ا�حوار والتواصل. إال

   اللغة دالة ع�� �ونية الهرمينوطيقا؟

إن جدلية السؤال وا�جواب �� مفتاح ل�ونية الهرمينوطيقا عند غادام��. وهذا ما عاينھ أحد كبار قراء  

قادام��، أال وهو غرندان �� مقالتھ "�ونية الهرمينوطيقا لدى غادام��"، قائال "تنب�ج �ونية الهرمينوطيقا  

من �ونية منطق السؤال وا�جواب، محرك �ل براغماتية لغو�ة. هذا املنطق �ان قد �عزز ضمن مصط�ح    إذن

 .2"هرمينوطيقا العلوم اال�سانية" �� ��اية القسم الثا�ي من ا�حقيقة واملن�ج "

واملعا�ي وفق حوار أص��     األلفاظ  تبادل  يتم  غة، حيث 
ّ
الل �� عالم معيش مصنوع من  نتحّرك  فنحن 

يبدو  (أ لكن ذلك ال  الفهم،  املع�ى وهو  آفاق  ب�ن  نوع من االنصهار  أّي  ال�ي �شّد  البنية  انھ  سئلة أجو�ة). 

غوّ�ة. هذا االنز�اح ملنطق  
ّ
غوي"، أو الل

ّ
نا نوجد ضمن شبكة لغو�ة �سم��ا غادام�� "العنصر الل

ّ
 ألن

ّ
ممكنا، إال

. انز�اح  ا�حقيقة واملن�جالفصل األخ�� من  ا�حقيقة بأن ترمي جذورها �� اللغة، هو ما كشف عنھ صراحة  

دفع �عض نقاد غادام�� باخ��ال تأو�ليتھ ع�� أ��ا "هرمينوطيقا لغوّ�ة"، �عطي األولو�ة لعامل اللغة كبعد  

 �و�ي �شمل �ل األ�عاد األن��و�ولوجية واألنطولوجية.  

  " ي��:  بما  غادام��  يصّرح  بالفهم  وعالق��ا  اللغة  حقيقة  بيان  أجل  ا�جدير  من  الوجود  كتبت:  عندما 

غة، فينب�� أن نفهم من هذا التصر�ح أن املوجود (ما هو �ائن) ال يمكن فهمھ ��  
ّ
بالفهم واإلدراك هو الل

العبارة نفسها" إ�� ما وراء  غة يحيل دوما 
ّ
الل ما تحملھ  أن �ل  ال�لية والشاملة، بحيث  إن قصد    .3صورتھ 

 
غة،  - 1

ّ
ويل عند غادامير ال تعنى بذّرية الل

ٔ
ّن كونية التا

ٔ
ي باعتبارها قضايا وتركيبات منطقّية وقواعد نحوّية، بل فهم  ننبه هنا إلى ا

ٔ
ا

غة. وبهذا يكون غادامير قد انخرط صراحة في تلك  
ّ
ي ذلك البعد البراغماتي، والمضمون التواصلي لل

ٔ
نها حوار وتواصل، ا

ٔ
اللغة على ا

و "هيرمينو
ٔ
ي "المنعرج الهيرمينوطيقي" ا

ٔ
ن يسّميها. الصيغة القارية عن المنعرج اللغوي المعاصر ا

ٔ
بل ا

ٓ
طيقا براغماتية" كما يروق ال

بل ودوره في إعطاء صيغة استراتيجية حاسمة، ببيان االتحاد في الوجهة الذي  
ٓ
ونحن نعثر لدى المسكيني، على تحليل طريف لقراءة ا

التفكير بعد مسكيني، والتقليد التحليلي (هيدغير وفيتغانشتاين). راجع فتحي ال يجمع على نحو خفّي بين التقليد الهيرمينوطيقي
ويلي للعقل؟

ٔ
و كيف الخروج من العصر التا

ٔ
ولى، بيروت، هيدغير ا

ٔ
 .119ص  2011، جداول للنشر التوزيع، الطبعة اال

2  -Grondin, « L’universalisation de l’Herméneutique chez Hans- George Gadamer », in, Reigner M. (dir), 
Archives de philosophie, Beauchenese et fils, Paris, Tome 53. Calier4/1990., p. 541. 

ويل النص،غادامير،  - 3
ٔ
ويل . فيالفهم التا

ٔ
هداف، ترجمة الزين محمد شوقي، منشورات فلسفة التا

ٔ
صول، المبادئ، اال

ٔ
، اال

 . 181-180ص ص  ،2006االختالف، الطبعة الثانية، الجزائر، 
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معقولي�� تكتمل  غة 
ّ
الل أن  هو  مع  غادام��،  االتفاق  لتحقيق  والتواصل  ا�حوار  بالغة   �� حكم��ا  وتتبدى  ا 

و�حدد   يكشف  أن  ل�حوار  يمكن  كما  جامعة.  حقيقة  و�ناء  مش��ك،  مع�ى  �شكيل   �� واملشاركة  ال��يء، 

 ب�ن ذا�ي.-العالقة ب�ن املؤول والنص، و�نطبق ذلك أيضا ع�� ا�حوار

غة، فما مقام األثر الف�ي ضمن تلك التأو�لية ال�ونية  إذا �انت التأو�لّية ال�ونّية قائمة أساسا ع��    
ّ
الل

املرتبطة بدورها بتواجد ثالث دوائر:  -الغادام��ية؟ وهل �� �عدد مستو�ات التأو�ل والفهم الذي عناه غادام��

غة
ّ
؟ياما يفيد التمايز لصا�ح التجر�ة الفنية بوصفها �ستبطن عمقا �ون -دائرة الفن ودائرة التار�خ ودائرة الل

إذا �ان املشروع الغادام��ي هو فتح التأو�ل ع�� إم�انات جديدة �� الفهم واملمارسة، ع�� إم�انات تظهر  

للمن�ج، وتكسر   ال�لمة ترتحل �عيدا عن ا�حدود املناطقية  ا�حقيقة واملع�ى من خالل ا�حوار: بما يجعل 

 لتأو�لية �ونية؟  املسافات التار�خية، فإ�� أي مدى ي�ون األثر الفّ�ي نموذجا خصبا

کونیة التجربة الجمالیة: -3

بيانھيمكن أن �ستنتج، تأسيسا ع�� ما    ال��اد�غمسبق  ال�ونية وقد انطلقت من  أّن  اللغوي كحقل    ، 

لتمثل ا�حوار قد توصلت إ�� فكرة أن "ال�ونية" �� تلك املؤسسة ع�� الفهم والتفاهم وا�حوار، كعالقة  

ال�ي  للتنظ�� للشروط  �� إطار س�� غادام�� األسا��ي  �� تقديرنا  جدلية منتجة وخالقة. يتحرك �ل ذلك 

 مع قضايا الوجود اإل�سا�ي. تجعل من ا�جماليات تنفتح ع�� البعد ال�و�ي باعتباره يتعاطى  

إن الهّم الذي �شغل غادام�� هنا هو تأسيس التجر�ة ا�جمالية بوصفها إم�انية أن �ستبطن العمل الف�ي 

�� �شكيل   النظري �� تفاهم ينم عن مبدأ املشاركة  �� هذا اال�شغال  "ال�ونية"  عمقا �ونيا شامال. تبدو 

عندئذ ي�ون   مؤتلف ومختلف قائم ع�� املساءلة وا�جواب.مع�ى مش��ك و�ناء حقيقة جامعة و�دارة حوار  

اإلبداع الف�ي هو إبداع يتطابق �ش�ل أصيل مع التذاو�ي، وهو �عب��ي لغوي. ففي فضاء التجر�ة ا�جمالية  

 إذن، وفقط، يمكن إثبات ال�ونية بوصفها عقالنية �عب��ية وليس عن طر�ق امل��اجية العلمية.

ب غادام�� إ�� أن التجر�ة ا�جمالية، حاملة لطا�ع معّ�ن من ال�ونية. إّن �ونية  �� "ا�حقيقة واملن�ج" يذه 

ھ  
ّ
العمل الف�ي �� �ونية مطلقة، ثابتة و��ائية و�لّية، بما أ��ا تحيل إ�� ا�حياة والعالم اإل�سا�ي �� �ليتھ، إن

 العالم املش��ك.

�ونية عند غادام��، وع�� أّي أساس يمثل  إن علينا أن نحدد هنا من�لة الفن من اهتمام اله��مينوطيقا ال

موضوعا خصبا للتأو�لية و�سهامھ �� بلورة مع�ى العالم وحقيقتھ؟  

والتفس��  الفهم  مستوى  تتعدى  ظاهرة  الفن  البحث    –يبدو  مجاالت  من  واحد  مجرد  هو  أو 

رج الفينومينولو��  وتتجذر �� ا�حقل اإل�سا�ي ل�حياة الدينية والدنيو�ة. يكشف لنا املنع – اله��مينوطيقي  

الفن و�يان موقعھ، من جهة �ونھ   �� فهم  الغادام��ية عن إحداث �غي�� جذري  لله��مينوطيقا �� صيغتھ 

مثلما �ان بالنسبة للفينومينولوجيا ذا��ا ال�ي �انت �ع�ى بما يظهر �خ��تنا ع�� نحو    – ينبوعا هاما ال ينضب  

ومباشر وحد��ي  ل�حق  -عيا�ي  حّيا  ونموذجا  مباشر.  للمع�ى  خطاب  خالل  من  خ��تنا   �� تحدث  ال�ي  يقة 

ھ �� ظّل قرار غادام��  
ّ
و�عبارة أخرى تكشف لنا عن تنا�� الفهم اإل�سا�ي بوصفھ حقيقة ليست ��ائية. إن



ويلية كونيةالفن ب
ٔ
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القا��ي باعتبار الفن هو تجر�ة ل�حقيقة، فان أساس ا�حقيقة هو التار�خ الذي هو عالم اإل�سان املعاش،  

ات واملوضوع ال�ي دأب عل��ا املن�ج. و�ذلك ي�ون قصد غادام�� هو فهم ماهية الفن  بما يتجاوز ثنائية الذ

وانتمائھ للتجر�ة البشر�ة، فهو من هّيأ ل�خروج "من الو�� ا�جما�� القائم ع�� الذاتية كما أسسها �انط إ��  

خصوصية للتجر�ة  حقل أنطولوجيا األثر الف�ي بوصفها ا�حقل النموذ�� الذي ضمنھ تنبثق الداللة األك��  

حكما  1البشر�ة" يب�ي  وهو  ح�ى  ا�حكم"  ملكة  "نقد  مغازلة  عن  �عد  يتوقف  لم  غادام��  أّن  يبدو  لكن   .

انطولوجيا ل�جميل. ف�ان �ّل مرة �ستحضر لبنة من لبنات ا�جميل �� معمار�ة �انط ليستخدمها �� بنائھ  

ظ�� للبعد ال�و�ي للتأو�لية، يقول غادام��:  ا�جديد ملفهوم ا�جميل كما هو ا�حال �� هذا املستوى من التن

ال�ي  ال�لية  التأو�لية  أيضا تصورا يخدم  ي�ون  يمكن ان  ا�جميل  القديم عن  التصور  أّن هذا  نرى  "سوف 

 . 2انبثقت من نقد الن�عة امل��اجية للعلوم اال�سانية"

وامل  القراءة  إعادة  ع��  قائمة  ب�انط،  غادام��  عالقة  أن  ع��  النص  هذا  تلك �شهد  لتنشيط  راجعة، 

ال�و�ي،  ع��  ا�جما��  النفتاح  مناسبة  �انت  هذه  القراءة  إعادة  ا�حكم".  ملكة  "نقد  افتتح��ا  ال�ي  اآلفاق 

 و�دراج الفن كدائرة فعالة �� التأو�لية ال�ونية. 

تحت يافطة "فن الفهم" ��ذا املع�ى لن ي�ون فهم ماهية الفن بمعزل عن فهم ا�حقيقة التار�خية ال�ي  

قولها لنا. و��ذا نحن ن��هن ع�� أن األثر الف�ي ع�� نحو ما يحدث �� وعينا ا�جما�� املعاصر، لن ينحصر ��  ي

�ونھ مجرد موضوع ثري وخصب للهرمينوطيقا، بل أنھ يرتقي إ�� املستوى الذي يمكن أن يتبوأ فيھ املشهد  

 الهرمينوطيقي ويساعدنا ع�� فهم الهرمينوطيقا ذا��ا. 

"الو  الزمانية  يرسم نص  �� كسر املسافة  ال�ي تجد  الف�ي،  للعمل  �� نظرتنا  الفعال" تحّوال  التار���   ��

سندها، ليبدو الفن كحضور مطلق ناتج عن قدرتھ التعب��ية، ال�ي ال يمكن ضبطها �� حدود أفقھ التار���  

ع��   ذاتھ  وتوصيل  االستمرار�ة  ع��  عالية  قدرة  يملك  انھ  مّرة.  أّول  منھ  انبثق  املسافات  الذي  من  الرغم 

 التار�خية والثقافية. 

 ماهیة الفن:  -4

�� ا�حقيقة نحن ال يمكن أن نتحدث عن ماهية حقيقية للفن، ولوظيفتھ التار�خية ال�ي تر�طھ �عاملنا  

وحياتنا بمعزل عن ارتباطھ بالتأو�لية، أي كموضوع للفهم والتفس��، ألّن ما يقولھ الفن ليس متعاليا ال ع��  

ھ ينت�ي إ�� تار�خ ثقا�� اجتما��، وحقيقة تار�خية، ومعناه أن��و�ولو�� بامتياز  3عن"الواقع"التار�خ وال  
ّ
. إن

. لقد �جر الفن �ل ضروب الشكالنية، واملتع ا�جمالية، والن�اهة املنّ�هة عن  4"رمزا �ان أم احتفاال أم لعبا"

 
م الزين بن شيخة المسكيني،   - 1

ٔ
مان، منشورات ضفاف،  تحرير المحسوس، لمسات في الجماليات المعاصرةا

ٔ
، الرباط، دار اال

 . 53، ص 2014، لبنان، 1منشورات االختالف، الط
 .615، مصدر سابق، ص الحقيقة والمنهجغادامير،  - 2
خرى ير، حول عالقة الجميل بالواقع، انظر: غادام - 3

ٔ
على  تجلي الجميل ومقاالت ا

ٔ
، ترجمة سعيد توفيق، القاهرة، المجلس اال

 .87.ص 1997للثقافة، 
خرى غادامير،  - 4

ٔ
 .86مصدر سابق، ص  تجلي الجميل ومقاالت ا



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -من  ثاالعدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)240( 

حتفاالت، ليعم الفن �ل منا�� الوجود. هذه  الواقع، لين�ل إ�� األرض، فا�حياة مفعمة باأللعاب والرموز واال 

االستطقة العامة للوجود تجعلنا نق��ب من الفن ونص�� إليھ، طاملا أنھ يقول لنا شيئا ما، وهذا ال��يء هو 

شيئنا نحن، ��تم بھ، ونبحث عنھ و�ستق��ي وراءه. هذا الهيم ا�جارح إ�� ا�جمال، �شد إحساساتنا مهما  

�:" فماهية ا�جميل تكمن �� انھ يتخذ من�لة معينة �� عيون الناس وهذا بدوره  ابتعد واختفى. يقول غادام�

 . وهل يمكن تأسيس فهم ملا يقولھ الفن؟ 1يتضمن صورة �لية ل�حياة "

. وما أمكن أن  2إن الهرمينوطيقا كما يف��ض غادام�� كفيلة "بمساعدتنا كيف نفهم ونفّسر ما يقال" 

الهرمينوطيقا ال��اث. ههنا فهم    �غدو   �� للفهم اال بفهم ما يقال بواسطة أ�خاص آخر�ن �ع�� عل��م  فنا 

 الفن متأصل �� فن الفهم نفسھ، لعلھ قد يؤسس أول دوائر تأو�لھ. 

نحن �ستبصر �� إيضاح غادام�� لداللة "الهرمينوطيقا" وجها طر�فا من التأو�ل للهرمينوطيقا باالستناد  

لتسمية الذي �عود بنا إ�� "هرمس"، مفسر الرسالة املقدسة للبشر. إّن األمر  ع�� نحو مخصوص إ�� أصل ا

ق إذن
ّ
 أّن نقل املع�ى من لغة  –حسب غادام��   -يتعل

ّ
، بحدث لغوي �ستوجب ترجمة من لغة إ�� أخرى، إال

تصوره   �� غادام��  وضعها  ال�ي  اآلليات  �ستجمع  ان  و�مكننا  يقال.  ما  فهمنا  بالضرورة  يتطلب  أخرى    إ�� 

 للقراءة املمكنة ع�� الوجھ ال�حيح لفهم ما يقولھ الفن وتأسيس مع�ى متماسك بما ي��:

أّوال: القدرة ع�� قراءة ��يء ما، وعدم االكتفاء بمالحظة ا�حروف �� حّد ذا��ا، أي السفر ما وراء الظاهر  

 ا�حر�� وا�حر�� نحو العمق حيث املع�ى والقصد. 

" أن ينبثق، فالقراءة ��ذا املع�ى �� لقاء منتج وال يخلو من إبداع. و��ذا  ثانيا: ف�ح ا�جال ملع�ى "ما يقال 

ي�ون �علم القراءة شرطا ضرور�ا لفك غر�ة العمل الف�ي وحّل شفرتھ، يقول غادام��:"فنحن يجب أن ندرك  

 .3أن �ل عمل ف�ي يبدأ �� التحدث عندما ن�ون قد �علمنا من قبل أن نفك شفرتھ ونقرأه"

ما دام يقول لنا    –تفس�� وفهم ملا ي�ون قابال للتعقل هو فهم وتفس�� يكت��ي طا�عا لغو�ا    إذا �ان �ل

 عن هذا املن��
ّ

، فإّن ال��اث ي�ون لغة سواء �ان بذاتھ لغو�ا (مثل  – شيئا ما، وال��اث بمعناه املوسع ال �شذ

اتھ لغو�ا (كحالة الفنون  النصوص التار�خية، والنصوص الدينية والنصوص القانونية)، أو ما ال ي�ون بذ

وا�حرف والتقنيات والصور وأش�ال الزخرفة واألدوات...). ��ذا يفهم العمل الف�ي ع�� أنھ خ��ة لغو�ة ألنھ 

دائما يقول لنا شيئا ما، مهما �ان العمل الف�ي صامتا، أم صائتا. فالصمت هو اآلخر نوع من الكالم ع�� حد  

. 4لصامت (�العمارة والنحت واللوحات الزخرفية) لديھ الكث�� ليقولھ لنا"�عب�� غادام��:" يبدو العمل الف�ي ا

إّن فحوى هذا القول هو إظهار املع�ى وكشف ا�حقيقة، مع�ى ا�حياة اال�سانية وحقيقة الوجود، وجودنا  

 نحن ك�ائنات تار�خية. 
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ام التأو��� ال�و�ي، ولعل يمكن القول ثانيا أن تجر�ة الفن لدى غادام��، لها خصوصية ممّ��ة �� هذا املق

فأّي   اله��مينوطيقي.  الفهم  عملية  ضمن  ا�خاصة  املن�لة  ع��  قاطعا  دليال  واملن�ج  ل�حقيقة  تبوؤها 

"خصوصية" يحملها األثر الف�ي، تلك ال�ي �ساعدنا ع�� فهم و�عادة تأسيس العالم العقال�ي الذي تنت�ي 

 ى؟ إليھ من جهة؟ وتنفتح ع�� عالم ال�ونية من جهة أخر 

�� نص "تج�� ا�جميل" يكشف غادام�� أن األثر الف�ي ال يصبح قابال للفهم، إال م�ى �ان لھ مع�ى. وهو  

��ذا ال يخ��ل �� �ونھ مجّرد أثر من بقايا ال��اث ال�ي �ساعدنا ع�� فهم، أو إعادة تأسيس العالم العقال�ي  

ا�شغال نظري، فغادام�� ينتقد هنا أطروحة  الذي تنت�ي إليھ باعتبارها بقايا املا��ي. �غلب غ�� هذا النص  

س�� أ�حا��ا إ�� تفس�� األثر الف�ي ع�� أنھ مجرد مصدر من مصادر ال��اث اللغوي املفسر لعالم ما. ان  

  –ا�حل الذي تقدمھ هذه االطروحة سط�� حسب غادام��، ألن ال�جالت ا�حفوظة، واملصادر املرّصفة  

ل بقاؤها لغاية االس��جاع
ّ
ال يمك��ا أن ��� حقيقة األثر الف�ي وماهيتھ    -والعودة إ�� ما��ي تليد  ال�ي �ش�

شكال �جينا من األثر�ات واملصادر اللغو�ة ال��اثية شأنھ شأن الوثائق    ليس كما ظن درو�زن "ا�حقيقية.  

 .1"التار�خية والعمالت

، فهذه 2إّن الهّم الذي �شغل غادام�� هنا هو أال نتعامل مع األثر الف�ي ع�� شا�لة "الوثيقة التار�خية"

رفة األحداث املاضية ومقارن��ا  األخ��ة تبقى شاهدة ع�� �حظة ماضية، ورجوع املؤرخ إل��ا، إنما �غرض مع

با�حاضر، لك��ا غ�� قابلة إلعادة اإلنتاج أو العرض. إذن ما �� آليات فهم العمل الف�ي؟ و�أي مع�ى تختلف  

 نظرة املؤول إليھ عن نظرة املؤرخ إ�� الوثيقة التار�خية؟ 

ا�حقيقة ول والثا�ي من ضمن هذا االختالف حول نموذج النظر والفهم، إنما علينا أن نقرأ ا�جزأين، األ 

حيث �عّ�ن غادام�� خطتھ �� معا�جة مسألة حقيقة األثر الف�ي وماهيتھ. مّما ال شك فيھ أّن العمل   واملن�ج،

"وثائقية ألمارة  حامال  بوصفھ  الطا�ع    "،الف�ي  يكشف  أن  شأنھ  من  ذلك  �ل  و�دوم،  يبقى  يجعلھ  ما  هو 

ر الزمن. فالبقاء والدوام سمتان أساسيتان تالزمان األعمال  التعاصري للفن، ليتجاوز عائق التار�خانية وآثا 

 أن ذلك ال �ستند إ�� طا�عھ الوثائقي، أي ��دف اس��جاع ��يء ما قد  
ّ
الفنية مهما �انت نوعية الفن، إال

 حدث �� املا��ي.

� الدوام  و�ذا أردنا أن نقّيم عمال فنّيا ما، ونحكم ع�� نجاحھ، فذلك راجع أوال، و�الذات، إ�� قدرتھ ع�

إ��  الف�ي ودوامھ  العمل  لتار�خھ األص�� والعالم الذي أ�شأه أول مّرة. لكن هل �عود بقاء  والبقاء، وحملھ 

مدى قدرتھ ع�� اس��جاع أحداث املا��ي وتوثيقها، أم أّن األمر يتجاوز الطا�ع الوثائقي ليصل �� اآلن نفسھ، 

الطا عن  غادام��  يكشف  هاهنا  واملتلقي؟  العمل  الطا�ع  طبيعة  ع��  ينكب  الذي  املؤرخ  لعمل  املمّ��  �ع 

الوثائقي ��دف اس��جاع أشياء املا��ي كما حدثت، مستندا �� ذلك إ�� م��اجية محددة من أجل ا�حفاظ  

الف�ي   العمل  إذ �عود دوام  الفن هنا فإّن األمر بخالف ذلك تماما.  �� حالة  أّما  التار�خية.  ع�� املوضوعية 
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إ�� ما يحرزه م  املتلق�ن الالحق�ن، مثال املوسيقى، ف�ي  و�قاؤه  �� و��  ي��دد  ن "صدى" يخرق الزمن ليظل 

 تبقى من خالل إم�انية إعادة عرضها بال انقطاع.  

هذا الصدى املنبعث من األثر الف�ي يتج�� �� ش�ل "نداء"، أو رسائل، ال ينفك يرسلها إلينا العمل الف�ي  

الغاية ال�ي من أجلها خلق. انھ مهّيأ أصال ملالقاة اإل�سان م�ى وجد  باستمرار، وذلك راجع إ�� ماهيتھ أصال، و 

ال�ي  الرسائل  تلك  وتفس��  ا�خطاب  الفهم وتأو�ل  القدرة ع��  يملك  ما هو من 
ّ
إن هنا  وأينما وجد. واملتلقي 

�ن ، بما يؤّمن التواصل ب�ن املا��ي وا�حاضر، أو ح�ى ب1يبع��ا األثر الف�ي. ومن ثمة تحصل عملية ا�حفظ

الثقافات ا�ختلفة �� نفس العصر ع�� الدوام و�رسم سبيال نحو ال�ونية. فالفهم بما هو مشاركة �� حقيقة  

العمل الف�ي، هو أيضا �عّرف ع�� ماهيتھ وانفتاح ع�� عاملھ بما �سمح �حقيقتھ التار�خية أن تتواصل �� 

ي يقول شيئا ما للمؤرخ. وهو يقول شيئا  فالعمل الف�"عاملنا ضمن عملية "التحام األفاق"، يقول غادام��:  

يقال لھ وحده، بوصفھ شيئا ما حاضرا ومتعاصرا التعاصر�ة    .2"ما ل�ل �خص كما لو �ان  هذه السمة 

العمل الف�ي يكتسب   للفن ال�ي ما انفك يؤكد عل��ا غادام��، تتواءم والطا�ع ال�و�ي للتأو�لية، من جهة أن

اصة ال�ي تخول لھ ا�حفظ و�الّتا�� تضمن تواصلھ ب�ن املا��ي وا�حاضر  صبغة "�ونية" راجعة إ�� لغتھ ا�خ

فالعمل الف�ي ي�ون بمثابة ا�حضور املطلق بالنسبة ل�ل حاضر جزئي.. وهو    "كما ب�ن الثقافات ا�ختلفة، 

 .3"يحتفظ ب�لمتھ مهيأة ل�ل مستقبل

  طبيعة الفن وماهيتھ وقدرتھ ع��  لكن هذا ا�حضور املطلق لل�لمة، و��يؤها للمستقبل، ال تتأ�ى اال من 

�� البقاء باللغة شعر�ا،  اعتصموا  الهرمينوطيفا  التأو�لية. وفالسفة  ضالتھ  الشعر   �� غادام��  . وقد وجد 

مواجهة العقل ا�حاسب، ال �ع�ى باملع�ى، و�خ��ل ا�حقيقة �� املطابقة واملوضوعية. واصل غادام�� مساره  

 ن الشعراء يؤسسون ملا يبقى و�دوم. واعت�� أ- ع�� خطى هيدغ�� -التأو���

 الشعر وإطالقّیة المعنی:  -5

ال�لمة والصورة" لغادام�� ع�� إصرار ملواصلة املسار التأو���، ومن أجل كشف  "نحن �ع�� �� مقالة   

كعادة التأو�لي�ن املعاصر�ن،  -هذا الفعل السامي للفن و�طالقية املع�ى، �عمد غادام�� العودة إ�� اإلغر�ق  

وف��م العظيم، ليالحظ أن هناك" تمي�� معروف لدى اليونان ب�ن    -م هيدغ��، وان بطرق مختلفةنيتشھ ث

. إن قصد غادام�� هو أّن الشعر يفرض "سلطتھ" دائما، دون اإلحالة ال إ�� املؤلف، أو  4الشعر والشاعر"

 
كرنا في العديد من المواقع إّن ما يلفت االنتباه ههنا عبارة "الحفظ"، وذلك  - 1

ّ
ّن غادامير، ما انفك يذ

ٔ
، لحقيقة والمنهج"بدءا بـ"ا -ا

بكالم هيدغير عن عملية حفظ العمل الفني. وكان الهدف واضحا، هو فهم الحقيقة التي يقولها العمل،  – تجلي الجميلوصوال إلى 
ّن الفهم يستوجب ضربا من التعّرف، ليس على شاكلة المعرفة الم

ٔ
وضوعية بل نزوعا نحو الفهم واستجابة لنداء الحقيقة التي  كما ا

ل العمل الفني.
ّ
 تتخل
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فاألعمال   القارئ.  إليھ  ينشّد  الذي  املع�ى  عمق  إ��  ما 
ّ
و�ن "تمدنا  سلطتھ،  ألّ��ا  مباشرة،  تخاطبنا  الشعر�ة 

. و��ذا ت�ون األ�شودة حاملة ملع�ى الوجود تخاطب �ائنا  1بإجابة عن التساؤالت ال��ائية ل�حياة اال�سانية"

 موجودا لھ القدرة ع�� فهم ما يقال. 

ن خالل  إّن وجھ الطرافة هنا، هو أّن التأو�ل مطالب بتأم�ن مهمت�ن متوا�جت�ن: فهم حقيقة الفن م

تجاوز اغ��اب الو�� ا�جما��، وتجاوز اغ��اب الو�� التار���. كيف ذلك؟ يف��ض غادام�� أن ذلك يتم ح�ن  

سؤال   إ��  ا�حداثة،  تار�خ  رسم  الذي  الفن؟،  هو  ما  ا�حوري:  للسؤال  ومفهومي  تار���،  تحو�ل   �� �شرع 

ل البحث �� مدى االرتباط بالتار�خ  ا�حقيقة �� تجر�ة الفن؟ دون أن �سقط �� معا�جة من�جية للمش�ل، ب

واإل�سان، وفهمھ بوصفھ لعبا ورمزا واحتفاال، ذلك ما يجعل األثر الف�ي توظيفا ل�حقيقة. يقول غادام�� �� 

هذا الصدد:" نقوم أمام عمل ف�ي ما بتجر�ة ا�حقيقة ال�ي ال يمكن بلوغها ع�� أي طر�ق آخر، ذلك ما �عطي 

 .2"للفن مع�ى فلسفيا

عمل الف�ي هو تواصل وانفتاح وجدلية خلق واع��اف باآلخر، و��ذا ي�ون التعب�� من خالل العالمات  إّن ال

الصورة   ع��  بل  األدب)  (الشعر،  اللغة  ع��  التواصل  يقتصر  ال  إذ  للتواصل.  أساسيا  شرطا  التشكيلية 

 الصامتة، صورة تتجسد مادي��ا من خالل امللمس واأللوان واملساحة وا�خطوط...

إّن الالفت للنظر هو أّن غادام�� األخ�� �ان ع�� و�� بمدى سمو الفن وقيمتھ نظرا ملا يحملھ من عمق  

مع�ى، و�مثل الشعر نموذجا خصبا لكثافة املع�ى و�طالقيتھ. كما أن النصوص األدبية العظيمة �� بمثابة  

ليھ شيئا ما وراء ما يقال  نصوص "سامية"، تبقى مماثلة �حسا��ا ا�خاص كقول ال يحتاج إ�� أن يضيف إ

 ل�ي نقبلھ، بمع�ى أن النصوص األدبية �شهد ع�� ذا��ا، وال �سمح آلي ��يء أن يحاول التحقيق م��ا.

ف�ي ال تحيل إ�� قول أص�� أو خ��ة بالواقع أك�� شرعية. وال مجرد أداة �خدمة عروض تالية بل يتمتع  

نص هو ما يقصده بالفعل واألساس الذي يقاس عليھ �ل  النص األد�ي هنا بحقيقة أك�� ألّن "ما يقال �� ال

. هكذا يتوجھ إلينا العمل الف�ي إذن من خالل نوع من السمو الذي يرفعنا إليھ و�طالبنا باإلجابة.  3إدراك لھ"

فالشعر سواء �ان رواية أو قصيدة أو مسرحية ال يفرض سلطتھ علينا فحسب، بل يتوجھ إلينا �لغة تنتظر  

بنا. �حيح أّن الشعر ال يتحدث لغة التصورات وال يقود إ�� خطاب �س�� إ�� التعب�� عن ذاتھ  إجابة من جان

 .4تصور�ا، ومع ذلك فان لغة الشعر تتضمن "التحقق التام للواقع �� الوجود املش��ك"

لكن السؤال الذي يطرح علينا هنا هو ما�� طبيعة ا�حقيقة الشعر�ة؟ وما�� الكيفية ال�ي ��ا تتحقق  

 ل�لمة الشعر�ة تحققا ذاتيا بمعزل عن التحقق ا�خار��؟ا

 
 . 237، مصدر سابق ص تجلي الجميلغادامير،  - 1
 .172، في حوار مع فورجيه فيليب ولوريدير جاك، مصدر سابق، ص سلطة الفلسفةغادامير،  - 2
 . 164، مصدر سابق، ص تجلي الجميلغادامير،  - 3

4 -Gadamer , la philosophie, Herméneutique, op. cit, p. 243 
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، ف�ي �لمة رابطة ع�� 1يجيب غادام��: "إن ال�لمة الشعر�ة ليست �� فحسب ما ي�ون مستقال بذاتھ"

شا�لة "العهد" الذي �ستوجب التعهد ���يء ما، والتعهد يف��ض عالقة تبادلية ب�ن طرف�ن األنا واآلخر. هذه  

تنت�ي إ�� ماهية العهد �� حد ذاتھ. و�� باإلضافة إ�� �و��ا تؤثر فينا ونتأثر ��ا ونقصدها    العالقة التبادلية 

 أ��ا مماثلة للنص الدي�ي والنص القانو�ي اللذين ي�ّونان نوع�ن خاص�ن من الكالم، 
ّ
عنوة بوصفها نصا، إال

حد �عب�� غادام��: "سمتان ينب�� . وهما ع��  3اإلعالن"، والثا�ي " 2عهدا"أو ش�ل�ن من القول، �س�ى األول " 

. ما �� النتيجة  4أن أسميھ بالبيان"  –بالتناظر    – توظيفهما كستار خلفي ملناقشتنا للنص الشعري الذي أوّد  

البيان، وما �� عالقتھ   ال�لمة؟ وما مع�ى  �� خاصية  التدقيق  لها غادام�� �عد هذا  ال�ي يخلص  ا�حاسمة 

  با�حقيقة؟

خ   غادام��:"من  املكتمل"يقول  الك��  الطا�ع  هو  البيان  "بيانا"  5صائص  الشعر�ة  ال�لمة  ت�ون  فأن   .

م��ا" التحقق  يحاول  أن  ��يء  ألي  �سمح  و"ال  ذا��ا،   �� حقيق��ا  تحمل  أ��ا  ذلك  هنا  6فمع�ى  فاالكتمال   .

ن  سيشمل ليس فقط ا�جانب االستيطيقي، بل أيضا االنطولو�� واال�ستيمولو�� واالكسيولو��. إن البيا

ت��ز   الشعر�ة  اللغة  "إّن  با�حقيقة.  فالبيان معرفة  ا�حقيقة،  �� قول  ال��هان  أقل شأنا من  ليس  الشر�� 

 . 7بوصفها التحقق األس�ى لذلك، والذي هو بمثابة اإلنجاز العظيم ل�ل كالم"

ا�جال    إّن صعو�ة مزدوجة تطلع علينا هنا: ما �� قدرة ال�لمة ع�� التحقق وكيف �علل هذا التحقق ��  

االستيطيقي؟ علينا أن نأخذ هنا بجد الطر�قة الفينومينولوجية ال�ي �عود بنا إ�� هوسرل الذي أدرك نوعا  

"، وال�ي �ستند إ�� الرد املاهوي. هذا الرد املاهوي  8من التقارب ب�ن الرؤ�ة الفنية و"الرؤ�ة الفينومينولوجية

 
 . 229مصدر سابق ص ، تجلي الجميل، غادامير - 1
ن يكون النص الديني نوعا خاصا من الكالم يسّميه "العهد"، والعهد كما في حالة الوعد" يتعهد بشيء ما"  يفترض  -2

ٔ
غادامير ا

تبادلية بين القول واالستجابة، تنتمي إلى ماهية  ) .والعهد كلمة رابطة، تتطلب عالقة 230(غادامير،تجلي الجميل مصدر سابق، ص 
و عهدا، وبين المؤمن الذي يستجيب لذلك الخطاب" ( المصدر  

ٔ
العهد وتكون بين طرفين: بين نص الدين الموحى بوصفه "وعدا، ا

و الباطني. 
ٔ
 نفسه، الصفحة نفسها) فالنص الديني يشترك والكلمة الشعرية في التحقق الذاتي ا

قانوني هو نص مدّون، له طابع خاص قائم بذاته" (نفس المصدر، الصفحة نفسها) هذا النوع من القول هو إعالن  "إّن النص ال- 3
سيس الشرعية القانونية للقانون" (نفس المصدر، ص  -كما يذكر غادامير  –وخاصيته 

ٔ
) واإلعالن ضروري لنشر القانون 230هو "تا

). يسحب غادامير خاصية اإلعالن هذه التي يقوم عليها النص 231المصدر، ص الذي يتماهى ومتطلبات الدولة الدستورية (نفس  
حداث معطاة.

ٔ
و بمثابة اإلفصاح عن ا

ٔ
 القانوني على النص الشعري بوصفه إعالنا عن حقيقة ا

 .231مصدر سابق، ص ، المصدر نفسه، غادامير -4
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها. ،غادامير -5
 الصفحة نفسها. المصدر نفسه، ،غادامير -6
 .233، مصدر سابق، ص تجلي الجميلغادامير،  -7
فعال التعديلية التحييدية لإلدراك الحسي العادي، حيث  - 8

ٔ
ن اإلدراك الجمالي يمّدنا بمثال جّيد على إجراء اال

ٔ
لئن اعتبر هوسرل ا

فعال اإلدراك الحسي بمثابة حشد من المظاهر الت
ٔ
ي يظهره من خاللها الموضوع الواقعي  تكون الموضوعات القصدية المناظرة ال

ي  
ٔ
خير يضع موضوعه بوصفه واقعيا، عندئذ ال يكون اإلدراك الجمالي متجها نحو موضوع واقعي ا

ٔ
فعال اإلدراك الحّسي، وهذا اال

ٔ
ال

ن الموضوع القصدي يكون
ٔ
ن يكون الموضوع القصدي هو مظهر الموضوع الواقعي وهو ما يعني في المحصلة ا

ٔ
محايدا  انعدام إمكانية ا

لته الرد  
ٔ
فعال اإلدراك الجمالي التي تحوله إلى موضوع محايد وليس موضوع تحقق واقعي، وحول مسا

ٔ
من جهة الواقع نظرا الرتباطه با

 .   ,p 311idées, introductionHusserl , :الماهوي، والتعديل التحييدي انظر 



ويلية كونيةالفن ب
ٔ
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ٔ
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� ظاهرة ا�حياة والوجود الواق�� لألشياء كما تبدو لنا  يفهم �إجراء فينومينولو�� يطلب التأصيل األق��ى �

�� مظهرها الواق��. سيعيننا الرد املاهوي ع�� فهم عرى التوا�ج والتباعد ب�ن غادام�� وهوسرل. ال شك أن  

ھ ال وجود للغة شعر�ة ما فوق لغة  
ّ
غادام�� مدين بالفتوحات الفينومينولوجية الهوسارلية، حيث يف��ض أن

ھ  1ومية، "فاللغة ا�جّردة �� نظر�ة مضللة تماما"ا�حياة الي
ّ
. وهو ما �ع�ي نظر�ا قدرة ال�لمة ع�� التحقق. إن

التحقق الفع�� والتام ملا يظهر من األشياء متجاوزا �� ذلك الرد املاهوي الهوسر��، "الذي يتحقق تلقائيا ��  

بمع�ى آخر فإّن ال�لمة حينما تكشف ف�ي    . فال�لمة الشعر�ة �� تحّقق قصدي تلقائي.2ا�جال االستيطيقي"

ھ "التحقق  
ّ
ت�ّون حقيقة، و�التا�� تنتج هذا التحقق الذا�ي. إّن البيان الذي لل�لمة الشعر�ة يفيد التحقق. إن

و��    -والذي �ستبعد أي ش�ل من أش�ال املقارنة مع أي ��يء خار��  – الذي يحدث بواسطة ال�لمة  3الذا�ي"

بطر�قة تجعل من ال�لمة أرحب    ،4"يرفع ما يقال فوق تحددية ما �س�ى بالواقع"   :�هذا الصدد يقول غادام� 

تنشئھ من   الذي  واقعها وعاملها  للقصيدة  بل"إّن  الواقع،  إ��  تخضع  الشعر�ة ال  فال�لمة  ذاتھ.  الواقع  من 

. فالواقع ال وجود لھ، اال باعتباره موضوعا قصديا، ال ي�ون مرتبطا إال بالو�� الذي  5داخل القصيدة ذا��ا"

يقصده، إذ يتحقق وجوده وفقا لقصد املتلقي الذي �عيد تأسيسھ �� ضوء ما ي�ون معطى من خالل �لمات  

اللغة الشعر�ة أك�� رحابة انطولوجية وقدرة ع�� كشف ا�حقيقة، لذ لك ��  الشاعر نفسها. و��ذا ت�ون 

بالبحث عن تحقق ملا يقال. يف��ض �ومبوستا دار�و العالم، ألّن    6ليست معنية  اللغة يملك  أّن من يملك 

اللغة �� الكينونة و�ل ��يء يمر ع�� اللغة، ال��اث، الدين، الثقافة، االيتيقا، االستيطيقا، العلوم، ا�خ... 

ت أفق إم�ان فعل، أو "بيت الوجود"(هيدغر)،  و��ذا ي�ون غادام�� قد عمل ع�� توضيح كيف أّن اللغة ليس 

 ولك��ا فعل حدث.  

عن   بإجابة  تمدنا  أل��ا  "تخاطبنا  ما،  قصيدة  يجعل  ما  بأّن  القائل  التفس��  عند  غادام��  يقتنع  ال 

. ذلك أّن املعقولية ال�ي تخص املواقف ا�حدية املتعلقة باملوت وامليالد  7التساؤالت ال��ائية ل�حياة اإل�سانية"

و�� املواقف ال�ي تبنت ال��اجيديا العظيمة معا�ج��ا باعتبارها شكال   – املعاناة وا�خطيئة، أو أي ��يء �انو 

" ال زالت �ساؤالت مفتوحة تبحث عن إجابة...يتعلق األمر ها هنا بالطبيعة العامة    – خاصا من أش�ال الفن

ھ �ع�ي ما ي�ون ماثال  هنا يفيدنا غادام�� تخر�جا طر�فا ملفهوم الطبيعة ا  .8ل�ل كالم"
ّ
لعامة ل�ل كالم، "إن

 
 . 234، مصدر سابق، ص تجلي الجميلغادامير،  -1
 المصدر، الصفحة نفسها. غادامير، نفس - 2
كبر من كل   - 3

ٔ
ية عملية قصدية، هذا االستقالل الذاتي يجعل النص يتمتع بحقيقة ا

ٔ
الكلمة هنا تبقى مكـتملة بذاتها، في حّل من ا

خرى الممكنة.
ٔ
 التحققات اال

 . 235، مصدر سابق، ص تجلي الجميلغادامير،  - 4
 ، الصفحة نفسها.المصدر نفسهغادامير،  - 5

6-  Composta Dario, Gadamer et son herméneutique universelle, in, http://www.catolica. Presse. 
Fr/Gadamer- se-son herméneutique - universelle/all/1. 

 . 237غادامير، تجلي الجميل، مصدر سابق، ص  - 7
 نفسها.ة غادامير، المصدر نفسه، الصفح  - 8

http://www.catolica/
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، بمع�ى أن ال�لمة �ستد�� شيئا ما ي�ون هناك، لتقّر�ھ ع�� نحو عيا�ي، "فحقيقة الشعر تكمن ��  1هناك"

ھ القرب من األشياء ومن املوجودات، لكن حالة القرب هذه ال�ي تتيحها ال�لمة ال  2إبداع إبقاء القرب"
ّ
. إن

. فال ��يء أقرب من  3د، إذ "وحدها القصيدة األصيلة تتيح لنا أن �عا�ش القرب"تن�حب ع�� �ل القصائ

من مفهوم    -إ�� حد كب��  -ا�حياة ومعيوشها �� ما تقولھ القصيدة. إ��ا فلسفة القرب ال�ي تقّرب غادام��  

الذاكرة عن  املعيش عند هوسرل. و��ذا فال�لمة تقّر�نا من ا�حياة ال�ي تضمحل أحدا��ا بفعل الزمن، ��جز  

لها القدرة    "،قوال ال ي�ون حضوره ا�خاص فّعاال"  لها وحدها ال�لمة تبقى وتدوم بوصفها    "" إبقاء القرب

 أن السؤال الذي يفرض علينا ههنا هو، كيف ت�ون اللغة الشعر�ة أو  
ّ
ع�� اخ��اق حدود الزمان وامل�ان. إال

 ال�لمة أداة لفهم العالم وشاهدة ع�� وجودنا؟ 

عر �� البحث عن ا�حقيقةإّن إثارة غادام�� لوظيفة ال�لمة الشعر�ة �� مقال  
ّ

، راجع  "  " مساهمة الش

، 4أّن نحقق ألنفسنا الشعور باأللفة"" إ�� الوضع اإل�سا�ي واملهمة األساسية ال�ي تواجهنا �� خ��تنا با�حياة 

ذا��ا   الهرمينوطيقا  خالل مهمة  إال من  يتحقق  أن  يمكن  طبيعة  والذي ال  بفهم  االرتباط  شديدة  بوصفها 

ا�خ��ة اإل�سانية وع�� وجھ التحديد بخ��ة اللغة �وسيط ملعرفتنا بالعالم. لكن رغم هذا اإليضاح الدقيق  

عن مساهمة الشعر �� البحث  ملع�ى الهرمينوطيقا اللغو�ة وشروط تحقق حقيقة ا�جميل كما ورد �� مقالة  

فيلولوجيا �� العلوم اال�سانية و�التحديد �� اقتفاء ا�جمال وحقيقة  ، علينا أال نن��ى دور العن ا�حقيقة

 النص.  

 فلسفة الهیم، وترحال المعنی:  -6

وانكشاف    ان املع�ى  لتج��  عائقا  باعتباره  العل�ي،  امل��اج  مجا��ة   �� غادام��  أعلنھ  الذي  التحدي 

�حال، وشقها لدروب  ا�حقيقة، يصبح تحديا ساري املفعول من خالل إظهاره للتأو�لية، باعتماد 
ّ
ها ع�� ال�

، و�ع�ي بالهيم عدم توقف مسار التأو�ل  5وعرة ومتسعة األرجاء، بات أقرب إ�� أن �سميھ بفلسفة "الهيم"

�� امل�ان   عند حدود العقل امل��ا��، فالفيلسوف هو املؤول "الهائم"، الهيوم، والهّيام ل�حقيقة، دائم الهيم

عن  باحثا  الشعر،  زاده  ��    والزمان،  �غامر  املع�ى،  وكثافة  ا�حقيقة،  نور  الستقبال  االنفتاح  أي  ا�خلوة، 

الق��ي، و�ركب االختالف �عيدا عن أرض الهو�ة والتطابق، أي خارج أطر املعرفة العلمية املن�جية ال�ي �سد  

 اضية. أبواب املع�ى، وتقفل السبيل أمام ا�حقيقة، �غ�� أنظمة التقنية والضوابط املنطقية والصرامة الر�

 
 غادامير، المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 1
 ..237، ص المصدر نفسهغادامير،  - 2
 الصفحة نفسها.  ،المصدر نفسه غادامير - 3
 . 238، ص المصدر نفسهغادامير،  - 4
حّب  - 5

ٔ
ة. والهيام: العشاق، والهيام حول داللة "الهيم" يقول ابن منظور ما يلي: "الهيم مصدر هام يهيم هيما وهيمانا إذ ا

ٔ
المرا

ي 
ٔ
ن يذهب على وجهه، وقد هام يهوم هياما، واستهيم فؤاده، فهو يستهام الفؤاد ا

ٔ
الموسوسون، ورجل هائم وهيوم، والهيوم: ا

ء،  مذهبه. والهيم هيمان العاشق والشاعر إذا خال في الصحراء، وقوله عز وجل: في كل واد يهيمون، قال بعضهم: هو وادي الصحرا
علم". (

ٔ
،  2005 4، بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، طلسان العربيخلو فيه العاشق والشاعر، ويقال هو وادي الكالم وهللا ا

 ). 125المجلد الخامس عشر، ص 
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"��يام" رسم  إّن  عنده  1أجل،  بدا  قد  هو  إذ  غادام��،  عن  غر�با  ليس  البناءات    املع�ى   �
ّ
لتك� كنتيجة 

والدروب، وانتقال املع�ى ع�� �ل �حظة بناء، أو فهم لألثر الف�ي �� رحاب املسالك والدروب، لعلها تناسب  

" يدعونا هنا بأن نفهم طبيعة ا�خالء الدورا�ي بدون التسليم بوجود أصل كنقطة  موضوعها. كما أّن "ال��يام

من   غ��ها  مع  فيھ  تلتقي  ال�ي  الغادام��ية  التأو�لية  طا�ع  وذلك  ثابتة.  تر�سدنتالية  مرجعية  أو  ارت�از، 

 الفلسفات املعاصرة أمثال جا�ي فاتيمو و�ول ر��ور. 

عم لألثر الف�ي، فـفن الفهم وفهم الفن �ستوجبان نمطا  وهكذا، نخلص إ�� التحديد الهرمينوطيقي األ 

مناسبة    �� التحام  �حظة  و�ل  والثقافة.  التار�خ  آفاق  ع��  "الّ��يام"،  يقوم ع��  التفلسف  من  مخصوصا 

التفك��   جدة  عن  غادام��،  لدى  اآلفاق"  التحام  مفهوم"  �عّ��  إذ  عاملنا.  هو  الذي  العالم   �� املع�ى  ملالقاة 

انھ �عد   وطرافتھ.  "البعد"،  فهو مع�ى  األفق،  بتأو�ل  لل��وض  غادام�� وسيلة  اتخذه  الذي  الهادي  ا�خيط 

النظر بوصفھ رؤ�ة شاملة ونب��ة، يتوجب ع�� املؤول السا�� إ�� الفهم التح�� ��ا. فأن نكتسب أفقا ليس  

ع�� أن ي�ون هذا  معناه أن يبقى نظرنا محصورا �� ا�جال الذي نتحرك وفقھ، بل علينا أن نذهب �عيدا،  

البعد هو ما يقّر�نا من املع�ى املنشود وا�حقيقة املطلو�ة. إن التأو�لية �� تأسيس لفلسفة القرب بوصفها  

 .2اخ��اال للمسافة، وجسر للهوة "بيننا و��ن ال��يء األصيل"

مة "  لقد أّدى نقد الو�� التار���، وتقو�ض الوضعية إ�� تأسيس مفاهيم جديدة تخص "األفق" ومن ث

التحام اآلفاق"، إذ أّن أفق املع�ى الذي يقف داخلھ النص، أو األثر التار��� تتم مقار�تھ ورؤ�تھ من داخل  

 األفق ال�خ��ي للمفسر. فهل ينتج عن ذلك فقدان املفسر ألفقھ ا�خاص؟ 

تأليف  إّن املفسر أثناء عملية التفس�� ال يتخ�� عن أفقھ ا�خاص، بل يوسعھ إ�� ا�حد الذي يتم فيھ ال

مقاصد   ع��  الوقوف  منھ  الغاية  ليس  التفس��  هذا  الف�ي.  العمل  أو  بالنص،  ا�خاص  باألفق  وااللتحام 

املؤلف، أو صاحب العمل، بل أّن املوروث، أو ال��اث عينھ يتحدث �� النص أو العمل، وعليھ يحدث جدل  

ة االلتحام هذه، إنما أراد أن يوّحد السؤال وا�جواب التحام ب�ن األفق�ن. ال شك أّن غادام�� �� تأسيسھ لفكر 

ب�ن الذات واملوضوع، فنا وتار�خا وفلسفة، وال يخفي هنا تأثر غادام�� ��يدغر حول فكرة الوجود �� العالم  

 باعتباره وجودا يقصد الفهم. 

الغر�ية    الثقافة  أفق   �� بزغ  تأو���  مشروع  مالمح  عن  �عب��  أ��ا  ع��  هنا،  الهيم  فلسفة  نتأول  ونحن 

مغايرة-ملعاصرة  ا بطرق  وفاتيمو  غادم��،  دعائمھ  وأر��ى  هيدغ��،  دشنھ  ثم  نيتشھ،  عنھ  إ��    -أعلن  أّدى 

، وتبديد "عنف العاملي" ونأي الفكر  3إطالق عقال العقل وتنحيف الذات، والشفاء من "مرض التار�خانية"

 
وتبنيه  الّتهيام في لسان العرب: "هو بناء موضوع للتكـثير" قال سيبويه: هذا باب ما تكـثر فيه المصدر من فعلت فتلحق الزوائد  - 1

نك قلت فّعلت حين كـثرت الفعل ..." ص 
ٔ
خر، كما ا

ٓ
 .125بناء ا

 .413، مصدر سابق، ص الحقيقة والمنهجغادامير،  - 2
ّن المرض التاريخي هو واحد من   - 3

ٔ
ويلية على صواب في إشاراتهم إلى ا

ٔ
صحاب النظريات التا

ٔ
يقول فاتيمو: "إن نيتشه وهيدغير وا

شكال البارزة للوعي الحديث، 
ٔ
ن تجاوز هذا المرض هو مهمة ينبغي تناولها". اال

ٔ
ويل، العقل الجدلي،  مغامرة االختالف،وا

ٔ
العقل التا

بو السعود،
ٔ
وراق فلسفية،  ترجمة عطيات ا

ٔ
 .31. ص 2009، 24جامعة القاهرة عدد ا
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ختالف �شدانا للمع�ى، و�حثا  عن ت��ير الهيمنة الثقافية، وفكرة "صدام ا�حضارات". إّن تكريس ثقافة اال 

عن ا�حقيقة، ال يتم إال ضمن أرضية هرمينوطيقية، ايتيقية، تؤمن بتعدد دالالت املع�ى. إن املع�ى الذي 

تنتجھ الذات �� أقوالها وأفعالها يتجاوز حدود ما قصدتھ، حيث يمكن لألخر أن يكشف فيھ عن دالالت  

ك�� ثراء بفعل التأو�ل. فالفهم هو بحث متواصل عن مع�ى مغايرة، فتنفتح أ�عاد جديدة �� فهمها ت�ون أ

تبقى محدودة   فاللغة  الفعلية،  القول  دائما إلم�انات  تخطيھ  لكن مع  تقاسمھ،  يتم  وأن  يقال،  أن  يمكن 

 .1وضعيفة �� مواجهة عدم قابلية ال�ائن للوصف، ذلك أن "املع�ى ال يمكن أن يخ��ل �� مجرد لغة فقط"

ا، أّن األثر الف�ي هو مجال ممارسة. وعليھ فالتدخل التأو��� �� التجر�ة ا�جمالية هو  أردنا أن نبّ�ن ��ذ

و�الوجود   اإل�سانية  با�حياة  ومرتبط  خصوصياتھ،  لھ  دال��  نظام   �� ينخرط  هو  إذ  مم��اتھ،  لھ  تدخل 

ارتباط ا�جماليات،   �� التفك��  أن  بناء ع�� ذلك  ليست معرفة م��اجية. �ستنتج  بمجاالت  اإل�سا�ي، و�� 

�ستطيع   بمقتضاها  ال�ي  لإلم�انية  تأسيس  إنھ  والسياسة...  واألخالق  والدين  �األسطورة  عل��ا  تنفتح 

 ا�جماليات اليوم أن ت�ّون �ل خطاب تأو��� فلسفي. 

تظهر ا�جماليات عند غادام�� كدائرة ثر�ة ومم��ة من دوائر الّتأو�ل الذي يراد لھ أن ي�ون �ونيا. فبدا  

موضو  والسيمولو��  ا�جما��  اإل�شائي  إ��  يحيل  كما  التأو�لية،  الفلسفية  للممارسة  محددا  عا 

والكالم   القول  من  خاص  نمط  مع  متناسبة  كخ��ة  غادام��  عند  الف�ي  العمل  يحضر  إذ  واألن��و�ولو��. 

�ونية   درجة  تبلغ  أن  يمكن  �لية  كتجر�ة  ا�جمالية  التجر�ة  يتمثل  الذي  اللغوي  النمط  وهو  وا�خطاب، 

و�لّية. التأ

خاتمة: معنی السیاسة أم سیاسة المعنی؟  -7

، الذي �ع�ى بتمديد أفاق  2ال يمكن فهم �ونية الهرمينوطيقا بمعزل عن "البعد االنطولو�� والفلسفي"

التأو�ل كمنعطف حاسم �� ال��اث اإل�سا�ي. تأو�ل ال يجب أن �شّوه أو ينّ�� بواسطة أي من�ج. ههنا تحث  

"الو��   الفنية  حدوده"التجر�ة  ع��  التعرف  ع��  واملمارسة  3العل�ي  التصور   �� متجذرة  حقيقة  و�قرار   .

 والتواصل. 

إّن علينا أن �ستبصر الطا�ع "ال�و�ي" باملع�ى الشامل لهذا النحو من التأو�ل بوصفھ الفضاء الف�ي  

تال��ي والضياع،  والتار��� واللغوي. رّب طا�ع هو الضامن الوحيد الذي يحفظ "املع�ى" عند غادام�� من ال

هرمينوطيقي   اشتغال  خالل  من  تخر�جھ  ع��  غادام��  �عمل  سوف  دشنھ    –مطلب  ما  و�طور  �ستأنف 

. ص  2007، بيروت 1طبعةغراندان جون، المنعرج الهيرمينوطيقي للفينومينولوجيا، ترجمة عمر مهيبل، الدار العربية للعلوم، - 1
34. 
حول ارتباط الكونية بالبعدين االنطولوجي والفلسفي، راجع: - 2

Grondin, « L’universalisation de l’Herméneutique chez Hans- George Gadamer », op. cit, p. 539. 
، ترجمة محمد ميالد، دار الحوار للنشر فيليب فورجيه وجاك لوريدر، في مسارات فلسفية  ، حوارسلطة الفلسفةغادامير، - 3

ولى، سورية، 
ٔ
 . 172 . ص2004والتوزيع الطبعة اال
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ع�� اللغة بوصفها �عدا �ونيا وشامال �ش��ط �ل األ�عاد االنطولوجية واألن��و�ولوجية لل�ائن، ال    -هيدغ��

إال باعتبارها فضاء للتجر�ة اإل�سانية ��  بوصفها ظاهرة ألسنية منطقية. فإذا �انت �ونية التأو�ل ال تفهم  

ع�� نحو    -عالق��ا بتار�خها وحقيق��ا، فإّن األثر الف�ي عامة، و�خاصة فن الشعر، يقوم بتجر�ة ا�حقيقة  

��جز فيھ أي تجر�ة أخرى أن تضاهيھ �� االطالع ع�� تلك املهمة، فهو من يمتلك القدرة ع�� كسر    –فر�د  

وامل� التار�خية  مشروع  املسافات  من  يتجزأ  ال  جزء   �� الفن  فتأو�لية  يقولھ.  ملا  قراءتنا  خالل  من  انية 

 .1"ال�ي تفرض ضرورة التسامح ع�� ضمائرنا وف�ح ا�جال ألجو�ة جديدة "هرمينوطيقي ايتيقي و�� 

م أن ننشّد �� سياستنا إ�� ذواتنا كم
ّ
ا إ��  مثلما �شّدنا األثر الف�ي إليھ شّدا تأو�ليا وذوقيا فكذلك نتعل

ذوات اآلخر�ن اال�شداد التأو��� الذي يتيح لل�ل تأو�ل ال�ل �� اتجاه التفاعل الفّهام لسردية األنا واآلخر، 

والذي وحده يمكن أن يحقق التساوي �� ا�حر�ة والوجود. ي�ون الفن خ�� سند للعقل التأو��� �� تحي�ن  

املطلق والرفض  الصدام  تنامي  إزاء  املطلو�ة  التأو�ل  رمز    سياسة  إ��  ا�جمالية  �ستحيل  عندئذ  لآلخر، 

 لألخالقية. 

ھ ال �سائلها  
ّ
فإن املعاصرة  حظة 

ّ
ال� الدوام، و�ذ �ساءل  التأو��� هو �شاط فهم مفتوح ع��  النشاط  إّن 

العلم والتقنية �س�� المتالك   سياسيا باألساس بل جماليا كمدخل لتجاوز املن�ج الذي من موقع هيمنة 

الهرمي ت�ون  املن�ج ا�حقيقة.  ع��  حكرا  ليست  وا�حقيقة  الوثوقية  للم��اجية  تجاوزا  املع�ى  ��ذا  نوطيقا 

العل�ي، بل �� �امنة ومتألقة �� ا�جميل وآلي��ا الذوق. و�عّد مسألة التطبيق إخراج النص من ح�� النظري  

 ا�خالص والتعامل معھ كنص ف�ي يمكن ل�خ��ة اال�سانية أن تتعا�ش معھ جماليا. 

ك أن ا�جما�� يحيل إ�� السياسة �� تأو�لية غادام��؟ قد يبد ذلك أمرا مستحيال منذ أّول  فهل مع�ى ذل 

وهلة إن نحن بقينا نتحرك داخل دائرة املاهية. لكنھ يصبح ممكنا من جهة الزمان االيتيقي وما يفرضھ من  

ا يقصدان إليھ من  تآلف ت�و��ي ب�ن الفن وا�حقيقة والوضع التار��� يكشف عنھ الفهم والتأو�ل وذلك مل

املنعرج   معاملھ  ار�سمت  كما  البشري  التنوع  توحد  اآلخر  ع��  التعرف  يتيح  الذي  ا�حوار  ع��  قائمة  �لية 

اله��مينوطيقي لدى غادام��. ع�� مثل هذا التآلف �عسر التفر�ق ب�ن الفن والسياسة وهو العسر الذي  

� توسيع دائرة التأو�ل فتشمل التأو�ل والفهم  يق��ي بلزوم تدّبر جديد إلم�ان تجميل السيا��ي عونا لھ ع�

وا�حوار ك�حظات هرمينوطيقية ل��سيخ و�� تار��� داخل حداثة ما انفكت منذ بدايا��ا الليب��الية األو��  

تنحو باإل�سان من�� التفر�د التكنوقراطي �� الذاتية املركز�ة اإلقصائية، كما إلم�ان �سييس ا�جمال لي��ز  

لو�� للفن كمدخل إ�� الفضاء العام ورسم السبيل نحو ايتيقا التواصل ودون أن يفقد مع  الطا�ع االنطرو�و 

ذلك ماهيتھ كتجر�ة حسية ابداعية �عد أن نحت بھ ا�حداثة هو أيضا ومنذ عهد الروما�سية األو�� من��  

ي واالجتما��  التذّوت ا�جذري حينما اخ��لت وجوده �� املتعة ا�جمالية �� منأى عن صلتھ بالعالم السيا��

واألخال��...، أو دخولھ (أي الفن) �� لعبة االيديولوجيا كحر�ة رواقية فّجة أو بوصفها �عب��ا عن و�� طبقي،  
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ملع�ى   هل  هنا؟  قصوى  أهمية  غادام��  يوليھ  مع�ى  فأي  الوحدة.  لعناصر  الداخ��  التفكيك  �ع�ي  ما  وهو 

 السياسة أم لسياسة املع�ى؟ 

أساسي رك��ة  اللغة  ل 
ّ
إ��  تمث حميمة  بطر�قة  الن�وع  الف�ي  العمل   �� أيقظ  ما  وهذا  للهرمينوطيقا،  ة 

"شمولّية املع�ى" فهذه األخ��ة ليست وحدها هناك بالنسبة إ�� ذا��ا، ف�ي ذات �عد سيا��ي، ايتيقي مانحة  

 للمع�ى. أن نحيا بطر�قة أصيلة (ايتيقا، سياسة، استيطيقيا) هو أيضا و�التحديد أن نحيا اآلخر.

لم يخصص أثر خاص للسياسة وال بالدولة وال املواطنة وال با�حر�ة، – ما يث�� انتباهنا هو أن غادام��إّن 

م بطيبة خاطر أّن الفيلسوف كفيلسوف  
ّ
بل نجده �� إحدى حواراتھ يرفض االل��ام السيا��ي أصال: "أسل

�ام �عمل �� �ل عملية فهم" فاألمر  ليس من املهيئ�ن ألخذ القرارات السياسية" و�رجع ذلك �� رأيھ إ�� أن االل� 

ال يتعلق بال��ام باسم قضية سياسية معّينة. هذا االل��ام �ع�ي الفيلسوف ك�خص بينما ال ينب�� أن ت�ون  

فلسفتھ مل��مة بنفس املع�ى: ف�ي ال نموذجية، أي غ�� مرتبطة بموقف مقرر سلفا و�� إذن تمتلك حر�ة  

  .1االل��ام بما تر�د"

�� ا�حقيقة إّن هذا التصر�ح و�ن بدا وج��ا من جهة خصوصية العمل الف�ي والعمل ع�� ا�حفاظ عل��ا  

 أن السؤال الذي يطرح  إ ح�ى ال �سقط �� املظاهر األيديولوجية والسياسية ال�ي تخرج عن نطاق ا�جمال.  
ّ
ال

السياسة هو ضرب من التجاهل  نفسھ هنا، أال �عد هذا التنصل من االل��ام باملسؤولية تجاه ما يحدث ��  

للمقومات االجتماعية والسياسية �� ا�حكم ا�جما��؟ سؤال يضعنا أمام الطا�ع اإلش�ا�� الذي تث��ه طبيعة  

و�التا��   �سلطتھ  والتسليم  ال��اث   �� امل�وث  إما  مر�كة،  إمية  إ��  وتحولها  والسياسة  الفن  ب�ن  العالقة 

وامل القطيعة  و�ما  ا�حافظة.   �� بتعميم  السقوط  �سمح  إيتيقي  نقدي  تأو���  أفق  نحو  والتجاوز  روق 

 االستيطيقا لتشمل السيا��ي واالجتما��.  

نحن نف��ض أن السياسة �� أصل األزمة، و�ل��ا �عود أزمة املعرفة والفعل والرجاء ع�� حد سواء، إال أن  

ا�� والتار���. فاهتم �سياسة  غادام�� ظل يحّيد مع�ى السياسة و�خ��ل أزمة املع�ى إ�� أزمة الوعي�ن ا�جم

العام   الفضاء  ب�ن  ا�حدود  فيھ  وتالشت  السيا��ي  بالفعل  العنف  ارتبط  ا 
ّ
مل السياسة  مع�ى  وغاب  املع�ى 

ر سلبا ع�� تصورنا لفعل ا�حر�ة والسلطة و�التا�� ع�� الو�� السيا��ي. لكننا  
ّ
والفضاء ا�خاص وهو ما أث

فھ مجال الرجاء والوعد، فهل �ع�ي ذلك طلبا للصفح و�عالنا  نجده �� املقابل ير�ط ب�ن الفن والدين بوص

 عن املصا�حة ع�� الفن؟ 

و�عادة   باملقّدس،  وعالقتھ  العظيم  الفن  إلحياء  بدء  ع��  العود  بمثابة  الدين  مع  الفن  تصا�ح  يمثل 

الوجود اإل�سا�ي هو وجود   ��م  أن ما  طاملا  الشّر والعنف،  لردع  �إم�انية  ا�جميلة  ع داخل  م  -األخالقية 

 العالم. و�� مقار�ة غادام��ية مسيحية ال تتجاوز التصور ال�انطي ��" الدين �� حدود مجّرد العقل".  
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لذلك جاءت تأو�ليتھ للفن تأسيسا أن��و�ولوجيا تقوم ع�� اللعب والرمز واالحتفال لتأكيد الوحدة ب�ن  

أما السياسة عنده فال    1ب�ن الفن والدين"الفن والدين:" سي�ون أمرا خلوا من املع�ى تماما أن نقيم �عارضا  

�عدو أن ت�ون مجرد سياسة املع�ى ال�ي يحّدها الفهم واملقررة سلفا من قبل سلطة ال��اث ال�ي نقبل عل��ا  

 وزرا وأقّل عبئا من  
ّ

م ��ا ونمكث ف��ا بوصفها تمثل حقيقة ع�� الدوام. رّب سياسة املع�ى هذه أخف
ّ
و�سل

األوجاع اال�سانية. لكن ماذا لو تحول الدين إ�� سياسة وأصبحت السياسة دينا؟  مع�ى السياسة املثقل ب

ما هو مص�� الفن حينئذ؟ هل ست��ك السياسة الدينية هامشا من ا�حر�ة للفن ح�ى يضطلع �سياسة املع�ى 

 ال�ي تحدد ماهيتھ؟ وأية قيمة لسياسة املع�ى أمام مع�ى السياسة؟ 
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 : صملخّ ال

نا عمدنا إ�� تفكيك  
ّ
توّجهھ    وملا �ان مرام بحثنا ��خيص هنات النظام التعلي�ي �� التعليم العا��، فإن

والتخّصص   املعرفة  اقتصاد  من  ا�خاّصة  مفاهيمھ  لھ  ارتباط  غل، 
ّ

الش سوق  بحاجيات  املرتبط  ا�حديث 

والدعوات املتتالية النفتاح ا�جامعة ع�� محيطها السوسيو اقتصادي. وقد آثرنا تتبع االستتبعات ا�خفّية  

ه �ل من إدغار موران وآالن دونو.  معرفيا. ذلك أّن هول التخّصص ع�� املتخرج ي��ز  لهذا التوجھ املعتمد

وحسب تقدير األّول، فإّن حتمّية االرتباط �سوق الشغل لن يز�دنا إال الغرق �� "الع�ى املعر��"، أي حسب  

ن مفهوما جديدا وهو األّمي الثانوي معّ��ا عن القحط املعر�� الذي  
ّ

تقدير إدغار موران، بينما آالن دونو يدش

امعات دقيقو التخّصص الفاقدون للفكر الشمو��. وهو ما عّيناه �� مجتمعاتنا  بات �عا�ي منھ خّر�جو ا�ج

م إ�� الّسقوط �� شّر التطّرف الفكري وفقدان الفهم للقضايا اإل�سانية الك��ى. 
ّ
 ال�ي ُيزّج �شبا��ا املتعل
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Abstract: 

the aim of our research was to diagnose the deficiencies of the educational 
system in higher education, we have deliberately deconstructed its modern 
approach linked to the needs of the labor market, (a link) a correlation which has 
its own concepts of the economy of knowledge, specialization and recurrent 
demand to the university to open up to its socio-economic environment. We 
preferred to follow the hidden consequences of this adopted approach. 

 

On the cognitive level, the horror of specialization on the graduate is 
underlined by Edgar Morin and Alain Denault. According to the first estimate, 
the inevitability of the link with the labor market will only increase our sinking 
(drowning) in "cognitive blindness" according to Edgar Morin, while Alain 
Denault launches a new concept of secondary illiteracy, expressing a cognitive 
drought afflicting university graduates who are highly specialized and lack 
holistic thinking. This is what we have seen in our societies which push their 
educated young people to sink into the evil of ideological extremism and the loss 
of understanding towards great human problems. 

 

 The key words: higher education, labor market, cognitive blindness, 
secondary illiterate. 
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مقدمة:ال  -1

إّن عاملنا املأزوم، عالم األزمات املتتالية والشاملة، يضع ع�� عاتق اإل�سان املعاصر مهّمة بناء مستقبل  

ترنو إ�� ار�سام املستقبل بما    أّ��انة، إّ��ا بمثابة الوزر الوجودي خاصة و قابل للعيش. و�� مهّمة ليست بالهيّ 

يّتخذه الفكر الفلسفي املعاصر ع�� عاتقھ جاعال من ديباجتھ  هو أفق انتظار الكث�� من الشعوب. ُرّب وزر 

 
ّ
بالت الّد شيئا ما يتعلق  أّن صناعة املستقبل،  �خيص  للواقع، ونحن �علم  النقدية ا�جدّية  قيق واملساءلة 

�ل طّيب  
ُ
صناعة تزدهر �� الدول ال�ي تراهن ع�� ال��بية والتعليم باعتبارها زراعة ا�جيل ا�حا�� من أجل أ

جدير بأن يحمل عّنا شعلة حسن البقاء أو املستقبل ا�جدير بالعيش. من هذا املنطلق �ان لزاما علينا  �جيل  

االنخراط �� هذه املهّمة ألّن "عالم الغد يجب أن ي�ون مختلفا �عمق عن العالم الذي �عرفھ اليوم... علْينا  

ةعليميّ ظم التّ يم والوقوف ع�� هنات النّ باملراهنة ع�� التعل .1إذن أن �عمل ع�� بناء مستقبل قابل للعيش"

ن من استيضاح املزالق ا�خطرة والتّ ة التّ اليوم و�خاصّ 
ّ

عو�ل ع��  عليم العا�� �� مقار�ة نقدّية صارمة تمك

نجاعةاس��اتيجيّ  أك��  املعرفة    .ات  ب�ن  املستجّدة  العالقات  خضم   �� العا��  التعليم  نتأّول  أن  لنا  فكيف 

 ول العر�يّ والسوق شغل؟ بمع�ى أّي إحراج تدفعنا إليھ حتمية ارتباط ا�جامعة �� الّد 
ّ

غل؟ وما  ة �سوق الش

م العا��  عليم العا��؟ هل كفاءة متخّصصة تمتلك مهارات تقنية واقتدرات عملية أم التعليالهدف من التّ 

ة عر�ية وأفق  استكمال ملشروع تر�وي يراهن ع�� صناعة اإل�سان املعاصر ا�جدير بالعيش وفق خصوصيّ 

إ�سا�ي؟  

العالم   ع��  "طغت  العاّمة،  باألزمة  أرنت  حنا  توّصفھ  عامليا  إر�ا�ا  ُ�عد  اليوم  �عيشھ  الذي  اإلر�اك  إّن 

تقر�با" ا�حياة  مجاالت  جميع  و��  م�ان  �ل   �� با�خصوص    .2ا�حديث  "ظاهرة  ذا��ا   �� األزمة  �انت  فإذ 

ة ليست �� منأى عن ذلك.  ول العر�يّ عليمية �� الّد ع�� حّد عبارة بور ر��ور، فإّن مؤسساتنا التّ   ،3"حديثة

 
ّ
ة منذ كتبت حنا أرنت مؤلف  عليم، أزمة ُصبغت بصفة العامليّ �بية والتّ ولعّل هذا ما يدفعنا إ�� اعتبار أزمة ال�

وقد كتبت بخصوصها "األزمة    .4"، أين �ع�� ع�� الفصل ا�خامس �عنوان "أزمة ال��بية)1961فة(أزمة الثقا

املشكالت   أعظم  من  مش�لة  األقل  ع��  األخ��ة  العشر  السنوات  خالل  أصبحت  ال�ي  ال��بية   �� املتكّررة 

موران (إدغار)، تربية المستقبل المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل، ترجمة عزيز لزرق ومنير الحجوجي، المغرب، دار   - 1

 .13، ص2002طوبقال للنشر،

رنت( حنا)، بين الماضي والمستقبل ستة بحوث في الفكر  -
ٓ
 2237الّسياسي، صا

3- Ricoeur (Paul), « La crise un phénomène spécifiquement moderne ? », in revue de théologie et de

philosophie,n°120,1988. 

زمة الثقافة كـتاب يتعّرض إلى اإلحراجات المتباينة التي يعيشها اإلنسان المعاصر منها ما هو سياسي. - 4
ٔ
رنت كـتبت كـث ا

ٓ
يرا في وحنا ا

زمة التربية في عالقة بالسلطة مفّندة بذلك تصّورا  
ٔ
ن تهمل ما هو ثقافي لذلك كان الفصل الخامس تحليال في ا

ٔ
الّسياسة، لكن دون ا

، ترجمة لم 2014عريقا لفلسفة التربية عند روسو لترفض إعتبار التربية وسيلة سياسية. وقد ُترجم هذا الكـتاب إلى اللغة العربية في 

ى عبد الرحمان بوشناق ترجمته تحت عنوان بين  تحافظ عل
ٔ
سان الفرنسّي، لذلك ارتا

ّ
ى خصوصيات مصطلحات العنوان في الل

نظر 
ٔ
 الماضي والمستقبل ستة بحوث في الفكر السياسي. ا

-Arendt (Hannah),La crise de la culure,Paris,Gallimard,1989.
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�� مرحلة  .1"ة ياسيّ الّس  ها نحن  املؤّس   إذن  نقد وانتقاد  إ��  الشعوب  ف��ا �ل  التّ تتسارع  ها  سات 
ّ
عليمية عل

نا ��ذا التّ 
ّ
م  بالنقد واملساءلة �ساهم �� إيقاف نز�ف املشا�ل ال�ي تطفو ع�� سطح مجتمعاتنا. و�أن

ّ
وجھ �سل

 ظري، والتّ عص�� النّ ة �عامة تحتاج إ�� نوع من التّ عليميّ سات التّ مسبقا أّن املؤّس 
ّ
ال� �بو�ة  نشيط ملفاهيمها 

غ��ات  �سارع التّ   منعليمية. فما عادت مدرسة األمس شب��ة بمدرسة اليوم ولن ت�ون مدرسة الغد �� حّل  التّ 

�حب ع�� ا�جامعة أو مؤّس 
ُ
قد  عليم العا�� لنخضعها إ�� صرامة النّ سات التّ �� عالم متحّول. ذات املالحظة �

النّ خاصّ  أّن  �علم  التّ ة ونحن  ف��ا تحاول جاهدة مواكبة اظم  ال�ي عليمية  والعلمية  التكنولوجية  لتطورات 

 ات واس��اتجيّ انجرت ع��ا وضعيّ 
ّ

غل وهو ما أمكن تأّولھ ع�� مناح  ات �عي��ا �ّجعت ع�� االرتباط �سوق الش

 عّدة يمكن تجميعها �� النقاط التالية. 

 ات سوق الشغل.، أو �� انتصار دينامكيّ _ ار��ان املعرفة لالقتصادّي 

 أو �� هول التخّصص.  �ّ والشمو�  _ وأد اإل�سا�ّي 

 _ التخّصص ب�ن الع�ى املعر�� واألّمي ثانو�ا. 

رف �� الدول العر�ية. 
ّ
 _ التخّصص وشّر التط

 ارتهان المعرفة لالقتصادي:  -2

 
ّ
ّل. عالقات  إّن ال

ُ
ّل �� �شابك مع ال�

ُ
بق ع�� أّية استقاللية �� ا�جاالت، حيث غدا ال�

ُ
تغ��ات املتسارعة لم ت

تفكي يصعب  ومؤّس متداخلة  التّ كها،  األمر، هذا  سات   �� ا�حرج  أّن  غ��  ع��ا،  منأى   �� ليست  العا��  عليم 

والّس  التعليم  ب�ن  النّ االرتباط  وضيق  الفكر  وحر�ة  واملال،  والعقل  باتت  وق،  محرجة  مفارقات  فعية. 

د أصبحت  حيث يكتب" لق عليمية �عيشها، فآثار آالن دونو تفكيكها والوقوف ع�� مال�سا��اسات التّ املؤّس 

ا�جامعة أحد م�ونات جهاز اليوم الصّنا��، املا��، واإليديولو��. هذه الطر�قة ال�ي �ستطيع من خاللها أن  

عليم العا�� القائم ع�� املعرفة  ا، من التّ هاهنا نرصد انز�احا مركز�ّ .  2"تّد�� لها م�انا ضمن" اقتصاد املعرفة

ة  االقتصاد. انز�اح �عت��ه البعض ضرورّ�ا ملواكبة املستجّدات ا�جاليّ من أجل املعرفة، إ�� املعرفة من أجل 

انفتاح ا�جامعة ع�� محيطها   العاملية وهو ضرب من ضروب  اقتصادّي اوالتغّ��ات  ر من  لسوسيو 
ّ

، و�حذ

مغّبة الوقوع فيھ �عض آخر �� دعوة وا�حة لتجاوزه. لذلك انتقينا تفكيك هذا االنز�اح قبل االصطفاف  

أ  السطحية  وراء   �� �سقط  أن  املعرفة دون  باقتصاد  نقّيم ما ُيصط�ح عليھ  أّن  لنا  الشقْ�ن. فكيف  ّي من 

 القائلة بمجرد انفتاح ا�جامعة ع�� محيطها السوسيو اقتصادي؟

اوي ب�ن ما نراه سطحيا مجرد تقارب ب�ن االقتصاد والتّ 
ّ
عليم، �عّر�ھ دونو ��ذا القول "ترى  إّن السبب الث

الك� متقدمة الشر�ات  ومعارف  عامل�ن  من  إليھ  تحتاج  بما  مزّودة  ا�جامعة  ضمن  .  3"�ى  ُيقرأ  تقارب  فهو 

 

رنت (حنا)، بين الماضي والمستقبل ستة بحوث ف -  1
ٓ
 .293ص ي الفكر السياسي،ا

الن)، نظام التفاهة، ترجمة مشاعل عبد العزيز الهاجري،- 2
ٓ
 .87، ص 2020بيروت، دار سؤال للنشر، دونو(ا

 . 88المرجع نفسه، ص - 3
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عليم العا�� باعتباره مجاال  ة، م��ا التّ سيطرة املال االقتصادي ورغبتھ �� �سط نفوذه ع�� امليادين ا�حيو�ّ 

ّصص مقابل نوع من  واعدا من حيث توف�� حاجات الشر�ات من معرفة جّد متطّورة و�د عاملة فائقة التخ

صات علمية تتالءم  اإلغراءات �� ش�ل تمو�ل �خابر واملنح البحثية...أّما التعليم العا�� �س�� إ�� خلق تخصّ 

علميّ  عاملة  يد  من  االقتصادية  الشر�ات  حاجات  الذكرمع  سبيل  ع��  متخّصصة  الرقمية  التّ   ة  جارة 

 الرق�ي وتجارة إلك��ونية... ات االتصال مّما أمكننا من ا�حديث عن االقتصادو�رمجيّ 

إذن ألّن االقتصاد بات �� أمّس ا�حاجة إ�� العلوم، خاصة م��ا الرقمية. فإّن االلتقاء املزعوم �� مصط�ح  

عليم العا�� ة االرتباط �سوق الشغل جعلت التّ "قتصاد املعرفة هو لقاء من أجل إحداث تخّصصات. وحتميّ 

��ذه ا�حتمية.    ال��اماالتخّصص ومفهوم ا�خب��. إّ��ا مفاهيم ومبادئ طفت  علي�ي القائم ع��  ى املبدأ التّ يتب�ّ 

 :دد، و�� كتابة االس��الك. �� ذات الصّ خصصات ا�حديثة املز�د من مز�ّ أّما عن االقتصاد فتخدم هذه التّ 

"la bulle universitaire "1 سنة صدر  ظهور    Libero Zuppiroliيوّ�ح    2010  الذي  زو���و��  ليب��و 

إحداث  ا إ��  األمر  ليصل  واإلنتاجية،  والتمّ��  االبت�ار  سبيل  ع��  ا�جامعات  داخل  غر�بة  ختصاصات 

 ة" وغ��ها. تخّصصات تخدم مص�حة رجال األعمال مثل "الدراسات املالية العصبيّ 

إيجابيّ   من  املعرفة  اقتصاد  يوفره  ما  رغم  القول،  بنا  حرّي  البطالة  ههنا  بأزمة  يتعلق  فيما  خاصة  ات 

 سات التّ املية، بحيث يتخّرج من مؤّس الع
ّ

غل، غ��  عليم العا�� من يمتلك قدرة االندماج �سهولة �� سوق الش

   أّن 
ّ

ما نحن �شهد عبودية    هذا ال ُ�عمينا عن إبصار إر�اك متخف
ّ
ل �� تبعية املعرفة إ�� االقتصاد و�أن

ّ
تمث

املعرفة �� ضرب من االر��ان إ�� حتمية سوق الشغل وما توفره من إغراءات أمام ��اوي �عض االختصاصات  

ما التّ وضعف �� االعتناء بالعلوم اإل�سانيّ ...،  والثقافية والفنية  األدبية واالجتماعية
ّ
صادية  غ��ات االقتة و�أن

 وسطو��ا ع�� ا�جال املعر�� هّمشت األ�عاد اإل�سانية وجعلت اإل�سان املعاصر �ج�ن هذا املن��. 

التّ   مؤسسات  نقد   �� دونو  آالن  مس��لك�ن �س��سل  الطلبة  عاد  "ما  بقولھ  صادما  نقدا  العا��  عليم 

 للتّ 
ّ

وهكذا يذهب دونو بنقده    .2"هادات املقدمة �� ا�حرم ا�جام��، لقد صاروا هم أنفسهم سلعا دريس وللش

الصّ  حدود   إ�� 
ّ
الط ي�ون  أن  عند  دمة،  الوقوف  وجب  أمر  املعرفة.  اقتصاد   �� ش��ى 

ُ
و� باع 

ُ
ت سلعة  الب 

 عليم العا�� �عيش عبوديّ إحراجاتھ تفكي�ا وتحليال: لقد أصبح التّ 
ّ

غل، ف�ل إحداث لتخّصص  ة لسوق الش

 جديد ُ�عّد بمثابة استجابة �حاجيّ 
ّ

ة املدرجة �� اختصاص ما، عليميّ القتصادية. أّما املواد التّ ر�ات اات الش

 
ّ
ن �� شركة تبحث عن طرق نافعة  مع�ّ   ف ما إلتقان مركز وظيفّي يجب أن ت�ون بالضرورة �ل ما يحتاجھ موظ

 ل��ايد أر�احها. 

ما بمسألة  ��ا،  عليم العا�� يتحول إ�� مجال ال ��تم باملعرفة �� إطالقيّ إّن هذه العبودية تجعل من التّ  
ّ
و�ن

 
ّ
التّ الت بذلك  لي�ون  التّ شغيل  الوسيلة  بمثابة  العا��  إّن عليم  الوظيفة.  ��ا  �عي��ا، و�ع�ي  لبلوغ غاية  �و�نية 

 

1- Liberto Zuppiroli, La bulle universitaire Faut-il poursuivre le rêve américain ?,Lausanne, Editions d’En 

bas,2010. 
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م ��ذا الش�ل انزاح عن مطلبھ األصل لي�ون مجرّ 
ّ
ة قائمة ع�� معادلة  د وسيلة تخدم جهات رأسماليّ الّتعل

� عن دوره الت�و��ي التعلي�ي تجاه اإل�سانية  �ح وا�خسارة. لذلك يمكننا القول أّن التالرّ 
ّ

عليم العا�� قد تخ�

ُيباع وُيش��ى وفق قاعدة العرض والطلب وال ّل 
ُ
ال� �ىيء    ليغدو �ل �ىيء �� خدمة االقتصاد املعولم فيھ 

م.
ّ
 �غدو ذا قيمة خارج هذه الثنائية ا�جحفة �� حّق التعل

ي انخرطت �� هذا الّتم�ىي العاملي وتحّولت بدورها إ��  إذن، ثّمة خطر ي��ّبص بمؤسساتنا التعليمية ال� 

 
ّ
ة متخّصصة تخّصصا دقيقا يخدم  لب، تبيع ما تنتجھ من عقول علميّ شر�ات تخضع إ�� قاعدة العرض والط

االقتصاد املعاصر والشر�ات التجار�ة. ولعّل اعتبار الطلبة ضر�ا من السلع املعرفية أو يد عاملة وفق مقاس  

 اعمة لتخّصص ما نتيجة حتمية الرتباط التّ املؤسسات الّد 
ّ

   غل.عليم �سوق الش
ّ
ف  ههنا لزام علينا أن نتوق

شاب قيمة العمل �� حّد ذاتھ �استتباع أّو�� القتصاد املعرفة، ما عاد العمل يحمل   عند انحراف مركزّي 

ما أصبح من�وع ا�حيو�ّ 
ّ
ية الفرد وعبق وجوده، إن

ّ
س��الك يندرج بدوره  د وسيلة لتأم�ن اال ة مجرّ خصوصية إن

ثنائيّ   �� 
ّ
بة العرض والط إّياه  �� براثنھ واصفا  رنا آالن دونو من مغّبة الوقوع 

ّ
آلية  ـلب، انحراف حذ "محض 

أعظم    ة معاصرة. وهل ثّمة شّر افعية ويسقط دون و�� �� عبوديّ ليفقد بذلك العامل الّد   .1لتأم�ن الوجود"

�ة �غطاء امن العبوديّ 
ّ
 ة؟ وق والرأسماليّ لّس ة حينما ت�ون متس�

  عليم العا�� املنفتح ع�� ما ُ�عرف باقتصاد املعرفة أنتج مع�ى مغاير للعمل حيث بتنا �عت�� الوظيفة إّن التّ  

وسيلة باعتبارها  رى 
ُ
ت وظيفة  �ل  وصارت  نمّوه...  املال  رأس  ف��ا  يضمن  ال�ي  اقتصاد    .2""الوسيلة  لي�ون 

. أما آن لنا أن نوقف �ل هذه االنحرافات ا�جارفة �� ضرب من  املعرفة قد جعل من �ل قيمنا مجرد وسائل

 ة املؤّس املناداة باستقالليّ 
ّ

عارات القائلة "إّن دينامكيات السوق  سات التعليمية ضار��ن عرض ا�حائط الش

للمؤسسة األولّية  املبادئ  ع��  األولو�ة  املؤّس   ،3"لها  اس��جاع  إ��  بذلك  التّ داع�ن  مل�ان��ا  سات  عليمية 

 ق اتزا��ا ا�حق؟ة خاصة داخل ا�جتمعات ال�ي لم تحّق حقيقيّ ا�

 أو في هول التخّصص:   مولي واإلنسانيّ وأد الشّ  -3

 إّن نقد رضوخ التّ  
ّ

ال يمكن    غل أو ما يصط�ح عليھ دونو اقتصاد املعرفةعليم العا�� إ�� حتمّية سوق الش

ولّعل أهّمها ما �عرف بالّتخصص.    ، املؤسسات التعليميةأن ي�ون صارما ما لم �عّري األسس ال�ي تقوم عل��ا  

ونّق  املفكر�ن  من  العديد  قبل  من  هناتھ  ع��  والوقوف  نقده  م 
ّ
ت النّ فقد   اد 

ّ
ال� انتقينا  �بو�ّ ظم  نا 

ّ
أن بيد  ة، 

 
ّ

حظة الزمنية لبحثنا م��ا كتاب  تقو�ضھ بالعودة إ�� كتب إدغار موران وآالن دونو املعاصرة أو القر�بة إ�� ال�

الّس ت املعارف  املستقبل،  الضّ ر�ية  املستقبل(بع  ل��بية  الفيلسوف    )1999رور�ة  املركب  الفكر  لصاحب 

النّ  تقو�ض سلبيات  طّياتھ   �� حاول  إدغار موران، فقد  التّ الفر��ىي  والتّ   علي�يّ ظام  تر�ية  القائم،   �� فك�� 
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صر مقتصرا ع�� سبع معارف  املستقبل �� ضرب من االستباق لصناعة مستقبل أك�� مالءمة لإل�سان املعا

 ضرور�ة يمكن أن تؤمن تر�ية املستقبل خالية من الشوائب.

مبدأ    من  موران  إدغار  موقف  ع��  �ع��  مالئمة"  معرفة  أجل  من  "مبادئ  املعنون  الثا�ي  الفصل   ��

 ى إ�� إخالالت وخيمة ع�� عقول امل عليم أدّ الّتخّصص حيث ال يتوا�ى عن اعتباره من�لقا خطرا �� التّ 
ّ
م�ن تعل

فكيف نتأّول هذا املنع وعالقتھ �سوق الشغل؟   .1مدونا بذاك "يمنع التخّصص الفائق من رؤ�ة الشمو��"

 
ّ

 ؟ مو��ّ وهل املعرفة تتطلب الّتخصص أم الش

تضادّ   تجاه  نا 
ّ
أن املؤكد  التّ   من  ب�ن   صر�ح 

ّ
والش  خّصص 

ّ
الش سوق  تتطلبھ  تخّصص  وتتبناه  مو��.  غل 

عات شديدة  إ�� جزئيات وتفرّ   ،�حيحة  م�انت إ�سانية أأ  سواء م��ا   ،جزئة العلوما�جامعات ال�ي عمدت إ�� ت

  كيمياءو الّدقة ومنفصلة عن �عضها البعض، ع�� سبيل الذكر تخّصص الكيمياء يتجزأ إ�� كيمياء تحليلية  

وا�حال أّن االنتماء إ�� إحدى التخّصصات يمنع اإلحاطة ب�ل فروع    ،عضو�ة...  عضو�ة، ف��يائية، حيو�ة، ال 

الكيمياء بمع�ى أّن التعليم العا�� �سهر ع�� اختصاصات شديدة الضيق، فتدافع عن نظر�ة حصر املعارف  

او�ة ب�ن االختصاصات فال يمكن امتالك النّ   وتقطيعها إ�� جزئيات ال
ّ
ظرة  متناهية تذوب ف��ا العالقات الث

 
ّ

 ة �عي��ا. املة حول موضوع بح�ي ما أو ماّدة �عليميّ الش

ة  عليمية و�رتكز باألساس ع�� ما �عرف باس��اتيجيّ فالّتخصص ُيق�ىي العالقات ب�ن األشياء واملواد التّ  

ھ الّتخّصص الفائق الذي "يف�ىي إ�� تجر�د ر�ا�ىي
ّ
ُ�عمينا    2"اإلهمال أي االعتماد ع�� األهم و�همال املهم. إن

ما الفلسفة منفصلة عن علم النفس  اطة بالعالقات املوجودة ب�ن املواد التّ عن اإلح
ّ
عليمية �� حّد ذا��ا ف�أن

 
ّ
والل املتشابكة ال  وعلم االجتماع  بمثابة االختصاصات  أّ��ا  ال��بية...وا�حال  واألن��و�ولوجيا وعلوم  سانيات 

قارب بي��ا  ة بات يمنع التّ العلوم اإل�سانيّ   الّتخّصص �� أحد هذه   تفهم الواحدة دون االستعانة باألخرى. لكّن 

الّس  االختصاصات  ليبقى  يدمج  سؤال  اإل�سان؟  هو  ما  املعاصر:  اإل�سان  إ��  بالنسبة  األهّم  ال�و�ي  ؤال 

 و�جعلها ملتحمة �� ضرب من الّد 
ّ

ب بمع�ى أّن األسئلة  فاع عن الشمولية. إّن إدغار موران يّدشن الفكر املرك

ن ع��  الك��ى والقضايا اإل�
ّ
ّل. لكن حجم الّتظن

ُ
ّل أو األخذ بطرف من ال�

ُ
سانية الراهنة تتطلب اإلحاطة بال�

خّصص ال نكتشفھ إال م�ى طرحنا السؤال التا�� ماذا يمكن أن ُيفرز لنا الّتخّصص؟ أي ما�� ا�خاطر  التّ 

 ؟ اص؟ ما�� استتبعا��ال�ي يمكن أن تتعرض لها عقول الطلبة من جراء الّتخصّ 

نّ��وا إ�� مساوئھ دون أن تخوض    يبدو أن  رصد سلبيات الّتخّصص مبحث قد خاض فيھ الكث�� وقد 

عليم العا�� �� مراجعات لھ. يكتب آالن دونو حول وضعية اإل�سان املعاصر وفشلھ �� إدارة  مؤسسات التّ 

�� كتابھ   املتعلقة بوجوده  التفاهةاألزمات وا�خاطر  ة  ا�جمعيّ   �لما حاولنا فحص أسباب مخاطرنا  نظام 

درسناها ونحن: مقطوعو الصلة بالعالم، متخّصصون �� مجاالت معرفية فرعّية متناهية الصغر، فاقدة  
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إذن هنالك مخاطر تحيط بنا من �ل صوب،   .1قدي، مهووسون بالتطّور الوظيفي"فك�� النّ للقدرة ع�� التّ 

اإلش�اليات  و�ش�اليّ  هذه  ا�حلول.  البشري  العقل  من  تنتظر  عالقة  العلميّ ات  م��ا  و ة  م��ا  البيئية،  م��ا 

 و ة  األخالقيّ 
ّ
ق باألمن الث

ّ
صا أي ال ���  غدا متخصّ   قا�� وسطوة العوملة. لكن العقل البشرّي م��ا ما هو متعل

ة، أّن  مش�ل اإل�سان، فقط يقتصر ع�� ما يالمس اختصاصھ. واألخطر من االستقالة من األسئلة اإل�سانيّ 

قد، يفتقر إ�� هذا االقتدار ألّن النظام التعلي�ي يرتكز باألساس ع��  أصبح غ�� قادر ع�� النّ   ذاتھ  هذا العقل

 
ّ

أّما الّد التلق�ن وفضيلة الذ  اكرة. 
ّ
م من أجل الوظائف ون�جر العالم  افعية للّتعلم ف�ي متغيبة فنحن نتعل

الوظيفّي   اإل�سا�ّي  االرتقاء  عبودية  أجل  المن  العقول  �غيب  نكتشف  ههنا  الشمو��ّ .  الفهم  ع��    قادرة 

اإل�سا�ّي  النّ .  واستيعاب  لهذا  الك��ى  �� دعم  اإل�سانية  املشا�ل  تختفي  إدغار موران"  يقر  دونو  آلالن  قد 

التّ  املشا�ل  املتخّصصةلصا�ح  لفائدة    .2"قنية  املتباينة  وقضاياه  لإل�سا�ي  ال�جر  ��ذا  اتفاق  ع��  فال�ل 

 أشباه القضايا.  

عليم العا�� حيث �ع�� ع�� الئل ع�� أزمة التّ لقضايا ��ّجلھ إدغار موران من ب�ن الّد إّن ال�جر ألمهات ا 

كتاب    �� اإلقرار  األف�ارهذا  �عت��  ف  مخاطر  فهو  التعليم.  مستوى  ع��  عميقة  أزمة  كذلك  �عيش  نحن 

نا لم �عد ندرس املشا�ل الك��ى ال�ي �ع��ضنا"إش�اليّ 
ّ
ضر�ا من الغر�ة    عليم العا�� تخلقفدروس التّ   .3ة، ألن

وا�حياتيّ  الفكر�ة  شواغلهم  ب�ن  فصال  وتقيم  وواقعهم.  الطلبة  والّد ب�ن  العقائدية  ة  هواجسهم  ب�ن  رس، 

التّ  املهارات  أدّ وأسئل��م حول الوجود وهذه  ال�ي يتعلمو��ا...و�اختصار لقد  إ�� شرخ  طبيقية  التخّصص  ى 

عليم العا�� ليس اإلعداد  وجوهها املغايرة ألّن دور التّ يفصل الطالب عن حياتھ اإل�سانية بأ�عادها املتباينة و 

هذا الذي يتقن عملھ و�� ذات الوقت يتقن فّن العيش  ،  املوطن-إ�� ا�حياة املهنية فقط بل إعداد اإل�سان

متشّبعا باقتدارات فهم العالم املعاصر والقضايا ا�حارقة املطروحة ع�� اإل�سانية �� �عدها ال�و�ي دون أن  

 ة واستيعاب إحراجا��ا. ة الهو�ّ �شّبعھ بخصوصيّ نتنا�ىى 

التّ   أزمة  بقية دالئل  إدغار موران  املعارف من  يو�ح  تنطوي عليھ  �عد ندرس ما  "لم  �اتبا  العا��  عليم 

أخطاء وأوهام خادعة كما لم �عد ندرس من نحن، وما�� العوملة ال�ي أصبحنا نرزح تحت ن��ها وكيف نفهم  

عليمية ألّ��ا ال  روس الغائبة عن نظمنا التّ الّد  يبدو أّن هذه اإلحراجات أو . 4ا�جهول"اآلخر�ن، وكيف نواجھ 

يمكن أن ت�ون �� اختصاص �عينھ. ف�ي مسائل شاملة الختصاصات عّدة، لك��ا �عّ�� عن أسئلة الّبد من  

ُيّولد إ�سانا مبتورا ال �عرف  البحث ف��ا ح�ى يجد اإل�سان شيئا من توازنھ الداخ��. ف�ل خلل �� هذا ا�جانب  

عليم العا�� �عاّمة، و�� ّن التّ إ�� عبارة أو�ح يمكننا القول  و؟  ع�� العالم ا�خار��ّ   ذاتھ، فكيف لھ أْن �شّع 

 ة بخاصّ ول العر�يّ الّد 
ّ

 غل، فأنتج املهندس املتخصّ ة صار خاضعا إ�� سوق الش
ّ
بيب فائق التخّصص،  ص والط

 

الن)، نظام التفاهة،ص - 1
ٓ
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)261( 

تخّصصھ يتقن  م��ما  �ل  أّن  كالهما    غ��  افتقار  يخفيان  ال  اإلتقان  وهذا  املهارة  هذه  لكن  دقيق،  �ش�ل 

ي استيعاب مع�ى أن ت�ون إ�سانا معاصرا. ف�ل حضور للّتخّصص موت  أاقتدارات فهم اإل�سان �� �ليّتھ، 

 
ّ

د األ�عاد. إذن ماذا يولد لنا هذا القفر  مولية واحتفاء بالبعد الواحد ضمن واقع إ�سا�ي متعّد عنيف للش

إل�سا�ي؟ أّي إ�سان يمكن أن ينبثق عن الّتخّصص الذي تفرضھ حّتمّية ا�خضوع إ�� سوق الشغل؟ أي  ا

 كيف يمكن أن نصف هذا اإل�سان ا�جديد الذي صنعھ التعليم العا�� �� ضرب من صناعة املستقبل؟

 ا: واألّمي ثانویّ   الّتخّصص بین العمی المعرفّي -4

وأسئلتھ املتباينة، يمكننا    د لإل�سا�ّي أة فيما رصدناه من و تھ خاصّ هذا ا�خلل الذي ما فتئنا نقف ع�� هنا 

 
ّ
   �بوّي تأّولھ وفق املفهوم ال�

ّ
ة اد ملا �� الوضعيّ ر�ف إلدغار موران "لع�ى املعر�� �� استضافة إ�� لغة الضّ الط

 من تماثل حّد التطابق. �عّدد موران سبع أنواع من الع�ى املعر�� فيش�� إ�� ما �عرف بتغييب 
ّ

رط  �عليم الش

�ائن ف��يائي و�يولو�� ونف�ىي وثقا��   عليم املعاصر ألّن اإل�سان بالنسبة إ�� هذا الفيلسوف"�� التّ   اإل�سا�ي

   عليم ا�حّق فالتّ ،  واجتما�� وتار���
ّ
ّل أ�عاد اإل�سا�ي و�ّن افتقر إ�� �عد من  بالن

ُ
منا �

ّ
سبة إليھ هو الذي �عل

نا �سقط �� ش�ل من أش�ال الع�ي املعر��ّ   اإل�سا�ّي هذه األ�عاد باعتبار أّن  
ّ
. و�ذلك فإّن  �ائن مركب. فإن

ھ البص�� لتخّصصھ الّد الّتخّصص يقود إ�� إ�سان �عا�ي من ضرب مخصوص من الع�ى املعر��ّ 
ّ
قيق ��  . إن

 املقابل الضّ 
ّ
 سبة لأل�عاد اإل�سانية األخرى. ر�ر بالن

ا  هذا  مثل  استتبعات  موران  إدغار  الّس يكشف  أو  املعر��ّ �خلل  الع�ي   �� تحميل    قوط  من  ش�ل   ��

ل الّس عليمية. فيكتب "إّن �جز الرّ ة إ�� نظمنا التّ املسؤوليّ 
ّ
 ؤ�ة العمياء عن تمث

ّ
ب ال�وكبي�ن هو  ياق واملرك

 .  1"الذي يجعل �ل واحد غ�� واع وغ�� مسؤول تماما 
ّ

�ل من الع�ى املعر�� ينجّر عنھ  بما �ع�ي أن هذا الش

ا التّ غياب  لنظمنا  واملسؤولية. فكيف  الو��  إ��ما  لإل�سان.  األساسية  إنتاج  ملؤهالت   �� تتوّرط  أن  عليمية 

عليمية نقدا صارما يوقف هذا الن�يف  عقوال غ�� واعية وغ�� مسؤولة؟ ألم يحن الوقت لنقد أنظمتنا التّ 

إلحراجات ال�ي وقف عندها  رف. فاظري الصّ اإل�سا�ي؟ يبدو أّن نقد إدغار موران ليس من قبل النقد النّ 

 خاصة م��ا ا�عدام الو�� وغياب املسؤوليّ 
ّ

لقى �عليما  يالذي    باب العر�ّي ة أعراض يمكن أن �عاي��ا �� الش

رّ 
ّ
ر ��   ف الفكرّي عاليا وصل حّد االنخراط �� التط

ّ
من جهة والبحث عن املصا�ح املادية ا�خاصة دون الّتفك

األّمة. هذا ما يمكن أن يفّسر ع�� سبيل الذكر أزمة ما �عرف ب�جرة  مسؤولية هذه الكفاءات تجاه الوطن أو  

 األدمغة. 

��   آالن دونو من جهتھ يرصد استتبعات الّتخّصص من خالل مفهوم أك�� جدال �عيدنا إ�� األمّية بما 

 
ّ
� املعرفة  ��ا بل إ�الب املتخّصص ال يفتقد إ�� املعرفة �� عموميّ مصط�ح يرادف املفتقد للمعرفة، غ�� أن الط

مفهوم  تحت  منضو�ا  املتخّصص  من  يجعل  دونو  آالن  إّن  املعاصر.  اإل�سان  ��ا 
ّ
يتطل ال�ي  األّمي    "الشاملة 

رف معاصر من األّمي�ن. فما  ظ . واملث�� �� هذا املفهوم أّن دونو يحدثنا عن  the secondary illiterate"  ثانو�ا
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عليم العا��  والكتابة. إّن األّمي املعاصر من يتخّرج من مؤسسات التّ عاد األّمي �� عصرنا من يجهل القراءة  

ة أمام األّمي املتعلم أو األّمي الثانوي الذي �عرفھ آالن دونو ��ذا  الّداعمة للّتخّصص الفائق. إّ��ا ملفارقة حادّ 

 
ّ

رفھ هذه إ��  �ل "إّن هذا اإل�سان ا�جديد، هو �خص م�ّون من معارف عملّية، من دون أن تقوده معاالش

ھ العارف   .1"مساءلة ما �ستند إليھ من ر�ائز إيديولوجية 
ّ
إحراج ليس بالهّ�ن، أمام هذا اإل�سان ا�جديد. إن

�� مجالھ واملاهر عمليا غ�� أّن مهارتھ �� تخّصصھ ال ينفي افتقاره إ�� الفكر النقدي و��� التشّبع بالقضايا  

تزايد �سق  و ، تنامي العنف �� العالم ية الراهنة م��ا ما هو سيا�ىيّ ة العميقة إ�� اإلش�االت اإل�ساناإل�سانيّ 

هّم م��ا الّس و   ،اإلرهاب
ُ
ل الّتع�� الذي يحكمنا؟  ؤال األعمق "من نحن؟" ما امل

ّ
ة ال�ي يمكن أن نضطلع ��ا �� ظ

 أي مستقبل �س�� إ�� صناعتھ؟

 إذن الع�ى املعر�� وألمّ  
ّ
عليم العا�� �� إعداد اإل�سان بما هو  مفاهيم تف�ح فشل التّ   ي ثانو�ا ما�� إال

العيش هو أن �عيش    2"،�عليم ا�حياة بيان لتغي�� ال��بية�ائن ال يتقن فّن العيش كما �عرفھ إدغار موران ��  

   ممشا�ل حيا��  ون يواجه  أفرادا
ّ

  نا، أن �عيش أيضا �� انتمائمإ�� أم��  ون ن ينتمن�خصية، أن �عيش مواط ال�

عليم العا�� االعتناء ��ا وتكريسها �� ضرب من اإلعداد إ�� ُم�جة  ه األ�عاد �ان ع�� التّ �ل هذ  3،إ�� اإل�سا�ي

   يئاروسو شل  4إيميلا�حياة. فالعيش واإلعداد لها �انت منذ كتاب  
ّ
 ما يتعل

ّ
�بية. ألم يّدون روسو مخاطبا  ق بال�

مھ فّن 
ّ
العيش منذ والدتھ إ�� زواجھ من صو��" العيش هو املهنة    هذا الطفل املف��ض الذي أنذر لھ كتابا �عل

مك إّياها
ّ
سة �عليمية �علمنا فّن العيش  فأي تخّصص �علمنا كيف ن�ون إ�سانا؟ وأين مؤّس   .ال�ي أر�د أن أعل

ها �سوق الشغل؟ 
ّ
 اليوم �عد ما ارتبطت �ل

عليم ألّن العيش كما �عرفھ  التّ ات بوصلة  حرجة تكشف عمق األزمة و�ش�� إ�� ضياع إحداثيّ م�ا أسئلة  إ�ّ  

ر�ة واملهارات ال�ي ع�� �ل  غ�� أن مثل هذه املغامرة تحتاج إ�� الكث�� من الّد   ،5"إدغار موران "هو مغامرة
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همية صدر سنة-  2
ٔ
ن الّتوصل إلى حّل   2014كـتاب في التربية بالغ اال

ٔ
ساسية للمجتمع الفرنسي ليعتبر ا

ٔ
يعيد التفكير في المشاكل اال

و فّن الحياة. بالنسبة له التربية
ٔ
 بمراجعة المناهج التعليمية، ساعيا بذلك إلى جعل التعليم ينخرط فيما ُيعرف بفّن العيش ا

ٔ
  ناجع يبدا

ن نعتني بسؤال العيش في برامجنا  ليةاالستقال على 
ٔ
صبح لزاما علينا ا

ٔ
والحرية تندرج ضمن هذا الضرب الشمولي من التعليم. لقد ا

نظر 
ٔ
لفية الثالثة. لقد ّتم ترجمة الكـتاب إلى اللغة العربية. ا

ٔ
خالقية التي يسجلها قرن اال

ٔ
زمات اإلنسانية واال

ٔ
 التعليمية بعد اال

 .2016الحياة بيان لتغيير التربية، ترجمة الطاهر بن يحي، بيروت، منشورات ضفاف،موران(إدغار)، تعليم  

3-Morin (Edgar), Enseigner à vivre manifeste pour changer l’éducation, p .15. 

و في التربية كـتاب الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو صدر سنة -  4
ٔ
فيلسوف  ويتضمن الكـتاب النظرة الفلسفية ل 1762إيميل ا

ّن الفساد الذي شابه يعود إلى المجتمع، لذلك يقترح  االجتماعيالعقد  
ٔ
حول اإلنسان والمجتمع معتبرا "اإلنسان خّير بطبعه" غير ا

نذاك لما فيه من تجاوز للتعليم الذي تشرف عليه الكنيسة، ولّعل هذا ما حدا إلى حرق  
ٓ
إصالحا تربويا ثوريا بالنسبة إلى فرنسا ا

ول
ٔ
مام العامة. تضمن الكـتاب ستة كـتب بمثابة الفصول لتوضيح مراحل تربية الطفل إيميل إلى حّد زواجه وتندرج  النسخة اال

ٔ
ى منه ا

نظر: 
ٔ
 نظرية روسو هذه فيما يعرف بالفلسفة الطبيعية للتربية ا

و تربية الطفل من المهد إلى الرشد، ترجمة نظمي لوقا، القاهرة، الشركة ال روسو -
ٔ
عربية للطباعة (جون جاك)، إيميل ا

 . 1958والنشر،

5- Morin, Enseigner à vivre manifeste pour changer l’éducation,p15. 
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التّ  الوا��  املستو�ات  اإل�سان  ذاك  أجل  من  ف��ا  االنخراط  فمؤّس ئاملس و عليمية  التّ ول.  العا��  سات  عليم 

 
ُ
 ا�حالية كما أشار آالن دونو "ت

ّ
ع كال

ّ
 ة وال�ليّ من ا�حقول املعرفيّ  قط

ّ
قق تخّصصية  ات والط

ُ
لبة وا�خ��اء إ�� ش

لبة وألعضاء هيئة الّتدريس باال��حاب إ�� تلك اإلقطاعّيات املفروضة ذاتيّ 
ّ
ا و�همال  صغ��ة. إّ��ا �سمح للط

   .1"األسئلة األك�� إ�حاحا، أخالقيا وسياسيا وثقافيا
ّ

 ،ج�ن� ما تمنع املتخرّ يق �قق الفائقة الضّ وهذه الش

 من العيش ألّ��م منعزلون معرفيا.  ،عليم العا��من التّ 

 مّما ال ر�ب فيھ أّن تداعيات الّتخّصص وحتمية ارتباط التّ  
ّ

غل تتباين من دولة إ�� أخرى،  عليم �سوق الش

 
ّ
نا �عيش �� مجتمعات متحّولة ومختلفة وهو ما يدفعنا إ�� الت

ّ
عليمية  ظم التّ ساؤل عن إحراجات هذه النّ ألن

ول ساهم ��عليم العا�� �� هذه الّد . فهل التّ �يع العر�ّي �� الدول العر�ية خاصة م��ا ال�ي عاشت ما ُ�عرف بالرّ 

ظم؟ كشف حجم خلل هذه النّ  نمو أزهار الر�يع أم أّن الر�يع العر�ّي 

الّتخصص وشّر التطرف في الدول العربیة:  -5

يكتب آالن دونو "لقد وصلنا إ�� درجة ا�حمولة القصوى: صار الطر�ق نحو تحقيق الفكر مسدودا. لقد   

تراكمية اإلنتاجية وما يصاح��ا من عمليات  �عة 
ّ
الن �لفنا كث��ا، حينما    2".انتصرت  االنتصار  أّن هذا  غ�� 

 
ّ

 ال تفهم: بمع�ى عقوال تفتقد ص حجم اإلخالالت ال�ي أحد��ا نظام التخّصص الفائق، لقد أنتج عقوال��خ

اإل�سانيّ  املسائل  استيعاب  طاقة  ونقد  إ��  العوملة  مسألة  مثل  املعاصرة  الفكر�ة  واإلحراجات  الك��ى،  ة 

 شة، لكن يبقى الّس ة املتوّح الرأسماليّ 
ّ
نسبة إلينا من نحن؟ مسألة الهو�ة املفقودة �� �ل نظمنا  ؤال األهم بال

   إ��جات  أوكد ا�حا  عليمية. أليس منالتّ 
ّ
 م أن يجيب عن سؤال هو�ّ �ل متعل

ّ
كيف لھ أن يص�� �� العالم  تھ و�ال

؟ أي خطر يمكن أن �ع��ضنا و�رامجنا التعليمية تفتقد إ�� ؤال اإل�سا�ّي مختاال بتخّصصھ فاقدا ملع�ى الّس 

 سؤال الهو�ة؟ 

 
ّ
ھ �خطأ فادح أّن نز�

ّ
،دون أن ننقد فراغهم الفكرّي  �ن �� صمت رهيبي�ن الثانو�ّ ي تخّرج املز�د من األمّ إن

 
ّ
الظ تنامي   �� اكتشفناه  الذي  األمر  الدي�يّ ذات  والتطّرف  اإلرهابية  النّ واهر  إلزامية  فّجرت  صدمة  قد. 

لت أساسا �� تورط الكفاءات العلمية �� التّ واملراجعة ل�ل ال��امج التّ 
ّ
طرف الفكري وسقوطها  عليمية، وتمث

 
ّ
حافة العر�ية والعاملية  مة. فاألرقام واإلحصائيات ال�ي تكشف ع��ا الّ� �� فخاخ ا�جماعات اإلرهابية املنظ

و�سية �� مقال �عنوان" أر�عون باملائة من املهندس�ن واألطباء �� مرمى  حافة التّ ة، هاهنا �ستوقفنا الّ� عمفز 

 "اإلرهاب 
ّ
التطّرف، ليعلن املستشار  قا�� ال��يطا�ي أجرى جملة من البحوث حول ظاهرة  . كما أّن املركز الث

 الثقا�� مارتن روز ما يقارب النّ 
ّ

رق األوسط وشمال إفر�قيا  صف من ا�جهادي�ن تم تجنيدهم �� منطقة الش

األستاذ نا�� جلول  و�سية  دد رأي أستاذ �� ا�جامعة التّ وقد انتقينا �� ذات الصّ   .3"عليم العا�� من خر��� التّ 

خر��� ا�جامعات من    "دم�جة"ية أثبتت تمكن الشب�ات االرهابية من  راسات العاملحيث يقّر أن ُجّل الّد 
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ّ
�ل أّولها  العلمية  التّ االختصاصات  الهندسة  يات  أو   يقنية 

ّ
الط طلبة  فأيمن  ل��ا  املتم��ين  من  هم 

ّ
ل

ُ
و� ب 

معليفكيف لنا أّن نتأّول هذا اإلر�اك ا�حاصل ب�ن التّ   .1الظواهري طبيب وجل قيادات القاعدة من املهند�ىي

 العا�� والفراغ الفكري؟ 

عليم العا�� ال�ي لم �ع�ن بالعقل حّق عناية و�ال كيف  هو يقي�ي أّن ا�خلل واقع �� برامج مؤسسات التّ   ما 

ة �� بمثابة اليد العاملة  خب أن تحتضن �ل هذا التطّرف؟ انّصب هّم التعليم ع�� إنتاج كفاءات مهنيّ للنّ 

لها لالندماج �� سوق الشغل وتناسينا ضرورة تأم�ن �عض من  ة تؤّه عمليّ ة و ال�ي تمتلك اقتدرات تقنيّ   اهرةامل

 
ّ

ال�ي تخوّ الش ل لهم ممارسة األ�سنة �سالسة أي أن ي�ون الطالب جامعا أل�عاد  روط اإل�سانية والهوو�ة 

 
ّ

م ي نظاة اعتمدت ع�� تب�ّ ول العر�يّ ة وأّن الّد غل خاصّ متعددة ال تقتصر ع�� ما هو تق�ي مرتبط �سوق الش

 
ّ
 �علي�ي غ�� مت�امل بالن

ّ
عب العلمية ال�ي أهملت أّمهات القضايا اإل�سانية ولم تحرص ع�� إدراج  سبة إ�� الش

ن إليھ آالن دونو حيث ينقد ا�جامعة قائالمهارات الفهم والـتّ 
ّ
 أو�ل ضمن ال��امج الرسمية. ذات ا�خلل تفط

أّ��ا مس�ونة ��اجس قابلّية خّر�ج��ا   ة بجعل  لالنخراط �� سوق العمل، فإّن ا�جامعة ال تبدو مهتمّ "رغم 

أّي  طبيعة  يفهمون  والطب  الناس  اإلدارة،  الهندسة،  عدا  فيما  وذلك  ف��ا  املعرفية  ا�حقول  هكذا    2".من 

النّ  ال��اغماتيّ صعقتنا  النّ ظرة  لنكتشف هول  ة  لها  امتحان  أول   �� ا�جامعية  �� مؤسساتنا  املتمركزة  فعية 

نا قد أتقنا صناعة املستقبل أو اإلعداد لھ من خالل التخّصص و إنتاج النّ ال�ارثة و 
ّ
خبنحن الذين ظّننا أن

التّ  القائم ع��  النظام  هذا  مساءلة  ترفض  ذا�ي، ف�ي  نقد  �ل  بنبذ  قامت  قد  النخب  ��يرلكن "جامعات 

للنّ   ،3"الذا�ي تدعيما  املعرفة"  "اقتصاد  تخدم  ة 
ّ
دق أك��  تخّصصات  إنتاج  االقتصاديّ لتواصل  ةفعية 

 
ّ

غل. واستجابة لسوق الش

الخاتمة:  -6

القول    �عيد  أن  املفيد  ملن  ھ 
ّ
النّ إإن املوّج ّن  التّ قد  إ��  صناعة  ھ  أسميناه  ما  تحت  ينضوي  العا��  عليم 

 عليم. والنّ التّ   املستقبل باعتبارها من مهامّ 
ّ
�خيص وتحديد الهنات ال�ي من شأ��ا أن تقود  قد سبيل إ�� الت

عليم العا�� الّتنبھ من حتمية االرتباط �سوق الشغل،  ��ا لذلك ع�� التّ وجب الّتيقظ م��ا أو تجنّ إ�� مزالق  

نا  
ّ
ارتباط أفرز التخّصص الفائق واقتصاد املعرفة وما انجّر عنھ من إخالالت �� التفك�� واالنتماء وا�حال أن

 
ّ
ق�ي واإل�سا�يملوازنة ب�ن الهو�ة وال�ونية، التّ نايا انحتاج إ�� �عليم �عّزز �� أجيالنا البقاء و�درّ��م ع�� الث

مؤسسات  والنّ  لها  تخضع  ال�ي  لالل��مات  دقيقة  بمراجعات  إال  ممكنا  ي�ون  ال  االتزان  هذا  والقيم.  جاعة 

مة �ىيء من    ،ة إ�� النظم الغر�يةدريس ساعية بذلك قطع التبعيّ التعليم العا�� وال��امج ال�ي تنتق��ا للتّ 
ّ
ھ ث

ّ
ألن

كـثر من الشاهد المسيهلي(ها-  1
ٔ
طباء في مرمى اإلرهاب، الشروق، 40دية)، ا

ٔ
19بالمائة من المتورطين طلبة مهندسون، ا

كـتوبر
ٔ
 . 2014ا

143-142المرجع نفسه، ص - 2

 . 88دونو، نظام التفاهة، ص - 3
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القيم وا�خصوصيات ا�جتمعية ال�ي الّبد من �عز�زها �� ضرب مّما ُ�عرف من تأم�ن األمن الثقا�� ا�خاص  

 بنا.  
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Sociology of leisure and recreation in Morocco: 

Concept and characteristics 
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 المغرب:   والترویح في  سوسیولوجیا الوقت الحر

 المفهوم والخصائص  

 
 

 : صملخّ ال

�و�ح كمنجز غ�� مسبوق ل�حداثة، و�انتصار ال  
ّ
�� ا�حضارة املعاصرة أصبح ينظر إ�� الوقت ا�حّر أو ال�

رجعة فيھ لثقافة الّتحرّر و�عالء لقيم�ي ا�حّر�ة واالستقاللية الفردية، وتخليص الفاعل من استيالب العمل  

ام أّ��ا منصهرة �� بنيان منظومة اإلنتاج  وطا�عھ غ�� اإل�سا�ي. لك��ا حّر�ة خادعة واستقاللية سطحية، ما د

�و�ح من أجل اإلنتاج و�عادة اإلنتاج  
ّ
�و�ح وجهان لعملة واحدة: ال�

ّ
غل وال�

ّ
واالس��الك الرأسمالية، حيث الش

ثنائّيات   حولھ  الغر�ية  املعرفة  أنتجت  حيث  ا�حّر،  الوقت  حول  والّتق��ي  للبحث  كموضوع  املغرب،   ��

وايديولوجية  عرقية  تقليد/حداثة.    مركز�ة  التضاد  حول  تدور  الّسوسيولوجيا  ��  عقيمة  اق��حت  املقابل 

�و�ح ليدمج أ�شطة وعالقات  
ّ
ات واآلخر، �� خضّمھ يّتم توسيع مفهوم ال�

ّ
الوطنية منظورا نقديا تجاه الذ

 وطقوس وممارسات �ستوعب وتتجاوز تلك املعضالت. 

 . ا�حداثة-ليد التق-الشغل -ال��و�ح ـ  -الوقت ا�حر �لمات مفاتيح: 

Abstract: 

In contemporary civilization, leisure or recreation has come to be seen as an 

unprecedented achievement of modernity, and as an irreversible victory for the culture 

of liberation, and promotion the values of freedom and individual autonomy, and ridding 

the actor of the alienation of work and its inhuman character. But it is deceptive 

freedom and superficial autonomy, as long as it is fused into the structure of the 

capitalist production and consumption system, where work and recreation are two 

sides of the same change: recreation for production and reproduction. In Morocco, as 

a subject of research and investigation about leisure, Western knowledge about it has 

produced ethnocentric binaries and a sterile ideology revolving around the antithesis 

of tradition/modernity. Otherwise, National Sociology proposed a critical perspective 

towards the self and the other, in the midst of which the concept of recreation is 

expanded to incorporate activities, relationships, rituals and practices that 

accommodate and transcend these dilemmas. 

Key words: Leisure – Recreation – work – traditoin – modernity 

عصام العدوني. أ  
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 مقدمة: ال  -1

� �� �و��ا حضارة
ّ

�فيھ، فقد    إن إحدى أبرز سمات ا�حضارة املعاصرة تتج�
ّ
�و�ح وال�

ّ
الوقت ا�حّر أو ال�

هو �� حياة األفراد  شهدت ا�جتمعات ا�حديثة منذ عدة  
ّ
عب والل

ّ
عقود تزايد مظاهر ال��فيھ والتسلية والل

والشغل   للمهنة  ا�خّصص  الزمن  انخفاض  مقابل  لها  ا�خّصص  الّزم�ي  ا�حّ��  حجم  وتزايد  وا�جماعات، 

��  واألعمال املرتبطة بقضاء ا�حاجيات الف��يولوجية اليومّية �الّنوم واأل�ل وامللبس والتنقل... ويعزى ذلك إ

�و�ح  
ّ
التطّور الّتكنولو�� امل��ايد، وتصاعد املطالب االجتماعية والّنقابية الّ�ي أصبحت تو�� أهّمية م��ايدة لل�

غل، وتطالب بتخفيض ساعات العمل األسبوعية أو اليومية.
ّ

وأصبح ا�حق �� الّراحة أو "ا�حق   بدال من الش

ية، مّما أّدى إ�� تنامي الو�� املد�ي والقانو�ي  �� الكسل" والّتعطل عن العمل من حقوق اإل�سان األساس 

ات ورفاهي��ا  
ّ

رائح العمر�ة واالجتماعية واملهنية بأهّمية الوقت ا�حّر �� تحقيق الذ
ّ

لدى األفراد من �ل الش

�و�ح �� املواثيق الدوليةانھ و�عز�ز استقاللي��ا وتأكيد فرداني��ا، لدرجة 
ّ
 .1تّم إدراج ا�حق �� ال�

عومل متعّددة �� انبثاق منظومات قيمّية وقانونّية وثقافّية وايديولوجّية جديدة �ستوعب  وقد ساهمت  

سلية واملتعة، نذكر م��ا: 
ّ
�فيھ والت

ّ
 مفاهيم الفردنة واالستقاللية وا�حّر�ة والّتطوع وا�ّجانية وال�

وا واإلنتاج  العمل  لعالقات  والّتق�ي  االجتما��  الّتنظيم  من  جديدة  أش�ال  ظهور  سم��ا  ـ  الس��الك، 

 األساسية بروز الّصناعة كنشاط اقتصادي محوري.  

ـ �غ�� جدول االستعمال الّزم�ي ا�خّصص للّزمن االجتما�� بتقليص ساعات العمل األسبوعّية والّز�ادة  

 �� أوقات الفراغ والعطالة. 

ج وتقنيات متطّورة، سلكية  الّنطاق للبنيات الّتحتية للوقت ا�حّر من وسائل وآليات و�رام  واسعـ االنتشار  

 والسلكية ورقمية والك��ونية.

وأسفار   ورحالت  ومسارح  وأن��نت  وسينما  تلفاز  من  �ف��ية 
ّ
ال� وأدوا��ا  ا�جماه��ّية  قافة 

ّ
الث �عميم  ـ 

 وسياحة، وغ��ها.  

وخلفيات   وظائفھ  وما  وااليديولوجّية؟  الفكرّ�ة  حمولتھ   �� وما  ا�حّر؟  الوقت  مفهوم  �ع�ي  فماذا 

 وما خصائصھ واش�الّياتھ �� ا�جتمع املغر�ي؟ مالھ؟استع

 

وقات الفراغ، والسيما في  24تنص المادة  -1
ٔ
من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان على ما يلي:" لكل شخص الحق في الراحة، وفي ا

جر".
ٔ
 تحديد معقول لساعات العمل وفي عطالت دورية با

ول/ديسمبر  16في  تؤكد الفقرة (د) من المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية المؤرخ*
ٔ
كانون اال

طراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكـفل على   1966
ٔ
ما يلي: تعترف الدول اال

 .... .الخصوص:

ة عن
ٔ
جر، وكذلك المكافا

ٔ
وقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، واالجازات الدورية المدفوعة اال

ٔ
يام   (د) االستراحة وا

ٔ
ا

 العطل الرسمية. 
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 : وخصائصه   مفهوم الوقت الحّر -2

القول   العمل املدفوع عليھ أجرا"إيمكن  تبّقى من الوقت �عد  ، فالوقت ا�حّر  1ّن الوقت ا�حّر هو "ما 

غل املؤّدى عنھ �اإلجارة. إّن الوقت ا�حّر يتّم �عر�فھ سلبيا كمقابل لوقت  
ّ

يتحّدد بالعالقة العكسّية مع الش

العمل، فما تبقى من الوقت الذي ال �شمل الشغل واإلنتاج هو عكسيا وقت حّر أو وقت فراغ. إّن الوقت  

غل، فما تبّقى من ا�حّ�� الّزم�ي ا�حّر من حيث الّتحديد الّزم�ي هو �ل وقت يتبّق 
ّ

ى للفرد �عد االن��اء من الش

غل واإلنتاج �عت�� وقتا محّررا يمكن اس��الكھ �� مجاالت غ�� العمل وهذ السمة أساسية  
ّ

الذي ال �شمل الش

ھ    ال�� هذا التعر�ف، إذ  
ّ
 أن

ّ
يمكن ا�حديث عن وقت حر �� وضعية اجتماعية تتم�� بالعطالة والبطالة. إال

خّصص �ختلف الواجبات والوظائف االجتماعية  ا� مكن توسيع هذا الّتعر�ف ليشمل أيضا الوقت غ��  ي

ملزما   نفسھ  الفرد  يجد  ال�ي  والّروحية  مختلف  بواألخالقية   �� االجتماعية  وضعيتھ  من  انطالقا  أدا��ا 

 
ّ
سلية  املؤسسات وسياقات فعلھ. حيث تصبح أ�شطة الوقت ا�حّر مجموع مواقف وممارسات ال�

ّ
�فيھ والت

املهنية والقيود االجتماعية،  االل��امات  والّ�ي ال تخضع ملنطق  ا�حرّ�ة،  ب�امل  األفراد  ينجزها  ال�ي  اإلرادية 

سواء �انت أسر�ة أو اقتصادية أو سياسية أو روحية. إّن الوقت ا�حّر ��ذا املع�ى " هو مجموع االهتمامات  

سلية، سواء من أجل الّ�ي يمكن للفرد أن ينخرط ف��ا طوعا، سو 
ّ
اء من أجل االس��خاء، سواء من أجل الت

وعية، أو قدرتھ اإلبداعّية ا�حّرة �عد أن ي�ون  كتطو�ر معلوماتھ أو تدر�بھ الغ�ّ�ي،  
ّ
مشاركتھ االجتماعية الط

 .2قد تحّرر من ال��اماتھ املهنية والعائلية واالجتماعية"

ال والّسمات  ا�خصائص  من  العديد  ا�حّر  االجتماعية  وللوقت  األ�شطة  من  غ��ه  عن  ��ا  يتمّ��  �ي 

الالنفعية أو الالمباالة واملتعة والفردية. فالوقت  و واملمارسات الثقافية، و��خصها ديماز�دي �� أر�ع: التحّرر 

شاط الذي يمارسھ الفرد ب�امل حّر�تھ ويعّ�� عن محض اختياره، حيث يتحّرر من جميع  
ّ
ا�حّر هو ذلك الن

قيود االجتماعية، وال ��دف إ�� تحقيق أي منفعة سواء �انت اقتصادية أو مالية أو أخالقية، االكراهات وال

إ�� تحقيق متعة   ھ ��دف 
ّ
أن الر�ح وا�خسارة، كما  �� منطق ا�حساب العقال�ي، حساب  فنشاطھ ال يدخل 

خ��ي. 
ّ

اتية �� تفّرده ال�
ّ

خص وتلبية رغباتھ الذ
ّ

 ال�

متعّددة،   ف�ي  وظائفھ  بخصوص  ف�ي أّما  خصية. 
ّ

ال� وتنمية  �فيھ، 
ّ
ال� االس��خاء،  ثالث:   �� يحصرها 

تنمية   االس��خاء،  سلية، 
ّ
والت ذة 

ّ
الل عن  والبحث  (املتعة  واالجتماعّية  الّنفسية  الوظائف  من   

ّ
كال �شمل 

واملعرفّية   االجتما��)  االندماج  و�عز�ز  االجتما��،  الّرابط  تنمية  اتية، 
ّ

الذ ا�خ��ات  وتطو�ر  خصية 
ّ

ال�

 ر القدرات الفكرّ�ة، واملهارات والكفاءات).  (تطو�

�� الّسوسيولوجيا الغر�ّية يرتكز ع�� عنصر�ن أساسيّ�ن: األّول ك�ّي/تق�ي يحيل  إّن �عر�ف الوقت ا�حّر 

إ�� ا�حّ�� الّزم�ي أو الوقت املتبّقي من الّزمن اليومي أو األسبو��، و��� تنظيم وضبط الوقت وتدب�� الّزمن  

كيفي/معيارّي   فهو  ا�ي 
ّ
الث أّما  والّتوقع؛  وا�حساب  والّتدب��  للمنطق  خاضعة  األ�شطة  بصورة  يتضّمن 

 

 281، ص 2006، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2ـ معن خليل العمر،" معجم علم االجتماع المعاصر"، ط 1

2- Dumazedier. J « Vers une Civilisation du Loisirs », Ed Seuils, 1962, P 29 
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ا�ي 
ّ

الذ البعد  ع��  ز 
ّ

يرك ي 
ّ

الذ القي�ّي  ا�ع 
ّ
الط ع��  �شّدد  كما  الفرد،  يمارسها  ال�ي  االلزامية  غ��  واملواقف 

 والّتحر�ري الستعماالتھ.  

واملواسم   الفصول  بتوا��  املرتبط  بي�� 
ّ
الط الّزمن  با�حسبان  األخذ  يّتم  ال  املعا�ي،  هذه  من  انطالقا 

  �� عمل، وحيث  واألعياد، خاّصة 
ّ
الال ب�ن زمن العمل وزمن  الّتداخل  الّ�ي �شهد ع��  التقليدّية  ا�جتمعات 

بيعية والبيئّية تحّتم ع�� ا�جماعات اعتماد تنظيم معّ�ن للوقت والّزمن �ستجيب لضرورات  
ّ
السّياقات الط

ھ ال �ع�� االهتمام ألّي �شاط وممارسة، سواء �ان فردّيا أو جماعّيا،  
ّ
يقوم بھ فرد أو جماعة  العيش. كما أن

رفية أو اإلكراه أو القسر أو االل��ام أو مجاراة العادة أو بدافع أخال�ّ� 
ّ
مة، تحت ضغط الظ

ّ
أو هيئة منظ

شاط يحتوي �� سر�انھ واشتغالھ ممارسات وأ�شطة وطقوس ومواقف ترو�حّية  
ّ
ودي�ّي، حّ�ى ولو �ان ذلك الن

هتمامھ ما �عرفھ ا�جتمعات الّتقليدّية من أ�شطة ماّدية ورمزّ�ة  أو لهوّ�ة أو فرجوّ�ة. فهو يق��ي من دائرة ا

 مستقيم، وحيث يتداخل البعد الّتق�ي واالجتما�� والّدي�ي  
ّ
عمل ع�� خط

ّ
تتّم�� بتواصل وقت العمل والال

�و���.
ّ
ا�ي وال�

ّ
   والذ

ھ وصفي ـتعمي�ي ال �ع�� اهتماما كب��ا للواقع الع
ّ
ي�ي �� �عّدده وتّنوعھ و�� كما يأخذ ع�� هذا الّتعر�ف أن

ھ أحادي ا�جانب يط�� عليھ  
ّ
اختالف األوضاع االقتصادّية والّسوسيوثقافّية داخل ا�جتمع الواحد؛ كما أن

ھ يفصل الوقت ا�حّر �وقت غ�� منتج عن الوقت املنتج، وقت العمل  
ّ
أن املنظور االقتصادي ا�حض، أي 

ي يمكن تكميمھ وقياسھ. وال
ّ

ا�حّر    �� الوقتيو�� أهّمية للوظائف املتعّددة ا�خفية وال�امنة    املؤّدى عنة والذ

يخ��لها   و�يديولوجية  وثقافية  وسياسية  وانتاجية  اقتصادية  بتشكيالت  املعّرفة  اليوم  مجتمعات  داخل 

 .La Civilisation technicienne(1( مفهوم ا�حضارة الّتقنية 

� داخل  لألفراد  حّر  وقت  تخصيص  أّن  إذن  املؤكد  بواسطة  من  محّددة  رأسمالية  اجتماعية  شكيالت 

قافة االس��الكية  
ّ
بقية وهيمنة الث

ّ
الّتطو�ر املستمر لقوى اإلنتاج واالستثمار، و�سيادة عالقات اإلنتاج الط

لب، وال ينفصل عن بقّية العوامل  
ّ
العوملية، هو أّوال وقبل �ل ��يء، �شاط منتج خاضع ملنطق العرض والط

غل وا
ّ

�جهد واالستثمار...إّن أ�شطة الوقت ا�حّر ال�ي تقّدم نفسها نظر�ا �أ�شطة غ�� ذات  اإلنتاجية �الش

يتّم إعادة تكييفها مع �سق  �� �� الواقع أ�شطة اس��الكية  وأوقات للفراغ والكسل،    oisiveمردود وعاطلة 

م ادغار  حسب  ا�حّر  الوقت  إّن  والفائدة.  والّر�ح  ا�حساب  خالل  من  ليس  إنتا��/اس��ال�ي مقاس  واران" 

  .2حصر�ا وقت للراحة، لالس��خاء ولالنتعاش، و�نما هو إم�انية ل�حصول ع�� حياة اس��الكية"

غل  
ّ

فمن الّزاو�ة الّنفعية، ت�ون املردودية أك�� حينما يتّم االستغالل املزدوج لقّوة العمل سواء �� زمن الش

شغل الذي �ساوي زمن الّتعو�ض والّتكييف الذه�
ّ
اقة  أو زمن الال

ّ
ي واإلعداد الّنف��ي للعّمال وتصر�ف الط

صور،  ثقافة،  خدمات،  (سلع،  إنتاجها  يتّم  ال�ي  والرمز�ة  املادية  ا�خ��ات  �سو�ق  أّن  ذلك  الّسلبية، 

م انتاجھ ومراكمة الفوائض املادية  
ّ
معلومات...) يقت��ي تخصيص وقت فراغ �اف ح�ى يّتم اس��الك ما ت

 

1 - Freidman. G, "Le travail en miettes", Ed Gallimard, Paris, 1957 

2 -Morin. E " L'esprit du Temps", Ed Grasset, 1975. P 77  
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لية قبول األسس املادية والفكر�ة ال�ي يقوم عل��ا الّنظام االجتما��. هكذا  وكذا الّرمز�ة من خالل �سهيل عم

"يتّم �سديد ضر�ت�ن بحجرة واحدة: إّن األج�� ي�ون سعيدا بتلّقيھ تحت مظهر الهبة أو ا�خدمة "ا�ّجانية"  

السابق"  �� منھ  ان��اعھ  تم  الوهمية1ما  الّسعادة  هذه  إّن  ماركس.  بتعب��  القيمة  فائض  أي   ،    �� لة 
ّ
املتمث

االستفادة من وقت حّر مّجا�ي غ�� ر��� ترو��� �� إحدى وسائل ترسيخ وشرعنة الّنظام االستغال�� �� و��  

   املس��لك�ن و�عادة انتاجھ.

ضمن هذه الّرؤ�ة �شتغل الوقت ا�حّر �إيديولوجيا إلعادة إنتاج شروط العمل اإل�سا�ي، حيث �شتغل 

لتقّبل االستغالل خاّصة أمام   الّنف��ي  ال�ي تالزمھ ع�� اإلعداد  والّتعب��ية  �ف��ية 
ّ
وال� الّتحرر�ة  ا�خصائص 

ية املادية واإليديولوجية للّرأسمالية  ا�عدام أّية إم�انية للقيام �شغل حّر حقيقي ومنفصل عّما تفرضھ البن

و��   إرادتھ  و�محض  بنفسھ  والّتثقيفي  �في�ي 
ّ
ال� �شاطھ  باختيار  الفرد  قيام  إم�انية  عدم  أي  العوملية، 

رات خارجية (اجتماعية، ثقافية، سياسية...). فالّسينما كنشاط ترفي�ي �� صناعة  
ّ
استقالل تام عن أّية مؤث

 
ّ

يء يقال عن املسرح واملوسيقى والفنون، بل ح�ى االن��نت والعاب الفيديو ال  رأسمالية بامتياز، ونفس ال��

و�املصا�ح   االجتما��  سق 
ّ
بالن مطبوعا  يبقى  فرديا  اختيارا  األو��  للوهلة  يبدو  فما  قبض��ا.  من  تفلت 

باس و 
ّ
وق والفن  االقتصادية والسياسية واأليديولوجية للفئات املهيمنة. إّن االذواق الفردية �� املأ�ل والل

ّ
الذ

بي�� جيدا  ذلك  و�ح  كما  الرمز�ة  والّصراعات  االجتماعية  الّرهانات  تخ��قها  �فيھ 
ّ
وال� واملوسيقى  بخ 

ّ
 والط

 . 2بورديو، أي تخ��قها صراعات إنتاج الّرموز واملعا�ي وااللقاب واملمارسات

ھ �سمح من 
ّ
ألن الّرأسمال،  إنتاج  منھ إلعادة  ا�حّر هو شرط ال مناص  الوقت  الّناحية االقتصادية    إّن 

املعاناة   عن  بالّتنفيس  الّنفسية  الّناحية  ومن  لب؛ 
ّ
والط العرض  قاعدة  ضمن  إنتاجھ  تّم  ما  باس��الك 

قافة  
ّ
الث مضام�ن  تمر�ر  من  انطالقا  واإلجماع  الهيمنة  بتحقيق  اإليديولوجية  الّناحية  ومن  واالستغالل؛ 

ع. ذلك أّن أي حقل اجتما�� ل�ي �شتغل �ش�ل طبي��  ا�جماه��ية الّرأسمالية كثقافة شرعية يقبلها ا�جمي

اصة كعالقة قّوة وسيطرة، وأن يخلق لدى فاعليھ عن طر�ق الّرمز وااليديولوجيا  
ّ

يلزمھ أن ينفي حقيقتھ ا�خ

االعتقاد الوه�ي ب�ون حقيقتھ �� تلك ال�ي ينتجها باستمرار عن نفسھ وأّن ش�لھ و�نيتھ وس��ورتھ �� نتاج  

وأ داخل  لتصّرفا��م  ا�ختلفة  يضفو��ا ع�� ممارسا��م  ال�ي  املعا�ي  نتاج  و�الّتا��  ا�حّرة،  وارادا��م  فعالهم 

�و�حية.  
ّ
قافة ا�جماه��ية وأ�شط��ا ال�

ّ
 فضاءاتھ وأوضاعھ، وهذا األمر ينطبق ع�� فضاء الث

األ  والعقل  ل�حداثة  املالزمة  للمراقبة  ومعممة  جديدة  أنظمة  تثبيت  التّ فأمام  وأمام  الّتق�ي دا�ي،  طور 

املنظومة   داخل  اإل�سان  �جن  وأمام  واألجساد،  واملشاعر  بالعقول  والّتالعب  الّتحكم  ألجهزة  الكب�� 

والنسق، فإن هذا اإل�سان "ذو البعد الواحد" ع�� حد وصف هر�رت ماركيوز، لن تبقى أمامھ من مخارج  

ھ فضاء الوقت ا�حّر، نفسية وذهنية عدا تفريغ احباطاتھ واست��اماتھ �� مجال آخر �عيد  
ّ
عن مصدره: إن

وال�ي  وا�حياة  العمل   �� املعاصر  اإل�سان  اشباعات  ال  تجاه  اتية 
ّ

الذ اإلجابة  فهو  شغل. 
ّ
والال الفراغ  وقت 

 

1 -Baudrillard, J « La société de la consommation, ses mythes, ses structures », Paris, Ed Denoêl, 1970 

(Réédition in Folio 1986), P253.  

 Bourdieu.P " La Distinction" Critique sociale du jugement, Paris, Ed Minuit,1979 ـ 2
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باملكننة والروتنة والتجز  املتمّ��  الّرأسمالية  للمنشئة  العقال�ي والب��وقراطي  الّتنظيم  دها 
ّ
والتقسيم    ئ يول

 1والتشيؤ
ّ
قافة ا�جماه��ية  إ. إّن هذه الال

ّ
صال والث

ّ
�و�جية لإلعالم واالت

ّ
شباعات تتعّزز بواسطة السلطة ال�

قافية ال�ي �عمل ع�� تز�يف و�سليع واستالب والّتالعب با�حاجيات والّرغبات اإل�سانية األك��  
ّ
والصناعة الث

 خصوصية وحميمية.  

الغا  �� يدر�ان  اللذان  والعمل  ا�حّر  الوقت  لفظ  إّن  متقابلت�ن باختصار،  ثنائيت�ن  ش�ل  ع��  لب 

ومتعارضت�ن، من األجدر إدراكهما وتأو�لهما ع�� أ��ما وجهان �حقيقة واحدة: إ��ا حقيقة التسلية من أجل  

 اإلنتاج و�عادة اإلنتاج �� مجتمعات اس��الكية.  

 شکاالت الوقت الحّر والّترویح في الحقل الّسوسیولوجي المغربي: إ مواضیع و  -3

للمجتمعا الوقت  خالفا  سوسيولوجيا  مبحث  استقالل  عقود  منذ  شهدت  ال�ي  الغر�ية،  الّصناعية  ت 

بتعر�فها،   مرتبطة  ّجمة  صعو�ات  تواجھ  تزال  ما  املغر�ية  نظ����ا  فإّن  عامة،  الّسوسيولوجيا  عن  ا�حّر 

الّدراسات   ندرة  عليھ  �شهد  الواقع  وهذا  مستقل.  كحقل  لها 
ّ
و�تش� اال�ستمولو��  و�وضعها  بمنا�جها 

بحاث �� هذا املوضوع، حيث ��جل عبد الفتاح الز�ن " أن مسألة الوقت واألزمنة االجتماعية غائبة  واأل 

أعداد �عض    �� املشتّتة  الّدراسات  إذا ما استثنينا �عض  باملغرب  العلوم اإل�سانية واالجتماعية   �� تماما 

ھ ينب�� تدارك هذا التأ2الّدور�ات او نزر �س�� من األبحاث"
ّ
 أن

ّ
ر املعر�� فهما ودراسة وتحليال، وذلك  . إال

ّ
خ

وال�ي   وا�جاالت،  املنا��  �ّل   �� املعاصر  املغر�ي  ا�جتمع  تخ��ق  أصبحت  ال�ي  املتسارعة  التغ��ات  ملواكبة 

من الّتفك�� والعمل غ�� مسبوقة وحاملة لبذور �شكيل   ثقافية جديدة، وأش�اال  ابدأت تفرز تدر�جيا أنماط

جاهات الفردية واملطالب االجتماعية  حقول وفضاءات جديدة من  
ّ
املمارسات االجتماعية والّسلو�ات واالت

سلية.  
ّ
�و�ح والت

ّ
قافية ال�ي �ستوعب مفاهيم الوقت ا�حّر وال�

ّ
 والث

وتجدر اإلشارة ا�� أّن هذه الّسوسيولوجيا ال�ي تحاول بناء اش�الي��ا ا�خاّصة وموضوعها املتمّ�� ورهانا��ا  

لصي تبقى  ورهانا��ا  الّنوعية،  واملن�جية  الّنظر�ة  و�اش�اليا��ا  عمومي��ا   �� الوطنية  بالّسوسيولوجيا  قة 

وتجاه   أّوال،  ات 
ّ

الذ تجاه  نقدية  كسوسيولوجيا  جوهرها   �� تتحّدد  وال�ي  وااليديولوجية،  الّسياسية 

ر  
ّ
نظ كما  ثانيا،  الغر�ية  عات�لاالّسوسيولوجيا  ع��  ملقّية  وآخرون،  ا�خطي�ي  الكب��  عبد  استكمال  �ا  قها 

ات" املثقلة بإرث املا��ي و�عتاقة بنياتھ  
ّ

الّتحر�ر الفع�� للوطن واإل�سان من سطوة "اآلخر" ومن وهم "الذ

ب املوسومة  ا�خطي�ي  الكب��  رت دعوة عبد 
ّ
أط لقد  ا�خطوط  ـاملادية والفكر�ة.  إ�� حّد ما  املزدوج"  بالنقد   "

�ل سوسيولوجيا الوقت ا�حّر  العر�ضة للمسار الذي ستأخذه الّسوسيولوجيا املغر 
ّ

�ية؛ وتبعا لذلك ستتش

محاور��ا   عل��ا  تفرضها  وميدانّية  نظرّ�ة  إش�االت  مواجهة  خالل  من  املعر��  حقلها  بناء   �� �و�ح 
ّ
وال�

 للّسوسيولوجيا الغر�ّية باألساس وال�ي يمكن ت�خيصها �� ثالث ثنائّيات متقابلة:  

 

1 -Freidman. G, Op.cit, P 191  

 عبد الفتاح الزين، " في سوسيولوجيا الوقت الحر: اإلشكالية ووضعية البحث بالمغرب" على الرابط التالي:-ـ 2

https://abdelfattahezzine.wordpress.com 
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ٔ
 عصام العدوني .  ا
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ثنائیّة التّقلید/الحداثة: -3-1
ورات الفكر�ة والعلمية والصناعية والسياسية ال�ي شهد��ا أورو�ا ابتداء من القرن  تحت تأث�� ال

ّ
بزغ  15ث

و�� متعا�� �ساوي ب�ن تقّدم الغرب و��ضتھ وصدقّية حضارتھ ومنظوم��ا القيمية �العقالنية والعلمانية  

القرن   سوسيولوجيا  كّرست  لقد  والديمقراطية.  ا  18والفردانية   �� حديثا  لة 
ّ
املماثلة  املتش� نفس  ألخرى 

ت  �ن املتوّحش�ونفس ا�خطاطة الّتصور�ة، فحينما واجهت "األها��" أو "األ�خاص الطّيب
ّ
ن" سرعان ما تخل

عن علمي��ا وموضوعي��ا، وانقلبت إ�� إيديولوجيا عرقية �عيد إنتاج األح�ام املسبقة وال�ليشهات ا�جاهزة.  

والعل العقلية  بفتوحا��ا  مزهّوة  ا�حداثة  من  إّن  متجا�س  كنظام  العالم  لشعوب  نفسها  ستقّدم  مية 

مات ال�ي ال مجال لدحضها، أو الّتنكر لها، ف�ي الفضيلة وقد تجّسدت �� العالم األر��ي، 
ّ
ا�حقائق واملسل

م الّتقدم الّتار��� الذي يلزم صعوده من طرف �ّل األجناس  
ّ
الّتار�خ، و�� سل و�� ا�حّر�ة وقد تحّققت �� 

لكمال والّرفاه. البشر�ة لبلوغ ا

ات" بقيت الّسوسيولوجيا �� بدايا��ا مشروعا  
ّ

و�ش�ل عام وتحت تأث�� نزعة " الّتمركز الغر�ي حول الذ

ارتبط باالستعمار و�مشروع "الّ��دئة" وانتجت "آخرا" بدائيا ومتوّحشا. ففي املغرب أنتجت املعرفة    هيمنيا

ريعة،    ب�ن  ال�ولونيالية �عارضا وهميا ب�ن العرب وال��بر،
ّ

الّسيبة وحاولت  �الد  ا�خزن و ب�ن بالد  العرف والش

تا م تأسيس قطيعة وانفصال تاّم ب�ن �شكيلت�ن سوسيو ثقافيت�ن  
ّ
تجا�ست�ن ملئات الّسن�ن إ�� أن اكتشف  ظل

نتج��ا هذه املعرفة عن ال��بري  أ. يرى عبد هللا حمودي أّن الّصورة ال�ي  الفكر ال�ولونيا�� تنافرهما املف��ض

ات"، "العنف والّضراوة"
ّ

جاعة"، "حّب امللذ
ّ

" إّن �ّل ال��ابرة حسب الضابط   ،تنحصر �� " الفورسية"، "ال�

صور   1جوستينار هللا  ع��  ملشيئة  �ستسلمون  امللوك"،"  وعود   �� كث��ا  يثقون  "ال  �حّر���م"،  "عاشقون  تھ 

. و�ذلك هم األقرب إ�� ا�جنس الّروما�ي األورو�ي وهم األك�� استعداد لقبول  2و�ص��ون ع�� ما يصي��م"

حول أهل فاس    أّما صورة العر�ي املسلم فستخ��ل �� االستبداد وا�حافظة، ففي كتا��ما  ا�حداثة وقيمها.

�ستنتج اإلخوان طاروا أّن " الفا��ي (ساكن مدينة فاس العر�قة بحضار��ا العر�ية اإلسالمية) تفاخري: يحب  

سلوكھ االجتما�� يتمّ�� بالّتقليد وا�حافظة ورفض الّتجديد �� �ّل ا�جاالت بدءا    ، وأّن 3استعراض ثروتھ"

والعالقات األسر�ة وا�جنسية، وصوال إ�� االحتفاالت واألفراح واملتع. يقوالن   باملعامالت املدنية واالجتماعية

أن 
ّ

بالنسبة ل�ّل ��يء فإّن الفا��ي �� هذا الصدد "كث�� من الّرفاهية، ابت�ار منعدم. �� املعمار، كما هو الش

 كـتابا عن القايد الطيب الكندافي:جوستينار هو ضابط ومنتدب ارتباط ومستشرق كـتاب  - 1

Justinard, L " Un Grand Chef Berbère, Le Caid Goundafi", Atlantides, Casablanca, 1951 

عبد هللا حمودي " الشيخ والمريد، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة" ترجمة عبد المجيد جحفة، دار   - 2

 . 415ص   ،2000توبقال للنشر، 

3 - Tharaud Jérome et Jean « Fès ou les Bourgeois de l’Islam » Réédition, Ed. Marsam, Rabat 2002, p 19 
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بع الّتقليد"
ّ
، و�ضيفان �� موضع آخر" �ّل ��يء يجب أن يح��م القاعدة حّ�ى الرغبات، وال ��يء يجب أن  1يت

 . 2ي�ون موضع تجديد أو ابت�ار"

املا��ي  من  ا�جاهزة  الّنمطية  األح�ام  من  سواها  وما  والّتطور�ة  العرقية  أصبحت  إذ  اليوم،  أّما 

الغر�ية  االستعماري  الفكر�ة  االنتاجات  �عض   �� األش�ال  من  �ش�ل  حّية  مازالت  تجلّيا��ا  �عض  فإّن   ،

�عض   االنقسامية،  والّتنمية،  الّتحديث  الّتار�خ" ودخول عصر  (سوسيولوجيا  "��اية  ك  الّرائجة  املقوالت 

السياسية"...   بم"اللي��الية  �شتغل  عاملي  امتداد  ذات  بحثية  جاهات 
ّ
ات هناك  زالت  بع  فال 

ّ
وتت مماثل  نطق 

مهّمة   من  وتجعل  مطلقة،  شمولية  مبادئ  م��ما  لتجعل  ي��الية 
ّ
والل العوملة  من  �ع��  إذ  مشا��ا:  مسارا 

ر�ن واملستشرق�ن واملعّمر�ن وجماعات املنمّي�ن واجبا  
ّ

استكمال الّرسالة" الّنبيلة" ال�ي رسمها أسالفها املبش

ق األمر بواجب موا
ّ
يتعل بإلغاء  "علميا" و"إ�سانيا".  الهوّ�ة،  ية، بم�ح وم�خ 

ّ
الّتقاليد والعادات ا�حل جهة 

ا�حّق �� االختالف ومحاصرتھ �� الفضاءات واألوضاع واملواقف ال�ي يتمظهر ف��ا. باختصار، �س�� شأ��ا  

إ�� قانون �و�ي،  ا�خاّص  نموذج ميتاق��يقي، ومنطقها  إ��  ا�خاّص  تار�خها  إ�� إعالء  شأن خطابات أخرى 

تجر�د  واختيارا  " تّد��  ف�ي  و�ا�جملة  اقتصادية.  حتمية  أو  قدر�ة  إ��  ا�خاّصة  الّتنمو�ة  ��ا 

 . 3الفكرة...وتجسيدها غ�� املشروط"

هذه   خلف  ال�امنة  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  الّرهانات  كب��  بيق�ن  ن��هن  أن  يمكن  بداهة، 

�� عن خلفيا��ا االتنومركز�ة، و�ذ
ّ

لك �ساهم �� ت��ير وشرعنة العالقات الّتحكمية  الصورة ال�ي تأ�ى التخ

مت�ا� غ��  تبادل  استغالل،  والشعوب (سيطرة،  والدول  األمم  الثقافة  �ب�ن  أمركة، عوملة  ثقا��،  تنميط   ،

 ا�جماه��ية واالتصالية...).  

ي ثم 
ّ
ن، إّن نقد هذه ا�خطابات من طرف الّسوسيولوجيا الوطنية ال �ع�ي ضرورة الّدفاع عن الغ��ية بأ

أو االستغالل الّسيا��ي ل�حّق �� االختالف أو ح�ى إعادة إضفاء قيمة تفاخر�ة ع�� أ�سقة �� التفك�� والعمل  

منغمسة �� الّتخلف والّرجعية. فإذا �انت املنطلقات سليمة وتحظى بإجماع واسع: نمو غ�� مت�ا��، اختالف  

��... فإّن الّنتائج املستخلصة م��ا تبقى غ��  األنظمة االجتماعية والسياسية والثقافية، تخلف تكنولو�� كب

منطقية ومّز�فة ومغلّفة بااليديولوجيا �� كال ا�حالت�ن. فمن جانب الغرب فإن وصم اآلخر بالبدائية، ورّد  

منذ   املثبتة  والّتبعية  الّسيطرة  عالقات  وتحييد  وثقافية،  عرقية  سي�ولوجية،  عوامل  إ��  الّتخلف 

الكيانات    �� وسائلھ  االستعمارات  و�لغاء  كينونتھ،  ومحو  اآلخر  اخ��ال  إرادة  �ساطة  ب�ّل  �ع�ي  الّتا�عة، 

ا�خاصة لعقلنة وأ�سنة العالم؛ باختصار نفي ابداعيتھ ا�خاّصة. أّما من جهة اآلخر، فإّن حصر الّصراع �� 

ية ورفض فضائل العلم والعقل والّتقني
ّ
قا�� الهو�ا�ي، وتمجيد الذات والقيم ا�حل

ّ
ة يف��ي �� األخ��  �عده الث

  إ�� ت��ير ا�جهل والتخلف واالستبداد.

 

1- Ibid, p 19  

2 - Ibid, p 51 

3 -Baudrillard. J, « Violence de la mondialisation » In Le Monde Diplomatique, Novembre 2002, P 18 
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نفس   األخرى   �� الغر�ية، عكست  الّسوسيولوجيا  باعتبارها قسما من  ا�حّر  الوقت  إّن سوسيولوجيا 

 الّصور وا�خطاطات الفكر�ة، حيث بقيت موسومة بالّتعارض ب�ن تصّور�ن ومفهوم�ن أل�شطة الوقت ا�حّر:  

حول  يدور  تقليدي  �ستجيب    األول  حديث  ا�ي 
ّ
والث والعالم؛  لل�ون  والّدي�ي  االي�ولو��  الّتقسيم 

ملقتضيات الّتنظيم العل�ي والّتق�ي لوقت العمل وال��فيھ. لقد امّتد الّتعارض ليشمل مفهوم الّزمن ذاتھ،  

ا�ي ماّدي، عقال�ي و�رومي�ي. 
ّ
 فاألول مقّدس، دائري، تكراري ورتيب؛ والث

بة وان
ّ

وال�ي �ش�� إ�� ذلك الّتمازج    تقالية باملع�ى الذي حّدده بول باس�ون �املغرب،و�� مجتمعات مرك

املغر�ي   ا�جتمع  يبدو  املغر�ي، حيث  لل�ائن  هنية والّسي�ولوجية 
ّ

والذ البنيات االجتماعية  �اكب داخل 
ّ
وال�

ال�ي تجعلھ يتأرجح ب�ن مشروع�ن مجتمعّي�ن متناقض�ن،   Entre Deux  كمجتمع يجّسد وضعية "املا ب�ن"،

. و�ش�ل أك�� تحديدا ب�ن االنخراط �� ا�حداثة ب�ل حموال��ا أو االنكفاء  1ب�ن وضعّيت�ن رمز�ت�ن متنافست�ن

ل الفاعلية التار�خية؛ 
ّ
د أّن العالقة مع الوقت  ع�� تصورات هو�اتية �عط

ّ
فإّن املالحظة الّسوسيولوجية تؤك

 �ستجيب لهذا ال��اكب، حيث تتأرجح ب�ن االستمرار�ة والقطيعة ب�ن الّ�جل التقليدي وا�حديث، ب�ن  ا�حّر 

عقال�ي والعقال�ي، ب�ن ا�جما�� والذا�ي... ف�ي تحمل مالمح الّنمط األّول كما تأخذ  
ّ
املقّدس والّزم�ي، ب�ن الال

والّتداخل الّتعا�ش  من  أش�ال  إطار   �� الثا�ي  الّنمط  من    بم�ّونات  جديدة  أش�ال  إقحام  إّن  السلس�ن. 

الّتنظيم االقتصادي واالجتما��، و�ش�ل أك�� تحديدا انبثاق بنينة رأسمالية حديثة للعمل وتدب�� الّزمن،  

وما يرتبط ��ا من إدخال تصّورات عقالنية وفردانية لتنظيم وتدب�� الوقت ا�حّر، أّدى إ�� مزاحمة التّصورات  

ية
ّ
ا�حل أو  والعائلية    الّتقليدية  والقرابية  والز�ونية  العصبو�ة  الّتقليدية  الوالءات  بمنطق  �شتغل  ال�ي 

سلو�اتھ   و��  املغر�ي  اإل�سان  و��   �� الّنمطان  يتعا�ش  لذلك  إقبارها.  إ��  تنت�ي  أن  دون  لكن  وغ��ها، 

يتم أخرى  أحيان  و��  تقليدية،  وأخرى  ا�حّر  للوقت  حديثة  أ�شطة  ب�ن  يزاوج  نجده  حيث  ل  ومواقفھ، 
ّ
ث

 و�مارس أ�شطة ترف��ية تتضمن دالالت حديثة وتقليدية معا. 

ات تجد صعو�ات �� استيعاب بنية ا�جتمعات االنتقالية  
ّ

إّن الّسوسيولوجيا الغر�ية املتمركزة حول الذ

ھ لم ينج
ّ
 أن

ّ
سيج ا�جتم��، إال

ّ
ھ رغم اقتحام الّتحديث للن

ّ
بة وا�جتمعات غ�� الغر�ية عموما، حيث أن

ّ
ح واملرك

(األش�ال   الّسوسيولوجيا  هذه  داخل  إقصاءه  تّم  ما  فإن  و�النتيجة  والسلو�ات.  العقليات   �� ر 
ّ

التجذ  ��

�ف��ية املندرجة �� الطقوس ا�جماعية) سرعان ما سيطفو إ��  
ّ
التقليدية للعمل والوقت ا�حّر، األ�شطة ال�

   فراد وا�جماعات.الّسطح، ليعلن عن نفسھ كم�ّون أسا��ي �� الّتصور واملمارسة لدى األ 

  �� بانخراطها  ال�ي  املغر�ية،  الّسوسيولوجيا  املوقف اال�ستمولو�� والّنظري ستتداركها   �� غرة 
ّ
الث هذه 

�عر�ف    �� وا�جماعية  الّتقليدية  لألش�ال  واالعتبار  األهلية  إعادة   �� الفضل  لها  سي�ون  معاكس،  مسار 

 

1 - Molino. J. «Notes critiques sur la culture au Maghreb», in «Nouveaux enjeux culturels au Maghreb », 

C.R.E.S.M, 1986, P35. 
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ت ا�حّر �� قلب ممارسات تقليدية (ك"العشوي"،  وتصّور وممارسة الوقت ا�حّر؛ وهكذا ستّؤكد وجود الوق 

 ، "طقس ا�حمام التقليدي"، "ز�ارة األضرحة واملواسم"، "حفالت عاشوراء"....). 1"دارت"

إّن وحدات اجتماعية أّولية مثل األسرة وا�ج��ان وال�� وجماعات األقران، وفضاءات عمومية مش��كة  

ياتھ، لذلك من الضروري الّتخ��  مثل ا�حّمام والضر�ح والّسوق والّزاو�ة ست
ّ
صبح ا�حاضنة األساسية لتجل

نائية املصطنعة تقليد/حداثة، واألخذ باملقار�ة املوضوعية للواقعة السوسيولوجية كما �� �� تبني��ا  
ّ
عن الث

��ها. 
ّ
 وتوزا��ا و�غ

 ثنائیة الجماعة / الفرد:  -3-2
بيعة واإلرادة  لقد تّمت مماثلة ا�حداثة �� الو�� الغر�ي �انتصار للفرد وا

ّ
لعقل ع�� قوان�ن الّتار�خ والط

��  2اإللهية األمام  نحو  طفرة  بمثابة  �انت  ا�حديثة  ا�حضارة   �� ا�حّر  الوقت  أهمية  اكتشاف  فإّن  لذلك   .

ة وكغاية �� حّد ذاتھ. و�دي�ي ضمن هذا التعر�ف أّن يّتم الّتفك��  
ّ
مسلسل إعادة االعتبار للفرد كقيمة مستقل

�� الغر�ية ال�ي لم تنجز حداث��ا ولم تنخرط �� تيارها، بمنطق تطّوري، غ�� تار��� بمقتضاه  �� ا�جتمعات غ

مجتمعات   إّ��ا  ف��ا.  للفرد  م�ان  ال  هوليستية،  شمولية  تار�خّية  ال  كيانات  بمثابة  ا�جتمعات  تلك  تصبح 

الّسيادة  )La Horde(القطيع   حيث  ا�جزء،  ضّد  ال�ّل  مجتمعات  اآل��،  والّتضامن  ع��  ،  ل�جماعة  ية 
ّ
ال�ل

ع�� سبيل املثال،    الفرد، ل�جهل ع�� املنطق، إ��ا العقلية قبل املنطقية كما تجّسدت �� أعمال ليفي برول

وال�ي قّسمت الفكر البشري إ�� عقال�ي منطقي تجّسده العقلية االورو�ية وال عقال�ي قبل منطقي يجّسده  

 لفكر الغي�ي، وان��ت إ�� إقامة قطيعة ا�ستمولوجية بي��ما. ال�ائن غ�� األورو�ي، �ائن ال�حر وا�خرافة وا

قافية  
ّ
والث ا�حضار�ة  البيئات  �ّل   �� نفس��ما  لم �ستطيعا فرض  الفردية والعقالنية  أّن قيم�ي  �حيح 

أّن هناك   بالقول  با�جازفة  لكن ذلك ال �سمح  الغرب،   �� والّدرجة مثلما فعلت  واملضمون  �ل 
ّ

الش بنفس 

شكيلت�ن، بل يمكن اإلقرار بتواجدهما و�ساك��ما أو ح�ى تصارعهما �� البنية الواحدة.    قطيعة ب�ن هات�ن
ّ
الت

سيج ا�جتم�� سواء �� ا�حاضر أو �� املا��ي البعيد. إّن العنصر الفردي �ان  
ّ
باختصار، بحضورهما �� الن

� مواقف وسلو�ات األفراد  حاضرا �� البنيات القبلية قبل االستعمار�ة، والعقلنة وا�حّر�ة يمكن تلّمسهما �

فضاء  �� ومحصورة  وضمنية،  هامشّية  األغلب   �� �انت  أّ��ا   
ّ
إال هذه  ا وتفاعال��م،  أّن  ورغم  معّينة.  ت 

والّنقاشات   الدولتية  الّسياسية  االختيارات   �� أساسية  م�انة  عقود  منذ  تحتّل  أصبحت  امللفوظات 

قافية والّسلو�ات واملو 
ّ
تعب��ات الث

ّ
اقف، فإن األمر لم يصل إ�� درجة الفردانية الغر�ية وال  االيديولوجية وال

الّتقليدية   االجتماعية  األطر  ثقل  من  التحّرر  فالزال  ا�جذري.  العقال�ي  املوقف  تبّ�ي  درجة  �ا�جماعة  -إ�� 

ات واملطالبة بالّتفرد وعقلنة التّ -واالتنية والقبيلة والّزاو�ة
ّ

� وغ�� ناجز. كما أّن الّتعب�� عن الذ
ّ

صورات  غ�� ك�

تواجه سلطية  هوالسلو�ات 
ّ
والت الفكري  واال�غالق  ا�جماعة  سلطة  أبرزها  البنيوّ�ة  العوائق  من  جملة  ما 

 

1 -Bouziane. B" Les relations sociales comme forme de loisirs", in « Sur la Ville Maghrébine » Revue de la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Dhar El Marhaz- Fès, N° 9, 1994  

2 -Touraine. A « Le retour de l’acteur », Fayard, 1984 
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ة ا�حقول االجتماعية، بدءا من الّتصوف إ�� ا�حقل السيا��ي  
ّ
كخطاطة ثقافية غ�� واعية �سّر�ت إ�� �اف

هوامش و�عب��ات للفردانية والتحّرر  . لكن مع ذلك فإن الديناميات االجتماعية أصبحت تفرز  1واالجتما��

والقيم العقالنية. ففي الّسياقات واملواقف ال�ي يتوافق ف��ا منطق ا�جماعة مع منطق الّتفرد، فإّن الفاعل 

البنية، حيث �شتغل هابيتوس ا�حقل   �� إطار نفس  الّسي�ولوجية واالجتماعية  يلّ�ي حاجياتھ  االجتما�� 

بات ا�جماعة �ش�ل �سمح للّتفرد أن يطفو إ��  الذي يتموقع فيھ الفعل الفردي  
ّ
�� تناغم وتكّيف مع متطل

املاّدية   القدرة  ا�جماعة  تمتلك  حينما  ھ 
ّ
أن  

ّ
إال ملمارس��ا.  م�انا  تجد  أن  اتية 

ّ
الذ والّتعب��ات  الّسطح 

جاه كبح �عب��اتھ وانتظاراتھ، م
ّ
دة أوضاعا  وااليديولوجية ع�� الهيمنة، فإّ��ا تفرض منطقها ع�� الفرد �� ات

ّ
ول

للمراجعة   وا�خاضعة  تة 
ّ
املؤق الّتوافقية،  ا�حلول  ت��ز  األحوال  أحسن  و��  ومتعارضة،  رة 

ّ
متوت وسياقات 

إّن �عر�ف وتصّور الوقت ا�حّر   الّتمرد والّرفض. باختصار،  ت��ز مواقف وسلو�ات  املستمّرة، و�� أسو��ا 

 ومنطق ا�جموعات االجتماعية وسلطا��ا.  ره�ن بطبيعة العالقات القائمة ب�ن اس��اتيجيات األفراد  

حاضرت سلطية 
ّ
والت ا�جماعة  �انت  رت�و�ذا 

ّ
ومؤث �شهدها  �ن  ال�ي  الّتحوالت  رغم  املغر�ي،  ا�جتمع   �� ن 

اإلنتاج   و�عادة  ا�جماعة   �� الفرد  إ�� حّد ذو�ان  فإّن ذلك ال يصل  والقي�ي،  اقتصادي  السوسيو  سيج 
ّ
الن

سلطية، "خطا
ّ
يخ واملر�د". إذ هناك هوامش وفضاءات ومجاالت النبثاق الوقت  ال�امل ل�خطاطة الت

ّ
طة الش

�ف��ية املمارسة �ش�ل فردي و�غايات ذاتية. 
ّ
 ا�حّر، أي إم�انيات ل��وز املمارسات واأل�شطة ال�

يوم، لكّن تأث��ا��ا تتباين حسب األوساط االجتماعية    �عدإّن املالحظ هو أّن أمكنة الفردانية تتوّسع يوما  

قافية و كذا الّنوع االجتما��... فإذا �انت فضاءات    �جالية وحسب الّتقسيمات العمر�ةوا
ّ
واملستو�ات الث

قد    الفردنة وثقافية  اجتماعية  واكراهات  قيود  دون  ا�حّر  الوقت  أ�شطة  بممارسة  للرجال  �سمح  ال�ي 

امل ل�جنس  سبة 
ّ
بالن نفسھ  ليس  األمر  فإّن  األخ��ة،  العقود  خالل  كث��ا  هيمنة  توّسعت  تبدو  حيث  ث، 

ّ
ؤن

ر ع��  
ّ
ا�جماعة البطر�ركية ع�� مستوى مؤّسسة األسرة و الّزواج و عالقات النوع بادية للعيان أك��، وتؤث

الّتقسيم ا�جن��ي لألدوار والعمل و تدب�� الّزمن والوقت واأل�شطة املرتبطة ��ا، سواء �انت إنتاجية نفعية  

 أو ترف��ية غ�� نفعية.  

 المقدس/المدنس:ثنائیة  -3-3
العلمية الوضعية من جهة،   ب�ن  الغر�ي  الفلسفي  الفكر  التّضاد الذي �ان �سم  إنتاج  مّرة أخرى �عاد 

منذ   بر�قها  ملع  ال�ي  الّتحديث  سوسيولوجيا  إّن  أخرى.  جهة  الّدينية من  ـ  والّ�حر�ة  املنطقية  قبل  والّروح 

الّزمن والوقت تقيم فصال تاّما ب�ن نمط�ن: األّول خمسينيات القرن املا��ي �انت �� تناولها ملوضوع تدب��  

تنتظم   إطاره  و��  وا�حسا�ي  العقال�ي  ال��ومي�ي،  للمنطق  وخاضع  الّدهري  أو  س 
ّ
املد� بال�جل  مرتبط 

طبيعة   فذو  ا�ي 
ّ
الث أّما  صرف.  عقالنية  مادية  مقتضيات  حسب  ا�حّر  والوقت  العمل  جاهات 

ّ
وات سلو�ات 

األ �ّل  تحال  خاللھ  من  فوق  مقّدسة  ما  ص��ورات  إ��  �ف��ية 
ّ
ال� أو  االجتماعية  أو  اإلنتاجية  سواء  �شطة 

 

ـ عبد هللا حمودي " الشيخ والمريد، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة" ترجمة عبد المجيد جحفة، دار   1 

 2000توبقال للنشر، 



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)278( 

ق األمر بمعتقدات احيائية بدائية  
ّ
قافات، سواء �عل

ّ
طبيعية، و�� ذلك يتم الّتعاطي ع�� قدر املساواة ب�ن الث

ا�
ّ
ي بحكم طغيان  أو بمنظومات عقائدية شمولية �الّديانات الّسماو�ة، ف�ان بد��يا أن يّتم إهمال ال�جل الث

�عة العلمو�ة الوضعية.
ّ
  الن

� مقابل إعالء  
ّ

مقابل هذا الّتصور االقصائي واإلدما�� �� نفس الوقت، أي الذي يرغب �� إقصاء ا�ح�

من شأن املنتوج ا�حضاري الغر�ي واعتباره نموذجا أحادّيا يجب أن يحتذى، تق��ح املقار�ة السوسيولوجية  

د وجود استمرار�ة وتبادل ب�ن الّزمن�ن املقّدس واملّد�س، الّنقدية للمجتمع املغر�ي وج
ّ

هة نظر مغايرة تؤك

الّسيا��ي  وا�جال  العل�ي  �ا�جال  علمانية  األك��  ا�جاالت  ف��ا  بما  ا�جاالت  �ّل  تخ��ق  االستمرار�ة  وهذه 

اشتغا وآليات  املقّدس  ملنطق  جّيد  استيعاب  عدم  إ��  الغر�ي  اإلهمال  هذا  ويعود  وعالقاتھ  والّتق�ي.  لھ 

محّددة   قرو�ة  ساكنة  لدى  الوقت  تدب��  أنماط  املثال  سبيل  ع��  نأخذ  فحينما  املّد�س.  مع  وتمفصالتھ 

نا نالحظ أّن  
ّ
ببساطة من طرف الّسوسيولوجيا الّتحديثية ككتلة �شر�ة مشدودة إ�� الّتقليد وا�حافظة، فإن

بة، وال ي
ّ

، 1حتوي قطيعة ب�ن زمن العمل وزمن الالعملزم��م االجتما�� ليس بالبسيط، بل ذو طبيعة مرك

�ن متداخل�ن ومتواصل�ن:  
ّ
 فهو يتمفصل حول �جل

س أو طبي�� يتمفصل حول دورة اإلنتاج الّزرا�� أو الّرعوي، ويشمل �ّل األشغال الّتقنية  
ّ
أـ �جّل مد�

املرا�� واالستثمار البشري من خالل  واملاّدية لإلنتاج الزرا�� من ��يئة واستصالح األرض والّري والبحث عن  

 قّوة العمل، وأخ��ا إنتاج ا�حاصيل و�سو�قها. 

املرتبطة   والّرمز�ة  املاّدية  األ�شطة  �جموع  صص 
ّ

ا�خ الوقت  تدب��  يتضّمن  طبي��  فوق  �جّل  بـ 

الّدينية   وا�حفالت  الّزرا��،  باإلنتاج  املرتبطة  قوس 
ّ
�الط والّدينية  ثقافية  الّسوسيو  والّز�جات  بالوظائف 

 وز�ارات املواسم واألعراس...  

الّزمن ر 
ّ
يؤث حيث  تأث��ه،  و�تلّقى  اآلخر  ع��  ر 

ّ
يؤث �جل  �ّل  والعكس    الطبي��  إّن  بي�� 

ّ
الط فوق  ما   ��

�حيح. إّن أوضاعا ماّدية من قبيل تحّسن ظروف العيش وتزايد الّنمو وارتفاع خصو�ة األرض تّؤدي جميعها  

رعية ا
ّ

قوسية واالحتفالية.إ�� �عز�ز إضفاء الش
ّ
ياتھ الط

ّ
 ملاّدية والّرمز�ة ع�� املقّدس بتجل

 نحو تجاوز الثنائیات:  -4

إّن السؤال الذي يطرح اآلن هو الّتا��: هل هناك م�ان لرصد إم�انية انبثاق الوقت ا�حّر �� إطار فرضية  

س، والفردي وا�جم��، وا�حديث وال
ّ
 تقليدي؟  الّتداخل وتبادل الّتأث�� ب�ن املقّدس واملد�

د أّن ا�جواب سي�ون قطعا باإليجاب،  
ّ

رة تؤك
ّ
إّن املالحظات الّسوسيولوجية واملعطيات الّتار�خية املتوف

بداهة، يمكن القول أّن ا�جتمع املغر�ي قبل االستعمار �أّي بلد مسلم، سيخضع فيھ تنظيم وتدب�� الوقت  

مسية املسيحية  لقواعد الّدين. فقد أ�ى اإلسالم بتنظيم جديد للوقت والزّ 
ّ

من، حيث تّم استبدال الّسنة الش
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ٔ
 عصام العدوني .  ا
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م �غي��ه، بحيث أصبح األسبوع يبتدئ من يوم الّسبت  
ّ
بالّسنة القمر�ة، كما أّن �سمية األّيام وترتي��ا الّسابق ت

إ�� غاية ا�خميس، واحتّل يوم ا�جمعة م�انة مركزّ�ة باعتباره يوم عبادة وصالة جماعية �� امل�جد، بينما 

لب �ان يوم الّسبت لل��فيھ والراحة والّتفريغ. ومن ناحية أخرى، فإّن الّزمن االجتما�� �ان منتظما  �� الغا

حول العمل اليدوي باألساس، وحول العبادة وأداء الفرائض، ونظرا ألّن اإلسالم �عت�� العمل عبادة ومكّمال  

�فيھ ست�ون محط ازداء، أل��ا تل�ي امل
ّ
هو وال�

ّ
ؤمن عن داء شعائره، "بل هناك من يرى أّن  لها، فإّن أ�شطة الل

 اسافل القوم وأرذلهم لعطال��م"
ّ
هو �ان ال يتعاطاها إال

ّ
. لكننا نميل إ�� اعتبار أّن أ�شطة الوقت  1أ�شطة الل

محددة.   شرعية  لضوابط  تخضع  ت 
ّ
ظل ممارس��ا  لكّن  اإلسالمية،  ا�جتمعات   �� لها  م�انا  وجدت  ا�حّر 

و  موجودا،  ظل  �فيھ 
ّ
الّصعيد  فال� ع��  اإلسالمية  لألخالق  يا 

ّ
�ل تخضع  �انت  وممارستھ  هامشيا  �ان  �ن 

ال�ائن   وممارسة  عيش  وأساليب  لطرق  سبة 
ّ
بالن مختلف  األمر  فإّن  ع�ي 

ّ
الش الّصعيد  ع��  بينما  املعياري؛ 

 لتدّينھ. 

ص�حا� حول  "شيبي�ا"  قر�ة  لساكنة  واالحتفا��  قو��ي 
ّ
الط الّتجمع  عن  دوفينيو  �جون  دراسة  �م، �� 

عب"
ّ
الل "الّتنشيط، وانطالق  إطار   �� يتّم  الّتجّمع  أّن هذا  إ��  ال�اتب  �ّل ما يحملھ مصط�ح  2يخلص  ، مع 

�فيھ والّتحرر من الّسلطة والّرقابة. 
ّ
عب من داللة ع�� الفرح واملزحة وال�

ّ
 الل

ال  تتفاجأفقد    �� االنخراط  �� فضاء شديد  ھ 
ّ
أن ات، 

ّ
الذ حول  املتمركزة  ا�جماعية الّسوسيولوجيا  ّروح 

فالبعض   االحتفال،"  ممارسة  أثناء  األفراد  ��ا  يتمّتع  ا�حّر�ة  من  كب��ة  درجة  ر 
ّ
تتوف للمقّدس  وا�خضوع 

عب بال�لمات، الّ��كم من �عضهم البعض، سرد  
ّ
يحضرون هنا ببساطة من أجل تبادل الكالم، من أجل الل

ا�خيالي أو  الفعلّية  املغامرات  القديمة، استحضار  �اعات 
ّ
ا�حالة من  الن �� هذه  �امال  اليوم ينصرف  إّن  ة. 

�هة العقلية، من ال��قيع ا�خيا��"
ّ
 . 3نصف ا�خيال أو ا�حلم، من الن

قا�� باملغرب ��ّجل ال�اتب  
ّ
سق الث

ّ
بيحة واأل�حية وعالق��ا بالن

ّ
و�� دراسة لعبد هللا حمودي حول الذ

اال  طقوس   �� سلية 
ّ
والت �فيھ 

ّ
وال� عب 

ّ
لل مهّمة  م�انة  "بوجلود"  وجود  كطقس  الّتقليدية  عبية 

ّ
الش حتفاالت 

قوسية تلعب أدوارا أساسية �� الّتنشئة والّتعليم والّتلق�ن وتتأطر  4و"عاشوراء"
ّ
. فإذا �انت االحتفاالت الط

الفردية   واالنتظارات  ا�حاجيات  عن  للّتعب��  ا�جال  تف�ح  ذلك  مع  فإّ��ا  وا�جمعنة،  والّدين  باملقّدس 

�فيھ، األلعاب، قلب األدوار ا�جنسية...و�� سياق آخر يرصد حسن  والدهر�ة: �الّتعب
ّ
ات، ال�

ّ
�� ا�حّر عن الذ

قوس والعادات املصاحبة ملوسم سيدي شمهروش جنوب  
ّ
رشيق نفس املالحظة، وذلك من خالل دراسة الط

 

 . 21ـ عبد الفتاح الزين، نفس المرجع، ص  1
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ھ " ال يمكن فصل فكرة املوسم عن فكرة الّسوق وعن االب��اج.
ّ
وسم  فم  مراكش، حيث يكتب مستخلصا أن

بيحة واقتسام ال�حية"
ّ

 . 1سيدي شمهروش يتضّمن العناصر الّتالية: الّسوق، والّرقص، والذ

ع�ي قصد االستحمام، �� 
ّ

ساء إ�� ا�ّحمام الش
ّ
و�مكن �عديد األمثلة �� هذا الّسياق، حيث �عت�� ذهاب الن

   Riteنفس الوقت، طقس  
ّ
مة واملقنّنة بواسطة  واحتفال. فهو يخضع �جموعة من القواعد وا�حر�ات املنظ

سلطة أخالقية وثقافية واجتماعية �� ما �سميھ الطقس، لكّنھ يمنح أيضا �حظة لالستحمام واالس��خاء  

انتاجھ   بإعادة  ف 
ّ
و�ت�ل واالستعدادات،  االجراءات  من  �سلسلة  يمّر  ھ 

ّ
فإن اجتما��  طقس  و�أّي  وال��و�ح. 

التشر�ف بفعل الّسن أو الّدين أو ا�جاه... حيث فاعلون وممثلون يحظون ��ذا    Mise en scèneو�خراجھ  

�سهرون ع�� تلقينھ وتمر�ر أهدافھ ا�خّفية والعلنية. ففي طقس ا�ّحمام الذي �شغل حّ��ا زمنيا يمتّد من  

الّسن، بمثابة ا�حلقة املركز�ة فيھ. ففي قاعة   ساء خاّصة األّمهات، وكب��ات 
ّ
الن إ�� املساء، �عت��  الّصباح 

يت ا�حلوى، االس��خاء  وأطباق  اي 
ّ

الش يّحضرن  ساء 
ّ
الن �عض  نجد  حيث  جليا،  �و��� 

ّ
ال� شاط 

ّ
الن مظهر 

قس فرصة للتحّرر  
ّ
ر الط

ّ
اصة �عاملهّن. كما يوف

ّ
و�تبادلن أطراف ا�حديث، و�تناقلن املعلومات واألخبار ا�خ

و  اجتماعية  كعالقة  ا�جنس  و�حضر  واملستم�حات،  الّنكت  يتبادلن  حيث  �ور، 
ّ

الذ رقابة  كممارسات  من 

املرح  من  جّو   �� واألنثو�ة  �ور�ة 
ّ

الذ ا�جنسية  األدوار  و�تبادلن  و�لع�ن  حدي��ّن.   �� كب��  �ش�ل  جنسية 

�فيھ. باختصار، إّن  
ّ
عب وال�

ّ
مس ب��ديد األغا�ي والّزغار�د والل

ّ
شاط أثناء غروب الش

ّ
والّ�خر�ة، و�كتمل الن

ابوهات وتفريغ الطاقات املكبوتة ل�جنس    اوثقافي   اا�حّمام يصبح فضاء اجتماعي
ّ
لتجاوز ا�حظورات والط

ت. 
ّ
 املؤن

فضاءات   ظهور  �سبب  كب��،  �ش�ل  ي��اجع  بدأ  ال��في�ي  النشاط  هذا  أّن  اليوم  نالحظ  لألسف،  لكن 

صال ا�جما�� وا�حميمية  salon de massageعصرّ�ة لالستحمام والّتدليك  
ّ
� االت

ّ
، لم �عد ت��ك مجاال لتج�

واالستحمام  والتّ  لالغتسال  فضاءات  فقط  أصبحت  العصر�ة  فا�ّحمامات  اتية. 
ّ

الذ عن  والّتعب��  لقائية 

   واالهتمام بنظافة وجمالية ا�جسد وأ�عاده االيروتيكية.

املالحظة   �انت  فإذا  ساء. 
ّ
للن سبة 

ّ
بالن خاّصة  �و�ح 

ّ
لل� فضاء  ل 

ّ
�ش� أن  يمكن  األضرحة  ز�ارة  أّن  كما 

سبة  الّسوسيولوجية ��ّجل ترا 
ّ
بالن باملقابل ال �شهد تراجعا  باملقّدس، فإّ��ا  الّرجل  جعا مضطردا لعالقة 

املقّدس   تأنيث  ظاهرة  أمام  نا 
ّ
أن القول  معها  يمكن  لدرجة  للّنظر،  ملفت  �ش�ل  حضورها  حيث  ساء، 

ّ
للن

ا ز�ارة  عالقة  هو  الورقة،  هذه   �� ��جيلھ  ��ّمنا  وما  ال�حر�ة.  الّدينيةـ  املعتقدات  مع  ألضرحة  والعالقة 

ساء أك�� الفئات ال�ي تزور ضر�ح  
ّ
ل الن

ّ
ھ ففي مدينة تار�خية كفاس تمث

ّ
�و�ح. حيث نالحظ أن

ّ
بالوقت ا�حّر وال�

قوسية من  
ّ
�فيھ. و�ذا �ان البعض يق��ي األ�شطة الّدينية والط

ّ
املو�� ادريس بحثا عن الّت�ّ�ك والعالج وال�

حي ذلك،  من  العكس  نرى  نا 
ّ
فإن ا�حّر،  الوقت  تمنح  �عر�ف  قوس 

ّ
الط هذه  فإّن  القداسة،  إ��  إضافة  ث 

س (النف��ي والفردي) و�ن بقي ع�� الهامش لكنھ موجود.  
ّ
 مساحة لتواجد املد�
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إّن   والّتعبدية.  قوسية 
ّ
والط االجتماعية  العالقات  شبكة  داخل  يا 

ّ
�ل اندماجا  يندمج  ا�حّر  الوقت  إّن 

تنقل ��  الضر�ح أو م�ان الّزاو�ة �شهد إقباال كب��ا ع�� مزار 
ّ
وا�ي يجدن �� ال

ّ
ساء الل

ّ
ه خاّصة من طرف الن

�فيھ  
ّ
قوس املرتبطة بالز�ارة... يجدن فضاء متّم��ا لل�

ّ
رحابھ وقضاء �عض األوقات �� محيطھ وممارسة الط

�وري. ففي الفضاء املنغلق لألسرة فإّن املرأة ستحاول البحث عن  
ّ

سلية والتحرر من سلطة ا�جتمع الذ
ّ
والت

–سواء �ان حقيقيا أو خياليا  -خفيف من عبء الواجبات املن�لية والّتحرّر من شرطها القسري  متّنفس للتّ 

والّتفرد (رقص، غناء، جذبة   بالتحّرر  يمنحها إحساسا  أن  ل�ّل ما من شأنھ  النف��ي  من خالل االستثمار 

إ�� املوسم ال  واأللعاب ا�جسدية، الكالم والتواصل).   وا�ي يحضرن 
ّ
الل ساء 

ّ
الن الّت�ّ�ك إّن  يبح�ن فقط عن 

ات  
ّ

سلية وتطو�ر الّروابط الوّدية وتحقيق الذ
ّ
�فيھ والت

ّ
ما كذلك يبح�ن عن ال�

ّ
وقضاء ا�حاجات والعالج، و�ن

أو   الواق��  االنفالت  سوة 
ّ
الن تحاول  قوس 

ّ
الط هذه  اليومية...وخالل  املعاناة  كنف   �� املفقود  والّتواصل 

 الوه�ي من شرطهّن االجتما��.

ه��ة ب�ن �ساء ال�ّ� الواحد أو املدينة القديمة، والذي �عرف  ويعت�� �ش 
ّ
اط تبادل الّز�ارات �عد ف��ة الظ

ب "دارت"، حسب أحد الّسوسيولوجي�ن املغار�ة بمثابة أهّم �شاط للوقت ا�حّر الذي �ان يمارس �� فضاء  

ّدة قرون، حيث �ّل يوم ما �عد فهو عادة تتداولها �ساء املدن القديمة واحيا��ا منذ ع.  1املدينة اإلسالمية

ساء بز�ارة من�ل إحدى جارا��ّن، وذلك �ش�ل دوري ع�� مدار األسبوع.  
ّ
ه��ة تقوم مجموعة من الن

ّ
الظ

ال�ي يمارسها أك�� من ثلث   أّن " العطل وأ�شطة الوقت ا�حّر  و�� سياق مشابھ، �عت�� رو��� ا�س�اليي 

اإل إ��  م��م  جزءا  تدفع  ا�حضرّ��ن  جّداملغار�ة  لألصول  العودة  وهذه  العائلة"؛  عند   " البوادي   �� قامة 

قاءات العائلية والوّدية تضاف ت�لف��ا الهز�لة
ّ
ھ باإلضافة إ�� متعة الل

ّ
واألمر نفسھ يصدق ع��    .2.مرغو�ة، ألن

ذلك،   يّؤكد  رمضان  شهر  خالل  نالحظھ  ما  فمثال  األخرى،  الّدينية  قوس 
ّ
الط لبعض  املصاحبة  األ�شطة 

مس إ��  فخالل  
ّ

هوات من طلوع الش
ّ

رب والش
ّ

هر الكر�م ي�ون املؤمن مطالبا باالمتناع عن األ�ل والش
ّ

هذا الش

عائري، حيث 
ّ

كر. لكن األمر ال يقف عند هذا البعد الش
ّ

غرو��ا، وتخصيص أك�� وقت للّتعّبد والّصالة والذ

عائر.ع�� صعيد املمارسة تظهر أعمال وأ�شطة متعّددة تخرج عن إطار ممارسة ال
ّ

إّن الّصائم وهو م��وك    ش

شاط  
ّ
الن من  �عض  استعادة  سيحاول  اليوم،  طيلة  الطعام  عن  اإلمساك  وث��ة  بواسطة  جسميا  القوى 

�فيھ والّتفريغ. وهذا ما تقف  
ّ
اقة الّنفسية خالل ف��ة املساء، وذلك بابت�ار أ�شطة متنوعة لل�

ّ
وتجديد الط

البلدان اإلسالمية،   �� أغلب  واهد 
ّ

الّسنة فإّن هذا الشهر  عليھ الش لبا�� شهور  للوث��ة االعتيادية  فخالفا 

عب. وكذلك الشأن بالنسبة  
ّ
�فيھ والل

ّ
الفضيل ��ّجل ارتفاعا م�حوظا �� أ�شطة الوقت ا�حّر والّسياحة وال�

لطقس "شعبانة" الذي يحتفل بھ املغار�ة قبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة. وهو �� مظهره احتفال بقدوم  

معتقدات  شهر   لھ 
ّ
تتخل لكن  الوالئم،  فيھ  تقام  واالقارب  لألصدقاء  أو  عائلية  تجّمعات  بإقامة  رمضان 

1 -Bouziane. B" Les relations sociales comme forme de loisirs", in «Sur la Ville Maghrébine » Revue de la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Dhar El Marhaz- Fès, N° 9, 1994 

2 -Escallier. R « De la tribu au quartier, Les solidarités dans la tourmente: l’exemple marocain» Cahiers de la 

Méditerranée, Villes et Solidarités, Vol 63: http//revel.unice.fr/cmedi/document.html ?id=9 
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سائي  
ّ
قس الن

ّ
وطقوس شعبية يتم خاللها استحضار ا�جّن والّتقّرب منھ والّت�ّ�ك بھ. وما ��ّمنا أّن هذا الط

عب  
ّ
والل الّرقص  أش�ال  مختلف  تمظهر  إ��  سر�انھ  خالل  ا�جال  يف�ح  يتجاوز  بامتياز  �ش�ل  �و�ح، 

ّ
وال�

   ا�حدود االجتماعية املتعارف عل��ا، ال سيما ا�حدود ا�جنسية وتقسيم األدوار �� مجتمع ذ�وري.

 : الخاتمة  -5

والقيم   التصّورات  وتطّور  املتنّوعة،  الّسوسيولوجية  الوقائع  ضوء   �� ھ 
ّ
أن ذكره،  سبق  مما  نخلص 

سوسي  أّن  �فيھ، 
ّ
وال� غل 

ّ
للش االجتماعية  الّنظرات  والتمثالت  من  بالّتحرر  مطالبة  ا�حّر  الوقت  ولوجيا 

س، ب�ن الفردي وا�جم��، �� إطار الّنظرة  
ّ
االقصائية ال�ي تفّضل أن تنظر إ�� العالقات ب�ن املقّدس واملد�

قوس واالحتفاالت الّتقليدية تدمج �� األخرى وتقبل  
ّ
نائية، نظرة الّتضاد والّتعارض، وترفض فكرة أن الط

ّ
الث

بني�� معينة-ا  ��  واملتعة.-بمستو�ات  �فيھ 
ّ
ال� للفرد    عنصر  يمنح  ما  �ّل  إدماج  ع��  قادرة  ف�ي  باختصار، 

 إم�انيات اإلثارة واالستعراض والّتحف�� والّتحميس.  

من  العديد   �� تجلّيھ  تنكر  وال  وال��و�ح،  ا�حّر  للوقت  الّرائج  الّتعر�ف  أهّمية  من  الّتقليل   �
ّ

تتو� وال 

ا واملواقف  املرتبطة  املمارسات  والعصر�ة  ا�حضر�ة  الفضاءات   �� خاّصة  املغر�ي،  ا�جتمع   �� لفردية 

باقتصاد الّسوق الرأسما�� و�مجتمع املعرفة واملعلوميات، وال�ي �سمح ب��وز أش�ال متعّددة من الفردية  

نائيات
ّ
سالفة الذكر،   وا�حّر�ة وحّر�ة االختيار. ف�ي ال تّؤسس خطا��ا املعر�� ع�� القطيعة والتّضاد ب�ن الث

  بقدر ما �س�� إ�� إبراز إم�انات التعا�ش واالستمرار�ة ب�ن االش�ال ا�ختلفة للوقت ا�حّر.

قوس الّدينية  
ّ
�فيھ �� أحضان الط

ّ
كما أّن هذه الّسوسيولوجيا مطالبة بالكشف عن حقيقة أّن تمظهر ال�

حاضرة  كذلك   �� بل  الّتقليدية،  ا�جتمعات  تمّس  جوهر�ة  خاّصية  الّصناعية    ليس  ا�جتمعات  داخل 

ا�حداثية، حيث �ستبطن االحتفاالت ا�جماه��ية �عدا طقوسيا وجماعيا، و�ن �ان هامشيا. و�� هذا الّصدد  

قافة ا�حديثة �عاش االحتفال كظاهرة للّتقن�ن والّتجا�س. فهو �حظة  
ّ
ھ داخل هذه الث

ّ
يكتب ديماز�دي بأن

قوّي  اجتما��  ولتجا�س  كب��  ي  ح��ّ وسط  1لتكثيف  كب��ة  �شعبية  يحظى  مثال  الكرنفال  احتفال  إّن   .

ا�جماه�� و�ّجسد استمرار فعل املعتقدات القديمة �� ا�خيال ا�جم��، كفكرة عودة األموات لتوزيع ال��كة  

وأسطور�ة،   �جائبية  أ�عادا  األخرى   �� امليالدية  الّسنة  رأس  احتفاالت  تحمل  كما  األحياء،  ع��  والّر��ى 

األط  لدى  نو�ل  خاّصة  لألب  امليتولوجية  الّصورة  �عكسها  وال�ي  واليافع�ن  ع��    Papa Noelفال  مسافرا 

 أحصنتھ �� الفضاء ومانحا الهدايا لألطفال.  

�ف��ية األك�� دهر�ة ال تنفلت من حضور ا�جم�� 
ّ
ھ ح�ى األ�شطة ال�

ّ
وتكشف هذه الّسوسيولوجيا أيضا أن

قو��ي �� طيا��ا. إّن األ�شطة الّر�اضية 
ّ
ع�� سبيل املثال تحمل أ�عادا اجتماعية وأحيانا دينية ال غبار    والط

��ا من طرف   والّتقنية والّتنظيم والّتأط��، واملع��ف  العا�� من االح��افية  عل��ا. فالّر�اضات ذات املستوى 

جنة االوملبية الدولية...) تندرج ضمن هذا اإلطار. وقد �ع��ض 
ّ

البعض    الهيئات الّر�اضية الدولية (فيفا، ال�

 

1 - Dumazedier. J « Vers une Civilisation du Loisirs », Ed Seuils, 1962  
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قائال بأّن الّر�اضات الفردية وغ�� االح��افية (الركض �� الهواء...) ال�ي يمارسها الهواة من دون خضوع ألّية  

�� استقالل تام عن �ّل   اكراهات وال��امات، تتعارض مع هذا املنطق، ألّ��ا تّتقدم �أ�شطة فردية تمارس 

  
ّ
إال جمعيا.  أو  مؤسساتيا  أو  دينيا  �ان  سواء  حيث  إلزام،  ذلك،  عكس  تؤكد  االن��و�ولوجية  املالحظة  أّن 

قوسية  
ّ
شاط مطالب با�خضوع لعدد مع�ن الّسلو�ات الط

ّ
قو��ي، فاملمارس للن

ّ
يحضر ف��ا كذلك البعد الط

بعاها،  
ّ
ات الواجب  الّتصرفات  من  موضو��  �سق  وجود  البد�ي،  االل��ام  والّروتينية:  بالّتكرار  سم 

ّ
تت ال�ي 

قواعد والهابتوسات ال�ي يجب استدخالها الكتساب أهلية ممارسة النشاط... إّن  ومجموعة من الّسنن وال

هذه الّر�اضات تجّسد املثال األع�� للكمال البد�ي والرو�� وقد أصبح بمثابة "اعتقاد دي�ي". و�ا�جملة، فإّن  

قوسية �� ذهن وسلوك اإل� 
ّ
سان الغر�ي  مسألة الوقت ا�حّر تب�ن استمرار مفعول ا�خصائص الّدينية والط

 املتحّضر، وليست فقط خاّصية مالزمة لإل�سان"املتخلف" أو "البدائي" أو "التقليدي". 

 



fathifares@hotmail.fr 

 د. فتحي فارس 

ة ة واالجتماعي ة العلوم اإلنساني كلي

 1جامعة تونس 

 تونس

أرق الروح"  في " تخییل الّذات
 لیمنی العید

Fictionalization of the self in Araq el rouh by Lebanese 
writer Yumna Al-Eid 



ات
ّ

رق    في "   تخييل الذ
ٔ
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 أرق الروح"  في " تخییل الّذات 

 لیمنی العید 

وعالمة   الصامتة  الرغبات  تلك   ... "أنا 

واألحالم الغارقة �� سؤالها. من     االستفهام  

ذا�ي   عن  يرفع  من  يقرأ�ي؟  من  ي��جم�ي؟ 

  �� املضطرب  عن  يكشف  من  حج��ا؟ 

عن   ظلمة دواخ��   �� الغارقة  حاجا�ي 

 1طفول�ي."

: صملخّ ال

لل�اتبة اللبنانّية يم�ى العيد من    "أرق الروح" تدرس هذه الورقة البحثّية إش�ال كتابة الذات �� مؤلف  

الذات �� هذا النّصف�ي ��تّم �� مستوى أّول ب  جهة جنس الكتابة وهوّ�ة الذات املسرودة.   وجوه تخييل 

فيھ املعتمدة  آلّية    واآللّيات   �� أساسّية  تخييل  آلّيات  ثالث  اللعب  بال��ك�� ع��  وآلّية  التجني��ّي  التلبيس 

الضم��ّي وآلّية السؤال. و�ع�ى الورقة �� مستوى ثان بصورة الذات املسرودة ومدى إسهام املاّدة املرجعّية  

التخييليّ  امل�ّونات  مشاركة  ومدى  الذات  ومالمح  اإلحالّية)،  (القراءة  �شكيلها  (القراءة  ��  بنا��ا   �� ة 

 االحتمالّية). 

 .التخييل الذا�ّي   ، يم�ى العيد، "أرق الروح"،تخييل الذاتس��ة ذاتّية،  كتابة الذات،   ال�لمات املفتاحية:

 97، ص2013يم�ى العيد، أرق الروح، دار اآلداب، ب��وت، لبنان،  1

 د. فتحي فارس

https://aleph-alger2.edinum.org/1182
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Abstract: 

This research article examines the problem of self-writing in the book Araq el rouh 

by Lebanese writer Yumna Al-Eid in terms of the genre of writing and the identity of 

the subject being narrated. It is first interested in the aspects of the fictionalization of 

the self in this text and the mechanisms adopted therein, focusing on three basic 

mechanisms of fictionalization, namely the mechanism of the literary genre, the 

mechanism pronoun play and the question mechanism. At a second level, the article 

looks at the image of the narrated subject and the degree of the contribution of the 

reference material to its formation, the characteristics of the self and the degree of 

participation of fictional components in its construction. 

Key words: autobiography, fictionalization, self -writing, autofiction, Yumna Al-Eid, 

Araq errouh. 
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مقدمة:ال  -1

زهرة جميلة من "غابة السرد" �� س��ة األستاذة    2013  سنةإ�� قّراء العر�ّية  ّي  حمل قطار اإلبداع السرد 

؛ نّص �غازل القارئ تارة ويستفّزه أطوارا بما ين��ئ من عوالم التخييل من ذوات تزرع �� تر�ة  1"يم�ى العيد"

��ا كدود األرض تماما؛ إذ �شرُق سرُد  
ّ

ى م��ا و�غذ
ّ

�� "س����ا" الرهيفة "أرق الروح" من    "يم�ى"النّص تتغذ

 بضوِء القّص املضفور  ً◌ ق بوح شفيف، ومن و�� امل�ان (صيدا/ب��وت/باريس)  شمسصندو 
ً
ا محتشدة

قة ب�ن الصمت والكالم، تتناثر ع��  
ّ
ة ُمعل

ّ
بحساسّيٍة مرهفٍة عاشقٍة، ليضَع اإل�سان وامل�اَن والزماَن �� سل

و� ا�ح�ايات  هواَء  تتنّفُس  وا�جماعّية و��  الذاتّية  النداءات  بذوُر  ها 
ّ
�شغٍف  حواف القصص  َعبَق  ستنشُق 

السرد    
َ
حياة وترسم  �جيبٍة  �سالسٍة  ا�حياة  سرَد  الروح"  "أرق   �� تحيا  فة 

ّ
املؤل أّن  ذلك  الروح.  يؤّرق  مر�ٍر 

�ِج الُرطب �� أ�جار ا�ح�اية ترد    الذاتبرَهافة ا�ِح��، وتذهُب �عيدا �� أفق  
ُ
ُل �� متاها��ا، بانتظار ن

ّ
وتتوغ

ل مساحة أخرى    .قالع السرد  من قالع قصّية محجو�ٍة ��
ّ
غ�� أّن أرقها املنغرس �� جذور الفقد وا�حرمان مث

ها، وتصّفي  
َ
، وتح��ي ف��ا خيانات السنابل ال�ي غادرْت حقول

َ
للقّص تتفّقُد ف��ا يم�ى العيد خسائَرها ا�جميلة

فة صهوة املتعة  ا�حساب مع إرٍث ثقيٍل ع�� الروح ال يمكن فّك شفراتھ �سهولة ويسٍر، لذلك امتطت املؤ 
ّ
ل

ُر با�جمال وا�حّب  
ّ

 ف��ا رحال مخلوقا��ا السردّية األليفة، تبش
ّ
الباذخِة بحثا عن واحٍة أخرى غ�� النقد تحط

 األدب
ّ
بة عميقة ال يقولها إال

ّ
 ذاتا مرك

ً
لة

ّ
   .فّن اقتحام ا�جهول  -واالنتماء واملواطنة اإل�سانّية الراقية مش�

اسل ع�� عتبة هذا النّص البكر، لكن ال نخال أّن �� وسع هذا املقال أن  وال شّك أّن عديد األسئلة تتن

لذلك، اخ��نا أن نتعّرف إ�� نّص "أرق الروح" من شاغل مش��ك بيننا و�ينھ هو    .يحيط ��ذا النّص وقضاياه

� لنا ا�حاجة ماّسة إ�� �عّرف هذه الذات الساردة وصل�
ّ

�ا بالذاتأمر "الذات"؛ فحينما نقرأ هذا النّص، تتج�

تصّ�� �عرف كيف  كتابة  والكتابة،  الّسرد  فيھ مقاما  يتداخل  النّص  أّن  ذلك  "أناها"،  ل 
ّ
�ش� وما  املبدعة 

ا�حروف ذواتا وتن��ئ عوالم الذات من ماء ا�خيال وط�ن ا�حياة. لكن كيف تّم سرد الذات؟ وع�� أّي وجھ  

تّم تخييلها؟  

ا �عض أسرار الذات والكتابة من باب التخييل، هذا  سنحاول دخول صومعة ال�اتبة وندعها �عرض علين

املفهوم الذي منذ هاجر من الشعر إ�� السرد، صار فيھ مفهوما هاّما ومصط�حا صا�حا �ع�ي قدرة السارد  

ع�� اإلبداع واالخ��اع واالبت�ار يمتلكها بثقافتھ وتأّملھ �� العالم ا�حيط بھ، فيخلق ��ا، مّما سمع ورأى وقرأ  

ّوق عاملا جديدا مختلفا عن العالم املألوف وذاتا مبتدعة.  وملس وتذ

"أرق الروح"و�ذا �ان الذي �عنينا من التخييل إذا ر�طناه بمسألة الذات هو بالتحديد "تخييل الذات ��  

تخييلّيا عرضا  املؤلفة  الذات  �عرض  إ�سانّية  أدبّية  ممارسة  الس�َ�ذا�ّي    2باعتباره  التقديم  عن  ��ا  ينأى 

رق الروح، دار   1
ٔ
داب، بيروت، لبنان، يمنى العيد، ا

ٓ
 . 2013اال

دب" مّيز فيها بين فهمين لتخييل الذات فهم   2
ٔ
طروحة بعنوان: "التخييل الذاتّي: مقالة حول تخييل الذات في اال

ٔ
نجز فاسون كولونا ا

ٔ
ا

راده من نّصه "ابن" الذي جّنسه بـ"تخييل ذاتّي" وفهٍم 
ٔ
وسَع يعني "ابتداع ضّيق هو ما ذكره "دوبروفسكي" حّدا للتخييل الذاتّي كما ا

ٔ
ا

فيكون محتوى الحكاية تخييلّيا  3مغامرات ذاتّية ونسبتها إلى الذات وخلع اسم الكاتب على شخصّية مدمجة في وضعّيات خيالّية"
خالقّية

ٔ
ّنه "بحث في الظاهرة وليس في2وتبقى هذه الحكاية مع ذلك موحية بحياة كاتبها الثقافّية واال

ٔ
ساس ا

ٔ
. وحّدد منظور بحثه على ا
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نا نمّ�� تخييل الذات  املرج
ّ
د بداية هذا العمل أن

ّ
ھ من املهّم أن نؤك

ّ
 fictionnalisation�ّ� أو يمزجھ بھ، فإن

de soi1   من التخييل الذا�ّيautofiction ،  "اصطالحا مناسبا �جنس سردّي ذا�ّي    2ونق��ح "التخييل الذا�ّي

املعاصر نصوص كث��ة، أّما "تخييل الذات" فن�اه    نا��ئ اليوم لھ مقّومات تمي��ّية �شهد ��ا �� سردنا العر�ّي 

ي ممارسات كتابّية عّدة تحضر ف��ا الذات مخّيلة رغم أصالة التجر�ة الذاتّية ف��ا، و��ون  
ّ
مصط�حا �غط

. وع�� هذا األساس من التمي�� االصطال�ّ� نتتّبع ��  
ّ
الذات و�شكيلها ليس إال ف��ا التخييل تقنية �� رسم 

أّن نجاح نّص "يم�ى العيد " �� تحقيق رهانھ �� تخييل األنا    وجوه تخييل الذات معتقدين  "أرق الروح"نّص  

؛ إذ انب�ى  "أرق الروح"والواقع معقود بآلّياتھ �� التخييل. وكث��ة �� آلّيات تخييل الذات ال�ي اعتمدت ��  

واستنطاق  واالس��جاع  ر 
ّ

والتذك التدا��  ع��  غالبّيتھ   �� السردّي  املقول  واألحاسيس    فضاء  املشاعر 

والس��ة   االع��اف  كتابة  أش�ال  إم�انات  من  النّص  فاستفاد  واالست��امات.  واألخيلة  القصّية  الداخلّية 

الذات وتكشف   مالمح  إضاءة  تضمن  ها 
ّ
�ل التخييلّية  األدوات  والتخييل. وهذه  الرواية  وفنّيات  واليومّيات 

ات والوسائل واألدوات سنكتفي �� حدود ما �سمح بھ هذا  ظاللها الداخلّية املعتمة. وأمام ك��ة هذه اآلليّ 

 تخييل الذات �� التلبيس التجني��ّي واللعب الضم��ّي والسؤال. املقال بإبراز قيمة ثالث وسائل ��

 : تلبیس التجنیس: دّس التخییلّي في الذاتيّ  -2

بـ" نّصها  العيد"  "يم�ى  الوارد أسفل  وسمت  القص��  امللفوظ  املتلّقي من خالل ذلك  إل��ا  يتعّرف  س��ة" 

ذي يحّدد ُهو�تھ األجناسّية. وورود هذا اللفظ نكرة غ�� موصوفة (ف�ي لم تذكر: س��ة ذاتّية  
ّ
عنوان الّنص، ال

ُل فقط ضّف�ْي ا�حّد الفاصل ب�ن ما هو "دا
َ
غ

ْ
خل" جنس  كما ينتظر) يجعل منھ عتبة حقيّقّية، فهو ال �ش

ذي �سمح بتنافذ " الّداخل " و"ا�خارج" الس��ة
ّ
ما �شغل أيضا هذا ا�حّد ال

ّ
ما �سم  3و ما هو "خارجها"، إن

- أّوِل ا�جازات إ�� م�ن الّنص  -هذه العتبة التجنيسّية �ِسمة البينّية أو ال��ّدد، و�جعل لهذه العتبة "س��ة"  

ل ذلك حين  l’autofiction" وليس "التخييل الذاتّي "fictionalisation de soi الجنس" واختار عنوان بحثه "تخييل الذات 
ّ
وعل

ّما "تخييل الذات" فممارسة قديمة جديدة تمتّد 
ٔ
ّن التخييل الذاتّي ممارسة ضّيقة لم تنتج سوى بعض النصوص القليلة، ا

ٔ
ذهب إلى ا
 .17يديا اإللهّية بدايات القرن في الكوم Danteإلى دانت 

قنعة مختلفة  
ٔ
سماء التي عنيت بتخييل ذواتها في صور عّدة وبا

ٔ
ثار التي اشتغلت على "تخييل الذات" واال

ٓ
وبعد تعديد جملة من اال

مثال التايواني هيونغ شان منغ والبيروفي فرغاس كلوزا 
ٔ
وفيليب سوالر   M.Proustوبروست  Danteودانت Closa Vargasا

llersp.So   مصار والثقافات" وهو
ٔ
عصار واخترق كّل اال

ٔ
ى كّل اال

ّ
ّن "هذا الشكل من التخييل قد تخط

ٔ
بعد هذا التعديد، يثبت الباحث ا

مثلة التي عرضها
ٔ
خرى وإّنما هو ظاهرة كـتابّية كما تشهد بذلك اال

ٔ
و بثقافة دون ا

ٔ
و بمصر ا

ٔ
 .بذلك ليس جنسا مخصوصا بزمن ا

1 Vincent Colonna L’autofiction, essai sur la fictionalisation de soi en littérature, Doctorat de l’E. H.E.S.S., 
1989. direction: Monsieur Gérard Genette/ École des Hautes Études en Sciences Sociales, France P 10…... 

 .96، ص 2020للنشر، تونس، فتحي فارس، التخييل الذاتّي في السرد العربّي المعاصر، دار زينب  2
سمى من مجّرد  3

ٔ
ّن الّسمة البينّية لذلك الملفوظ المحاذي تكمن في كونه "ا

ٔ
في تقدير "جيرار جينات" رائد الّتنظير للعتبات الّنصّية، ا

و حّد فاصل
ٔ
كان ذلك من جه  :تخٍم ا

ٔ
ن بدخل من غير حّد صارم يفّرق بينهما سواء ا

ٔ
ي  إّنه عتبة (...) تتيح لكّل قارئ ا

ٔ
ة الّداخل (ا

ي خطاب القّراء على هذا الّنص) 
ٔ
م كان من جهة الخارج (ا

ٔ
 الّنص) ا
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 �� توج��ها تلّقي
ً
 قوّ�ة

ً
 تداولّية

ً
ف "س��ة". غ�� أّن ورود التجنيس نكرة  فاعلّية

ّ
ھ بقصد املؤل

ّ
هذا الّنص ع�� أن

 . 1يجعل من هذه العتبة أّول فضاء يزاول فيھ الّنص تذبذبھ ب�ن �ونھ س��ة و/أو س��ة مضاّدة

غالف   ع��  (س��ة)  عبارة  ترسمھ  الذي  العنوا�ّي  التجنيس  الروح"ب�ن  األخرى    "أرق  عتبا��ا  و�عض 

.) ا�حيل إ�� "ا�خيانة والتخييل واالبتداع"، ينشأ ضرب من التعالق األجنا��ّي يكشف عن  (التصدير مثال..

وجهھ منذ امللفوظ العنوا�ّي املؤّسس �خصوصّية التلّقي وأفق انتظار القارئ، ملفوظ يجمع أمشاج الس��  

الغالف والغالف    ذا�ّي بالروائّي، و�ر�ط عرى التخييل بالت�جيل. فع�� الغالف تجنيس صر�ح "س��ة" و��ن

"التخييل   عنصر  إضافة  خالل  من  التجنيس   �� التفك��  �عيد  فالتصدير  �املستدرك،  ا�خطاب  ينتصب 

الذات  واالبتداع" لتصبح "الس��ة" ف��ا من املرج�ّ� الذا�ّي ما لها من التخيي�ّ�، أمر يصرف القارئ إ�� دهال��  

 وأنفاقها ا�حب�� باملفاجآت املدهشة. 

ينا الع
ّ
فة مستبطنة ذا��ا  إذا تخط

ّ
تبات إ�� امل�ن، أدركنا نوسان النّص ب�ن "أنا" ال�اتبة ساردة و"أناها" مؤل

من   فيض   �� مغمورا  الور�ّ�  البياض  ع��  املنسكب  الذاكرة  ماء  من  املقدودة  املسررودة  ال�خصّية  وأنا 

تجري دماء النّص �ائنا    ا�خيال. واإلغراء �� النّص قوّي �عقد املطابقة ب�ن �خصّية يم�ى الذي �� عروقها 

ورقّيا و�خص يم�ى العيد (أو حكمت الدّباغ) ال�ي تتنّسم هواء الواقع ملء رئت��ا �ائنا مدنّيا يولد ويسّ�ى  

الس��   أهل  يصنع  كما  وأهلھ  ورفاقھ  أساتذتھ  عن  و�تحّدث  الدكتوراه  ق و�حصل ع�� 
ّ
و�وف و�درس  و�نمو 

 ال�لمات و�ستدّر ذاكر��ا لتستعيد أحداثا  الذاتّية. فمن املمكن للقارئ أن ينصت إ�� صو 
ّ

ت ال�اتبة تحث

وصورا ونوادر حميمة من طفول��ا �� "صيدا" أو شبا��ا الطال�ّي �� ب��وت ينحت �� ال�خر من أجل بناء  

للطائفة. ال  للوطن  الوالء  ف��ا  ي�ون  ا�حديثة  اليوم    لبنان  تطرح  يم�ى  داخل  لكّ��ا  م�ىى،  زمن  "حكمت 

وت عل��ا  الذاكرة"أسئل��ا  �غادر  ال  بزمن  ذاكر��ا  رات  2وقظ 
ّ

املذك كتابة  من  كث��ة  مالمح  النّص  و��   .

األسطول االن�ل��ّي �� البحر مقابل القاسمّية    1941حز�ران    16-  8"  واليومّيات: يرد ع�� لسان الساردة  

صيدا" من  اليومّيات:  3و�القرب  سرد   �� و�ستمّر  ال��يطانّية  16"،  القوات  تدخل  نفس    "حز�ران  وع�� 

يرد َسْوُق  5..."  1941و"�� حز�ران سنة    4أعلنت الهدنة ب�ن ا�جيش�ن املتحار��ن"  13/7/1941"املنوال:  

بأسلوب   اليومّيات  كتابة  وتتداخل  التار��ّ�.  السرد  حيادتھ   �� يدا�ي  توثيقّي  تقر�رّي  أسلوب   �� اليومّيات 

للما��ي   �� استعاد��ا  ... وتوقظ ذاكر��ا بزمن ال �غادر الذاكرة""حكمت زمن م الكتابة الس��ّية   6�ىى، 

الكتابة وسرد س��ة امل�ان ع�� مألوف   إ�� �حظة  الزما�ّي لل�خصّية وتتّبعھ من الوالدة  بالنمّو  واالشتغال 

طرقات املدينة (صيدا) ضّيقة ال تدخلها السّيارات ... و�انت هذه الطرقات ال تزال كما  الكتابة الس��ّية:  

1 Autobiographie ou anti-autobiographie 
رق الروح، ص 2

ٔ
 . 13ا

 25نفسه، ص 3
 26نفسه، ص 4
 87نفسه، ص 5
 13نفسه، ص  6
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.  1ل الطابق الثالث من دار كب��ة.."م) جميلة نظيفة... أّما بيتنا ف�ان �شغ1061وصفها ناصر خسرو (

بالساردة فـ "ثّمة أمكنة تبقى متمّ��ة، تبقى مختلفة عن سواها    هنا �عود ا�حن�ن  إ�� بيت الطفولة بصيدا 

اختالفا كيفّيا: موطن الوالدة، منبت ا�حّب األّول والشارع أو املدينة األجنبّية األو�� ال�ي يزورها املرء �� صباه.  

ا� لعاملھ  املقّدسة  األمكنة  أّ��ا   �� استثنائية،  بصفة  تحتفظ  األمكنة  هذه  "مرسيا  إن  يذكر  كما  خاّص" 

غرف     إلياد". من  البيت  أجزاء  ووصف  العائلة،  وتار�خ  البيت  أر�ج  استعادة  إ��  الكتاب   �� ر 
ّ

التذك و�متّد 

ة �عكس رغبة �� إعادة بناء البيت بواسطة ا�ح�اية
ّ
   .وحدائق ومقاعد وأرائك �� دق

ّية، تورق كروم التخييل كتابة تن��ئ وع�� ضفاف هذه الكتابة املرجعّية ال�ي يمكن أن تقرأ قراءة إحال 

حن�ن إ�� الفضاء الذي �ان يحضننا وننمو فيھ. و��� ذلك القرب والتالصق الذي أستعيد  أجنحة ا�حلم: "

�ئ ع�� أفار�زها النساء ل��و�ن ح�ايات  
ّ
افذ ال�ي �انت تت صورتھ اليوم معر�شا عصر �ّل يوم ع�� النو

كم الطالع  الصباح  الفائت وشواغل  ع�� أصا�عنا ونحلم  الليل  األّيام  �عّد  الصغار  ... ونحن  يوم  �ّل  ا 

بالذات  .   2بالسفر" النّص  ارتباط  جهة  من  اإلحالّية  القراءة  أمر  من  إليھ  ذهبنا  ما  الشاهد  هذا  يدعم 

ر بالغواية وحّب
ّ
البيوغرافّية، ولكّنھ يقبل القراءة االحتمالّية من جهة صدوره عن "رؤ�ة شعرّ�ة ملاض متدث

م الذات من خالل هذا التجنيس امللتبس ذاًتا ملتبسة ��  املغ قدَّ
ُ
امرة وا�جرأة ع�� األمل �� سياق خانق". وت

وتكتب  3"من أنا؟ هل أنا حكمت أم أنا يم�ى؟األخرى موّزعة ع�� أك�� من "أنا" �عّ�� باألسئلة أك�� من السرد:  

ها رغبة    أنا املسكونة برغبةذاتا أك�� من أن تكتب عن الذات؛ تقول:  
ّ
االنطالق دون أن أدري إ�� أين؟  لعل

االكتشاف... اكتشاف ا�جهول، القادم، الذي هو غ�� هذا الزمن، الذي هو والدة ما... معرفة ما... الذي  

 .4هو أك�� مّما أنا..."

 ع�� نفسيبدو النّص ب�ن العتبات وامل�ن، س��ة غ�� مكتملة أو  
ّ

ھ"نّصا ذا مضمون أوتو�يوغرا�ّ� ملتف

ي�ون االشتغال التخيي�ّ� بإس��اتيجّية "اإل��ام بتخييلّية ما حدث و�حدث"، ومن هنا  فيھ  ،  5�� ش�ل روائّي"

أهمّية هذه االس��اتيجّية التخييلّية �� بالغة النّص و��شائّيتھ، فأن يج��د نّص يم�ى العيد �� جعل الواق�ّ�  

؛ جديد "أرق الروح"سردّي وجديد الكتابة الس��ّية ��  تخييال (اإل��ام بالتخييلّية) يكمن عنصر التغي�� ال 

يقحمنا �� جدلّيات هذا النّص وموار�تھ منذ غالفھ وصفحاتھ األو��، ب��ّدده �� إبرام العقد السردّي الذي  

إ��"أرق الروح"  . و�نتقل هذا ال��ّدد املقصود ��  6ة التلّقيّ◌ يوّجھ القراءة و�فتح أفق االنتظار ملمارسة فعا��

 40نفسه، ص 1
 42نفسه، ص 2
 11نفسه، ص 3
 104نفسه، ص 4

5 Michel Bertrand, langue romanesque et parole scripturale, essai sur Claude Simon, Paris, ed PUF ,1987, 
p155 

ّن مصطلحها  6
ٔ
ّنها (جنس مراوغ) وبا

ٔ
 با

ً
حيانا

ٔ
دبّية مرونة، وعدم استقرار، حتى لتوصف ا

ٔ
جناس اال

ٔ
كـثر اال

ٔ
ال تزال السيرة الذاتية من ا

مرين: نفسه يكـتنفه الغموض واللبس
ٔ
جناس محايثة كاليوميات والمذكرات والرسائل،   ويعود ذلك إلى ا

ٔ
ّول هو قربها من ا

ٔ
مر اال

ٔ
اال

 بالسيرة الذاتية
ً
يضا

ٔ
ثرت هي ا

ٔ
شكالها التي تا

ٔ
و نظمها الداخلّية، وا

ٔ
نواع، ا

ٔ
ليات عمل تلك اال

ٓ
مر   .والشهادات، واقتراضها بعض ا

ٔ
ّما اال

ٔ
وا



ات
ّ

رق    في "   تخييل الذ
ٔ
 د. فتحي فارس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الروح"ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)291( 

لقارئ انطالقا من ال�حظة ال�ي يأخذ ف��ا امل�ن مسارات تمتح من الس��ة والرواية، من شفافّية املرجع وكثافة  ا

التخييل معا، مّما يجعل منھ نّصا ان��اكّيا ذا هوّ�ة أجناسّية م��ّددة موّزعة ب�ن الس��ة الذاتّية والرواية. ولنا  

العيد أن تضع نّصها �� هذه املنطقة البينّية؟ وِلَم هذه الكتابة  أن نتساءل �� ضوء ما تقّدم: ِلَم اختارت يم�ى  

 ؟ litigieuseالتخومّية 

الطاقة    فهذه  ب. 
ّ
للتصل مقاومة  خلفّية  من  نا�عا  جمالّيا  اختيارا  األجنا��ّي  الش�ل   �� االلتباس  يبدو 

السردّية ع�� ان��اك املقوالت األجناسّية "الثابتة" وهذه القدرة ع�� التفكيك تمنع الش�ل من االستواء وفق  

نا من داخل االلتباس ذاتھ، وع�� هذا  قالب أجنا��ّي سابق وتمنع املع�ى من االكتمال ليصبح محتَمال ممِك 

النحو �علن "أرق الروح" أصالتھ إزاء أفق أجنا��ّي اختار �شويشھ. ولذلك التشويش أثر �� بقّية آلّيات تخييل  

 .الذات

 األنا: اللعب الضمیري: جمالّیات   -3

ّيات وهو:  سؤاال سابقا طرحتھ السرد  1"من يكتب الس��ة؟"  "أرق الروح" يث�� السؤال املضّمن �� م�ن  

لها من سياق الذات املنفصلة عن املوصوف إ�� واصفة   هل ُيمكن للذات أن تتحّرر من ذا��ا عند تحوُّ

ذاتھ؟ ا�ح�ن   �� الواصف  2وَمْوصوفة  األنا  استخدام  العيد  يم�ى  نّص   �� الضمائر  لعبة  استلزمت   
ْ
إذ  ،

فة واألنا الساردة أو ا
ّ
ًنا أو ِضْمًنا، مثلما �س�� أنا واملوصوف باف��اض التما�� ب�ن األنا املؤل

َ
ملراَوحة بي��ما َعل

فة و أنا الساردة، ُمتداخلتْ�ن أو ُمتباعدتْ�ن إ�� التما�� ا�ح�ائّي مع ال�خصّيات وُمجمل عناصر البنية  
ّ
املؤل

 .السردّية، وتوجيھ األحداث وا�حكم عل��ا دون االكتفاء بوصفها

 
ّ
املت�ل الروح" بضم��  "أرق   �� ا�خطاب  إ��  فإجراء  املتماثل"م يحيل  ا�ح�ائّي      3"السرد 

ً
 سردّية

ً
استعارة

فة والسارد
ّ
ة واملسرودة. وتراهن هذه االستعارة السردّية ع�� َضْرٍب من   تقارب، َحّد املداخلة، ب�ن األنا املؤل

حّول وجھ الش 
ُ
 أّ��ا ت

ّ
َحٍد م��ما. إال

َ
بھ من وضع  عالقة التشاُبھ ب�ن الواصف واملوصوف َسْرًدا ُدون �غييب أ

األداء   انز�احات  رغم  َمًعا)  املسرود  و  السارد  األنا  ماهّية  إ��  حيل 
ُ
(ا� التقييد  إ��  ا�حّر)  ل  تخيَّ

ُ
(امل االنفالت 

كتابة   تَداعيات  أْو  االع��اف   �� االستمرار  من  ا�خوف  أو  أحيانا  الساردة  الذاكرة  اختالل  نتيجة  الوصفّي 

ھ األ 
ّ
 .داء ذاتھا�حن�ن وما يتشّبھ للذات ال�اتبة أن

رغم السؤال ا�حائر ا�خ��ق للنّص عّمن يكتب الس��ة، فإّن أمر سردها وا�ح بّ�ن، إذ حرصت يم�ى العيد  

فة وأنا الساردة �ي تزرع "أرق الروح" �� س��ة "تخييلّية" ال تفّرق  
ّ
ع�� أن تظّل لعبة الضمائر قائمة ب�ن أنا املؤل

 
ف من  التي تتحّكم اإلكراهات والقيودالثاني فهو 

ّ
نواع، يتخّفف بها المؤل

ٔ
شكالها إلى تلك اال

ٔ
في كـتابتها، وتجعلها تسّرب مضامينها وا

لّيات التخييل. 
ٓ
و اللجوء الى التعديل والحذف، وركوب ا

ٔ
 بعض اشتراطات كـتابتها، كالسرد بضمير الغائب، ا

رق الروح، م. م.، ص 1
ٔ
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2 Jean-Philippe Miraux , « L’autobiographie, écriture de soi et sincérité » , »France: Amand Colin, 1996, p 73. 
المتماثل"   السرد الحكائّي السرد الحكائّي غير المتماثل من السرد الحكائّي المتماثل ويفّصل  (Jaap Lintfelt)يمّيز ياب ليفلت  3

نا  
ٔ
ّول يقوم على تسيير اال

ٔ
داء: ضرب ا

ٔ
حداث و المشاركة فيها –فيجعله ينقسم إلى ضْربْين من اال

ٔ
ّما   ،  (Type auctoriel)السارد لال

ٔ
ا

 . (Type actoriel)الضرب الثاني فينهض على تحّول إحدى الشخصّيات إلى سارد
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مان وم�ان ُمَحّددْين و��ن ُحلم البدايات حلم الطفولة، ب�ن أصل مرج�ّ� هو كتابة وقائع معيشة ضمن ز 

ر والرمز التخيي�ّ�، و�طفو ُوُجود األنا ع�� سطح ا�ح�اية  
َّ

ل و�جتمع املعيش املتذك تخيَّ
ُ
فتتما�� الذاكرة وامل

علن بداية س����ا:  
ُ
  روح" "أرق ال  كذا البدء �� .   1" من أنا؟ هل أنا حكمت أم أنا يم�ى؟..."حائرة متسائلة �

فة بأنا الساردة. فيستمّر لعب التما�� ِإلعالن ب�جة الكتابة والرغبة �� أداء  
ّ
سع لذات تصل أنا املؤل

ّ
رحم يت

ف من طفولة االسم (حكمت /يم�ى)  
ّ
فة البعض املكث

ّ
الفعل السردّي بفَرح حز�ن حينما �ستعيد الذات املؤل

حّول 
ُ
ّوة االندفاع ال�ي يحتاجها فعل الوالدة؛ يرد �� النّص:    وت

ُ
  الذكرى إ�� رمز رافد ل�ح�اية إلكسا��ا ق

ّ
"�أن

 الـ"هناك" هو أنا ال�ي  
ّ

الـ"هناك" �ان املدينة ا�حلم، ا�حلم الضبا�ّي البعيد وراء بحرنا خلف األفق.. �أن

 .2"سأكون، ال�ي �سكن�ي وتدعو�ي أللدها. يم�ى.. سأع�� إ�� يم�ى

...، أعود    ر 
ّ

(أتذك  اشتغال السرد داخل دائرة األنا 
َ
نتيجة البداية غْ�� ملتبسة   �� عبة الضمائر 

ُ
ل وتْبدو 

ب  
َ
ُمخاط ضم��  إ��  با�خطاب  و�ّتجھ  فة 

ّ
املؤل أنا  ُيقارب  ذي 

ّ
ال فرد 

ُ
امل م 

ّ
املت�ل الضم��  هذا   (... ألع��ف  إليك 

م أصل السرد الس��ّي ملا  ُمف��ض يختصر جميع إم�انات التلّقي وضمائره ووضعيّ 
ّ
اتھ. فالسرد بضم�� املت�ل

ن هذا العمل األد�ّي، خالل 
ّ

فيھ من حميمّية و�ساطة، وقدرة ع�� التعر�ة؛ �عر�ة النفس من داخلها، بما مك

  �� فة 
ّ
املؤل ... فقد اختارت  وانكشافها  �عّر��ا   �� الذات  قائمة ع�� عفوّ�ة  بناء جمالّية  ھ، من 

ّ
�ل "أرق  ذلك 

ُيْرَوى بضم��    الروح"  النّص وهو  �� فم غ�� فمھ. فجاء  الكالم   تضع 
ّ
وأآل األنا،  البطولة لضم��  تنسب  أن 

املت�لم، �� توّ�ج وألق، إذ منحتھ األنا صدقها، وحميمّي��ا، وعفوّ���ا، واندفاعها ... وخلعت عليھ إ�سانّي��ا  

 املكتو�ة بدم " األنا " ودموعها.......  
ْ

 األن�ى ال�ي تاهت
ُ

. وقد وجدت يم�ى مجاال  3ب�ن االسم واملسّ�ى"  "كنت

نساب الذي �غمر  
ُ
م، املرن وامل

ّ
م واملتأل

ّ
أرحب للّتعب�� من خالل االنتساب لهذا الّضم�� ال�ّ� وا�حمي�ّي املت�ل

النّص بجمالّية خاّصة، سواء �� مستوى سرد الذات (الذات ساردة) أو �� مستوى �سر�د الذات (الذات  

 فيك الرغبة الستعادة الذات.  مسرودة)؛ تقول:  
ّ

"املدن الك��ى أمكنة ملعانقة األنا بحرّ�ة، لضياع يبث

كنت كمن يبع�� ماضيھ وما راكمتھ طفول�ي ومراهق�ي من مرارة وضيق ومشاعر بالفقدان واملوت ... لكن  

عة إ�� صورة جديدة لھ"
ّ
 . 4ألعيد صياغة ذا�ي، أمللم هذا الذي أ�ع��ه متأّملة متطل

إجراء "األنت" م�ان "األنا" و�قاء ا�خطاب دائرا حول الذات    "أرق الروح"�ف اللعب الضم��ي ��  ومن طر 

ن 
ّ

يتمك ح�ن  خاّصة  نفسها،  عن  �لما��ا  ينقل  "أنَت"  ا�خاطب  ضم��  إ��  أحيانا  فة 
ّ
املؤل تميل  إذ  مة، 

ّ
املت�ل

طب لي�ون فضاء ا�حوار مع  سؤال الذات ��ا فتجّرد من نفسها ذاتا تخاط��ا فتن��ئ من الذات ضم�� ا�خا

�� الصفحة   ال�ي  227الذات وفرصة ملعرف��ا؛ تذكر الساردة  أنا ��؟ حكمت  : " ومن �� هذه األنا؟ هل 

افذ ألع�� م��ا إ�� ما يبدو �� اآلن مجّرد   حكيت ح�اي��ا، أم �� أنِت ال�ي أخاِطُب وتؤرجح�ي فاتحة �� نو

مھ �� "أناها" وس����ا. وهو أسلوب    فتقّدم إ�� القارئ ماّدة س��ّية عن  وهم؟..."
ّ
ذا��ا من خالل اآلخر الذي ت�ل
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 .11ا
 200نفسه، ص 2
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ات
ّ

رق    في "   تخييل الذ
ٔ
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ھ يوضع �� فٍم غ�� فم السارد، و�روى ع�� لسان غ��  
ّ
�� سرد الذات طر�ف لطيف ممتع جالب للتصديق ألن

  .لسانھ فيأ�ي أمعن �� التوثيق

 التالعب بالضمائر، وت�ون  و�� هذا املستوى يتعّقد نظام اإلضمار �� امل�ن الس��ّي ليم�ى العيد، فيتّم 

إ�� األنا   الذات وحكيا لقّص��ا. ففي ملفوظها املنسوب  م وا�خاطب والغائب حديثا عن 
ّ
املت�ل ب�ن  املراوحة 

 �عض مالمح الذات 
ّ
 "س��ّية" تخط

ً
التھ و�عليقاتھ وش�واه ونجواه ماّدة

ّ
عة (صوتدخ

ّ
 مقن

ُ
  17(ولدت

ُ
)، كنت

و�� �عض مواطن النّص  )...)،  31ّن مخنوقة الصوت من خو�� (ص)، وأنا أئ14مر�كة �عالق�ي بذا�ي (ص

إ�� ضم��ين، و��ون اعتماد   الذات  لتأّمل ا�حال، فتنفصل  ب�ن األنا الساردة واألنا املسرودة  تقام املسافة 

الغائب  ص  ضم��  نفسها  عن  (تقول هذا  الصغ��  الشال  بحياكة  �انت   
ً
ِرَحة

َ
  66"ف

ْ
 وصلت

ً
)، و"راكضة

 ).  72باب املدرسة..." (ص الطفلة إ�� قرب 

مختلف   إ��  ُت)  (أنا/  الواحد  الضم��  هذا  �شّقق  وفصولھ  النّص   �� التقّدم  ُيظهر  النحو،  هذا  ع�� 

 �� طوال سنوات؟الضمائر املتشابكة �� م�ن النّص.  
ْ

؛ فإذا  1"ألهذا أكتُب ع��ا (يم�ى) اليوم، غ�� ما كتبت

م (أكتُب(يم�ى))، و�� الغائبة (ع��ا (يم�ى)).  ا�خطاب يضعنا أمام ضم��ين يحيالن إ�� نفس امل 
ّ
رجع: أنا املت�ل

الصورة   مأزق سردّي  و��ذه   �� العائدّية،  الدال ع��  م) 
ّ
املت�ل بضم��  النّص  (رواية  اللغوّي  ا�جانب  يدخلنا 

تحّدث  تتعّقد معھ املسائل. �� هذا املستوى ي�ون "السارد الس�َ� ذا�ّي غ�� ملزم بأّي تحّفظ بإزاء ذاتھ، وال

الذي يث�� املش�لة     G. Genetteباسمھ ا�خاّص، �سبب تطابق السارد مع ال�خصّية، كما يبّ�ن ج��ار جينات 

مع   بالعالقة  يتحّدد  ال�خصّية،  السارد  نظر  زاو�ة  من  الوحيد  التبئ��  فيجعل  النظر،  وجهة  زاو�ة  من 

جاه السرد ال  معلوماتھ ا�حالّية باعتباره ساردا، وليس بالعالقة مع معلوماتھ امل 
ّ
اضية بوصفھ بطال، أي أّن ات

ّي، كما هو �� ا�حياة ال�ي عاشها �� املا��ي، بل ا�حياة ال�ي يرو��ا اآلن جزًءا من ماضيھ"
ّ
 .2يبدأ �ش�ل خط

تراءت لنا ثالثة أنوات تتحّرك   "أرق الروح"و�ذا أ�عمنا النظر �� موضع املتلّفظ ا�حّدد بضم�� املت�لم �� 

  :�� �� فضاء النّص 

   ھ صاحب التلّفظ املندرج
ّ
ف ا�حقيقّي املعلن صراحة اسما ولقبا وفق امليثاق الس��ذا�ّي بأن

ّ
أنا املؤل

   .�� امل�ن

 أنا السارد املتنّ�ل �� م�ن النّص، ب�ونھ سردا ذاتّيا، واحت�اما إ�� التبئ�� الذي سينفرد بھ.   

  الس��ّي ال�ائن  السردّية    أنا  وا�حّددات  والوصف  األفعال  إ��  بأ�عاد محّددة �سبة  ذي سيتعّ�ن 
ّ
ال

 .3 داخل العمل نفسھ

 
 228نفسه ص  1
كاديمي والجامعي، الدار   2

ٔ
خرون: وجهة النظر من السرد إلى التبئير، ترجمة ناجي مصطفى، منشورات الحوار اال

ٓ
جيرار جينيت وا

 .67،ص1989البيضاء 
نماط النوعية والتشكيالت البنائية لقصيدة السرد الحديثة، المؤسسة الجامعية  3

ٔ
للنشر، بيروت، حاتم الصكر: مرايا نرسيس: اال

 .146، ص1999
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ف  
ّ
هذه األنوات ال�ي يختلط ف��ا النحوّي بالكتا�ّي والسردّي تدعو إ�� السؤال عن إم�ان التطابق ب�ن املؤل

� التعّدد ... أوّد أن أكون أك�� من  "أوّد أن أدخل �وال�خصية والسارد �� ضوء رغبة الساردة �� التعّدد  

ف وأنا السارد وسعيھ    "أرق الروح" ، و�� ظّل حرص السرد ��  1أنا"
ّ
أن تظّل لعبة الضمائر قائمة ب�ن أنا املؤل

ذي ال ُيمّ�� ب�ن أصل مرج�ّ� هو كتابة  
ّ
إ�� اإللباس بي��ما �ي تن�ع "س��ة يم�ى" �� األخ�� إ�� التخييل الذا�ّي ال

معيش  النّص  وقائع  تجاو�ف  سكنت  �ي 
ّ
ال واست��اما��ا  الذات  أحالم  و��ن  ُمَحّددْين  وم�ان  زمان  ضمن  ة 

ر والرمز التخيي��ّ 
َّ

   .وأكسبْتھ صفة املعيش املتذك

م عنھ، وهذا اللعب الضم��ّي الدائر حول "األنا" يبع�� الذات  
ّ
م�ن مع ثبات املت�ل

ّ
وهذا التنويع �� املت�ل

املرتبطة املنظورات  الفردّية    ويعّدد  تجر���ا  خصوصّية  ضوء   �� واالجتما�ّ�  الثقا�ّ�  وت�و���ا  فة 
ّ
املؤل بو�� 

ع إ�� الكشف وامل�اشفة واالنكشاف ع�� صراط الكتابة 
ّ
"أوّد أن أبدع حياة  وتار�خ الذات ا�جر�ئة ال�ي تتطل

ة مدهش وجميل...  �� ... ليس السفر وال الدكتوراه وال الزواج وال األوالد سوى ش�ل من أش�ال إبداع حيا

 الكتابة �� ما بقي ��ّوم داخ�� و�قلق رو��"
ّ

 .2غ�� أن

معناهما �� االرتباط بمسألة الهوّ�ة وعالقة هذه  "أرق الروح"و�جد تنويع الضمائر واللعب بنظامها ��  

واس��اتيجّيات سرد الهوّ�ة �� هذا النّص.3الضمائر باالسم العلم 

"من أنا؟ هل أنا حكمت أم  م ا�حال إليھ منذ السطر األّول من الس��ة:  إذ تبدأ ح�اية الضمائر مع االس

ن صارم التحديد، ورغم اعتباره "سّيدأنا يم�ى؟   ورغم �عب�� االسم العلم �� نظرّ�ة العالمة اللغوّ�ة ع�� ُمَع�َّ

ورغم   بطاقة "الدواّل"،  بواسطة  وتفر�دهما  �ىيء  أو  �خص  تمي��  أي  الصرفة  التعيينّية  وظيفتھ 

، فإّن لالسم العلم مع هذا النّص ح�اية خاّصة حّ�ى ليمكن أن �عّد "أرق الروح" س��ة االسم  4مخصوصة"

ھ دليل �خم، ، لذلك فهو  5"�ان الس�ي ح�اية أخرى"العلم  
ّ
ا لرموزه ... إن

�
ا استكشافا وف�

ّ
"يقت�ىي من

صھ أو ينفي
ّ
ف ال يمكن ألّي استعمال أن يقل

ّ
، فهو �� "أرق الروح" املبتدأ  6ھ"دليل مفعٌم دوما بمع�ى مكث

علًما وعالمة والدة   ي�ون  حّ�ى  واحدا  االسم  ي�ون  أن  العلمّية  تف��ض  إذ  وا�حياة.  النّص   �� اإلش�ال  وهو 

ھ �� النّص متعّدد يمّزق ال�خصّية ب�ن هوّ�ات متنّوعة (حكمت (كما سّماها والدها)،
ّ
 أن

ّ
و�عّرف وهوّ�ة، إال

واش��رت  نفسها  سّمت  (كما  االسم    يم�ى  ب�ن  تاهت  ال�ي  "األن�ى   �� ف�انت  واألد�ّي))،  العل�ّي  الوسط   ��

" أوّد �� أعماق  واملسّ�ى" وتاه ع��ا كيا��ا ب�ن "حكمت" ال�ي أر�د لها أن ت�و��ا، و�م�ى ال�ي أرادت �� أن تبدعها  

ة وذاك الس�� إ�� . لكّن هذه الرغب7أعما�� أن أكون يم�ى ال حكمت االسم الذي راح مع األّيام يؤّرق�ي"

ص من "حكمت" لم يكن �افيا �حوها، فظّل االسمان وما يخ��نانھ من داللة يصطرعان ع�� أبواب  
ّ
التخل
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ٔ
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ٔ
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4 S. Kripke, la logique des noms propres, Paris, éd. Minuit,1982, p.37. 
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" أنا يم�ى أقول. فهل طوى الزمن  الكيان؛ و�� القول اآل�ي شاهد ع�� احتدام الصراع �� جنبات الذات:  

 يم�ى وحكمت ال تزاالن تتصارعان �� داخ�ّ�؟"
ّ

هنا يتحّول خطاب الذات إ�� خطاب مغرٍق    1حكمت أم أن

�� التجر�د، و�نقطع عن املرجعّية ال�ي يوهم ��ا تجنيس "الس��ة" و�تحّرك تدر�جّيا نحو مرجعّية ذهنّية �� 

"تبدو �� يم�ى أحيانا مجّرد معادل للكتب  �� ال��اية ضرب من تخييل الذات وتأّمل وجودها �� أرض الو��:  

 ��ا عن حكمت..."ال�ي كتب��ا، �حبل م 
ُ

غة �غّر�ت
ّ
ولكّن هذه االس��اتيجّية لم تف�ح ��   2ن الكالم واألف�ار لل

  حسم هذا الصراع فـ"
ْ

 بقيت
ً
ها �� حكت �ستيقظ داخل يم�ى غر�بة لكّن تلك الغر�ة لم تفارقها. راكدة

س بخفاء �سمات روحها"
ّ

"التحّرر  عن  وعبثا تبحث يم�ى    3حكمت تحت جلد يم�ى مستقّرة �� دمها، تتنف

، ففي هذه ال�حظة ع�� مشارف والدة الكيان، �عيش 4من ذاك الصراع الذي ما زال يضرم النار �� عاملها"

وفيھ   ا�حركة)  (مشهد  األفعال  من  يجري  ما  ع��  الشاهد  أنا  أنو�ن:  ب�ن  ج�ّ�  تمّزق   �� وع��ا  أق��ى  الذات 

رى األنا �� اآلن انفصال ب�ن الضمائر بّ�ن، وأنا املتأّمل لألحوال  (مشهد  
ُ
الو��) وفيھ اندغام للضمائر حّ�ى ت

 وعنصرا من عناصر العالم الذي تتأّملھ، بل �� أنا مزدوجة؛ متعالية ع��  
ً
نفسھ أنا ذاٍت وموضوٍع، متأّملة

 �� داخلھ. �� هذه ال�حظة ع�� مشارف والدة الكيان �عيش الذات الساردة أق��ى وع��ا  
ٌ
عاملها املروّي ومضّمنة

 ّزق ج�ّ� ب�ن صوت�ن:�� تم

  5"جسد ضاق بھ العالم"صوت ي�ّح �� استبقا��ا ضمن السائد. 

  6. أناي بأن تكون"األنا."لم أ�س حلم صوت �ستحّ��ا ع�� الفعل وصناعة الذات.  

الناجمة عن     العالية  �� ح����ا  األمل  تفقد  ل�ي ال  قاع خوفها  الرحيل من  ُيناد��ا هاتف  ومن األعماق 

ي هذه األنا؟ ومن �� هذه األنا؟ هل  غ��اب وا�حن�ن إ�� املفقود؛ تقول:  الشعور باال 
ّ
"أين أنا؟ وماذا تر�د م�

من هذه ا�ح��ة �سرج الذات راحل��ا رغم متاعها ال�حيح، بحثا عن "سندباد" ف��ا �غامر موغال ��  7أنا ��؟

ر وا�حن�ن ملواجهة العزلة والنسيان،  
ُّ

ب التذك
ّ
ومقاومة الشعور با�خوف واليأس وسط  بحر املع�ى الذي يتطل

�� "أرق الروح". فسفر يم�ى من ذات "حكمت" إ�� ذات    الوجودّي الذي ترسمھ لوحات السردأ�وام ا�خراب  

حّرض أد��ا ع�� القول والبوح بما ُيْبقي  
ُ
��ا فنّيا من مواصلة البحث �� أسئلة كينون��ا �أّ��ا ت

ّ
"يم�ى" هو ما مك

   األمل لد��ا حّيا.

من هذا الصراع الذي لم ينتھ ب�ن يم�ى وحكمت ومن انتثار الذات ب�ن هذه الضمائر املتعّددة ترسم   

بة حائرة �� ذا��ا تجعل  
ّ

الهوّ�ة السردّية ـ كما علك��ا يد الساردة من ط�ن ا�حياة وماء ال�لمات، هوّ�ة حّية مرك
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السؤال أداة أخرى �� تخييلها والتعب�� عن  من السرد منّصة انطالق �حاورة هذه الذات والتعّرف إل��ا ومن  

 ح����ا.

 : التخییل السؤالّي: أرق الروح  -4

�� عمقها ال تبدو لھ هذه الس��ة مشاهد سائبة من زمن منفلت يالحق فيھ ا�خطاب    "أرق الروح"قارئ  

املن�لةا�خ�� وال �� �حابة ظليلة من ذكر�ات ينف��ا صدر ذات ضاقت ��ا الفضاءات و"أّرقت روحها" أسئلة  

والوجود، و�كتشف خالف ذلك، أّ��ا عالم سيميائّي مت�امل ينشأ و�نمو �� رحم ذاكرة غ�� رحيمة تبذر فيھ  

� �� ا�ح�ن
ّ

ر، عالم سيميائّي فيھ تتخّفف الذات من حملها وتتخّفى وتتج�
ّ

يم�ى أسئل��ا برؤ�ة املبدع املفك

كتابة أداة لصهر الكيان وتأليفھ �� رؤ�ة موّحدة  ال سبيل إ�� تجسيد مشروع كهذا إال بالتماس ال "و ذاتھ..

. ينطلق هذا  1قادرة ع�� اخ��ال مغامرة األنا الزمنّية واعتصارها �� مع�ى ك�ّ� يفرزه امللفوظ الس��ذا�ي"

"غ�� متصا�حة مع أنوث��ا و�ن �انت ال ترفضها، لكّ��ا ال �عيش امتيازا��ا ال�ي وهب��ا  املشروع من أّن األنا  

وترك��ا  الطبيعة باكرا  ت 
ّ
�شظ ال�ي  مرآ��ا  املكسورة،  مرآ��ا   �� إل��ا  التعّرف  أو  حوارها  ع��  تتجّرأ  وال   ،

اخ��اقا ألسوار الصمت وحوارا مع النفس �� أداء س��ّي متمّ��    "أرق الروح". ف�انت الكتابة ��  2للصمت"

تياب خالف ما نقرأ �� مألوف الس��ة  بناء وأسلو�ا؛ إذ يختلف ا�خطاب الس��ّي ف��ا بن�وعھ إ�� السؤال واالر 

 من �ّل جوانبھ ��ا ُيفتتح (
ُ
"من أنا؟ هل   الذاتّية من خطابات اإلثبات واإلقرار. إذ �غمر هذا النّص األسئلة

د و�نمو (أنا حكمت أم أنا يم�ى؟
ّ
ي هذه األنا؟ ومن �� هذه األنا؟ هل أنا  ) وم��ا يتول

ّ
"أين أنا؟ وماذا تر�د م�

. فأغلب األسئلة أسئلة هوّ�ة ترتبط با�جنس (األنوثة امل�جومة)،3"عالمة استفهام"  األناحّ�ى غدت  ��؟)  

"تؤّرق و�غرس  واالسم (يم�ى أم حكمت) واللقب العائ�ّ� (العيد/الصّباغ/ا�جدوب) وتمتّد إ�� األسئلة ال�ي  

ل السؤال إذن الهوّ�ة األسلو�ّية لهذا النّص الس�� 4الوجع �� الضلوع"  
ّ
ّي، فال �ع�� فيما قرأنا من س��. يمث

ع�� هذا ا�حضور الكثيف لالستفهام بأنواعھ ما يجعل "أرق الروح" س��ة طلبّية تطلب الذات وتكت��ا أك��  

مّما �� �سردها وتكتب ع��ا. والطر�ف أن يتحّول السؤال سبيال إ�� تخييل الذات تخييال أصيال من خالل 

د السؤاَل وما ي 
ّ
ده السؤاُل، ومن ثّم العبور إ�� بواطن الذات وتأّمال��ا و��ّيؤا��ا، فيتنّ�ل  ال��ك�� ع�� ما يول

ّ
ول

... تلك الرغبات"؛ تقول:    autobiographie  intellectuelleالنّص بذلك ع�� أبواب الس��ة الفكرّ�ة " "أنا 

فع عن ذا�ي  الصامتة وعالمة االستفهام واألحالم الغارقة �� سؤالها. من ي��جم�ي؟ من يقرأ�ي؟ من ير 

�� ظلمة طفول�ي." الغارقة  �� دواخ�� عن حاجا�ي  السؤال    5حج��ا؟ من يكشف عن املضطرب  ولعّل 

فة م�انة كب��ة من مساحة  
ّ
تھ املؤل

ّ
أفضل �عب�� عن هذه الذات ا�ح��ى و"الدواخل املضطر�ة"، لذلك أحل

دب  طريطر،جليلة  1
ٔ
.2004العربي الحديث"، تونس، مركز النشر الجامعّي ومؤسسة سعيدان للنشر، "مقّومات السيرة الذاتية في اال
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) جملة استفهامّية  245ائَ�ْي (النّص ت�اد تم�ح ر�ع املكتوب، فقد أحصينا ما يقرب من خمس وأر�ع�ن وم

فة �� النّص �عض "عالمات"  1"أسئلة ال تموت"تثبت هذا اال�شغال باستنطاق الذات ع�� 
ّ
. وقد بذرت املؤل

ر ما  
ّ

راِت املرور من الذاكرة إ�� تفك
ّ

ر، أقول،... " ف�انت مؤش
ّ

 ��ا الذات ع�� التأّمل من نوع "أفك
ّ

ر تحث
ّ

التفك

ِر ، ومن ا�خارج إ�� الداخل ليصبح السرد جوانّيا ينقل مناخات الذات �عد  
َ

جرى والعبور من الوقائع إ�� الِفك

ع��  �شكيل ي��ض  منظور  وفق  والذا�ّي  املرج�ّ�  ب�ن  الفواصل  وتذيب  شتا��ا  تلّم  ناظمة  برؤ�ة  خطابّيا  ها 

َر   distanciation"تبعيد"  
ّ

ُر التذك
ّ

 سائلة ومسؤولة، ويستنطق فيھ التفك
ً
 ومنظورة

ً
تنقسم لھ الذات ناظرة

الو��"استنطاقا   طبقات  تحت  ما  إ��  ِمْعوَ 2"يذهب  بالسؤال  عميقا  ويغوص   ، �� األسا��ّي  التفكيك  َل 

من    ليجعل  �ستجل��ا  الذات  وتقو�مّيا  ""حقيقة"  تبعيدّيا  فضاء  الس��ذاتية  الكتابة  فضاء 

 .   (le jugement réflexif)"سّماه "بول ر��ور" با�حكم التأّم�� 3"باألساس

من ا�خطاب    يجثم السؤال بأش�الھ ا�ختلفة ع�� صدر النّص �� س��ة يم�ى العيد و�حتّل مساحة هاّمة 

ا  ف��ا، �عو�ضا عن أزمنة الصمت وثأرا م��ا  
ّ
"يراود�ي السؤال عن مع�ى ما أرى وال أسأل. لم نكن �سأل، كن

، غ�� 5"السؤال م�جوم، مطّوق بالصمت"و�رد �� موطن آخر من النّص    4نص�� ونرى و�سمع وال نقول"

ا حولها و�� تقديمها ذاتا تقبض ع�� جمر السؤال  أّن معناه األك�� يكمن �� �عب��ه عن ح��ة الذات �� ذا��ا وم 

.  ينت�ي بنا هذا القسم إ�� تبّ�ن حرائق السؤال املشتعلة �� �ّل م�ان من الس��ة  6تمّس�ا بـ"حكمة الاليق�ن"

و�� �ّل ركن من أر�ان الذاكرة، فرأس "يم�ى" تّنور يفور ولبنان حرائقها �� �ّل فّج: حرائق الطائفّية الظاهرة  

 الرماد والسواد، وحرائق باطنة �� حرائق األكباد ع�� األطفال والشباب ومستقبل البالد.ال ت
ّ
ف إال

ّ
  خل

من هذه الزاو�ة، قّدمت الذات ��ذه الوسائل التخييلّية ضمن منظور ال �عتقد �� حقيقة مطلقة أو مرجع  

فة  ء النّص، بھ  ال يقبل التشكيك، بل سردت علينا �� ثورة شّك حملها السؤال إ�� �امل أرجا
ّ
وّسعت املؤل

البحث عن الهوّ�ة ��  املسافة ب�ن الذات الساردة والذات املسرودة لضمان اكتشاف هذه الذات األخرى، فـ" 

هذا الش�ل التعب��ّي يقوم ع�� تفكيك هذه الهوّ�ة وتمك�ن ال�اتب من معرفة أعمق بذاتھ واكتشاف  

و��خها  وجوهها  زاو ses versions"  7مختلف  ومن  السؤال  .  يرسمها  كما  الذات  صورة  تقّرب  أخرى،  �ة 

ما يدفع القارئ إ�� تحّري ذاتّية    8الدائم الالهث وراء ا�حقيقة، "أرق الروح" من املشروع السردّي االف��ا��يّ 

 
 128نفسه ص  1
 11نفسه، ص  2
 .87مرجع سابق، ص  ،جليلة طريطر 3
 . 32نفسه، ص  4
 . 33نفسه، ص  5
 ه "فّن الرواية" العبارة لميالن كونديرا من كـتاب 6

7 Sébastien Hubier, Littératures intimes: Les expressions du moi, de l'autobiographie à l'autofiction, Armand 
Collin, Paris 2003, p79.   

ثير فيه وتغييره خاّصة مع الكاتبات التقدمّيات  8
ٔ
دبنا العربّي كانت غالبا مشروع الذات تسعى به إلى القارئ للتا

ٔ
السيرة الذاتّية في ا

مثال غادة السمان في القبيلة تستجوب القتيلة، 
ٔ
 وفدوىالسعداوي في "مذّكرات طبيبة" و" مذكراتي في سجن النساء"،   ونوالا

وراق شخصّية" -طوقان في " رحلة جبلة
ٔ
 رحلة صعبة"، ولطيفة الزّيات في" حملة تفتيش: ا
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املع�ى الس��ذا�ّي بما �عنيھ من استعارة البناء ا�ح�ائّي ب�ّل ما يحتملھ مصط�ح ا�ح�اية من طغيان التخييل  

ة اللفظّية ع�� التعي�ن، أك�� من تحّري صدقّية السرد الذا�ّي. إذ يظّل الصدق �� الس��ة الذاتّية  والصناع 

يحّد م��ا زمن الكتابة، بما أّن فعل االس��جاع   1باعتباره حّدا أخالقّيا "مجرد محاولة" �عبارة إحسان عّباس

بطر�قة االنتقاء ال�ي �سّم��ا يم�ى العيد    واالستعادة بواسطة الذاكرة يتّمان �� ا�حاضر، ذهابا إ�� املا��ي

"االستنساب" و"�جز الكتابة عن استعادة �ل أ�عاد ا�ح�ّي، بل اج��اء وأحيانا تقديم وتأخ�� الوقائع كما  

السياق" واعتبار  2يقتضيھ  الروح"  .  يقارع  "أرق  حجاجّيا  ملفوظا  العيد  يم�ى  س��ة  من  يجعل  مشروعا 

استعراض   مجال  ـ  ا�ح�ائّي  واملغزى  ا�ح�ائّي  بمغزاه  منوطة  النّص  هذا  حقيقة  و�جعل  اآلخر،  أطروحات 

إرثا   الساردة  الذات  تور�ث   �� �سّبب  من  مع  التفاعل   �� �امن  ـ  وا�حجاجّية  واللغوّ�ة  القصصّية  القدرات 

الم. ف�ان البيت واملدرسة والثانوّ�ة وا�جامعة وا�جتمع �� س��ة "يم�ى العيد" فضاء  �خما من العقد واآل

 .حجاجّيا ومقام احتجاج قبل أن ي�ون م�انا قصصّيا واقعّيا

 خاتمة:  -5

القراءة   قّدمنا  ت��ز  مستجيب  ال�ي  بخصوصّي��ا،  واع  العر�ّية،  تر�تھ   �� من�رع  نّص  الروح"  "أرق  أّن 

با��ا رغم ذاتيّ 
ّ
تھ؛ فليست الكتابة الذاتّية فيھ تلبية ملتعة الذات �� التعب�� عن ذا��ا واللعب بال�لمات  ملتطل

اإلبداع،  �سؤال  االشتغال  �عروة  ا�جمال  عروة  ير�ط  العيد  يم�ى  عند  األمر  ما 
ّ
و�ن عل��ا،  يائسا  انطواًء  أو 

��ا من تحقي
ّ

ق أف�ارها وتصّورا��ا، و�نتاج  والبحث عن أبلغ األساليب وتجر�ب أجدى طرائق التعب��، ال�ي تمك

إبداعّية قادرة ع�� حمل رؤ�ة فكرّ�ة تحديثّية تحر�رّ�ة   ي مسالكها وحواش��ا  معرفة 
ّ

"داخل خارطة تو�ى

. لذلك �عاضد البناء الف�ّي والرؤ�ة الفكرّ�ة �� ��ج "س��ة" ممّ��ة لعب ف��ا  3بقع الدم وأشراط ا�حداد؟"

النّص وصوغ الذات �� آن. إذ اشتغل النّص �� "أرق الروح" بتخييل    "تخييل الذات" دورا مهّما �� �شكيل 

تحّركة ب�ن الس��ة الذاتّية  
ُ
الذات معتمدا أك�� من آلّية كما أسلفنا الذكر ليستوطن تلك املنطقة الوسطى امل

طابقة حينا واإليحاء التخيي�ّ� أحيانا.  
ُ
مليثاق ومزاوجة  وهذه املمازجة املبنّية ع�� مخاتلة اوالرواية بأداء امل

باملرج�ّ�   واالختالفالتخيي�ّ�  الوفرة   �� �امنة  جمالّيتھ  أّن  د 
ّ

تؤك الكثيف،  والسؤال  الضم��ّي  ،  واللعب 

نّصا إبداعّيا  "أرق الروح"  فالس��ّي �� هذا النّص قد است��ى بالتخيي�ّ� تنويعا �� الوسائل واألدوات. فجاء  

فة ـ �� تقديرناـ ما عاشتھ فعال وال هو محض خيال،    تتنازعھ ثنائّية املرجع والتخييل. فليس �ّل 
ّ
ما أوردتھ املؤل

بل إّن ما حّ��تھ ع�� امتداد هذه "الس��ة" هو ما عيش منخوال منقوال ع�� مصفاة الذاكرة والعقل وا�خيال  

دة، و�� والسؤال، تدّون و�غر�ل وتنخل وتز�د وتنقص. تر�نا ما ترى، وتنقل إلينا رؤ���ا وفق زاو�ا نظر متعّد 

عات  
ّ
�� �ّل ذلك تن�ج خيوط ح�اي��ا �� مواجهة ا�حّددات األجناسّية للس��ة الذاتّية ُم�ّحية بكث�� من توق

 
 .113، دون تاريخ، ص2دار الثقافة، بيروت، ط -إحسان عباس: من السيرة  1
 .12، ص1997يمنى العيد: السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة، مجلة فصول، العدد الرابع، القاهرة شتاء  2
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القراءة اآلتية من خارج معاناة الكتابة وعذابا��ا. ...وهذا وجھ من وجوه تمّ�� هذا النّص وطرافتھ من جهة  

أخرى. وتجّل من تجلّيات الذات ال�اتبة �� نّصها من جهة 

س��ة مشروع. واملهّم، عند هذه النقطة    "أرق الروح"وتكشف قراءة النّص من مدخل تخييل الذات أّن  

فة ا�جمالّية �� صوغ س����ا وتخييل ذا��ا. فهذا االن��اك ملنطق 
ّ
بالذات، هو الهدف الثاوي وراء اختيارات املؤل

اإلدماج للتخيي�ّ� �� املرج�ّ�، وهذا التسآل املمتّد    التجنيس السردّي، وهذا االخ��اق للمواثيق املألوفة، وهذا

االختالف، فقد إ��  فنّية  املغلقة ودعوة  بالهوّ�ات  تفاعلها كفرا   �� ل 
ّ
تمث العناصر  النّص، هذه  جسد  ع�� 

فت عديد أدوات تخييل الذات للتعب�� عنھ (الكفر بالهوّ�ات املغلقة)، فجاءت س��ة يم�ى فضاء حجاج
ّ
ُوظ

اج أن نتعامل معھ بوصفھ نّصا ثقافّيا �عّ�� عن مشروع صارت فيھ الكتابة الس��ذاتّية، مطلبا  واحتجاج، يحت 

، �شهد ع�� مجمل العالقات  1ثقافّيا يتعّدى أفق اإلبداع األد�ّي والتدو�ن الذا�ّي �حياة يم�ى إ�� س��ة جماعّية

ت ا�حّب والزواج، ثم العمل واإلسهام  �� �حظة تار�خّية ّما، بدءا من العائلة، فا�حيط واملدرسة، ومؤسسا

ف: "
ّ
ع الذات إ�� تحّررها الفردّي وا�عتاق ا�جماعة من ر�قة التخل

ّ
� هذا املشروع �� تطل

ّ
أتوقالفكرّي. يتج�

ھ عالم يم�ى اليوم، منھ أعود قارئة ملرّ�عات الضوء والعتمة ال�ي ما زالت تن�حب
ّ
إ�� عالم آخر... لعل

أبّرئ    �
ّ

لع� زمننا،  واألديان  ع��  ب�ن األجناس  حاّدة  سيوفا  أحيانا  �شهرها  ال�ي  األسماء من محموال��ا 

وا�حضارات ونقيمها حواجز ثابتة ب�ن الهنا والهناك، ب�ن النحن والهم، ب�ن �شر يتشاركون غالبا املأساة  

فّية إبقاءهم عددا  ، وتوق األنا إ�� أن ت�ون "نموذجا وطنّيا ألبناء البالد ال�ي تحاول الطائ2"ع�� هذه األرض 

وعتادا �� حرو��ا ونزاعا��ا ال�ي ال تنت�ي"، واالنتباه إ�� �شوة الضوء �� ليل نفق الوطن املمّزق تب�ي مشروعا  

 ل�حّب من�جھ االختالف و�فتح لھ أبوابا مشرعة قوامها املواطنة.

هنّية األنا ال�اتبة املثّقفة  نّص ��تّم برسم مالمح األنا الذ  "أرق الروح"و�ّت�ح من هذه القراءة أيضا أّن  

فتأ�ي   تارة،  ا�حن�ن  �غل��ا  بتخييل ذات منشطرة مبع��ة  إ�� كتابة س��ة فكرها ووجدا��ا، ويشتغل  ويس�� 

ة �غلب عل��ا ال��ّدد. قادنا  
ّ

متعالية سامية بما تملك من الثقافة وا�جمال، و�كسرها الواقع أطوارا فت��ز هش

الذات إ�� تبّ�ن ما س�� النّص املدروس إ�� إبرازه من صورة الذات العر�ّية وما    هذا الَسَفُر القرائّي �� تخييل

�عرقل خطوها نحو القبض ع�� األسئلة ا�حقيقّية والرهانات الهاّمة ا�جوهرّ�ة، وحرصھ (النّص) ع�� كشف

املتقّبل إ��  توّجھ  و�ّ��ا أسئلة محورّ�ة  تقّض م�جعها،  ال�ي  للقضايا  الذا�ّي  الذات  ل 
ّ
�ستفّز فضولھ،  تمث

فة وصراعها من أجل �غي�� الواقع.  
ّ
ص بطر�قة مؤملة محنة الذات املؤل

ّ
و��خ

لة لغة ينقل كتاب "أرق الروح" مالمح أخرى بارزة مّما يصط�ح عليھ عادة   
ّ
ومن صورة هذه الذات املش�

�� مغامرة   الّدائري وتنّوع ضمائره محاولة لتجاوز الضياع الذي عاشتھ املرأة  ببنائھ  النسوّي، فهو  باألدب 

1 Christine Suard disait: Le champ de l'écriture autobiographique féminine s'est donc développé tout d'abord 
dans le but de libérer la femme des souffrances et des contraintes sociales dont elle était l'objet…Ceci explique 
la nécessite chez elles de s'exprimer publiquement et d'étaler leur identité.(voir son livre: Les variantes de 
l'autobiographie chez Amélie Nothomb, San Jose State University) 

رق الروح، ص 2
ٔ
 214ا
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سئلتھ ا�حائرة صورة من حياة املرأة  نضالها من أجل التحّرر. وهو �� انقطاع سرده وتمّزقھ أحيانا وك��ة أ

بة،  وهو رغم ذلك أو �سببھ، قد    املناضلة �� مجتمع مغلق.
ّ

نجح �� التعب�� عن ن�ج أد�ّي. إذ جاء "س��ة" مرك

فة �� تقديم  
ّ
ا، نا�جا سبيَل سرٍد غ�� تقليدّي �� بناء الس��ة الذاتّية متالئما مع رؤ�ة املؤل ا ونفسي� ا وتقني� سردي�

   مكتملة تحاور القارئ و�ستدرجھ إ�� جملة من الشواغل املش��كة. س��ة غ�� 

فيھ   ونظر،  لغة  تصر�ف  من  العيد  يم�ى  أ�شأتھ  الس��ّي  األدب  من  نواة  الروح"  "أرق  يبقى  األخ��  و�� 

وس�� إ�� ولوج عاملها بحثا ع��ا.  فهل �انت تروم منھ مجا��ة   مساءلة للذات �� تطوافها ع�� مدارات الكينونة

ل منذ البداية مركز اإلبداع واألمل والو��  فو 
ّ
��ى ال�ون وتداعيات ا�جسد بممارسة فعل الكتابة الذي مث

بالذات والقدرة ع�� تفعيل العالم؟ أم أ��ا تؤّسس بھ مللمة ما تبع�� من شتات الكينونة وقشع ا�ح��ة ال�ي 

 �ساك��ا �� الصميم؟
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This article offers a sociological interpretation of the elements involved in the 

construction of autobiographies by dance artists. More particularly, it questions the role 

and the place of the body in the construction of self-history which gives an account of 

a past existence through dance. The irregularities of the latter tend to disappear due 

to the natural flow of autobiographical writing whereas descriptions of dance 

experiences, which structured the artist’s career, reveal a series of disconnected 

moments all contributing to the development of the self, all coming together in the 

history told by the movements of the dancing body. 
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 رمزیتا الماء والنار في األساطیر واألدیان 

 
 

 

 : صملخّ ال

تبوأت املياه والنار من�لة مهمة �� حياة الشعوب البائدة وا�حضارات القديمة، فاملياه �� مصدر ا�حياة  

لذلك قدسها اإل�سان فالفكر اإلغر�قي �عت�� أن املاء أصل ال�ون لذلك حظي بآيات تبجيل دينية واعتقد  

ن البداية املائية عندهم موجودة ��  املصر�ون أن اإللھ رع أول من خرج من املياه األو�� وأما السومر�ون فإ

إليش. باختصار لقد اعتقد اإل�سان األول �� قدسية املياه واعت��ها الها آمن بقوتھ وقدرتھ   فكرة اإلينوما

و�خائھ و�طشھ فعلق املرء است��اماتھ ع�� هذا العنصر الطبي�� واعت��ه مالذه اآلمن فجعلھ رمزا داال ع��  

الطهارة ا�جسدية م��ا والروحية ورمزا داال أيضا ع�� الثواب والعقاب. و�� دالالت  ا�خلق واستمرار ا�حياة أو  

حملها اإل�سان للماء مثلما تجل��ا األساط�� أو النصوص الدينية املقدسة. كما قدس اإل�سان الدي�ي أيضا 

 تجدد.النار �املاء تماما فاعتقد ف��ا واعت��ها رمزا �حضور اإلل�ي ب�ن البشر ورمزا للبعث امل

 . رمز، املاء، النار، األسطورة، الدينال�لمات املفاتيح: 

Abstract: 
Water and Fire assumed an important place in the lives of ancient peoples and 

civilizations. In fact, water is the origin of life, so man sanctified it. The Greek thought 

considred water to be the origin of the universe, it also received a speech of religious 

reverence, The Pharaohs believed that God « Ra » emerged from the holy water. As 

for the Sumerians, the aqueous beginning is found in the idea of Aynomalish. In short, 

the first man believed in the sanctity of water, and considered it a god who believed in 

his power, generosity, and oppression. 

One commented on this natural element as his safe haven. Therefore, he made it a 

symbol indicative of creation and the continuation of life or physical and spiritual purity. 

He also considered it a symbol indicative of reward and punishment, and those are the 

indications that the human carries with water in its manifestation of myths and sacred 

religious texts. Also, the religious man sanctified fire exactly like water, so he believed 

in it and considered it a symbol of the divine presence among people, and a symbol of 

renewed resurrection. 

Key words: Symbol – Water- Fire - Myth – Religion 
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مقدمة:ال  -1

أداةوا�حيوان والنبات إذ هو سّر الوجود وم�جزة الطبيعة، بل هو "للماء قيمة مهّمة �� حياة اإل�سان  

وازدهارها" ا�حضارات وانتشارها  تكو�ن   �� ا�جتمعات اإل�سانية منذ خلقت ع��    .1حيو�ة  وقد عرفتھ 

وجھ البسيطة أل��ا �شأت ع�� ضفاف األ��ار والبح��ات، ف�ي مجتمعات زراعية أي مجتمعات أرض وماء.  

ھ وترحالھ، بل إن املرء ما ف�ئ و�ان املاء إ
ّ
كس�� حياة اإل�سان العر�ي لذلك �ان �� هيام دائم إليھ يتبعھ �� حل

وانتعاش   لل��  ل�حياة ومتعة  ألنھ �شور  املطر  لن�ول  ال�حاب، فيسعد  حركة  القطر و�راقب  يتبع مواقع 

وا�ج  والقحط  ا�جدب  أيام  يطلبھ  ف�ان  العر�ي  باهتمام  املاء  واستأثر  طقوس  للطبيعة.  و�قيم  فاف 

االستسقاء لكنھ أيضا �ان ��ابھ �� غضبھ وعنفوانھ لذلك �ان يقدسھ ظنا منھ أن اآللهة �سكنھ.  

وظل اإل�سان متعلقا بموضوع املاء الذي أشاد بھ �� أشعاره بإطناب، وتحدثت عنھ األساط�� والنصوص  

السائل ال�جيب وأهميتھ، إذ منھ خلق  املقدسة �� إسهاب. فاملتدبر �� هذه املدونة ي�حظ بيسر قداسة هذا  

امل�جم   و��  املاء  حول  حيكت  ال�ي  األساط��   �� املتمّحص  إّن  بل  الوجود،  ة 
ّ
وعل الشراب  سّيد  ال�ون وهو 

املتعلق بھ �� آيات العهد القديم والعهد ا�جديد والقرآن الكر�م، واملتعقب لدالالت هذا السائل ف��ا ليتنبھ  

" فمن خالل ذاكرة  ديد الدالالت، وأن صور املاء ظلت مرتبطة بخيال اإل�سان  إ�� أن املاء جاء حامال لع

القائمة ع�� ا�خ��ة ا�حياتية وع�� العالقة   التعرف إ�� قوان�ن ا�خيال  يتم  ا�جسد ووظيفتھ ا�حسية 

علق  و�ذلك  ،2ا�حسية مع املاء، إذ ا�خ��ة بأكوان املاء املتحجبة �� ال�ي تضفي ع�� املاء صفاتھ ورمز�تھ"

السائل   هذا  صار  ح�ى  الدالالت  من  جملة  وحملھ  باملاء  است��اماتھ  الشعبية  املرء  املعتقدات  "ملتقى 

واجتماعية   وشعبية  ثقافية  ودالالت  مختلفة  أ�عادا  عليھ  تضفي  ال�ي  والقناعات  واألف�ار  والعادات 

�سان مع اإللھ الذي �عبده،  . بل إن املاء صار رمزا دينيا �� فضاء املقدس الذي يحدد عالقة اإل3وعقدية"

��ابھ    4وقد خص هذا الرمز ��الة من التقد�س وا�حبة والرجاء ح�ى عد �� �عض األساط�� والثقافات إلها

اإل�سان املتدين و�خشاه.  

كما اعتقد اإل�سان أيضا �� النار وقدسها فسرق برومثيوس قبسا م��ا أهداه إ�� شعبھ ظنا منھ أ��ا سر  

بأبنا��م حرقا �� النار املقدسة، وأما العرب فقد  ا�حياة، وعبد ا �جوس "أتارا" أما الساميون فقد �حوا 

�انت للنار عندهم وخصوصا �� العصر ا�جاه�� م�انة مهمة، إذ اعتقدوا بقواها ال�حر�ة، ف�انوا �شعلو��ا  

لغادر ألن الغدر من  لدرء شر قوم اشتد بأسهم، وعرفوا كذلك نار الغدرة ال�ي �انت توقد بم�ى للتشه�� با

ولى - 1
ٔ
 . 7، ص.2004عبد الحميد بن سالمة، قضايا الماء عند العرب قديما، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة اال

2 - 
ٔ
ورهام، شعرية تمركز في ميتافيزيقا الماء، ضمن موقع ا

ٔ
ية ا

ٓ
حمد بلحاج ا

واب(
ٔ
 ). http://awabbalhaj.arabblogs.com/archiva/2007/4/203677.htmlا

 .31-30، صص.2015، فبراير 87عزيز العرباوي، رمزية الماء في التراث الشعري العربي: دراسة سيميائية، مجلة الرافد، عدد- 3
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كما شاعت   ،1أقبح الرذائل عندهم، وعرفوا أيضا نار السالمة ال�ي �انت توقد للقادم من السفر ساملا غانما

بي��م أيضا نار الطرد ونار السلم ف�انوا يوقدون النار لطرد �خص ال يرغبون �عودتھ، أما نار السلم ف�انوا  

بال  للملدوغ وا�جروح واملضروب  ينام ال�خص فيشتد بھ األلم  �شعلو��ا  ال�لب ح�ى ال  سياط وملن عضھ 

 . أما أيام ا�جدب وا�جفاف ف�انوا يوقدون النار ويستغيثون ��ا لالستمطار.  2و�ؤدي إ�� هالكھ

أضف إ�� ذلك أن العرب قد خالطوا الفرس الذين �انوا ع�� ا�جوسية �عبدون النار. فقدست �عض  

تأسيا با�جوس واعتقادا م��م أ��ا واسطة ب�ن هللا وخلقھ وأ��ا من جنس اآللهة    القبائل العر�ية النار وعبد��ا

والشاقة  3النور�ة الطو�لة  و�� رحال��م  ا�حج  إنار��م عند  و��  للطعام  طه��م   �� بالنار  العرب  انتفع  ، وقد 

ا ب�ن قبيلت�ن  صيفا وشتاء، كما �ان العرب أيضا �ستقسمون بالنار �� تحالفا��م ف�انوا إذا عقدوا تحالف 

أحضروا نارا وحلفوا عل��ا وألقوا عل��ا م�حا وك��يتا، و�� نار �انت معروفة �� اليمن لها سدنة يقومون بأخذ  

"و�انت  . وذلك لقدسي��ا. يقول ابن األث�� �� هذا الصدد:  4اليم�ن وهم �سمون تلك النار "الهولة" أو "املهولة"

 .5لهم(أهل اليمن) نار تحكم بي��م فيما يزعمون تأ�ل الظالم وال تضر املظلوم"

األساط��    �� والنار  املياه  حمل��ا  ال�ي  الرمز�ة  الدالالت   �� ا�حفر  العلمية  الورقة  هذه  خالل  من  ونروم 

أن   يمكن  ال  الرمز  ألن  "واألديان  الدين  إن  ثم  الدينية  التجر�ة  ظل   �� إال  أغراض  يحيا  ذو  رمزي  نظام 

افز قو�ة وشاملة   اجتماعية و�نھ �� ذات الوقت نظام من الرموز �عمل ع�� إقامة حاالت نفسية وحو

اقعية ع��   ودائمة ب�ن الناس، عن طر�ق صياغة مفهومات عن نظام الوجود مع إضفاء هالة من الو

اقية �ش�ل فردي"هذه املفهومات بحيث ت  افز و فما�� أهم الدالالت  .  6بدو هذه ا�حاالت النفسية وا�حو

 ال�ي اتصلت ��ذين العنصر�ن ال�وني�ن؟

 مدخل اصطالحي:  -2

ملا �ان القد��ي املتعا�� ال يجد اكتمالھ إال �� الدنيوي، وملا �ان العالم يكتنفھ الغموض وااللتباس �ان  

هر الغامضة إذ هو أبدا مهووس بالبحث عن املع�ى وراء ما ال �ستطيع  ال بد للمرء أن �س�� إ�� تفس�� الظوا

فهمھ، و�ان ال بد للمتخيل أن يتبوأ من�لة أث��ة عند اإل�سان العارف ألنھ رأسمالھ الرمزي الذي قد يوفر لھ  

فقبل اإل�سان بذلك اختيارا أو قسرا مقايضة حقائق الوجود  إجابة شافية �غنيھ قلق السؤال وا�ح��ة "

و�ذلك اختلق اإل�سان فكرة الرموز  ،  7العينية بحاالت اف��اضية موط��ا أش�ال رمز�ة من �ل الطبائع"

 

عشى، ج 1
ٔ
 . 209، ص.1انظر القلقشندي، صبح اال

 المرجع نفسه، والصفحة نفسها.  - 2

ول ص.- 3
ٔ
 .  470المسعودي، مروج الذهب، الجزء اال

رب، ج- 4
ٔ
لوسي، بلوغ اال

ٔ
 .  163-162، صص.2اال

ثير، الكامل في التاريخ، ج- 5
ٔ
 . 244، ص.1ابن اال

و- 6
ٔ
 . 45م، ص. 2000يل الثقافات، ترجمة محمد البدوي، مركز الدراسات العربية، بيروت، كليفورد غيرتز، تا

ولى- 7
ٔ
، 2018سعيد بنكراد، سيميائيات النص: مراتب المعنى، منشورات ضفاف، بيروت ومنشورات االختالف، الجزائر، الطبعة اال

 . 17ص.
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"اإلجابة عن أسئلة البدايات  ال�ي أثثت املتخيل الدي�ي خاصة و�انت وسائط لفهم العالم املتعا�� من أجل 

جميعها" أو  �عضها  واألخرو�ات  توقف  .1والدنيو�ات  ال�ي  الرموز  أهم  األساط��    ومن   �� اإل�سان  عندها 

القديمة واألديان رمزا املاء والنار ع�� اعتبار أ��ما من الرموز األساسية ال�ي انب�ى عل��ا ال�ون و�ان ��ا ا�خلق  

ههما وحّملهما  
ّ
إ�� جانب ال��اب. �� مختلف ا�حضارات واألديان. لذلك اهتم ��ما اإل�سان واعتقد ف��ما ح�ى أل

و��فو هذه الورقة إ�� �عقب هذه الدالالت ال�ي اكتن� عل��ا ثنائي املاء والنار،    �ي اس��ام ��ا.جملة من املعا�ي ال

لغة واصطالحا. فما مفهوم   الرمز  �� مع�ى  أن نحفر  أوال  الضروري  أنھ من  نرى  باب اإلجراء  أنھ ومن  غ�� 

الرمز؟  

:في مفھوم الرمز -2-1
وَ�ْرِمُز بمع�ى أشار ورمزتھ املرأة �عي��ا غمزتھ، والرمز  جاء �� لسان العرب أن الرمز مصدر من رمز َيْرُمُز 

تصو�ت خفي باللسان �الهمس، و��ون تحر�ك الشفت�ن بكالم غ�� مفهوم باللفظ من غ�� إبانة بصوت إنما  

هو إشارة بالشفت�ن، وقيل الرمز إشارة و�يماء بالعين�ن وا�حاجب�ن والشفت�ن والفم. والرمز �� اللغة �ل ما  

، و��اد  2يھ مما يبان بلفظ بأي ��يء أشرت إليھ مما يبان بلفظ بأي ��يء أشرت إليھ بيد أو �ع�نأشرت إل

لسان العرب يتفق و�عض املعاجم العر�ية األخرى كتاج العروس للز�يدي و"القاموس ا�حيط" للف��وز�ادي  

قاموس اللغة اإلنجل��ية فيدل    وغ��هما �� أن الرمز دال �� اللغة ع�� مع�ى اإليماء واإلشارة والعالمة. أما ��

)�ع�� عن �خص أو فكرة أو قيمة أو غ�� ذلك.  object) أو غرض ( sign) ع�� مع�ى العالمة ( symbolلفظ (

 ) اليونانية  �� أصل معناها من  �ع�ي قطعة من ا�خزف أو  ) و�� " bolon-sunولكن �لمة رمز مأخوذة 

يدل قسم  م��ما  واحد  �ل  بيد  �خص�ن  ب�ن  تقسم  صلتھ   ا�خشب  طبيعة  و�ثبت  أحدهما  هو�ة  ع�� 

باآلخر.وهذان ال�خصان يمكن أن يكونا ضيف�ن أو حاج�ن أو دائنا ومدينا. و�ا�جمع ب�ن قس�ي القطعة 

�ع��ف الطرفان بما بي��ما من ضيافة أو صداقة أو دين. لذلك يتضمن الرمز معنيي الفصل والوصل ��  

تأ�ي قبل فعل  sunاليونانية ()  préfixeالوقت نفسھ. إذ أن السابقة ( ) �ع�ي دائما فعل ا�جمع، و�� 

)ballein  وتدل حرفيا ع��: ألقى أو رمى مصادفة. وقد استعملت الرموز �� اليونان القديمة باعتبارها (

 .3عالمات يتس�ى لآلباء بواسط��ا العثور ع�� أبنا��م املعروض�ن للبيع"

الرموز تنت�ي إ�� حقول بحث متعددة جدا ومتشعبة  ن "  وأما اصطالحا فقد تباينت �عر�فات الرمز أل 

"�ل رمز عالمة مرئية فاعلة، ) أن  Michel Messlin(  ع�� حد �عب�� ر��ور، فاعت�� ميشال مسالن   4جدا"

.6ص.بسام الجمل، المتخيل الديني: حوار، مكـتبة التنوير، د.ت، - 1

 انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة (رمز).- 2

ولى، جانفي - 3
ٔ
. 13، ص.2007بسام الجمل، من الرمز إلى الرمز الديني، مطبعة التسفير الفني بصفاقس، الطبعة اال

ويل، ترجمة سعيد القاسمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الط- 4
ٔ
، 2006بعة الثانية انظر بول ريكور، نظرية التا

 . 94ص.
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واجتماعية" نفسية  لقوى  حامل  �أمر  املعا�ي  ،  1يظهر  عديد  تحتمل  ال�ي  اإل�سان  لغة  نظره   �� وهو 

ا�ع�اسا فوق الو�� للطبيعة النفسية لإل�سان،  حمولة نفسية ف�ان "   الرمز ، وحمل فرو�د  2والدالالت  

)  Yung.Kوذهب �ارل يو�غ ( .3إضافة إلدنائھ دون حرج رمز�ة األساط�� من األعراض املرضية النفسية"

 Merciaأما مرسيا إلياد(4هو مركز أو باألحرى مجمع تنعكس فيھ الذات اإل�سانية جمعاء"إ�� أن الرمز "  

liadeE" نوعا من ا�حماية بما لھ من دور عال�� �سمح لإل�سان بإيجاد لغة وتجر�ة، زمن  ) فرأى �� الرمز

أن مفهوم  ) "Paul Ricoeurواعت�� بول ر��ور (.  5بدئي أو�� فا�حن�ن لزمن ضائع قد وجد بواسطة الرمز"

 . 6خر من مرتبة غ�� لغو�ة"الرمز يجمع ب�ن �عدين بل يمكن القول ب�ن عامل�ن ل�خطاب أحدهما لغوي واآل 

عن ا�حصر ألنھ قورب من زوايا نظر مختلفة وهو موصول    والذي نخلص إليھ ههنا أن الرمز مفهوم يتأ�ى

والذي  بحقول معرفية متنوعة م��ا الدين واألدب والسياسة وغ��ها. يقول ال�اتب �سام ا�جمل �� الصدد:" 

منا�ج   تباين  م��ا  عديدة  ألسباب  وذلك  للرمز،  ما�ع  جامع  �عر�ف  إ��  ا�خلوص  صعو�ة  هو  بھ  نخرج 

(التحليل النف��ي، األن��و�ولوجيا، الفينومينولوجيا..)    خصص�ن �� هذا الباب املقار�ة ب�ن العلماء املت

ولكن األمر الذي  . 7(الرمز الدي�ي، الرمز األد�ي، الرمز السيا��ي...)." ومستو�اتھ  وم��ا �عدد ضروب الرمز 

ع�� التفك��   نطم�ن إليھ أن الرمز و�ن تأّبت ماهيتھ عن التحديد وا�حصر إال أنھ قابل للتأو�ل ألنھ يبعث

"�عالقة ب�ن األرض والسماء  كما أقر ذلك ر��ور وهو يمتاز بخاصت�ن أوالهما أنھ متعدد األ�عاد إذ هو ينطق  

ب�ن التعا�� وا�حايثة" ب�ن الفضاء والزمن أو عالقة  الواحد يحتمل عديد ،  8أو عالقة  الرمز  وثان��ما أن 

دال حقال  النحو  هذا  وع��  الرمز  �ان  فإذا  �علقت  املعا�ي.  ال�ي  الدالالت  أهم  فما��  املعا�ي  متسع  ليا 

 بمصطل�� املاء والنار �� النصوص األسطور�ة م��ا والدينية.

 

ولى - 1
ٔ
ديان، ترجمة عز الدين عناية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة اال

ٔ
، 2009ميشال مسالن، علم اال

 . 245ص.

 . 251المرجع نفسه، ص.- 2

 . 252المرجع نفسه، ص.- 3

 257المرجع نفسه، ص.- 4

 المرجع نفسه، والصفحة نفسها. - 5

ويل، ص. بول ري- 6
ٔ
 .95كور، نظرية التا

 . 28بسام الجمل، من الرمز إلى الرمز الديني، ص.- 7

 . 27المرجع نفسه، ص. - 8
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 : رمزیة الماء  -3

 :مفھوم الماء -3-1
�شرب الذي  وهو  واحد  واملاه  املاء  أن  لسانھ   �� منظور  ابن  بن  1يذكر  بكر  أبو  فيذكر  اصطالحا  أما   ،

"الفالحة   كتابھ   �� املياه    2النبطية"وحشية  استنباط  حول  �امل  بباب  خصھ  ح�ن  للماء  متعددة  صفات 

وهندس��ا وم��ا: االنبساط والنظافة وال��ودة والرطو�ة و�� صفات يمكن لإل�سان أن يدركها �� �ل مراحل 

مادة ا�حيوان وسيد الشراب وأحد أر�ان العالم، بل تار�خھ. أما محمود شكري األلو��ي فيقر أن املاء "

 . 3كنھ األص�� فإن السماوات خلقت من بخاره، واألرض من ز�ده، وقد جعل هللا �عا�� منھ �ل ��يء ��"ر 

أ��ا توفرت ع�� مصط�حات األ��ار   القديمة والنصوص املقدسة ي�حظ  �� نصوص األساط��  واملتأمل 

ظ الدالة ع�� املاء بحسب  والينابيع والبحار واألمطار واألنواء وأن العرب قد ذكروا �� لغا��م "مئات األلفا 

م والغْمر  هو املاء القليل أو ما تبقى منھ. و ال�َحل والسِمل  كميتھ وموقعھ وصفاتھ: ف 
ْ
هو املاء الكث��،  الطغ

هو املاء ا�جاري ع�� وجھ األرض، فإذا �ان جار�ا غز�را عذبا �ان معينا، وأما إذا �ان   السبع والسيح والغيل

ول قليال فهو  
َ

ْحلال، و الوْجھ والش هو املاء القليل ع�� األرض ال عمق لھ. فإن �ان قليال ليس لھ مدد فهو    �َّ

مسيل املاء ��  الثْعب  ، وبَرد  ما جمد من املاء ع�� �ل ��يء. فإذا نزل جامدا من السماء فهو  الثْمد. والقْش 

ْرباملاء املستنقع �� حفرة، فإذا سال ب�ن الب�� وا�حوض فهو  والثغب والثعببالوادي،  
َ
، و�ذا اجتمع ��  الغ

لا�جبل فهو الوجد، و�ذا �غلغل ب�ن األ�جار فهو  
َ
ل

َ
هو املاء الذي �سقاه الزرع فإذا توّضع    ا�جواز ، والغ

يتحت الرمل فهو     4."الروق  ، والصا�� هواملأج، واملاء املا�ح هو  الكّر وا�ح��ْ

 : الماء بین األساطیر واألدیان رمزیة -3-2
املتجدد والبعث  والطهارة  ا�حياة   �� ثالث  بدالالت  القديمة  العصور  منذ  املاء  أيضا  5اتصل  واتصل   .

 بالثواب والعقاب و�� معان سنلف��ا مبثوثة �� األساط�� القديمة وع�� الرحيل الثقا�� من ديانة إ�� أخرى.  

 

 انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة (موه).  - 1

ولى، دمشق، - 2
ٔ
 .52م، ص.1993انظر ابن وحشية، الفالحة النبطية، تحقيق توفيق فهد، الطبعة اال

كادمية المملكة المغربية، جمادي الثانية مارس محمود شكري - 3
ٔ
داب، ا

ٓ
لوسي، الماء وما ورد في شربه من اال

ٔ
 .3، ص.1985اال

 .  602، ص.2، الجزء59انظر لبانة مشوح، الماء في ثقافة الشعوب، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، المجلد - 4

 جاء في معجم الرموز قول صاحبه: - 5
« Les significations de l’eau peuvent se réduire à trois thèmes dominants: source de vie, moyen de 
purification, centre de régénérescence. Ces trois thèmes se rencontrent dans les traditions les plus anciennes 
et ils forment les combinaisons imaginaires les plus variées, en même temps que les plus cohérentes ». Voir 
J:Chevalier & Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, article (eau), p.295. 
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:الماء أصل الخلق ورمز الحیاة -3-2-1
الفرس  استقر   فاعتقد  ا�خلق  أصل  هو  املاء  أن  ع��  الغابرة  العصور  منذ  اإل�سان  بدأ رأي  هللا  "أن 

األخ��" اليوم   �� اإل�سان  خلق  ثم  واألرض،  والسماء  والنبات  بالنار  أتبعها  ثم  باملاء  وآمن،  1ا�خليقة 

�ل ��يء إذ أن رع إلھ    "املاء أصل البابليون أن بداية ال�ون �انت بحرا حلوا واعت�� املصر�ون القدامى أن  

بالعالم" ا�حيطة  العميقة  البحار  أعماق  من  انبثق  أصل    .2الشمس  املاء  أن  ا�حضارات  عديد  وآمنت 

"أن العالم انبثق من املياه وأن ا�خليقة  ناهيك أن الفراعنة اعتقدوا    وهو مبعث ا�حياة والتجدد  ا�خلق

النيل األرض املصر�ة �ل عام   �غنم فيضان  إذ  إ�� ا�حياة  م��ا جاءت  باملاء و�عود ا�خصو�ة  فتنتعش 

لدائرة   املركز  نقطة  هو  املاء  أن  العتقادهم  الصالة  لها  وتقام  �املياه  ا�حياة  دورة  تتم  وهكذا  النباتية 

 . 3التكو�ن بالنسبة إ�� األرض وال�ائنات ا�حية ال�ي �عيش عل��ا"

�ان   لذلك  املوت  �عد  ا�حياة  لبعث  وسيلة  املاء  اعت��  الغانج  الهندوسكما  ب��ر  رماد موتاهم  يلقون   "

، وأما �� األسطورة السومر�ة فإن إنانا  4"لتبعث أرواحهم من جديد ولتكون رمزا ل�خلود وا�حياة ا�جديدة

تن�ل إ�� العالم السف�� إلنقاذ أخ��ا وال �عود ل�حياة إال عندما يرشها أحد رسو�� إلھ ا�حكمة بماء ا�حياة.  

� القديمة أن املاء �ان رمزا ل�خصو�ة لذلك تما�� باملرأة فالصابئة مثال �انوا �عّمدون  والطر�ف �� األساط�

باملاء رمز   �� طقس يرمز إ�� ارتباط املرأة رمز ا�خصو�ة  ال��ر �عد األسبوع الرا�ع من والد��ا   �� "املرأة 

. 5ا�حياة"

املاء ع��   أن داللة  ي�حظ  املقدسة  التوحيدية  النصوص   �� وا�خلق والتجدد قد  واملتدبر  ا�حياة  مع�ى 

�سللت إ�� الثقافة ال��ودية خاصة واإلسالم فاملاء �� التقليد ال��ودي �ان رمزا ل�خلق إذ �� البدء �ان العماء  

  و�� البدء خلق الرب السماوات واألرض واملياه ال�ي اكتنف��ا الظلمة و�� البدء أيضا  
ُ
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واعت��ت ال��ودية املاء كذلك رمز ا�حياة وليس أدل ع�� ذلك مما حصل لب�ي إسرائيل  .  6ا

لوال أن سقاهم ماء فأطفأ ظمأهم وعادت إل��م ا�حياة    7من عطش �اد أن يتلفهم عند خروجهم مع مو��ى

 َمعَ جاء �� سفر ا�خروج قولھ:    بأمر من الرب.
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لَّ  كما يقر بذلك نص الو�� ح�ن يقول:    وجودفاملاء أصل �ل م  أّما �� القرآن الكر�م
ُ
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"م�جزة من م�جزات ا�خالق ين�لھ من السماء بقدر ويسكنھ �� األرض و�جعلھ قسمة بل هو  ،  1��

األرض  ب�ن الناس، فمنھ شراب ومنھ �جر يحيي بھ األرض �عد مو��ا و�خرج م��ا نبات �ل ��يء فتخضر  

بل إن املاء هو واهب ا�حياة وليس أدل ع�� ذلك من نموذج   .2وتنبت من �ل زوج ��يج، ومن �ل زوج كر�م"

مو��ى الرضيع ح�ن ألقتھ أمھ �� اليم خوفا من بطش فرعون وقتلھ إياه ف�ان املاء مالذه اآلمن و�ان املاء  

وْ مبعث ا�حياة مثلما أشاد بذلك القرآن الكر�م �� قولھ: " 
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 : الماء رمز الطھارة -3-2-2
من النجاسة ح�ى أن مقدمي النذور واملع��ف�ن بذنو��م عد اإل�سان املتدين املاء منذ القديم مطهرا رمز�ا  

"حفرت اآلبار لتمو�ن هذه األحواض باملاء وللت��ك أيضا  �انوا يتطهرون �� أماكن خاصة �� املعابد حيث  

واعت�� املاء �� املعتقد العرا�� القديم أيضا وسيلة للتطهر من الشرور واألرواح ا�خبيثة  .  4باملاء املقدس"

 وليس أدل ع�� ذلك مما ورد �� �عو�ذة ب�ن اإللھ مردوخ ووالده إيا وجاء ف��ا ما نصھ: 

 هيا ب�ي يا مردوخ "

 خذ طاسا  

 وامأله من مصب ال��ر�ن 

اقرأ ع�� هذا املاء �عو�ذتك املطهرة    و

 ذتك املطهرة املقدسة طّهر و�تعو�

 ال�خص ابن الهھ ورّش عليھ ��ذا املاء  

 5وام�ح بھ جبينھ واعصب رأسھ"

واستمر التفك�� باملاء عنصرا مطهرا ح�ى مع ظهور األديان حيث اعت�� املاء رمزا للطهارة الروحية والطهارة  

 ا�جسدية. 

 الماء رمز الطھارة الروحیة:  -3-2-3
ا طقس  يجل��ا  الروحية  التار�خ  الطهارة   �� جذورها  �عمق  تضرب  طقسية قديمة  ممارسة  لتعميد وهو 

فالبوذا �عمد عند مولده والطقوس اآلشور�ة واملصر�ة عرفت العماد وشعوب أخرى �انت تتبع  القديم "

ال�ي   �� ا�حياة ا�جديدة  ل�ي �ش��كوا  بأمطار شباط  يتطهرون  األتروسك �انوا  التطه�� الطبي��.  نظام 
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   101، ص.2019سعد عبود سمار، المقدس عند العرب قبل اإلسالم، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة اال
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الر�يع.  مع  بالندى.    ست��ض  �غتسل  �انت  ال�ي  األرض  مع  ا��جاما  أيلول   �� يتطهرون  �انوا  الب��و   ��

ولكن التعميد عرف أيضا �� التقليدين  .  1الهنود ين�لون �� ��ر الغانج وهم يرددون (أ��ا الغانج طهر�ي)"

اسيا ال ي�ح  ال��ودي واملسي�� ولكنھ �� املسيحية �حن بأ�عاد رمز�ة �� متخيل املتدين واعت�� طقسا أس

"فاذهبوا وتلمذوا جميع  اإليمان إال بھ أسوة باملسيح الذي قام يوحنا املعمدان بتعميده وعمال بأمره القائل:  

 .2األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس"

برش املاء ع�� ا�ج��ة أو غمس أي جزء من ا�جسم �� املاء و�ك�� أن �غمس ال�خص  والتعميد ي�ون " 

و�بدو.  3� املاء والبد أن يقوم ��ذه العملية �اهن �عمد اإل�سان باسم الرب واالبن والروح القدس"�لھ �

"فر�ضة مقدسة �شار ف��ا  أن هذا الطقس �ان مهما �� حياة املسي�� ألنھ مطهر لھ من خطاياه إذ التعميد  

ا�خطيئ أدران  من  النفس  تطه��  إ��  القدس  والروح  واالبن  اآلب  باسم  املسيح...  بالغسل  �سوع  بدم  ة 

افهم العل�ي بإيما��م وطاع��م لآلب واالبن والروح القدس �إلههم ومعبودهم   واملعمودية تدل ع�� اع��

ليقيم    .4الوحيد " إ�� معمودية يوحنا  تأّسيا باملسيح الذي تقدم  الغفران  التماس  فالتطه�� إن �ان ألجل 

إنما يخضع إلرادة اآلب و�جعل  متھ فهو بقبولھ التعميد " الدليل ع�� أنھ حامل �خطايا العالم وأنھ مخلص أل 

العالم" خطيئة  هكذا  يحمل  الذي  هللا  حمل  إنھ  ا�خطاة  صفوف   �� بتواضع  فاملاء  .  5ذاتھ  إذن  وعليھ 

�ستحيل رمزا ل�خالص الرو��. 

د سائلونلفي التعميد أيضا عند الصابئة ركنا أساسيا �� عقيد��م وهو �ع�ي االرتماس باملاء الذي �ع

إذ هو " األبدية وم��تھ ا�حياة  الروح  بحياة  العافية، و�قي اإل�سان من قوى املوت، ويعد  يمنح ا�جسم 

ا�خطيئة،   يطرد  فإنھ  ا�جسم  من  والنجاسة  والتعفن  القذارة  املاء  يطرد  فمثلما  التطهر   �� الثانية 

إحدى الوسائط ال�ي تصلهم  ي�ن " بل إن املاء قد عد عند الصابئة املندائ.  6والنجاسة من الروح واملاء "

، 7باإللھ الواحد، وهو يمثل عندهم شكال من أش�ال طهارة الروح وا�جسد، فهو أداة التعميد األو�� "  

إذن  وعليھ  8يمكنھ إلغاء النجاسات وأخطاء املرء، كما أنھ �غسل �ل عالق ال يمت للروح بصلة"وهو "
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عالقة با�حياة األو��  فالتعميد شع��ة أساسية �� الطقوس الصابئية واملاء ف��ا يكت��ي م�انة مركز�ة ألن لھ " 

 ، 1أي هذا االم��اج ب�ن ا�حياة الروحانية واملادية من خالل املاء"

"��  ا  فقيمة املاء إذن إنما يكمن �� هذا الصفاء الرو�� الذي ��بھ للصابئي إذ عالقتھ ��ذا السائل إنم

عالقة خاصة فهو عندما يصطبغ �� املاء �شعر بصفاء رو�� يجعلھ ين��ى إن �ان املاء باردا أو حارا كما  

.  2أنھ ال يفكر إن �ان املاء باردا أو حارا كما أنھ ال يفكر إن �ان املاء ملوثا أو ال ألنھ طاهر طاملا �ان جار�ا"

للطهر الرو�� ووسيلة ملعانقة عالم القداسة ألن املاء  باختصار إن املاء �� الطقس الصابئي �ستحيل رمزا  

إنما يخلق توازنا روحيا قد يضمن للمندائي ا�حصول ع�� مرتبة كهنوتية أو التواصل مع الذات املفارقة ع��  

أداة من أدوات إكمال مراسيم التقرب  ال���� �� تطه�� الروح والسمو ��ا عن أدران ا�حياة، باختصار إنھ "

 .3واالحتماء من �ل خطيئة بصفاء الذهن ونقاء الروح وطهارة ا�جسد"إ�� هللا، 

 : الماء رمز الطھارة الجسدیة -3-2-4
الهند   ففي  ا�جسد  لتطه��  وسيلة  القديمة  ا�حضارات  منذ  املاء  العام  اعت��  عند  احتفاليا  "يجري 

قدسة قبل الفجر  "�ان الكهنة �غتسلون �� بح��ة م، و�� مصر  4"ا�جديد، غسل تماثيل العبادة واملؤمن�ن 

ثم يجرون دورة املعبد مهرق�ن املاء ومشعل�ن البخور، و�انت أبواب املعبد   مطهر�ن أجسادهم هكذا، 

تفتح �� ال�حظة ال�ي �شرق ف��ا الشمس، و�ان تمثال اإللھ يجرد من ثيابھ عندئذ ويغسل قبل أن ي��رج  

لم تكن مستقلة عن طهارة الروح ألن  فالطهارة ا�جسدية    .5"مجددا و�بقى مغلقا عليھ ح�ى صباح الغد

طهارة ا�جسد دليل ع�� نقاوة الروح وصفاو��ا، ونجاستھ دليل ع��  طهارة الروح من طهارة ا�جسد، و" 

سواء ال��ودية أو الصابئية    �� األديان أيضا و�ن املتأمل  �� طهارة املاء   وقد استمر هذا االعتقاد   .6انحطاطها"

صت ع�� ضرورة االغتسال ف�ان املاء ف��ا رمزا لطهارة ا�جسد. ففي التقليد  أو اإلسالم ي�حظ أ��ا أديان ن

"أصبح املاء رمزا مقدسا للطهارة والتطه�� عند ال��ود فهم يمجدونھ  ال��ودي يو��ى بالغسل سبع مرات، و

 ،7�� عيد املظال و�جرون خالل سبعة أيام غسوالت املاء مستعمل�ن قوار�ر من ذهب"

فاملاء    اإلسالم   �� املؤمن�ن  أّما  ع��  يجب  ال�ي  الشعائر�ة  الغسوالت  ع��  يؤكد  الذي  الطهارة  "رمز 

. بمع�ى آخر إن الطهارة �� اإلسالم يجلوها فعل  8إجراءها قبل �ل واحدة من الصلوات ا�خمس اليومية"
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�ُّ الوضوء �� الصلوات وفعل االغتسال عند ا�جنابة، عمال بقولھ �عا��: "  
َ
أ �  َيا 

َ
ِإ� ْم 

ُ
ْمت

ُ
ا ق

َ
ِإذ وا 

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
ل

ُ
ا َ�ا 

 
ْ

َوِ�ن ْعَبْ�ِن 
َ

ك
ْ
ل

ُ
ا  �

َ
ِإ� ْم 

ُ
وِسك

ُ
ِبُرؤ َوِاْمَ�ُحوا  اِفِق  َر

َ ْ
مل

ُ
ا  �

َ
ِإ� ْم 

ُ
ْيِدَيك

َ
أ َو ْم 

ُ
ُوُجوَهك وا 

ُ
ِسل

ْ
ِاغ

َ
ف ة  ِ

َ
ال لصَّ

ُ
ًباا

ُ
ُجن ْم 

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك  

َهُروا"
َّ
ِاط

َ
إال بجسد نظيف طاهر، وعليھ �ستحيل    إذ ال سبيل إ�� معانقة عالم املقدس و لقاء وجھ هللا  1ف

"ذكر  املاء السائل األ�سب لبلوغ القداسة وهو رمز للطهارة ورفع النجاسة ال�ي ال تتم بحسب اإلسالم إال ب

مرات سبع  الطاهرة  ا�جار�ة  املياه   �� و�التغطيس  املاء  ع��  هللا  فاألمور    اسم  التبسيط  اإلسالم  وم��ة 

�فرا غھ ع�� ا�جسد، �عد ذكر اسم هللا، ومن املهم معرفة أن �ل ��يء ال  بالنيات إذ يمكن ملء وعاء و

.2يحل عليھ اسم هللا �سكنھ الشيطان"

: رمز للثواب والعقاب الماء -3-2-5
"غضب من الفساد الذي  عد املاء �� األساط�� الضار�ة �� القدم رمزا للعقاب فاإللھ أهرمان عند الفرس  

من ذنو��م وفسادهم وأغرقهم باملياه ال�ي أصبحت طقسا    �عم العالم فعاقب البشر بإلزامهم التطهر 

و�� بالد ما ب�ن ال��ر�ن |أغرق اإللھ إنليل  .  3دينيا يلزمهم االستحمام بمياه ال��ر عند بزوغ الشمس وغرو��ا "

أر�ع مدن عراقية قديمة �� أور والورقاء وكيش وشورو�اك �سبب فسادها، كما ظهرت ع�� األلواح السبعة  

أسطورة  السومر� ا�خطئ�نة  البشر  لعقاب  العظيم  الطوفان  أرسلت  اآللهة  أن  أيضا 4""�عتقد  وأ��ا   ،

قررت إغراقهم والقضاء عل��م �سبب ت�اثرهم وك��ة �جيجهم الذي أز�ج اإللھ أن�ي و�قية اآللهة. وقد ت�ون  

عقابا إلهيا لقوم نوح الذين  فكرة املاء عقابا الهيا ارتحلت إ�� األديان السماو�ة ففي ال��ودية �ان الطوفان  

لَّ  ك�� فسادهم �� األرض. جاء �� سفر الت�و�ن قولھ: "
ُ
نَّ �

َ
ْرِض َوأ

َ ْ
أل

ُ
َ� ِ�� ا

ُ
�

َ
ْد ك

َ
َساِن ق

ْ
� ِ

ْ
إل

ُ
رَّ ا

َ
نَّ ش

َ
بُّ أ لرَّ

ُ
ى ا

َ
َرأ

ِم"
ْ
ث ِ

ْ
إل

ُ
ِسُم َداِئًما ِبا

َّ
ِبِھ َيت

ْ
ل

َ
ِر ق

ْ
ِر ِفك َصوُّ

َ
. 5ت

ًما ال الرب:  والعقاب أيضا مأتاه تف��ي الظلم لذلك ق
ْ
ل
ُ
ْرَض ظ

َ َ
أل

ُ
وا ا

ُ َ
ُ�ْم َمأل َّ�

َ
َماِمي ِأل

َ
ِر أ

َ
َبش

ْ
ل

ُ
 ا

ُ
 ِ�َ�اَية

ْ
ت

َ
ِزف

َ
ْد أ

َ
"ق

ِبيُدُهْم"
ُ
َسأ ِلَك 

َ
األخالق  .  6ِلذ وسلطة  الدين  سلطة  من  نوح  عصر   �� ال��ودي  ا�جتمع  تحلل  أيضا  ومأتاه 

 املنظمة �حياة اإل�سان إذ عمت اإلباحية ا�جنسية فقد " 
َّ َ
 مل

َ
ْرِض  َحَدث

َ ْ
أل

ُ
ِح ا

ْ
� َسط

َ
 َع�

َ
ُرون

َ
اث

َ
�

َ
اُس َيت

َّ
لن

ُ
 ا

َ
َدأ

َ
ا ِاْبت

 
َّ
ِات

َ
ٌت ف

َ
ُ�نَّ َجِميال َّ�

َ
ْوا أ

َ
َرأ

َ
اِس ف

َّ
لن

ُ
ا اِت 

َ
َبن  �

َ
اِء ِهللا ِإ�

َ
ْبن

َ
اُر أ

َ
ظ

ْ
ن

َ
 أ

ْ
َبت

َ
َجذ

ْ
ِان اٌت 

َ
َبن ُهْم 

َ
ل ِسِهْم ِمْ�ُ�نَّ َما  َوُوِلَد 

ُ
ف

ْ
ن
َ
ِأل وا 

ُ
ذ

َ
خ

ُهْم"
َ
اَب ل

َ
"ال  ان املاء عقابا من أجل �سف واقع الد�س فالعقاب تطه��ي باألساس ألنھ  ف�ان الطوفان و� .  7ط

. 8��يء مثل املاء يرفع التشو�ھ و�رفع الد�س"

 6: 5المائدة - 1
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 1أّما �� اإلسالم فيقف املتدبر �� القرآن الكر�م ع�� آيات عديدة �ان ف��ا املاء رمزا للدمار و�ان ماء صديدا

األمعاء يقطع  الوجوه  2وحميما  �شوي  �املهل  سوء3وماء  مطر  و�ان  �جيل    4،  من  حجارة  من  مطرا  و�ان 

، وال �عبدون إال  9ال يلدون إال فاجرا كفارا 8و�افر�ن 7عقابا لقوم فاسق�ن 6ولكنھ أيضا �ان طوفانا5منضود

. ف�ان املاء وسيلة لتطه�� األرض من الكفر وا�جحود والوثنية العمياء ال�ي غمرت األرض، و�ان  10األصنام

هذا العقاب إيذانا بميالد واقع دي�ي جديد س��سيھ نوح الن�ي وأتباعھ. ونلفي املاء أيضا رمزا للعقاب اإلل�ي  

منھ لتنجية مو��ى ومناصر�ھ.  �� تجر�ة مو��ى ومع فرعون الذي ط�� وتج�� فأغرقھ هللا هو أتباعھ بحمة  

قولھ: الكر�م  القرآن  نص   �� ِفْرٍق    جاء  لُّ 
ُ
�  

َ
ان

َ
�

َ
ف َق 

َ
ل

َ
ف

ْ
ِان

َ
ف َبْحَر 

ْ
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ُ
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ْ
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َ
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ِإ� ا 

َ
ْوَحْين

َ
أ

َ
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َ
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َجْين

ْ
ن

َ
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َ
خ

ْ
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ُ
مَّ ا

ُ
ا ث

َ
ن

ْ
ف

َ
ْزل

َ
َعِظيِم، َوأ

ْ
ل

ُ
ْوِد ا

َّ
لط

ُ
ا

َ
ِلَك �

َ
ِر�َن، ِإنَّ ِ�� ذ

َ
خ

ْ
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ُ
ا ا

َ
ن

ْ
َرق

ْ
غ

َ
مَّ أ

ُ
 ث

َ
�ن

 
َ

ِمِن�ن
ْ

ُ�ُهْم ُمؤ
َ
�

ْ
ك

َ
 أ

َ
ان

َ
 َوَما �

ً
َية

َ
ولكن املاء أيضا �ان رمزا للثواب فهو شراب املتق�ن الذين وعدهم هللا بأن  . 11"آل

لِذي يُ ، وهو رزق م�ى بھ هللا عباده الصا�ح�ن فهو القائل: "12�سق��م ماء فراتا
ُ
 ِمْن َ�ْعِد َما  َوْهَو ا

َ
ْيث

َ
غ

ْ
ل

ُ
ّ�ُِل ا

َ
ن

ھُ 
َ
ُر َرْحَمت

ُ
ش

ْ
وا، َوَ�ن

ُ
ط

َ
ن

َ
ْم"، وهو القائل أيضا: 13"ق

ُ
ك

َ
ا ل

ً
ق

ْ
َمَراِت ِرز

َّ
لث

ُ
َرَج ِبِھ ِمَن ا

ْ
خ

َ
أ

َ
َماِء َماًء ف لسَّ

ُ
َزَل ِمَن ا

ْ
ن

َ
أ  .14"َو

 : رمزیة النار في األساطیر واألدیان  -4

:في مفھوم النار -4-1
ا من م�ونات الوجود إ�� جانب املاء والهواء وال��اب لذلك احتلت من�لة  اعت�� آرسطو النار م�ونا أساسي 

  �� لهها وآمن بقدر��ا ال�حر�ة ع�� تحقيق خالصھ ونجاتھ 
ّ
القديم فاعتقد ف��ا وأل �� حياة اإل�سان  مهمة 

ا�حياة، وهو اعتقاد نلمسھ �� ا�حضارات القديمة والشعوب البائدة و�� النصوص املقدسة عهدا قديما  

والنار �� أصل معناها اللغوي تحيل ع�� مع�ى النور كما ينبھ إ�� ذلك ابن منظور    هدا جديدا وقرآنا كر�ما.وع
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لسانھ بأ��ا  1��  فيعرفها  ا�جرجا�ي  أما  محرق"،  لطيف  �عديد  .  2"جوهر  زاخرا  �جال  العرب  عرف  وقد 

والشهاب   النار  من  واملارج  والشعلة  والثقاب  والك��يت  �الوقد  ��ا  وا�حافة  النار  ع��  الدالة  املصط�حات 

  �� سواء  املقدسة  النصوص  توفرت  كما  وغ��ها.  والضرم  ا�حطمة  ونار  والشواذ  واللهب  واللظى  وا�حر�ق 

و�ن حضور النار املتو�ج �� هذه    ط�حات النار وجهنم وغ��ها. التقليد ال��ومسي�� أو �� اإلسالم ع�� مص

 النصوص جعل املرء يتعلق ��ا �علقا شديدا ح�ى استحالت عند رمزا ملهما لعديد املعا�ي.

:رمزیة النار -4-2
لم تكن النار �� الفكر الدي�ي األسطوري منھ والتوحيدي أقل قيمة من املاء إذ احتلت �عدا قدسيا منذ  

 3ظاهرة ذات امتياز يمك��ا أن تفسر �ل ��يء"ديمة ووصوال إ�� الديانات السماو�ة أل��ا �انت "الديانات الق

وقد تنبھ اإل�سان األول إ�� النار من مالحظتھ لل��ق والنار املتولدة عن ال��اك�ن وحرارة    ع�� حد �عب�� باشالر،

الديانات الوضعية. وقد �جأ    الشمس ومن احت�اك ال�خور لذلك دخلت �� م�جم حياة اإل�سان وتبن��ا

اإل�سان املتدين إ�� النار ال طلبا للدفء وحسب بل طلبا لشفاء املرض أو لتأم�ن محصول زرا�� جيد أو  

، وقد اعتقد اإل�سان �� فاعلية النار ومارس  4لطرد األرواح الشر�رة أو ل��و�ج العاز�ات وا�حصول ع�� األوالد

" توسيطا لإللھ إ�� درجة أصبحت  ات ال�حر�ة، واعت�� هذه الطقوسلها طقوسا دينية �� أشبھ باملمارس 

هذا   جذب  فيتم  النار.  أي  املتج��  خالل  من  إال  �عرف  ت�اد  ال  م��مة  غائمة  �خصية  اإللھ  �خصية 

للنار، فهناك تمازج وتداخل يصعب   ال�ي تمارس  املتج�� واست��اضھ واستقدامھ من خالل الطقوس 

بي��ما" �ا  .5التفكيك  النار  وملا  لراحتھ"نت  لهاجسھ ورمزا  األول  اإل�سان املوضوع  إ��  . فقد 6"بالنسبة 

�علقت همتھ ��ا وقدسها ح�ى اعت��ها بمن�لة اإللھ أو أمارة دالة ع�� حضوره، بل قد عدها النص املقدس  

 رمزا لالنبعاث وعودة ا�حياة من جديد.

: النار رمز للتجلي اإللھي -4-3
النار   ي�ون  ما  �أحسن  ال��ودية وتجلوها  املرجعيت�ن   �� مو��ى  الن�ي  تجر�ة   �� والنار  الزرادشتية   ��

) عند الزرادشتي�ن �انت رمزا لإللھ أهورمزدا الطاهر �النار والذي ال يطرقھ  Atarواإلسالم. فالنار أو أتار (

إن" الفساد. و�� أيضا جوهر من جواهره اتخذه زرادشت ليقرب صورة اإللھ إ�� ذهن املؤمن. بل لقد قيل  

"ألنك محور نار أهورامزدا، ألنك  لذلك قدسها الزرادش�ي مرددا    7زرادشت عد النار نور اإللھ أهورمزدا"

 انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة (نور). - 1

 201الجرجاني، التعريفات، ص.- 2

 .11غاستون باشالر، النار في التحليل النفسي، ص.- 3

 . 2019-06-30النار بين الزرادشتية واإلسالم، مقال منشور بموقع الكلمة بتاريخ فاتن محمد اللبون، رمزية عنصر - 4

 المرجع نفسه.- 5

 . 18غاستون باشالر، النار في التحليل النفسي، ص.- 6

ولى - 7
ٔ
شور بانيبال للكـتاب، العراق، الطبعة اال

ٓ
راء، ا

ٓ
سامة عدنان يحي، الديانة الزرادشتية: مالحظات وا

ٔ
 . 115، ص.2016ا
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بل ،  1محور الروح القدس، اسمك هو األك�� تأث��ا من ب�ن �ل األسماء ندنو منك أي��ا النار، نار أهورمزدا"

"يقدسون مجامر النار و�قبلون  إنھ أقام لها محارق ومعابد �انت تجاور الينابيع والعيون و�ان الزرادشتيون  

من ا�جمرة، وال �ع�ي �ل هذه التفاصيل  عتبة وأرض املعبد و�ضعون أيد��م ع�� صدورهم أثناء اق��ا��م  

الطقسية عبادة النار. إن ال��يء الوحيد الذي أو��ى بھ زرادشت عن النار هو الل�ج بالذكر والدعوات  

�ان  2  أثناء الس�� نحو مصدرها"  أنھ  أثر عنھ  النار�ة وقد  بالشعلة  . وأكد زرادشت ع�� ضرورة االحتفال 

.3إ�� آخر "يحمل الشعلة املوقدة من هي�ل  "

فالنار مقدسة إذن أل��ا م�ان تج�� القد��ي ولكن القد��ي مفارق وال سبيل إ�� معانقتھ لذلك �ان البد 

وملا �انت النار رمزا لإللھ    ،4  "الدين ال �ستقيم دينا إال إذا استوى فيھ الرب قر�انا "من تقديم القر�ان ألن  

من   بد  ال  �ان  جواهره  من  القرابوجوهرا  القر�ان  "تقديم  ا�خ��  بالقر�ان  واملديح  بالتقد�س  إل��ا  �ن 

وقد استقر �� قناعة الزرادش�ي أن  ،  5السعيد و�القر�ان ا�حبوب نباركك أي��ا النار، يا ابن أهورمزدا"  

 . 6"الرحيم الذي هو مصدر ا�جد والشفاء ال�امل."ألنھ  القراب�ن ليست إال وسيلة البتغاء مرضاة اإللھ

قاد �� النار رمزا للتج�� اإلل�ي �� األديان التوحيدية السماو�ة أيضا، فالنار �� تجر�ة مو��ى  واستمر االعت

سواء �� التقليد ال��ودي أو اإلسالم إنما أوجد��ا الرغبة �� رؤ�ة اإلل�ي املفارق. ذلك أن مو��ى الع��ا�ي فو��ء  

بالنار إحدى أمارات ظهور القد��ي و�ذا  وهو ير�� الغنم بلهيب نار وسط العليقة، فراح �ستطلع األمر فإذا 

بالنار إحدى عالمات طهارة الفضاء املقدس الذي �ستوجب من مو��ى خلع حذائھ مثلما يجليھ القول ع�� 

ْيِھ  لسان الرب: "
َ
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وما خلع ا�حذاء إال اجالال للمقدس و�كبارا لواقع الطهارة ألن ا�حذا ء ليس إال �عضا من الدنيوي املد�س. .  7"

"�ان مو��ى شاهدا ع�� وجود ��وه، تبدى لھ نارا �� العليقة فاصطفاه ليكون رسولھ إ�� الناس  و�ذلك  

ا ع�� قوة ��وه فاقت��ى األمر أن يبلغ الشعب وفرعون  و�قوم بي��م شاهدا ع�� وجوده، �ام مو��ى شاهد 

. 9والصورة ذا��ا �ستعيدها القرآن الكر�م لوال أن مو��ى رأى النار وهو ب�ن أهلھ من جانب الطور .  8قوة ��وه"

ھُ ":فذهب يطل��ا ليأ�ي بقبس م��ا ألهلھ فتج�� لھ هللا رب العامل�ن ب�ن ألسنة اللهب صوتا يردد
َّ
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ْ
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ف�انت النار تقية تخفى وراءها الرب ليخاطب عبده مو��ى و�انت النار مباركة ألن  ،  10ا
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��ا وهو مبارك بطبعھ إ�� وطئھ إال بخلع  ،  1املقدس حل  بل أصبح الفضاء برمتھ مبار�ا مقدسا وال سبيل 

ا  نزول الو�� ع�� مو��ى لذلك خاطبھ اإللھ قائال:  النعل ح�ى ال يد�س ألنھ م�ان حلول اإللھ وم�ان  
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 .2  ِلِذك

:النار رمز لالنبعاث -4-4
يلوح لنا ذلك خاصة �� نص الو�� اإلسالمي ح�ن �ستحيل النار وسيلة من وسائل اضطهاد إبراهيم من  

قبل قومھ ال�افر�ن وح�ن �ستحيل النار طقسا منظما من القوم من أجل وسم ال�حية إبراهيم وتطويعھ  

ألن   عليھ.  قروا  الذي  ال�ي للناموس  و�أصنامهم  بوث��م  �افر  ا�جماعة  عن  مارق  نظرهم   �� الن�ي  إبراهيم 

ٍ  شيدوها أ ولم يخاط��م مقرعا إياهم قائال: "
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لذلك �انت النار وسيلة من وسائل التنكيل بجسد إبراهيم    .3ون

ع�� حرقھ ألن ا�حرق وسم و�شو�ھ �جسد ال�حية من أجل ترهيبھ وترو�ضھ وهو لون من ألوان التعذيب  

هكذا تصبح  .  4إعادة إقرار السيادة �عد جرحها �حظة، إنھ �عيدها بأن يظهرها �� �ل أ����ا وألقها"غايتھ "

آلية من آليات طمس هو�ة إبراهيم و�سف كيانھ وتار�خھ، إذ �� ست�ون مميتة إلبراهيم كما توّهم    النار

قومھ غ�� أن التدخل اإلل�ي يحدث امل�جزة ح�ن تنقلب النار من لظى حارق مميت إ�� برد وسالم كما يجليھ  

 قولھ هللا �عا��: "
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 و�ذلك ينجو إبراهيم من املوت والهالك و�ستحيل النار رمزا الستمرار ا�حياة واالنبعاث من جديد. . 5"

: خاتمة ال  -5

 النتائج:  لقد أسلمنا النظر �� رمز�ة املاء والنار �� األساط�� واألديان إ�� جملة من

أولها أن الرمز قد ملك حياة اإل�سان املتدين إذ هو اللغة ال�ي يتوسلها من أجل فهم الواقع ألن الرمز    -

إال   فهمنا  ليس  مباشر�ة  ال  عن  ��يء  �ل  قبل  �ع��  إنھ  اقع،  الو و��ن  بيننا  للفكر  الشاملة  "الوساطة 

اقع راء��ا وفك شفر��ا من أجل إدراك ا�حقيقة  ، و�ذلك استحال العالم إ�� نص و��� رموز ال بد من ق 6"للو

اِر َوَمْن يقول تعالى: "- 1 لن�
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 )8: 27(النمل  َحْول
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 . 82ميشال فوكو، المراقبة والعقاب، ص.- 4
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 انظر - 6

-Paul Ricoeur, De l’interprétation, essai sur Freud, éditions Seuil, Paris, p.20.



ديان
ٔ
ساطير واال

ٔ
 د. زهرة الثابت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رمزيتا الماء والنار في اال

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)319( 

واملتدبر �� املدونة ال�ي اعتمدنا يتنبھ إ�� أن العالم الدي�ي    .1  "مصاحب ل�ل �عب�� عن ا�حقيقة"ألن الرمز  

يقول"، "�ائنا  العارف  بل هو �ستحيل عند اإل�سان  القراءة والتأو�ل  إال   عالم رامز يحتمل  املرء  وما ع�� 

 أجل تقليص املسافة بينھ كذات قارئة و��ن هذا العالم. اإلنصات لھ من 

ثان��ا أن املاء والنار �انا من أهم العناصر ال�ونية ال�ي �عامل معها اإل�سان واتخذها رموزا من أجل ما  -

استغلق ع�� فهمھ �� واقعھ فحولها إ�� نصوص ليست إال ا�ع�اسا ذاتيا لفراغات الرمز. فتبوأ املاء م�انة  

ده إذ هو إكس�� ا�حياة و�دونھ ال يمكن للمرء أن �عيش فهو ع�� هذا النحو العنصر الضروري الذي  أث��ة عن

يؤثث عاملھ الدي�ي ولذلك قدسھ وألهھ وأسقط عليھ است��اماتھ ح�ى صار رمزا ال يحيا إال �� أعماق التجر�ة  

والتجدد   ل�خلق  رمزا  اإل�سان  �� متخيل  ال�جيب  السائل  م��ا  الدينية. فصار هذا  الروحية  للطهارة  ورمزا 

وا�جسدية بل رمزا للثواب والعقاب. باختصار لقد أض�� املاء رمزا لالستمرار وأداة ل�خالص. لذلك �علق بھ  

رمزا   استحالت  ال�ي  النار   �� ال�ون  أثث  آخر  طبي��  عنصر  إ��  سيمتد  �علق  وهو  إلھ.  أنھ  واعتقد  املرء 

 أضف إ�� أ��ا رمز ل�حياة واالنبعاث املتجدد. للقداسة و�حضور اإللھ �� العالم الدنيوي 

ثال��ا أن الرمز بات مالزما لإل�سان كظلھ، فهو ال يمكن أن �عيش إال �� كنف املتخيل وا�جاز واالستعارة  -

ال�ي ست�ون خ�� وسيلة إلماطة اللثام عن غموض ال�ون والتباس الوجود، إذ ستستحيل �ل ال�ائنات ��  

 ف محملة باملعا�ي ال�ي ت�خص همومھ وأحالمھ وتطلعاتھ. نظر هذا اإل�سان العار 

ولى - 1
ٔ
ويل، الدار العربية للعلوم ناشرون ودار الفرابي/ بيروت ومنشورات االختالف/ الجزائر، الطبعة اال

ٔ
عمارة ناصر، اللغة والتا

 . 24، ص.2007



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)320( 

 :المراجع

 م. 1405القرآن الكر�م، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السا�عة  -1

 . 1988(العهد القديم)، كتاب ا�حياة، ترجمة تفس��ية،   الكتاب املقدس -2

الرا�عة   ابن األث�� -3 لبنان، الطبعة  ب��وت،  العلمية،  التار�خ، دار الكتب   �� ال�امل  (أبو ا�حسن ع��)، 

2003 . 

(محمد بن مكرم)، لسان العرب، دار إحياء ال��اث العر�ي، ومؤسسة التار�خ العر�ي، ب��وت،    ابن منظور  -4

 .1999لبنان، الطبعة الثالثة 

 .1993دمشق، الطبعة األو��  ابن وحشية، الفالحة النبطية، تحقيق توفيق فهد، -5

 (محمد شكري)، بلوغ األرب �� معرفة أحوال العرب، الطبعة الثانية، د.ت.  األلو��ي -6

ــ -7 ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ،ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــ الثانية،   ــــــ جمادي  املغر�ية،  اململكة  أ�اديمية  اآلداب،  من  شر�ھ   �� ورد  وما  املاء 

 .  1985مارس 

والنشر   -8 للطباعة  األندلس  دار  خياطة،  ��اد  ترجمة  النف��ي،  التحليل   �� النار  باشالر(غاستون)، 

 .1984والتوزيع، الطبعة األو��، 

منشورات -9 املع�ى،  مراتب  النص:  سيميائيات  االختالف،    بنكراد(سعيد)،  ومنشورات  ب��وت،  ضفاف، 

 .2018ا�جزائر، الطبعة األو�� 

 .2020ا�جبالوي(آمنة)، الصابئة �� الثقافة العر�ية اإلسالمية، الدار التو�سية للكتاب، الطبعة األو��   -10

  ا�جرجا�ي(ع�� بن محمد)، م�جم التعر�فات، دار الفضيلة، د.ت. -11

 إعداد مؤمنون بال حدود، مكتبة التنو�ر، د.ت.ا�جمل (�سام)، املتخيل الدي�ي، حوار من  -12

ـــــ، من الرمز إ�� الرمز ال -13 ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ دي�ي، مطبعة التسف�� الف�ي، بصفاقس، الطبعة األو��، جانفي ـــــــــــ

2007 

وجيا ا�جسد رموز�ة الطهارة والنجاسة، دار السا��، ب��وت، الطبعة  (فؤاد إ�حاق)، إيديول  ا�خوري  -14

 .1997األو�� 

املغرب،  -15 البيضاء،  الدار  العر�ي،  الثقا��  املركز  القاس�ي،  التأو�ل، ترجمة سعيد  ر��ور(بول)، نظر�ة 

 .2006الطبعة الثانية 

 .2008تو�س،  السعفي وحيد، �� قراءة ا�خطاب الدي�ي، نجمة للدراسات والنشر والتوزيع، -16

ــــــ، القر�ان �� ا�جاهلية   -17 ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  . 2003واإلسالم، ت�� الزمان، تو�س، الطبعة األو�� ـــــــــــ

 .2004الطبعة األو�� (عبد ا�حميد)، قضايا املاء عند العرب قديما، دار الغرب اإلسالمي،  سالمة -18

(سعد عبود)، املقدس عند العرب قبل اإلسالم، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة    سمار -19

 .2019األو�� 

الطبعة    س��نج -20 دمشق،  دار  عباس،  الهادي  عبد  ترجمة  وا�حياة،  واألديان  الفن   �� الرموز  (فيليب)، 

 . 2005الثانية 



ديان
ٔ
ساطير واال

ٔ
 د. زهرة الثابت   ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رمزيتا الماء والنار في اال

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)321( 

 .1998سيحية، مكتبة ال��ضة املصر�ة، الطبعة العاشرة امل –شل�ي(أحمد)، مقارنة األديان  -21

العراق،    الطائي -22  �� الصابئة  لطائفة  أن��و�ولوجية  دراسة  املاء:  الفضة..سر  �حر  شهيد)،  (صادق 

.2010ا�جلس األع�� للثقافة، القاهرة، الطبعة األو�� 

والنشر والتوزيع، الطبعة  (�ارزان مراد)، العقيدة والقانون �� فلسفة زرادشت، تموز للطباعة    عباس -23

 .2011األو�� 

وزارة   -24 العر�ية  الثقافة  �غداد، عاصمة  البيض، منشورات  برانھ  العراق  املندائية:  املهلهل(�عيم)،  عبد 

.2013الثقافة، 

، ف��اير  87العر�اوي(عز�ز)، رمز�ة املاء �� ال��اث الشعري العر�ي: دراسة سيميائية، مجلة الرافد، عدد   -25

2015. 

، 5عر�يد(آمال)، األساط�� والطقوس املتشا��ة �� ا�حضارات القديمة واألديان، مجلة أسطور، العدد -26

. 2017�انون الثا�ي/يناير

. 2000حمد البدوي، مركز الدراسات العر�ية، ب��وت، غ��تز(�ليفورد)، تأو�ل الثقافات، ترجمة م -27

 .1990فو�و(ميشال)، املراقبة والعقاب، مركز اإلنماء العر�ي،   -28

 . 1922(أبو العباس أحمد)، صبح األع��ى، دار الكتب املصر�ة،  القلقشندي -29

-06-30ر�خ  (فاتن محمد)، رمز�ة النار ب�ن الزرادشتية واإلسالم، مقال منشور بموقع ال�لمة بتا  اللبون  -30

0192 .

يوسف  -31 مجلة    محمود  األديان،  مقارنة   �� بحث  م��ا،  اإلسالم  وموقف  املعمودية  سر  حامد)،  (أياد 

 .2007، سنة  1، العدد 6أبحاث، �لية ال��بية األساسية، ا�جلد 

(أبو ا�حسن ع��)، مروج الذهب ومعادن ا�جوهر، الشركة العاملية للكتاب، ش.م.ل.، دار    املسعودي  -32

 .1990العاملية، والدار اإلفر�قية العر�ية، الطبعة الثانية، الكتاب 

مسالن(ميشال)، علم األديان، ترجمة عز الدين عناية، املركز الثقا�� العر�ي، الدار البيضاء، املغرب،   -33

 .2009الطبعة األو�� 

 .2، ا�جزء59مشوح(لبانة)، املاء �� ثقافة الشعوب، مجلة مجمع اللغة العر�ية، دمشق، ا�جلد  -34

ومنشورات   -35 ب��وت،  الفرا�ي،  دار  ناشرون،  للعلوم  العر�ية  الدار  والتأو�ل،  اللغة  ناصر(عمارة)، 

. 2007االختالف، ا�جزائر، الطبعة األو�� 

 .1991نخبة من الالهوتي�ن، م�جم الالهوت الكتا�ي، دار املشرق، ش.م.م.، الطبعة الثالثة   -36

مال   يحيى -37 الزرادشتية:  الديانة  عدنان)،  الطبعة(أسامة  العراق،  الكتاب،  بانيبال  آشور  وآراء،  حظات 

 .2016األو�� 

38- Jean Chevalier & Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Editions Robert Lagffont.

Paris. 

39- Paul Ricoeur, De l’interprétation, essai sur Freud, éditions Seuil, Paris.



 

 

mohamed.ber@gmail.com 

 د. محمد بالراشد 

 أستاذ باحث في علم االجتماع،

ات مدير قسم التربية والتعليم بالمعهد العالي لإلنساني

 تونس -الكاف 

المواد الدراسّیة ذات المرجعّیة الدینّیة والتربیة علی المواطنة: 
مّي بالمنهاج التربوي دراسة حالة التربیة اإلسالمّیة والتفکیر اإلسال

 التونسّي 
School Subjects with Religious Reference: A Case 

Study of Islamic Education and Islamic Thinking in the 
Tunisian Educational Curriculum 

mailto:mohamed.ber@gmail.com


 د. محمد بالّراشد   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والتربية على المواطنة المواد الدراسّية ذات المرجعّية الدينّية

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)323( 

 المواد الدراسّیة ذات المرجعّیة الدینّیة والتربیة علی المواطنة:  

 دراسة حالة التربیة اإلسالمّیة والتفکیر اإلسالمّي 

 بالمنهاج التربوي التونسيّ 
 

 

 

 

 

 

 : صملخّ ال

يث�� تدريس املواّد الّدراسّية ذات املرجعّية الدينّية إش�الّيات السيما �� مجتمعات قيد التحّول ع�� غرار   

ا�جتمع التو��ىّي، حيث ا�جهد منصّب ع�� توط�ن املواطنة لت�ون عقدا اجتماعّيا ناظما لعالقات األفراد  

التطّرق   املفيد  ي�ون من  املنطلق  بالدولة. ومن هذا  والتفك��  وا�جماعات  ال��بية اإلسالمّية  إ�� دور ماد�ي 

اإلسالمّي �� ال��بية ع�� املواطنة ال�ي جعل م��ا النظام ال��بوّي التو��ىّي مسألة أفقّية عابرة �ختلف املواّد  

تّم االشتغال ع��   ذلك  املواطنة. وألجل  بال��بية ع��  وسم 
ُ
ت ة 

ّ
بماّدة دراسّية مستقل يفردها  ولم  الّدراسّية، 

املاّدت�ن �� املرحلة الثانية من الّتعليم األسا�ىّي (املرحلة اإلعدادّية) و�� املرحلة الثانوّ�ة، ��دف البحث    برامج 

القيم   مستوى   �� املواطنة  ع��  بال��بية  الصلة  ذات  القضايا  الدراسيت�ن  املاّدت�ن  هات�ن  تناول  كيفّية  عن 

مَّ الوقوف عند أبرز التحّديات ال�ي ت
َ
واجههما �� سبيل االستفادة من تلك ال��بية �� تجديد واأل�عاد، ومن ث

   املواطنة.مقار�ة املدرسة التو�سية لل��بية ع�� 

 : ال�لمات املفاتيح 

 ال��بية اإلسالمّية، التفك�� اإلسالمي، املواطنة، ال��بية ع�� املواطنة، املواد ذات املرجعّية الدينّية.
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Abstract: 

The teaching of academic subjects with religious reference raises problems, 

especially in societies undergoing transformation such as the Tunisian society, where 

the effort is focused on integrating citizenship as a social contract that organizes the 

relations of individuals and groups with the State. From this standpoint, it is useful to 

address the role of the two subjects of Islamic Education and Islamic Thinking in 

education for citizenship, which the Tunisian educational system made of it a cross 

section issue that crosses the various academic subjects, so that it has not singled it 

out with its own subject that is labeled with “Citizenship Education”. For this reason, 

work was carried out on the two subjects' programs in the second part of basic 

education (preparatory level) and in the secondary level, with the aim of searching for 

how these two academic subjects deal with the issue of Citizenship Education at the 

level of values and dimensions, and then focusing on the most prominent challenges 

they face in order to benefit from that renewing education. 

Keywords: 

 Islamic education, Islamic thinking, citizenship, citizenship education, school 

subjects with religious reference 
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 : مقدمة ال  -1

ال��بوّي �� املنطقة العر�ّية،  تث�� مسألة تدريس املواد الدينّية �ساؤالت عند الكث�� من املهتّم�ن بالشأن  

م�ن حضارّ�ا، بمع�ى توطي��م �� هوّ���م الوطنّية حيث
ّ
مات واملتعل

ّ
ف�ي �� نظر البعض مدخل لتجذير املتعل

الّدين م�ّون أسا�ىّي من م�ّونات تلك الهوّ�ة، و�� �� نظر البعض اآلخر مصدر �شّدد �� الفكر، ومبعث

�بوي، م�ّون أسا�ىّي من م�ّونات منظومة  تطّرف، و�� �� نظر آخر�ن، وهم باأل 
ّ
ساس من املعنّي�ن بالشأن ال�

تر�وّ�ة، و�الّتا�� ف�ي �عمل ع�� تحقيق األهداف والغايات الّ�ي رسم��ا تلك املنظومة، وم��ا بالتحديد ت�و�ن

مدى انخراطاملواطن الفاعل القادر ع�� االنخراط �� تدب�� الشأن العام بمبادرة ومسؤولّية. وحّ�ى نتبّ�ن  

واملساهمة   العامة  ا�حياة   �� االندماج  ع��  القادر  املواطن  اإل�سان  بناء   �� الدينّية  املرجعّية  ذات  املواد 

ي  
ّ
بفعالّية �� صنع السياسة العامة، ي�ون من الوجيھ االنطالق من دراسة حالة، واخ��نا أن ت�ون �� ماد�

التو�سّية. ال��بية والتفك�� اإلسالمّي باملنظومة ال��بوّ�ة 

اإلشکالّیة: -2

إذا �ان ت�و�ن املواطن هدفا رئيسّيا للمنظومة ال��بوّ�ة التو�سّية مثلما نّص ع�� ذلك القانون التوجي�ّي

ھ من املهّم التساؤل عن دور مختلف املواد الدراسّية �� تحقيق  2002لل��بية والتعليم املدر�ىي (جو�لية  
ّ
)، فإن

هذا   وضمن  الهدف،  ال��بية  ذلك  ملاّد�ي  دور  أي  وهو:  أال  الدراسة  لهذه  املركزي  السؤال  ى 
ّ
يتأ� السياق 

بمع�ى كيف  ؟اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي �� ال��بية ع�� املواطنة ال�ي �� هدف رئيس للمنظومة ال��بوّ�ة

ان دراسيتان ذواتا مرجعّية دينّية �� بناء املواطن؟ أو باألحرى كيف �سهم  
ّ
ان ذواتا خلفّية  �ساهم مادت

ّ
مادت

نظرّ�ة دينّية �� تحقيق مقولة مدنّية �� املواطنة؟ وما القيم ال�ي �شتغل عل��ا؟ وما البعد أو األ�عاد ال�ي

ز عل��ا؟
ّ

 ترك

منهجّیة الدراسة:  -3

ز ع�� مسائل من قبيل "ت�افؤ  
ّ

تندرج الّدراسة ضمن ما �عرف �علم اجتماع ال��بية ا�جديد، الذي يرك

ال��بوّ�ةالفرص والتن العملّية  ال�ي تحكم  ظيم املدر�ىّي وعملّية اختيار املعرفة املدرسّية وانتقا��ا والقيود 

". �عبارة أخرى، تنت�ي الّدراسة إ�� ما يوسم1داخل الفصل الّدرا�ىّي ومدخالت العملّية ال��بوّ�ة ومخرجا��ا

املا�ىي) القرن  (ثمانينات  حديث  "كتخّصص  املنا�ج"  "علم  2بـ"سوسيولوجيا  مع  يقطع  تخّصص  وهو   ،"

جاه الوظيفي أو املارك�ىيّ -االجتماع القديم  
ّ
حيث اهتّم فقط بتحليل العالقات البنيوّ�ة  -كما عّ�� عنھ االت

". ومن هنا فإن هذه الدراسة تتناول بالبحث أحد م�ّونات  3خارج املدرسة وأغفل تحليل ا�حقائق اليومّية

ل نّصا قانونّيا، أي  امل��اج ال��بوّي للمادت�ن الّدراس
ّ
يت�ن موضوع البحث، أال وهو ال��نامج الدرا�ىّي الذي "يمث

89، ص 2017 منتدى المعارف، بيروت، ،عبد الغني عماد؛ علم اجتماع التربية: االّتجاهات والمدارس والمقاربات -1
، 2019، 2شمس برينت، سال، ط ،مداخل للنقد واالستشراف :رشيد جرمونّي؛ المنظومات التربوّية العربّية والتحّدي المعرفي - 2
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مرجعا وطنّيا يتعّ�ن اعتماده من ِقَبِل من لهم مسؤولّية تر�ية الّناشئة و�عليمهم و�عدادهم للعيش �� ا�جتمع  

االقتصادّية ا�حياة   �� با1واإلسهام  ر 
ّ

"يذك �ونھ،  من  أهمّيتھ  ال��نامج  ويستمّد  العامة  ".  ال��بوّ�ة  ألهداف 

يضبط  املتخّرج...،  مالمح  عن  يف�ح  املدر�ىي...،  والّتعليم  لل��بية  التوجي�ّي  القانون   �� عل��ا  املنصوص 

التكنولوجيات/   االجتماعّيات/  غات/العلوم/ 
ّ
(الل الرئيسّية  م 

ّ
التعل مجاالت  كفايات  يضبط  الكفايات...، 

..، يبّ�ن املستو�ات املستوجبة...، يق��ح ع�� املدّرس نماذج من  .لمواد، يحّدد الكفايات الّ��ائّية ل.الفنون) ..

صال
ّ
واالت املعلومات  تكنولوجيات  يات الستثمار 

ّ
والتمش تحليل املضمون    ."2الّسبل  تقنية  اعتماد  تّم  وقد 

�� تقنية �سمح  لتبّ�ن نوّعية حضور قيم املواطنة وأ�عادها �� برنام�� ال��بية اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي، و 

ر�ن بالوضعانّية  
ّ
،  positivismeباستقاء معلومات كّمّية أو كيفّية ف"حسب العديد من امليثودولوجّي�ن املتأث

أو  بإعداد  يكتفي  التكمي�ّي،  تحليل املضمون  أن  ينتج معطيات كّمّية، كما  العل�ّي،  تحليل املضمون  فإّن 

يل الكيفّي، فهو ��تّم بتواجد أو غياب �عض الصفات؛ إال  ترقيم وحساب ال�لمات أو املقوالت...؛ أما التحل

أن ذلك مرتبط �عملّية تواترها؛ مّما �ساعد ع�� استخراج �عض ا�خالصات. ولذلك فإن تحليل املضمون،  

 ". 3ينب�� أن ي�ون �� الوقت نفسھ كمّيا وكيفّيا

 أهمّیة الدراسة:  -4

 إجمالها �� النقاط اآلتية:  �ستمّد الدراسة أهمّي��ا من اعتبارات متعّددة يمكن

ا�جدل حول دور املواد الدراسّية الدينّية وسبل جعلها أرضّية لت�و�ن املواطن النشيط ومن خالل   -

ذلك جعل املواطنة العقد االجتما�� الذي يحكم عالقة األفراد بالدولة، وعالق��م ببعضهم البعض  

التو��ىّي وال�ي �انت عالقة املواطنة بالدي�ّي السيما �� ظّل التحّوالت ال�ي �عيش ع�� وقعها ا�جتمع 

 من نقاط ا�جدل بل االختالف ب�ن الفاعل�ن السياسّي�ن التو�سّي�ن.

عن   - متعال�ن  مواطن�ن  لت�و�ن  الفاعل�ن  مختلف  �جهود  التو��ىّي  ا�جتمع   �� اليوم  ا�حاجة  تزايد 

الذي �عيش دينامية منذ ��اية  جميع االنتماءات األّولية من جهة وعرش وقبيلة...ا�خ. فهذا ا�جتمع  

�عيش مخاضا كب��ا نجم عنھ �� حاالت عديدة عودة إ�� االنكفاء    2011ومطلع سنة    2010سنة  

منتصف   أحداث  ذلك  ع��  الشواهد  �انت  حيث  (القبيلة)،  العرش  إ��  واالنتصار  الذات،  ع�� 

موعة املراز�ق (من  ال�ي شهدها أق�ىى ا�جنوب التو��ىّي وال�ي عرفت صداما ب�ن مج 2020د�سم�� 

والية/ محافظة قب��) ومجموعة ا�حوايا (من والية / محافظة مدن�ن). وقد أّدت إ�� مقتل ثالثة أفراد  

من مجموعة ا�حوايا وجرح الكث��ين من الطرف�ن. ومن ب�ن الفاعل�ن املعنّي�ن بال��بية ع�� املواطنة، 

ت املواطنّية ال�ي تخّول لهم العيش سوّ�ا ��  املؤّسسة ال��بوّ�ة، ال�ي تروم إكساب الناشئة الكفايا 

 
 92، ص2003وزارة التربية والتكوين، إدارة البرامج والكـتب المدرسّية، برنامج البرامج، تونس، جانفي  -1
 المرجع نفسه، الصفحة ذاتها، وفي الصفحة نفسها شرح لهذه الوظائـف الّتي يختّص بها البرنامج.  -2
،  2012، 1عبد الكريم غريب؛ منهج البحث العلمّي في علوم التربية والعلوم اإلنسانّية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ط -3
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إطار التعّدد والتنّوع، و�� إطار ا�حّق واملسؤولّية. وح�ى ي�ون دور املؤّسسة ال��بوّ�ة ناجعا �� بناء  

ثقافة املواطنة، البد من تظافر جهود مواد �عليمّية مختلفة، كما البد أن تتنّوع مداخل ال��بية ع��  

ار�ات مختلفة فلسفّية واجتماعّية ودينّية وتار�خّية...، وعليھ فإّن املواد  املواطنة بحيث �شمل مق

 ذات املرجعّية الدينّية ليست بمنأى عن ال��بية ع�� املواطنة.

ة بذا��ا. إ��ا مسألة   -
ّ
ال��بية ع�� املواطنة، وفقا للنظام ال��بوّي التو��ىّي، ليست ماّدة دراسّية مستقل

د مواّد  ف��ا  تتقاطع  التو�سّية  أفقّية  املنظومة   �� املواطنة  ع��  ال��بية  أن  بمع�ى  مختلفة،  راسّية 

مساءلة   الوجيھ  من  ي�ون  السياق  هذا  وضمن  ا�ختلفة،  الدراسّية  للمواد  عابرة  مسألة  ا�حالّية 

مقار���ا    �� والضعف  القوة  نقاط  لفهم  دينّية  مرجعّية  لها  ال�ي  تلك  مقدم��ا  و��  املواد،  مختلف 

 ة وت�و�ن املواطن.  ملسألة املواطن

ال��بية   التشديد ع�� أن جهد الدراسة س��كز ع�� دور  املنطقّي  اإلسالمّية  من هذا املنطلق، ي�ون من 

لل��بية    والتفك�� التوجي�ي  القانون  عليھ  نّص  ما  تحقيق   �� انوّ�ة) 
ّ
والث اإلعدادّية  املرحلت�ن   ��) اإلسالمّي 

م العملّية ال��بوّ�ة إ��    )، والذي ال2002والتعليم املدر�ىّي (جو�لية  
ّ
أن املدرسة "�عمل ��    اليوم، منيزال ينظ

الناشئة ع�� األخالق ا�حميدة  بالّتعاون مع األولياء و�� ت�امل مع األسرة ع�� تر�ية  ال��بوّ�ة  إطار وظيف��ا 

والسلوك القو�م وروح املسؤولّية واملبادرة. و�� تضطلع ع�� هذا األساس بتنمية ا�حّس املد�ّي لدى الّناشئة  

خ اإلدراك لد��م بالّتالزم ب�ن ا�حّر�ة واملسؤولّية و�عدادهم لإلسهام �� دعم  وتر�ي��م ع�� قيم املواطنة وترسي

  (...) والواجبات  ا�حقوق   �� املواطن�ن  ب�ن  واملساواة  واإلنصاف  العدل  ع��  يقوم  متضامن  مجتمع  أسس 

 ".1بتنشئة التلميذ ع�� اح��ام القيم ا�جماعّية وقواعد العيش معا

تأخذ   الدراسة  أن هذه  ال��بية  ع��  اخ��ال ماد�ي  أوالهما بضرورة عدم  تّتصل  �ع�ن االعتبار مسألت�ن 

اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي �� ال��بية ع�� املواطنة، ألن من شأن ذلك أن يفقدهما ثراء يمنحهما خصوّصية  

ومن ثمَّ فمسألة  سلوكّية متنّوعة  –مطلو�ة. فهاتان املاّدتان الدراسّيتان تالمسان أ�عادا معرفية ووجدانّية  

ق  
ّ
املواطنة �� أحد األ�عاد ال�ي �شتغل عل��ا ال��بية اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمي. أما النقطة الثانية فتتعل

بضرورة تن�يل املاّدت�ن الّدراسيت�ن مجال الدراسة ضمن سياق املنظومة ال��بوّ�ة التو�سّية ال�ي تقّر بدور  

م�ن �� هو 
ّ
، وت�و���م ع�� قيم املواطنة والعيش معا من جهة أخرى  2ّ���م من جهةاملدرسة �� تجذير املتعل

 . 3)2002مثلما شّدد ع�� ذلك القانون التوجي�ّي لل��بية والتعليم املدر�ىّي (جو�لية 

 
 )2002ة والتعليم المدرسّي (جويلية من القانون التوجيهّي للتربي 8الفصل  -1
جاء في الفصل الثالث من القانون التوجيهّي للتربية والتعليم المدرسّي "تهدف التربية إلى تنشئة التالميذ على الوفاء لتونس  -2

بعاده  والوالء لها وعلى حّب الوطن واالعتزاز به وترسيخ الوعي بالهوّية الوطنّية فيهم وتنمية الّشعور لديهم باالن
ٔ
تماء الحضارّي في ا

 الوطنّية والمغاربّية والعربّية واإلسالمّية والمتوّسطّية ويتدّعم عندهم الّتفّتح على الحضارة اإلنسانّية". 
ما يلي: "تهدف التربية إلى تنشئة الّتالميذ على الوفاء لتونس  من القانون التوجيهّي للتربية والّتعليم المدرسّي  3جاء في الفصل   3

والء لها وعلى حّب الوطن واالعتزاز به وترسيخ الوعي بالهوّية الوطنّية فيهم وتنمية الّشعور لديهم باالنتماء الحضارّي في ابعاده  وال
ويتدّعم عندهم التفّتح على الحضارة اإلنسانّية. كما تهدف إلى غرس ما   الوطنّية والمغاربّية العربّية واإلسالمّية واإلفريقّية والمتوسطّية

 
ٔ
ر في  ا

ّ
جمع عليه التونسّيون من قيم تنعقد على تثمين العلم والعمل والّتضامن والّتسامح واالعتدال وهي الّضامنة إلرساء مجتمع متجذ
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 مفاهیم الدراسة:  -5

تنتميان   .أ دراسّيتان  ماّدتان  هما  اإلسالمّي:  والتفك��  اإلسالمّية  ذلك    –ال��بية  عن  تف�ح  ومثلما 

إ�� املواد االجتماعّية " تنت�ي ماّدة التفك�� اإلسالمّي إ�� مجال املواّد   –ا برنامج��ما الرسمّي�ن فاتحت

للمبادرة   و��يئتھ  اجتماعّيا  الفرد  وتنشئة  املتوازنة  ال�خصّية  بناء   �� دورها  باعتبار  االجتماعّية 

م�ن  
ّ
قدرات الفهم  ع�� امتالك  والفعل، و�� بذلك �ش��ك مع بقّية مواّد ا�جال �� مساعدة املتعل

 ". 1والنقد و�ناء املوقف كقدرات أساسّية لبناء �خصّية إيجابّية وفاعلة ومبادرة

التفك�� اإلسالمّي   ي ماّدة 
ّ
التعليم األسا�ىّي، و�غط والثانية من  األو��  املرحلت�ن  ال��بية اإلسالمّية  ي 

ّ
�غط

باعتبارها مادة اختيارّ�ة �� البا�الور�ا)، و��� (داب  اآل التعليم الثانوي إ�� حدود السنة الرا�عة ثانوي لشعبة  

حدود السنة الثانية ثانوي بالنسبة إ�� شعب�ي العلوم التجر�بّية والّر�اضّيات. و�ستمّد املاّدتان خصوصي��ما  

من اشتغالهما ع�� البعد الّدي�ي، فالّدعائم والسندات البيداغوجّية ذات مرجعّية دينّية باألساس (القرآن  

 . 2ال�ي ُرسمت للماّدت�ن les finalitésلسّنة)، وذلك ح�ى يتسّ�ى تحقيق الغائّيات وا

و�انتما��ما إ�� املواّد االجتماعّية فإّ��ما يصّنفان بالضرورة ضمن املواّد الّدراسّية املعنّية بصورة مباشرة  

عيش سوّ�ا، وال غرابة أن  وأك�� �سؤال العيش معا، وقواعد العيش املش��ك، ومن ثم بال��بية ع�� قيم ال

 :3يتضّمن تفصيل تلك الغائّيات �عض قواعد العيش املش��ك من قبيل 

 �ع�ّ� بنفسھ دون غرور.  -

 يحاور اآلخر�ن بالّ�ي �� أحسن انطالقا من مكتسباتھ العقدّية والقيمّية ويع��ف بحّق االختالف.  -

� املرونة والتوّسط �� األف�ار واملواقف دون ا�غالق أو -
ّ

 مغاالة. يتو�

 
مقّومات شخصيته الحضارّية متفّتح على الحداثة يستلهم المثل اإلنسانّية العليا والمبادئ الكونّية في الحّرية والديمقراطّية وحقوق 

 اإلنسان".
لّثانوي، وزارة التربية؛ اإلدارة العاّمة للمرحلة اإلعدادّية والتعليم الّثانوّي، إدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة اإلعدادّية والّتعليم ا -1

صل. 3، ص2008برامج التفكير اإلسالمّي بالمرحلة الّثانوّية، سبتمبر 
ٔ
ن التشديد ورد في اال

ٔ
 ، علما وا

ساسي الصادر في سبتمبر  - 2
ٔ
هذه الغائّيات على   2006حّدد البرنامج الرسمّي لماّدة التربية اإلسالمّية بالمرحلة اإلعدادّية للتعليم اال

تي:
ٓ
 النحو اال

ن والسّنة بتمثّل معانيها وتوظيفها في نشاطه الفكرّي وحياته العملّية؛ 
ٓ
م على استثمار نصوص من القرا

ّ
 مساعدة المتعل

خرين تواصال إيجابّيا قائما على االعتدال والثقة  توجيه ا
ٓ
م إلى توظيف مكـتسباته العقدّية والقيمّية بما يحّقق تواصله مع اال

ّ
لمتعل

ات؛
ّ

 بالذ
حكامها ومقاصدها؛

ٔ
داء العبادات بكـفاية ووعي وتمّثل ا

ٔ
م على ا

ّ
 إقدار المتعل

م على تمّثل بعض المعامالت وتبّين دورها في تحقيق
ّ
 الّتوازن الفردّي وتنظيم الحياة االجتماعّية.  مساعدة المتعل

ّما برامج مادة التفكير اإلسالمّي الّصادرة في سبتمبر 
ٔ
 فحّددت غائيات الماّدة كما يلي:  2008ا

ن والسّنة بتمّثل معانيها وتوظيفها في نشاطه الفكرّي وحياته العملّية؛
ٓ
م نصوصا من القرا

ّ
 يستثمر المتعل

ف مكـتسباته العقدّية 
ّ
ات؛يوظ

ّ
خرين تواصال إيجابّيا قائما على الّتسامح والّثقة بالذ

ٓ
 والقيمّية بما يحّقق تواصله مع اال

صيال لكيانه وتفاعال مع الفكر اإلنسانّي. 
ٔ
 يعّبر عن وعيه بمبادئ اإلسالم ومقاصده، وتبّنيا حضورها عبر الّتاريخ تا

ليم الّثانوّي، إدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة اإلعدادّية والّتعليم الّثانوي، وزارة التربية؛ اإلدارة العاّمة للمرحلة اإلعدادّية والتع -3
 4برامج التفكير اإلسالمّي، مرجع سابق، ص 
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ينتج خطابا شفوّ�ا أو مكتو�ا �عّ�� بھ عن تواصلھ مع اآلخر�ن تواصال قائما ع�� قاعدة االعتدال   -

سامح. 
ّ
 والت

فال��بية اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي ماّدتان دراسّيتان، �شتغالن ع�� قيم العيش املش��ك انطالقا من  

ما �شتغالن ع��  مرجعّية دينّية. وعليھ فهما ليستا ماّدت�ن دراسيّ 
ّ
ت�ن ��دفان فقط إ�� �شر تفك�� دي�ّي، و�ن

لعائلة   انتما��ما  خالل  ومن  فهما  دينّية،  مرجعّية  من  انطالقا  ا�ختلفة  أ�عادها   �� معا  العيش  مسائل 

االجتماعّيات أ�حتا جزءا من منظومة مواّد ذات �عد تر�وّي باألساس، ومن ثم باتتا تنتميان إ�� ما �سّ�ى 

جاهات، ومن ثّم ع�� ببيداغوجي
ّ
ا ا�جال الوجدا�ي، أي تلك البيداغوجيا الّ�ي �شتغل ع�� بناء املواقف واالت

م�ن.
ّ
مات واملتعل

ّ
 توجيھ الّسلوك اليومّي للمتعل

عديدة �� التعر�فات الّ�ي قّدمت للمواطنة، وال يبدو ا�جال مناسبا ل�خوض ف��ا سواء    املواطنة: .ب

فهوم أو للمقارنة بي��ا. ولذلك سنقتصر ع�� �عض التعر�فات ال�ي نراها  لتتّبع املسار الّتار��ّ� للم

عدُّ 
ُ
من�جمة أك�� مع سياق البحث. و�� هذا اإلطار" إذا رجعنا إ�� أصل �لمة مواطنة، نجد أّ��ا �

ترجمة   إطار   �� األرجح  ع��  إل��ا  دخلت  وقد  املستحدثة،  ال�لمات  من  العر�ّية  اللغة  إ��  بالنسبة 

غة االنجل��ّية، و�لمة   (citizeship)  ر�ّي ا�حديث، و�� تقابل �لمةال��اث الغ
ّ
��    (Citoyenneté)�� الل

غة الفر�سّية، و�أ�ي االشتقاق من ال�لمة االنجل��ّية 
ّ
. و�ع�ي هذه  (Cité) وال�لمة الفر�سّية  (City)الل

غت�ن املذ�ورت�ن املدينة؛ أما أصل مصط�ح املواطنة فهو يونا�ّي �عود ل�لمة  
ّ
  (Politeia)ال�لمات �� الل

غوي 1و�� املدينة(Polis)  املشتقة من �لمة
ّ
، �عت�� عبد اإللھ بلقز�ز أن  2".و�منأى عن االشتقاق الل

الفرد اال   الهوّ�ة السياسّية"املواطنة ��   جتما�ّ� �عد أن ينشأ نظام سيا�ىّي مفتوح  الّ�ي يكتس��ا 

�ع��ف لھ بحقوقھ �املة أمام ال�ائن الّسيا�ىّي ا�جما�ّ� (=الدولة)، و�فرض عليھ ال��امات مادّية  

م الّسياسة كتدب��  
ّ
مباشرة �� عي��ا الّ�ي تصنع شروط استمرار ال�ائن الّسيا�ىّي الفو�ّ� ذاك، وتنظ

عليا  -رمزّ�ة ومادّية  –��ذا املع�ى تبدو املواطنة عالقة سياسية  للشأن العام يخّص �ّل املواطن�ن. و 

�اتب االجتما�ّ� الّناجم  
ّ
�� عالقة املساواة �� ا�حقوق والواجبات تجاه الدولة بصرف الّنظر عن ال�

االقتصادّي   الّتفاوت  يدخل   – عن عالقات  وما  قا�ّ� 
ّ
والث العصبوّي  االنتماء  االجتما�ّ�، وعالقات 

ذلك ع��  ".  3حكم  القائم  األّو��  االنتماء  عن  تتعا��  سياسّية  هوّ�ة  املنطلق  هذا  من  فاملواطنة 

يا��ا ا�ختلفة (العرقّية
ّ
 الثقافّية...).  -الدينّية -العصبّية �� تجل

 
يات والّتحّديات، دفاتر التربية  -1

ّ
عبد اإلله مرتبط؛ المدرسة المغربّية ومطلب ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني: التجل

 31، ص 2011بر ، شتن5والتكوين، العدد
وطااإلنسان ومحله وموطنجاء في لسان العرب البن منظور "وطن، الوطن، المنزل تقيم به،  2

ٔ
الغنم والبقر، مرابضها التي   ن...، وا

ي اّتخذها 
ٔ
وطن فالن ارض كذا وكذا ا

ٔ
وطنه اّتخذه وطنا. يقال ا

ٔ
قام وا

ٔ
وطن: ا

ٔ
َن بالمكان وا

َ
وي إليها...ومواطن مكة: مواقفها...، َوط

ٔ
تا

ي اتخذتها وطنا". (ابن منظور؛ لسان العرب؛
ٔ
رض ووطنتها توطينا واستوطنتها ا

ٔ
وطنت اال

ٔ
 ومسكنا يقيم فيها...وا

ّ
مادة وطن،   محال

 ).451، ص 13، المجلد 1986دار صادر، بيروت، 
سطورة -3

ٔ
فريقيا الشرق، الّدار البيضاء،  ،عبد اإلله بلقزيز؛ في الّديمقراطّية والمجتمع المدنّي: مراثي الواقع ومدائح اال

ٔ
 62، ص2001ا
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ويعّرف عثمان ا�خشت املواطنة بقولھ "�� ش�لها األك�� اكتماال (...) �� االنتماء إ�� الوطن...انتماء يتمّتع  

نفسھاملواطن   الوطن   �� �عيشون  الذين  اآلخر�ن  فيھ مع  يتساوى  نحو  ع��  األهلّية  �املة  بالعضوّ�ة  فيھ 

ون أو العرق أو الّدين أو  
ّ
مساواة �املة �� ا�حقوق والواجبات وأمام القانون، دون تمي�� بي��م ع�� أساس الل

املوا  �ّل مواطن  الّسيا�ىّي. و�ح��م  االنتماء  أو  املا��  املوقف  أو  تجاه  الفكر  ا�جميع  يتسامح  كما  طن اآلخر 

". 1�عضهم البعض رغم التنّوع واالختالف بي��م

راكة �� الوطن دون غ��ها من الّروابط اإل�سانّية الهاّمة األخرى مثل  
ّ

تقوم املواطنة حينئذ ع�� "رابطة الش

اتھ �� الدولة الوطنّية  األخّوة �� الّدين أو املذهب أو الّرابطة القومّية، ومصدر حقوق املواطن ومناط واجب

". بمع�ى أن املواطنة رابطة شراكة، و�� أساس العقد االجتما�ّ� �� الوطن، ومن ثم ف�ي ضمان  2الواحدة

عن   الّنظر  �غّض  واملسؤولّيات  ا�حقوق  ع��  يقوم  �عا�شا  ا�جتمع  داخل  وا�جماعات  األفراد  �عا�ش 

ا إ�� ذلك من االنتماءات ال�ي من شأ��ا أن ت�ون مصدر  االنتماءات الدينّية والعرقّية واألصل االجتما�ّ� وم

 مفاضلة ب�ن أفراد ا�جتمع الواحد.

: �� تلك ال��بية ال�ي "��دف إ�� تمك�ن الشباب من القدرة ع�� املساهمة �� تنمية  : ال��بية ع�� املواطنةج

ال��بية "ثالثة أ�عاد �� (أ) ثقافة سياسّية، ". ولهذه  3ا�جتمع الذي �عيشون فيھ كمواطن�ن مسؤول�ن وفاعل�ن

فاعلة (ج) مشاركة  والقيم،  املواقف  �عض  وأيضا  نقدّي  وفقا  4(ب) فكر  محاور  ثالثة  ع��  �شتغل  " و�� 

: 5و�� Claudine Leleuxل�وليدين لولو 

م االستقاللّية؛  axe individuelمحور فردي  -
ّ
 لتعل

م التعاون؛axe socialمحور اجتما�ّ�  -
ّ
 لتعل

م املشاركة.  axe publicمحور عمومي -
ّ
 لتعل

لت ال��بية ع�� املواطنة هدفا مركزّ�ا "لعديد األنظمة ال��بوّ�ة �� العالم. ففي مجلس أورو�ا بدأ
ّ
وقد مث

ال��بية ع�� املواطنة سنة   تّم ترك�� مشروع  التسعينات، حيث  �� منتصف  بال��بية ع�� املواطنة  االهتمام 

ويع�ّ 19976 لدى    �“.  وترسيخها  معا  العيش  قواعد  �عز�ز   �� ال��بية  هذه  بأهمّية  قناعة  عن  التوّجھ  هذا 

45، ص 2007صيف  20ح عدد محمد عثمان الخشت؛ تطّور مفهوم المواطنة في الفكر الّسياسّي الغربّي، الّتسام -1
 المواطنة في التحّول الديمقراطّي، دراسات عربّية عدد- 2

ٔ
السنة السادسة والثالثون،  5/6علي خليفة الكواري؛ المكانة المركزّية لمبدا

بريل 
ٔ
 25، ص 2000مارس / ا

3-EURYDICE ; L’Education à la citoyenneté à l’école en Europe, Bruxelles, Eurydice, 2005, p120
4- Ibid, p10
5-Leleux (C) ; Repenser l’éducation civique, Paris, Le Cerf, 1997, in Bertot (F) ; Education à la citoyenneté et
débat: Analyse comparative de deux pratiques pédagogiques, Spirale, Revue de recherches en éducation, 
2004, N°34, p 57 
6-Mikkelsen (M.R) ; Etude paneuropéenne des politiques d’Education à la Citoyenneté démocratique (ECD),
Etude régionale, région d’Europe du Nord, conseil de l’Europe, Strasbourg, 2004, p5 
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م  
ّ
م لتعرف، �عل

ّ
الّناشئة. وتجد هذه ال��بية جذورا لها �� تلك األ�عاد ال�ي حّدد��ا اليو�س�و للتعليم و�� "�عل

م لتشارك اآلخر�ن
ّ
". 1لت�ون، �علم لتعمل، �عل

امل  ع��  ال��بية  تقتصر  تمك�ن وال  ع��  العمل  إ��  ذلك  تتجاوز  ما 
ّ
و�ن فقط  املعارف  تقديم  ع��  واطنة 

م�ن "من مواقف وسلوكّيات ذات صلة وطيدة ووثيقة بتلك املعارف، وذلك حّ�ى ي�ونوا قادر�ن ع��  
ّ
املتعل

خ��ل �2استثمار تلك املعارف �� بناء املواقف وتوجيھ الّسلوك
ُ
� تقديم  ". بمع�ى أن ال��بية ع�� املواطنة ال ت

م�ن فرص ترجمة تلك املعارف  
ّ
ما تتيح للمتعل

ّ
معارف عن حقوق املواطن ومسؤولّياتھ �� مجتمع ديمقراطّي و�ن

إ�� مواقف وسلوكّيات يومّية. ولهذا السبب ف�ي تنتصر إ�� املقار�ات البيداغوجّية النشيطة ال�ي "��ّجع  

ع وجهات النظر وقدرات �ّل واحد، وخلق وضعيات التفاعل، واملشاركة، واملساعدة املتبادلة، واح��ام تنوّ 

�� أشياء صغ��ة وأخرى كب��ة، مشاريع ومسؤولّيات وقواعد االشتغال   ونقّرر  نق��ح ونناقش ونحاجج  أين 

و�يداغوجيا  3معا الفارقّية  والبيداغوجيا  املشروع  و�يداغوجيا  الّتعاو�ّي  "التعليم  تتبّ�ى  أّ��ا  بمع�ى   ."

ب املشاركة والتفاعل ال�ي تنطوي ع�� مهارات الّتعامل والّتفاوض،  االكتشاف و�ل الطرق ا 
ّ
ألخرى ال�ي تتطل

". ومن ثم نخلص إ�� أن  4وال�ي ينب�� أن توضع �� الصدارة سواء �� التعليم االبتدائي أو الثانوّي أو العا��ّ 

القدرة يمتلك  الذي  الديمقراطّي  ا�حّر  اإل�سان  بناء  "�ع�ي  املواطنة  ع��  ا�حياة    ال��بية   �� املشاركة  ع�� 

فّعالة وحيوّ�ة املواطن وضمان5السّياسّية مشاركة  إ�� تحقيق استقالل  �� جوهرها  "��دف  أّ��ا  بمع�ى  "؛ 

ن هذا املواطن من القدرة ع�� تحقيق خياراتھ املوضوعّية  
ّ

حّر�تھ ومشاركتھ �� الشأن العام، كما أّ��ا تمك

ة
ّ
م مشار�ا ��  وعليھ تنتصر هذه ال��بي  ."6املستقل

ّ
ة إ�� البيداغوجيا النشيطة والتفاعلّية ال�ي تجعل املتعل

ذين  
ّ
جاهات وممارسات تحكم عالقتھ بالدولة وا�جتمع الل

ّ
بناء املعارف وقادرا ع�� ترجمة هذه األخ��ة إ�� ات

 ينت�ي إل��ما. 

قیم المواطنة في مادتي التربیة والتفکیر اإلسالمّي: -6

ب�و� املواطنة  قيم  واملمارسات  �عّرف  والقانونّية  السياسّية  واملعاي��  اإل�سانّية  القيم  "مجموع  �ا 

ن الطالب/ املواطن من االنخراط �� مجتمعھ والّتفاعل معھ إيجابّيا واملشاركة ��  
ّ

االجتماعّية الّ�ي تمك

، ورد عند نبيل علي؛ الثقافة العربّية77، ص 1999لقاهرة، اليونسكو؛ التعليم ذلك الكنز المكنون؛ مركز اليونسكو بالقاهرة، ا -1
داب، الكويت، عالم المعرفة عدد  ،وعصر المعلومات: رؤية لمستقبل الخطاب الّثقافي

ٓ
،265المجلس الوطنّي للّثقافة والفنون واال

 307ص
 58، ص 2011،جوان222فّية، العددمحمد بالراشد؛ التربية على المواطنة: حاجة المجتمع ورهان المدرسة، الحياة الثقا- 2

3-Céline (S. P) ; Education interculturelle et éducation à la citoyenneté: le rôle de l’école, Revue québécoise de
droit international, Volume 12-1, 1999, p 222 
4-Ibid, p222

سعد وطفة؛ التربية على المواطنة، عن موقع الجماعة العربّية للديمقراطية - 5
ٔ
 https//www.arabsfordemocracy.orgعلي ا

المرجع نفسه -6



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)332( 

".2�عيش ف��ا   ". كما �عّرف أيضا بأّ��ا "املعتقدات الّ�ي تحّدد سلوك الفرد نحو الدولة الّ�ي1تدب�� شؤونھ

". بيد أن هذا  3و�� �شمل "االنتماء والوالء والديمقراطّية واملشاركة السياسّية والتعّددية وقبول اآلخر

 :4التقسيم ليس الوحيد فخالد قروا�ي ع�� سبيل الذكر ال ا�حصر يرى أن قيم املواطنة ��

 ملتساو�ة أمام القانون و�شمل حق التعليم والعمل وا�جنسّية واملعاملة ا  قيمة املساواة: -

عائر الدينّية والتنّقل داخل الوطن وخارجھ وحّق    قيمة ا�حّر�ة: -
ّ

و�شمل حّر�ة االعتقاد وممارسة الش

 التعب�� عن الّرأي سلمّيا...ا�خ.

و�شمل ا�حق �� تنظيم حمالت الضغط الّسل�ّي ع�� ا�ح�ومة أو االحتجاج الّسل�ّي    قيمة املشاركة: -

خاذ القرارات...ا�خ.وحّق االضراب والتصو�ت �� االنتخابات العاّمة، املشاركة �
ّ
 � ات

�شمل العديد من الواجبات مثل واجب دفع الضرائب وتأدية ا�خدمة  قيمة املسؤولّية االجتماعّية:   -

 العسكر�ة للوطن واح��ام ا�حّر�ة وا�خصوصّية. 

. ودون مز�د اإلطناب  5أما عثمان العامر ف��ى أن قيم املواطنة �� الغرب تتمحور حول املساواة وا�حّر�ة

عرض تصنيفات قيم املواطن، نقول إن قيم املواطنة �� تلك القيم ال�ي تؤّسس للعيش ا�جما�ّ� القائم  ��  

ا�حّر�ة   تضّم  ومتعّددة  متنّوعة  ف�ي  ولذلك  واملسؤولّية،  ا�حّر�ة  و��ن  والواجب  ا�حّق  ب�ن  الّتوازن  ع�� 

الت هذا  االختالف....ولكن  وحق  سامح 
ّ
الت إ��  إضافة  واملشاركة  �ع�ي  واملساواة  ال  املواطنّية  القيم   �� نّوع 

بالضرورة أن املواّد الّدراسّية معنّية أو مطالبة باالشتغال ع�� منظومة القيم �املة، ألن ديداكتيك �ّل ماّدة  

�عرض   التفصيل  من  و��ىيء  م��ا.  جوانب  ع��  أو  القيم  تلك  من  جانب  ع��  االشتغال  لها  يخّول  دراسّية 

ضّمنة بال��نامج�ن الّرسمي�ن ملاّد�ي ال��بية والتفك�� اإلسالمّي  ا�جدول اآل�ي الذي يبّ�ن لنا  
ُ
قيم املواطنة امل

ي البيداغو�ّ� إلنجازها: 
ّ

 والتم�ى

ا�حضور  قيم املواطنة املستو�ات    مواطن  (حسب 

الّدراسّية) 

ي اإلنجاز
ّ

 تم��

املسؤولّية

 االجتماعّية 

(آداب   أساسّيا  السا�عة  *السنة 

 الطر�ق) 

 دراسة حاالت 

 بيداغوجيا حّل املشكالت 

حمد بن سلمان البراشدية؛ دور اإلدارة المدرسّية في تنمية قيم المواطنة لدى طلبة التعليم -1
ٔ
ساسّي بسلطنة ثريا بنت ا

ٔ
ما بعد اال

مقّدمة للحصول على درجة الماجستير في التربية، تخّصص اإلدارة التربوّية، جامعة نزوى، قسم التربية والدراسات  عمان، رسالة
 7، ص 2012اإلنسانّية، 

ب في ظّل تحّديات العولمة: دراسة ميدانّية لعّينة -2
ّ
حمد علي عمر؛ دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة وتمّثلها لدى الطال

ٔ
حمدي ا

د  ةمن طلب
ّ
سيوط، سوهاج، مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، المجل

ٔ
 70، ص2017، 1، العدد14جامعة ا

 71المرجع نفسه، ص- 3
 http://portal.qou.edu خالد قرواني؛ االّتجاهات المعاصرة للتربية على المواطنة، عن الموقع -4
ة جامعةانظر في هذا االطار عثمان بن صالح  -5

ّ
العامر، المواطنة في الفكر الغربّي المعاصر: دراسة نقدّية من منظور إسالمّي، مجل

د التاسع عشر –دمشق 
ّ
ّول  -المجل

ٔ
 258-223ص –، ص 2003العدد اال
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أس الثامنة  (الّت�افل  *السنة  اسّيا 

االجتما�ّ�/ الّتوازن البيئّي/ آداب ا�جوار/  

بيعّية) 
ّ
�وات الط

ّ
 ال�

ا�حوار/   (آداب  ثانو�ا  األو��  *السنة 

ب�ن  الّتواصل  تحقيق   �� ا�حوار  أثر 

ات). 
ّ

 األجيال/ دور العمل �� تحقيق الذ

اآلداب   شعبة  ثانوّ�ا/  الثة 
ّ
الث *السنة 

ال�ون/التنمية   �� اإل�سان    /(مسؤولّية 

ات...).
ّ

 تنمية الذ

 

 دراسة عّينات 

 اعتماد وضعّيات واقعّية 

علم   بمجلو�ات  االستعانة 

الّنفس   وعلم  املراهق  نفس 

عوائق  معا�جة   �� االجتما�ّ� 

 ا�حوار.

اق��اح   إ��  التالميذ  دعوة 

حلول لبعض ا�خاطر الّ�ي ��ّدد 

 الّتوازن البيئيّ 

اآلداب   املساواة  /شعبة  الثالثة  *السنة 

 املبادئ السياسّية الك��ى) (

القرآنّية   اآليات  شرح 

��ذه  االل��ام  إ��  الّداعية 

 املبادئ. 

الثة /شعبة آداب (املبادئ   ا�حّر�ة
ّ
*السنة الث

 السياسّية الك��ى). 

اآلداب   شعبة   / ثانوّ�ا  الّرا�عة  السنة 

 (ا�حّر�ة والّتوحيد) 

القرآنّية  شرح   اآليات 

��ذه  االل��ام  إ��  الّداعية 

 املبادئ. 

االعتقادات   �عض  نقد 

الفردّية   تكّرس  الّ�ي  الّساذجة 

 والسلبّية. 

*السنة األو�� ثانوّ�ا (طبيعة العالقات   ملشاركة  ا

 األسرّ�ة �� اإلسالم). 

ب�ن  (العالقة  ثانوّ�ا  الثانية  *السنة 

ت  �� التعليم  دور   / م 
ّ
واملتعل م 

ّ
نمية  املعل

ات)
ّ

 الذ

اآلداب   /شعبة  ثانوّ�ا  الّرا�عة  *السنة 

وحدة   إسالمّي:  منظور  من  (ال�ونّية 

اح��ام   والّتنّوع/  االختالف  حّق  األصل/ 

التعّرف   الثقافّية/  ا�خصوصّيات 

 والّتعا�ش وتحقيق املصا�ح املش��كة) 

بالواقع   املسائل  ر�ط 

حاالت   دراسة  ع��  املدر�ىّي 

اإلصغاء   م�اتب  ع��  مطروحة 

 أو مجالس ال��بية. 
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�سمح لنا هذا ا�جرد بالقول إن قيم املواطنة حاضرة �� برامج ال��بية اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي، وأن  

ي مستو�ات مختلفة، ولكّنھ أيضا حضور متفاوت، فقيمة "املسؤولّية االجتماعّية" بدت أك��  
ّ
حضورها �غط

انوّ�ة. قد  بروزا �� هذين ال��نامج�ن الدراسّي�ن ا�خاص�ّ 
ّ
ن باملرحلة الثانية من التعليم األسا�ىّي واملرحلة الث

إ�� ال��ام األفراد باملسؤولّية    ي�ّ�ر هذا ا�حضور بالقول إن العيش سوّ�ا �� مجتمع �عّددي وديمقراطّي يحتاج

املسؤولّية  االجتماعّية، بمع�ى مسؤولّية الفرد تجاه محيطھ االجتما�ّ� ومحيطھ الطبي�ّ�؛ ذلك أن االل��ام ب

االجتماعّية ُين�ىئ لدى الفرد مواقف وميوال ليغدو بذلك موّجها لسلوكھ اليومّي. وال ينب�� أن ُيفهم من ذلك  

ل�� حقوق الفرد، بل ع�� خالف ذلك ت�ون املسؤولّية االجتماعّية سبيال لتجسيم  
ُ
أن املسؤولّية االجتماعّية ت

   سؤولّيات اجتماعّية متبادلة.ا�حقوق، أو ليست هذه األخ��ة ترجمة عملّية مل 

خذت أش�اال مختلفة تبدأ من الّت�افل �� السنة  
ّ
ٌضّمنت املسؤولّية االجتماعّية بمختلف املستو�ات وات

غايرة، أي  
ٌ
الّسا�عة أساسّيا وصوال إ�� ال�ونّية �� اإلسالم وما تتضّمنھ من أ�عاد تّتصل بالتعا�ش �� إطار امل

التنّوع بما يحفظ ا�خصوصّيات و�كّرس فكرة ثراء األصل اإل�سا�ّي متأتّية من  العيش معا �� إطار التعّدد و 

بتقّدم عمر   الّ�ي توّسع من دائرة املسؤولّية االجتماعّية  ال��نامج  نا بذلك نكتشف وجهة 
ّ
تنّوع فروعھ. ولعل

م(ة)؛ بحيث تالمس تلك املسؤولّية االجتماعّية ا�حيط القر�ب (األسرة /ا�جتمع)  
ّ
�� املرحلة الثانية من  املتعل

� إ�� دائرة  
ّ

م(ة) من دائرة ا�ح�
ّ
سع الحقا إ�� �ّل اإل�سانّية (ال�و�ي)، فانتقلنا بذلك باملتعل

ّ
الّتعليم األسا�ىّي لتت

 ال�و�ّي.

  �� أهمّية خاّصة  وللمشاركة  ال��نامج�ن.   �� ا�حضور  انية من حيث 
ّ
الث املرتبة  "املشاركة"  ت قيمة 

ّ
احتل

�� املدينة  تجسيم املواطنة.   اليونان  للمواطنة لدى  النشأة األو��  �� املؤتمر  –فمنذ  الدولة �انت املشاركة 

العام ممارسة تجّسد املواطنة، ومن ثم �� اع��اف بدور املواطن املهّم �� تدب�� شؤون دولتھ، و�� صنعھ  

الّدولّية   la charteرعة  حّق تضمنھ الش   السياسة العاّمة ��ا. وغ�ي عن البيان القول، إن املشاركة، اليوم،

ھ عدد1948د�سم��    10�حقوق اإل�سان، حيث نّص اإلعالن العاملّي �حقوق اإل�سان (
ّ
ع�� أن    21) �� مادت

ل�ن ُيختارون اختيارا  
ّ
"ل�ّل فرد ا�حّق �� االش��اك �� إدارة الشؤون العاّمة لبالده إّما مباشرة و�ّما بواسطة ممث

ل القيم العليا للمجتمع، مثل  ". علما وأن املشاركة تب1حّرا
ّ
�ى "ع�� مجموعة من القيم والقواعد...، و�� تمث

سامح...، الديمقراطّية...، االنفتاح
ّ
 ".2الت

أن  �ع�ي  ما  وهو  اإل�سانّية،  وم��ا  (املدرسة)  والقسم  األسرة  م��ا  مختلفة  فضاءات  املشاركة  المست 

م�ن من املشاركة �� العائ
ّ
لة (ال�ي تمل��ا نوعّية العالقات األسرّ�ة �� اإلسالم)، وصوال  الهدف هو التدّرج باملتعل

 
كيد على حّق المشاركة في الماّدة  - 1

ٔ
الحّق في ان   من اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان الّتي جاء فيها "لكّل فرد 27تكّرر هذا التا

يشترك اشتراكا حّرا في المجتمع الّثقافّي وفي االستماع بالفنون والمساهمة في التقّدم العلمّي واالستفادة من نتائجه". وفي ذات  
من العهد الّدولي الخاّص بالحقوق االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية من خالل   13السياق نجد حضورا لحق المشاركة في المادة 

ن تمّكن الّثقافةالتّ 
ٔ
طراف في االّتفاقّية "تّتفق على ا

ٔ
ن الّدول اال

ٔ
شخاص من االشتراك بشكل فّعال في مجتمع حّر،  شديد على ا

ٔ
جميع اال

مم المّتحدة في حفظ  
ٔ
ن تدّعم نشاط اال

ٔ
و الدينّية وا

ٔ
جناس والجماعات العنصرّية ا

ٔ
ن تعّزز الّتفاهم والّتسامح والصداقة بين جميع اال

ٔ
وا

 الّسالم.
ف: العرب والغرب في عصر العولمة، دار الساقي، بيروت،  -2

ّ
راء في فقه التخل

ٓ
 46، ص 2008خلدون حسن النقيب؛ ا
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إ�� املشاركة �� تدب�� التعا�ش ب�ن املنتم�ن إ�� ثقافات مختلفة ومرورا باملدرسة ال�ي يف��ض ف��ا أن تنّ�ي 

باعتبار أن  التالميذ  م فيھ "مواّد" املدرسة  قيمة املشاركة لدى 
ّ
نتعل ، "املدرسة ليست فقط الفضاء الذي 

العيش سوّ�ا م 
ّ
ونتعل فيھ"،  "�عيش  الذي  الفضاء  مادة  ".1ولكّ��ا كذلك  برنامج  حملها  ال�ي  اإلضافة  ولكن 

التفك�� اإلسالمّي �� تلك املّتصلة باملنطلق البيداغو�ّ� و"نر�د باملنطلق البيداغو�ّ�، تلك العالقة ال�ي تر�ط  

الكث� نجد  الّ�ي  العالقة  هذه  م). 
ّ
(املتعل ب  م) 

ّ
اآليات  (املعل �عض   �� وخصائصها  وعناصرها  مالمحها  من   �

م
ّ
 عليھ وسل

ّ
� �

ّ
بمع�ى أن نمط العالقة البيداغوجّية  ".2القرآنّية واألحاديث النبوّ�ة وسّنة املصطفى ص�

للمعرفة   ناقل  مجّرد  ليس  م 
ّ
"املعل ألن  املشاركة،  مثل  املواطنة  قيم  تبيئة  ييّسر  م 

ّ
باملتعل م 

ّ
املعل تر�ط  ال�ي 

مھفقط،  
ّ
ل ما يدعو إليھ ويعل

ّ
م من خالل تمث

ّ
". بمع�ى أن املشاركة ممارسة حصيلة در�ة  3بل هو قدوة للمتعل

 وثقافة �سهم �� تجذيرها لدى التالميذ مؤّسسات اجتماعّية مختلفة م��ا األسرة واملدرسة. 

الرغم من أن حضورهما لم  لم �غفل برنامجا ال��بية والتفك�� اإلسالمي قيم�ي ا�حّر�ة واملساواة. وع��  

من   حاضرت�ن  �انتا  أّ��ما  إال  واملشاركة  االجتماعّية  املسؤولّية  قيمتا  ��ا  حظيت  ال�ي  األهمّية  بنفس  يحظ 

(ة). وضمن هذا الّسياق ي�ون من الوجيھ التنو�ھ بمدخل خالل �عض املسائل ا�حيوّ�ة بالنسبة إ�� التلميذ

ع��  ال��بية   �� رئي�ىّي  �عد  فهذا  ملالمستھ،  مدخال  املدر�ىّي  الفضاء  داخل  العالقات  �انت  الذي  املساواة 

اليومّي   الواقع   �� فعلّية  ممارسة  إ��  تحّول  ال  مجّردة  لقيم  مع�ى  فال  باملمارسة،  م 
ّ
التعل وهو  أال  املواطنة 

 
ّ
 م�ن.  للمتعل

القيم   لهذه  ا�خّصص  الزم�ّي  ا�ح��  ناحية  من  محدودا  يظّل  أهمّيتھ  ع��  املواطنة  قيم  حضور  ولكن 

مقارنة ببقّية املضام�ن األخرى ال�ي �شتغل عل��ا ال��نامجان، وهو ما قد ال يتيح للتالميذ تبّ�ن ا�خيط الّرابط  

بيدا ودعائم  سندات  إل��ا  املنطلق  ي�ون  ال�ي  القيم  هذه  املواطنة  ب�ن  و��ن  دينّية  مرجعّية  ذات  غوجّية 

فردت 
ُ
م عالقة الفرد بالدولة. و�قّدم لنا ا�جدول اآل�ي تفصيال ل�ح�� الزم�ّي ال�ي أ

ّ
باعتبارها قيمة مدنّية تنظ

 بھ قيم املواطنة �� ال��نامج�ن املشار إل��ما. 

 

 

 

 
طيف؛ ضمن فتحي   - 1

ّ
م التنّوع: الّرهانات التربوّية والّسياسّية، ترجمة نبيل عبد الل

ّ
كريستين دولوريمومبرجي؛ الّتدريس وتعل

خرون؛ التربية والديمقراطّية:
ٓ
وروبّية تتحاور، الدار المتوّسطّية للنشر، بيروت التريكي وا

ٔ
قطار عربّية ومسلمة وا

ٔ
-م  2010تونس،  -ا

 427ه، ص 1431
ستاذ في ظّل المستجّدات الّتربوّية، افريقيا الشرق، الدار البيضاء،  -2

ٔ
م باال

ّ
83، ص 2012سعيد حليم؛ عالقة المتعل
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 لتفك�� اإلسالمّي جدول التوزيع الزم�ي لقيم املواطنة ب��نام�� ماّد�ي ال��بية وا

ا�خصص   قيم املواطنة ومستو�ات حضورها  التوقيت 

 لقيم املواطنة

التوقيت

 اإلجما�� 

اح��ام   اإلنصات/  حسن  االجتما��:  التواصل 

طف �� ا�حاورة (السنة 
ّ
أسا�ىّي)  7رأي اآلخر/ الل

ساعة 29 ساعتان 

الّت�افل االجتما�ّ�: مظاهر الّت�افل االجتما�ّ�/  

ساع  
ّ
ا�جتمع/أثر  ا� إ��  الفرد  من  الّت�افل  دائرة 

الّت�افل �� تحقيق األمن الّنف�ىّي واالجتما�� (السنة  

أساسّيا)  8

ساعة 29 ساعتان 

دور   (إبراز  الطبيعّية  ال��وات  ع��  ا�حافظة 

وع��   الطبيعّية  �وات 
ّ
ال� ع��  ا�حفاظ   �� م 

ّ
املتعل

الطبيعّية   �وات 
ّ
ال� عن  نماذج  البيئّي/  الّتوازن 

 أساسّيا).  8سنة (ال

ساعة 29 ساعة 

ا�حوار والّت�امل ب�ن األجيال (آداب ا�حوار/ أثر  

ثانوّ�ا)  1ا�حوار �� الّتواصل ب�ن األجيال) (السنة 

ساعة 29 ساعتان 

وتوف��   الكرامة  حفظ   �� العمل  دور  العمل؛ 

األمن الّنف�ىّي واالجتما�ّ�/ العمل باعتباره مقياسا  

الع االجتما�ّ�/  /العمل  للّتفاضل  مسؤولّية  مل 

ثانوّ�ا).  1مشاركة (السنة 

ساعة 32 ساعتان 

م  
ّ
م واملتعل

ّ
�� ال��بية والتعليم؛ العالقة ب�ن املعل

ات (السنة  / 
ّ

ثانوّ�ا)  2دور التعليم �� تنمية الذ

ساعة 32 ثالث ساعات 

الك��ى  الّسياسّية  ؛    - املبادئ  والقيم  الدولة 

املبادئ   ا�حّر�ة،  دراسة  الشورى،  الّسياسّية: 

 آدابا)  3العدل، املساواة (السنة 

ساعة 30 ساعتان 

امل  
ّ

الش املفهوم  ال�ون؛   �� اإل�سان  مسؤولّية 

للتنمية/ البيئة باعتبارها وجها من وجوه مسؤولّية  

 آدابا).  3اإل�سان ا�خليفة (السنة 

ساعة 30 ساعتان  



 د. محمد بالّراشد   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والتربية على المواطنة المواد الدراسّية ذات المرجعّية الدينّية

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)337( 

اإلسالم/   ال�ونّية من منظور إسالمّي؛ ال�ونّية ��

واالختالف،  التنّوع  حق  األصل،  وحدة  أسسها: 

الّتعارف   أهافها:  قافّية/ 
ّ
الث ا�خصوصّيات  اح��ام 

(السنة   املش��كة  املصا�ح  وتحقيق    4والّتعا�ش 

 آدابا).  

 ساعة  33 ثالث ساعات 

التّ  انية من 
ّ
الث عليم  يف�ح ا�جدول عن ح�� زم�ّي محدود لقيم املواطنة بمختلف مستو�ات املرحلت�ن 

انوّ�ة. كما يكشف عن غياب أي ح�� زم�ّي لهذه القيم بالسنة األخ��ة من الّتعليم  
ّ
األسا�ىّي (اإلعدادّية) والث

(السنة   �سمح    9األسا�ىّي  ال  القيم،  لهذه  ا�خّصص  التوقيت  إن  القول،  من  ننا 
ّ

يمك ما  وهو  أساسّيا)، 

تخ  حيث  ع، 
ّ
متقط حضور  ھ 

ّ
أن كما  �شيطة.  بطرق  عل��ا  ��ذه  باالشتغال  ا�خاّصة  الّدراسّية  ا�حصص  تفي 

 القيم �� مستوى السنة الّتاسعة أسا�ىّي الّ�ي �� سنة ختام املرحلة األساسّية. 

 : أبعاد المواطنة وحضورها في برنامجي ماّدتي التربیة والتفکیر اإلسالمّي -7

لبعد املد�ّي والبعد  من خصائص ال��بية ع�� املواطنة أّ��ا تالمس أ�عادا مختلفة م��ا "البعد السيا�ىّي وا 

و�ن �ان هذا الّتصنيف ليس الوحيد إذ توجد تصنيفات أخرى لعّل أبرزها ذلك الذي قّدمھ    -"1االجتما��ّ 

كسيبا بحسب    2Constantin Xypasقسطنط�ن  املواطنة  ع��  لل��بية  مثا�ّ�  كنموذج  عليھ  اشتغل  والذي 

مارشال    - عبارة ماكس في�� �� مقار�ة  ھ يجد جذوره 
ّ
وال�ي تضّمنت ثالث مراحل    Marshallفإن للمواطنة، 

املواطنة   مرحلة  عشر...،  الّسا�ع  القرن  منذ  أساسا  وظهرت  املدنّية،  املواطنة  "مرحلة  و��:  متتالية 

  1945ل�ي ظهرت �عد ا�حرب العاملّية األو��...، مرحلة املواطنة االجتماعّية وتبلورت أساسا �عد  السياسّية، وا

 "3مع االع��اف األم�ّي با�حقوق االقتصادّية واالجتماعّية لإل�سان...

� (الوط�ّي) و�� �عد
ّ

ها  ول�ن �انت تلك األ�عاد املشار إل��ا أعاله مت�املة وشاملة للمواطنة �� �عدها ا�ح�

 :4العاملي، إال أن �ّل واحد م��ا محّمل بم�ّونات قامت الباحثة أما�ي محّمد طھ بت�خيصها ع�� النحو اآل�ي

 

 

 

 
ماني محّمد طه؛ نحو صياغ -1

ٔ
ة مقّرر منفصل للّتربية على المواطنة (تصّور مقترح)؛ كّراسات مركز الّدراسات والبحوث االقتصادّية ا

  327، ص، 2005، 4واالجتماعّية، تونس، خارج السلسلة، عدد
تي: البعد الّسياسّي  -2

ٓ
بعادا للمواطنة على النحو اال

ٔ
mension di، البعد القانونّي dimension politiqueحّدد قسنطينكسيبا ا

juridique خالقّي
ٔ
 . للمزيد يرجى الّرجوع إلى:dimension affective، البعد العاطفّي dimension éthique، البعد اال

290-p 282-2003, p ; Les citoyennetés scolaires, PUF, Paris, Xypas (direction) Constantin 
ن ضمن المناهج التعليمّية مع دراسة تطبيقّية، دار الثقافة للنشر عبد الّسالم الّسعيدي؛ تدريس مفاهيم قيم حقوق اإلنسا 3

 57- 55ص –م، ص  2001- ه 1422والّتوزيع، الدار البيضاء، 
ماني محّمد طه؛ المرجع الّسابق، ص  -4

ٔ
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 األ�عاد �� سياق املواطنة ا�حلّية (الوطنّية) *

 البعد االجتما��ّ  البعد املد�ّي  البعد الّسيا��يّ 

*الهوّ�ة واالنتماء 

 *الو�� الّسيا�ىيّ 

الّسياسّية*األنظمة 

*دور املواطن �� الديمقراطّية 

الدستورّ�ة 

ا�ح�ومة  *مؤّسسات 

 الّرسمّية وغ�� الّرسمّية 

 .حقوق اإل�سان 1

 *حّر�ة �خصّية 

*املساواة

 *خدمات تقّدمها الدولة 

(االنخراط   *املشاركة 

 ا�جتم�ّ�)

 .واجبات املواطن 2

 *طاعة واح��ام القوان�ن 

*ا�حافظة ع�� املوارد  

 *ا�حافظة ع�� البيئة 

املمتل�ات   ع��  *ا�حافظة 

 العامة 

قافة القانونّية 
ّ
 *الث

�اث 
ّ
 *ا�حفاظ ع�� ال�

 *تحّمل املسؤولّية 

 *دور املرأة �� ا�جتمع 

 مهارات حياتّية الزمة 

 .تقّبل الرأي والرأي اآلخر 1

االختالفات(دينّية  2 – .تقّبل 

الّنوع) -ثقافّية

 ت املشاركة . مهارا3

 . مهارات ا�حوار والّتفاوض 4

صال 5
ّ
 .مهارات االت

.املساواة6

 .حّر�ة الرأي والتعب�� 7

 .صنع القرار 8

 .العمل التطّو��9

 .الّتفك�� الّناقد 10

بالّرجوع إ�� برنام�� ماّد�ي ال��بية والتفك�� اإلسالمّي، ومن خالل مصفوفة قيم املواطنة املضّمنة ��ما  

�ك�� منصّبا أك�� ع�� املهارات  
ّ
نتبّ�ن انتصار املاّدت�ن للبعد االجتما�ّ� للمواطنة �ش�ل أسا�ىّي، حيث �ان ال�

لة �� ا�حوار وتقّبل الرأي اآلخر وقب
ّ
ول االختالف والّتفك�� الّناقد. لكن هذا ا�حضور البارز  ا�حياتّية املتمث

البيئّية   املوارد  وع��  البيئة  ع��  ا�حافظ   �� املتجّسد  املد�ّي  البعد  �غّيب  لم  للمواطنة  االجتما�ّ�  للبعد 

مّية(املواطنة البيئّية)، ولكن هذا ا�حضور ظّل محدودا و�اهتا، األمر الذي يدفعنا إ�� القول إن ال��بية اإلسال 

�� �عدها املد�ّي  �� �عدها االجتما�ّ� و�درجة أقل  والتفك�� اإلسالمّي �شتغالن �ش�ل رئي�ىّي ع�� املواطنة 

 و�غّيبان البعد السيا�ىّي األمر الذي �ع�ي أن حضور أ�عاد املواطنة �� برامج املاّدت�ن غ�� متوازن.  

 1*األ�عاد �� سياق املواطنة العاملّية (ال�ونّية)

بعاد المواطنة في سياق المواطنة ا- 1
ٔ
مني محّمد طه لمكّونات ا

ٔ
يضا من الّنموذج الذي بنته ا

ٔ
ماني محّمد  سيتّم االنطالق ا

ٔ
لعالمّية، ا

 328طه، المرجع الّسابق، ص
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 البعد االجتما��  البعد املد�ي  لّسيا��ي البعد ا

 .ال��بية الدولّية وأ�عادها 1

 *الّتفاهم العاملّي 

عوب  
ّ

والش الثقافات  *اح��ام 

 األخرى 

 .السالم العاملّي 2

 .االعتماد املتبادل 3

 . التكّتالت الّدولّية 4

اإلقليمّية 5 .املنظمات 

 والدولّية 

 .حقوق اإل�سان 1

 *حقوق مدنّية 

 اجتماعّية *حقوق 

 *حقوق اقتصادّية 

 .الصا�ح العام2

 .التعّددية والّتنوع 3

 . القضايا العاملّية 4

قا��ّ 1
ّ
 .االنفتاح العق�ّ� والث

 .ا�خصوصّية2

 .العمل الّتعاو�ّي 3

التحليل 4 .مهارات 

 واالستقصاء 

بالقضايا  5 .االهتمام 

 ا�خارجّية

باملشكالت  6 .الو�� 

ها 
ّ
 االجتماعّية وحل

 لّتطوع.روح املبادرة وا7

 .ضبط الّنفس 8

 . خدمة ا�جتمع 9

خاذ القرار 10
ّ
 .ات

 .القدرة ع�� حّل املشكالت11

األزمات  12 وقت  .الّتصّرف 

 وال�وارث 

�� سياق قراءة مضمون برامج املاّدت�ن مجال الدراسة، نقف عند حضور �عض م�ّونات البعد االجتما�ّ�  

إ��   التطّرق  خالل  من  العاملّية  �� للمواطنة  وذلك  الّتنّوع  وتثم�ن  بالتعّدد  واالع��اف  واالنفتاح  الّتعا�ش 

مستوى برامج السنة الرا�عة ثانوّ�ا (شعبة اآلداب)، وهو ما �سمح لنا بالقول إن املدخل الذي اختارتھ مادة  

تّمت    التفك�� اإلسالمّي ع�� وجھ الّتحديد هو البعد االجتما��، لتتّم بذلك ا�حافظة ع�� ذات املدخل الذي 

ية. بمع�ى أن ال��بية والتفك�� اإلسالمي كماّدت�ن دراسّيت�ن �شتغالن باألساس  
ّ
من خاللھ مقار�ة املواطنة ا�حل

ع�� سندات ودعائم بيداغوجّية دينّية املصدر اختارتا مقار�ة ال��بية ع�� املواطنة ع�� ال��ك�� ع�� البعد 

 
ّ
مية املاّدت�ن، ولكّن هذا التوّجھ يجعلهما أمام تحّديات كث��ة  االجتما�ّ�، وهو ما قد يفّسر باال��جام مع �عل

ية  
ّ
ا�حل باملواطنة  األمر  ق 

ّ
�عل سواء  اآلخر�ن  البعدين  عن  بمعزل  ليس  للمواطنة  االجتما�ّ�  البعد  ألن 

صل باملواطنة العاملّية. ولكن تحّدي املوازنة ب�ن أ�عاد املواطنة ليس التحّدي الوحيد ال
ّ
ذي  (الوطنّية) أو ات

 تواجهھ املاّدتان �� اشتغالهما ع�� بناء التلميذ (ة) املواطن (ة) وت�و�نھ. 
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تحّدیات تواجه التربیة والتفکیر اإلسالمّي:  -8

بماّدت�ن   وأ�عادها  املواطنة  قيم  حضور  نوعّية  بتبّ�ن  الدراسة  مجال  ال��نامج�ن  قراءة  لنا  سمحت 

البيداغوجّية والدعائم  السندات  من  تّتخذان  تحقيق    دراسّيت�ن   �� لها  منطلقا  الدينّية  املرجعّية  ذات 

األهداف العاّمة للمنظومة ال��بوّ�ة التو�سّية. وقد جاء هذا ا�حضور م��جما من ناحية النتماء املاّدت�ن �جال

والتار�خ   والفلسفة  املدنّية  ال��بية  مواّد  الدراسة،  مجال  املاّدت�ن  إ��  إضافة  يضّم  الذي  االجتماعّيات 

جاء  وا�جغرافي كما  مباشرة.  ت�ون  ت�اد  بطر�قة  املواطنة  ع��  ال��بية  مسألة  إ��  تتطّرق  مواّد  ها 
ّ
�ل و��  ا، 

م ��
ّ
شيطة القائم ع�� محورّ�ة دور املتعل

ّ
ا�حضور م��جما لتبّ�ي ال��بية والتفك�� اإلسالمّي للبيداغوجيا الن

التحّديات ال�ي تواجھ املاّدت�ن �� ترسيخ العملّية ال��بوّ�ة. إال أن هذا ا�حضور ال ينب�� أن يحجب عنا �عض

م�ن. ومن أبرز هذه التحّديات، تحّدي املرجعّية وتحّدي التقييم. 
ّ
 قيم املواطنة وأ�عادها لدى املتعل

د أن ا�خلفّية ال�ي يب�ى ع�� أساسها برنامج أي ماّدة دراسّية، ذات  
ّ

بالنسبة إ�� تحّدي املرجعّية، فمن املؤك

�� تح نوعّية ذلك ا�حضور  أهمّية خاّصة  ديد طبيعة حضور قيم املواطنة وأ�عادها، بمع�ى أن جزءا من 

باملرجعّية. مجال    يفّسر  إ��  تنتسبان  املاّدت�ن  أن  من  الّرغم  ع��  ھ 
ّ
أن إ��  اإلشارة  الوجيھ  من  ي�ون  وهنا 

املواّد   بقّية  شار�ان فيھ 
ُ
�) م ضمن سياق عام 

ّ
املتعل بناء �خصّية  الّدراسّية)، إال  االجتماعّيات، وتنشدان 

ا�حقوقّية   باملرجعّية  املرجعّية  تلك  �� عالقة  املرجعّية وخاّصة   �� �اء 
ّ
ال� نوع من  إ��  �� حاجة  ن 

ّ
أّ��ما تظال

(املستندة إ�� حقوق اإل�سان)، وهو ما يث�� ضرورة الّتطّرق إ�� مسألة حقوق اإل�سان ومن ثم العمل ع��  

ب�ى عل��ا  
ُ
ال��امج، ألن ال��بية ع�� املواطنة وخاصة �� �عدها العاملّي ومثلما عّرفها  إدراجها �� املرجعّية ال�ي ت

�� باألساس "تر�ية تفّتح عيون املواطن�ن ع��   2002أورو�ّي املنعقد �� ماس��يخت ��ولندا سنة    -املؤتمر ب�ن

حقوق   فيھ  ت�ون  عالم  و�نصافا،  عدال  أك��  عالم  تحقيق   �� باملشاركة  وتلزمهم  العالم  اإل�سانحقائق 

بمع�ى أن حقوق اإل�سان البّد من أن ت�ون م�ّونا أساسّيا من م�ّونات مرجعّية ال��بية والتفك��    ."1ل�جميع

اإلسالمّي �� مقار���ما ملسألة ال��بية ع�� املواطنة. ولكن البد من االنتباه أيضا إ�� أن اعتماد حقوق اإل�سان  

�ع�ي اخ��ال مرجعّية ماّد�ي ال��بية اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي ��   �� تجليا��ا ا�ختلفة (األجيال الثالثة) ال

ما عدم إغفال تلك ا�حقوق �� تحديد مرجعّية تلك املادة، و�منأى عن املقار�ات  
ّ
املسألة �� تلك ا�حقوق، و�ن

تضّمنت ما  مقار�ة  أو  اإلسالمّية،  ريعة 
ّ

الش  �� ا�حقوق  تلك  حضور  مدى  عن  تبحث  ال�ي  تلك  التقليدّية  ھ 

الشريعة مع ما ورد �� اإلعالنات والوثائق العاملّية.  

ال ينب�� أن يظّل االشتغال ع�� حقوق اإل�سان مسألة ضمنّية، بل ينب�� من األسس ال�ي ينطلق م��ا 

ھ بات ضرورّ�ا أن تدرج حقوق اإل�سان �� مختلف
ّ
م�ن. بمع�ى أن

ّ
لتوط�ن املواطنة قيمة وسلو�ا لدى املتعل

حقوق  تمظهرا��ا   واجتماعّية/  اقتصادّية  حقوق  سياسّية ومدنّية/  حقوق   / املرأة  الطفل/حقوق  (حقوق 

1-Congrès pan-européen de l’éducation à la citoyenneté mondiale, Maastricht ; Pays-Bas, 15-17 novembre
2002 ; www.globaleducationeurope.net (La Déclaration de Maastricht de l’éducation globale). 

http://www.globaleducationeurope.net/
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ثقافّية...) �� برامج املاّدت�ن ح�ى ي�ون البعد ا�حقو�ّ� م�ّونا من م�ّونات مرجعّية ال��بية اإلسالمّية والتفك��  

 اإلسالمّي 

�ن حقوق اإل�سان واملواطنة، وا�حال أن  و��� جانب تحّدي املرجعّية الذي ي�اد ي�ون قد قطع العالقة ب

أو   التقييم  أال وهو  آخر  تحّدٍ  أمام  نفس��ما  املاّدتان  تجد  اإل�سان،  حقوق   �� للمواطنة  الصلبة  األرضية 

م�ن �� مجال ال��بية ع�� املواطنة؛ علما وأن هذا التقييم ال  
ّ
التقو�م. واملقصود بذلك تقييم مكتسبات املتعل

إال   فقط  إش�اال  تنشد يث��  ال�ي  الّدراسّية  املواّد  ل�ّل  بل  الدراسة  مجال  من    للمادت�ن  م�ن 
ّ
املتعل تمك�ن 

اكتساب قيم ومواقف وميول وترجم��ا الحقا لسلوك عم�� �� ا�حياة اليومّية، ألن التقييم �� هذه املواد ال  

و  املواقف  بتقييم  �عّد فرعّيا مقارنة  تقييم هذه األخ��ة  إن  بل  املعارف،  علما وأن  ينصّب ع��  السلوكيات 

تقييم هذين ا�جانب�ن األخ��ين ليس باألمر الهّ�ن أو اليس��؛ وال غرابة أن العملّية ال زالت "ترتبط �� الغالب  

األهداف   تالئم  أدوات  عن  نبحث  وعندما  والتطبيق،  والتحليل  والفهم  ر 
ّ

الّتذك مثل  معرفّية  بجوانب 

نا نصادفها غالبا واردة �� صي
ّ
غة أسئلة مقالّية أو جزئّية تطلب من التلميذ التعب�� عن موقف  الوجدانّية فإن

ھ قد يتّم التعامل معها بنفس املقاييس  1أو إبداء رأي 
ّ
". و�ذا "�ان لهذه األسئلة حضور �� مواد مختلفة فإن

و�سلسله  األف�ار  وتماسك  غة 
ّ
والل التعب��  ع��  أساسا  �ك�� 

ّ
بال� الّدرا�ىّي  التحصيل  قياس   �� ف 

ّ
توظ االّ�ي 

تبّ�ن أن استخدام هذه األدوات ��ذا   الّرغم من أهمّية هذه ا�جوانب، فاملالحظة  و�ّحة املعلومات. وع�� 

م وميوالتھ، إذ غالبا ما ي�جأ التالميذ  
ّ
األسلوب، و�الطر�قة ال�ي �ستعمل ��ا غ�� ناجعة �� تقييم مواقف املتعل

��م  
ّ

الّ�ي ستمك ما  إ�� إخفاء مواقفهم واإلفصاح عن املواقف  والّ�ي غالبا  إيجا�ّي  من ا�حصول ع�� تقدير 

أثناء   الّسائدة  لآلراء  الواعية  غ��  االستجابة  من  نوعا  تخلق  أّ��ا  أو  املدّرس،  مواقف  من  ��خة  ت�ون 

". 2املناقشة

بالعودة إ�� برنام�� ماّد�ي ال��بية اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي، نتبّ�ن جملة من املعاي�� الّ�ي قام عل��ا 

الّتقييم و��: التالؤم مع املواضيع املق��حة، سالمة املعلومات، ال��هنة واالستدالل، وضوح املن�ج، سالمة  

غة وحسن العرض
ّ
م�ن   -ع�� أهمّي��ا  –". وتظّل هذه املعاي��  3الل

ّ
ة عند مواقف املتعل

ّ
غ�� �افية للوقوف بدق

نات التقييم حّ�ى ت�ون الفرصة متاحة لالق��اب  وميولهم ومن ثم ي�ون من املهّم إعادة الّنظر �� �عض م�وّ 

جاها��م الّ�ي ست�ون موّجهة لسلوكّيا��م ال سّيما �� �عدها املواط�ّي.
ّ
 أك�� من مواقف الّتالميذ وات

�ستد�� مسألة التقييم من ناحية وعيا بأهمّية دور ماّد�ي ال��بية اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي �� �شر  

بھ من نوع  قيم املواطنة وترس
ّ
يخها لدى الّناشئة، ووعيا أك�� بأهمّية االشتغال ع�� ا�جال الوجدا�ّي وما يتطل

1 - 
ٓ
طيف الفاربي؛ القيم والمواقف: بيداغوجيا المجال الوجدانّي، مبادئها الّنظرّيةمحّمد ا

ّ
تطبيقاتها في القسم،   - يت موحى وعبد الل

 9، ص1992الشركة المغربّية للطباعة والنشر، 
المرجع والصفحة نفسهما -2
الكـتب المدرسّية، برامج التربية اإلسالمّية بالمرحلةإدارة  -وزارة التربية والتكوين، اإلدارة العامة للبرامج والّتكوين المستمّر  -3

ساسّي، سبتمبر 
ٔ
خر في برامج التفكير اإلسالمّي  6، ص2006اإلعدادّية من التعليم اال

ٓ
. وهي المعايير ذاتها التذي تعاد وإن بشكل ا

فكار  الّتي تحّدد سالمة المعلومات والّتالؤم مع المواضيع والتعليمات المقترحة ووضوح المنهج وال
ٔ
برهنة واالستدالل وطرافة اال

غة وحسن العرض، برامج التفكير اإلسالمّي، ص
ّ
 7وسالمة الل
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م، و��   -خاص من الّتقييم. بمع�ى أن مثلما ي�ون لتحقيق األهداف الوجدانّية
ّ
الّسلوكّية تأث�� �� عملّية التعل

�� ع تأث��  لھ  ي�ون  أن  املعتمدة البد  البيداغوجّية  التمشّيات  يّتجھ  نوعّية  أن  التقييم. ومن هنا البّد  ملّية 

 برنامجا املاّدت�ن الدراسيت�ن إ�� تبّ�ي صيغ�ي التقييم الّضم�ي املدمج والتقييم املزدوج. 

م�ن لكفايات مواطنّية،  
ّ
يّتجھ التقييم �� حالة التقييم الضم�ّي املدمج إ�� الّنظر �� مدى اكتساب املتعل

م�ن   و�� قدر��م ع�� تجسيد تلك الكفايات
ّ
ق األمر بقياس مستوى املتعل

ّ
�� سلوكهم وتواصلهم. "فال يتعل

للمعلومات، وحفظهم  رهم 
ّ

بتذك وال  أ�شطة  .معرفّيا،   �� م 
ّ
املتعل مالحظة  ع��  يتأّسس  تقو�م  إذن  ھ، 

ّ
إن  ..

م مع قيم املواطنة..
ّ
مّية، و�� وضعّيات معّينة قصد تحديد مدى الّتفاعل اإليجا�ّي للمتعل

ّ
." و�وصف  1�عل

ھ ال تخّصص لھ أ�شطة وأدوات خاصة، وال  
ّ
ھ ضم�ّي، ألن

ّ
التقييم �� هذه ا�حالة ب�ونھ ضمنّيا ومدمجا. "إن

م، ومختلف األ�شطة املدرسّية. وهو  
ّ
ھ يدخل ضمن أ�شطة الّتعليم والّتعل

ّ
ة. بل إن

ّ
ُينجز �� حصص مستقل

ألصلّية ال�ي يدرسها، و�القيم ال�ي سُتحمل ينجز محايثا ملا ينجزه املتعلم �� أ�شطة ترتبط باملادة ا  مدمج ألنھ

م (ة) لقيم املواطنة يتّم ��  2�� جوفها
ّ
". واملقصود بالقيم هنا قيم املواطنة. بمع�ى أن تقييم استيعاب املتعل

مّية. –نفس السياق والزمن اللذين تنجز ف��ما أ�شطتھ التعليمّية 
ّ
 التعل

التقييم املزدوج، فهو ذلك   إ��  بالنسبة  إليھ أعاله  أّما  الّضم�ي املشار  التقييم  ب�ن  التقييم الذي يجمع 

والتقييم الّصر�ح، والذي �ش�� إ�� "نمط التقو�م الذي يمارس �� مختلف املواد التعليمّية األخرى. في�ون  

م، وتحديد قيمتھ الّنوعّية والعددّية، ودع
ّ
م  مرحلّيا ت�وّ�نّيا كما ي�ون إجمالّيا، من أجل قياس مستوى املتعل

مّية وتقو���ا
ّ
". وهكذا "يّتخذ تقو�م كفايات ا�حّر�ة واملساواة والديمقراطّية، وغ�� ذلك من  3أ�شطتھ التعل

ا�ّي  
ّ
م، ويستقّل الث

ّ
قيم املواطنة وحقوق اإل�سان، مظهر�ن اثن�ن: يتداخل األّول م��ما بأ�شطة الّتعليم والّتعل

طالق عندما ي�ون إجمالّيا، إذ ت�ون لھ حّصة خاصة بھ،  عن هذه األ�شطة �سبّيا، عندما ي�ون مرحلّيا، و�إ

 ". 4وتقنيات وأدوات معّينة إلنجازه

نوعّية   يحّدد  الذي  هو  واملواطنة"  ا�حّق  ثقافة  "وضع  أن  باعتبار  للتجديد  مدخال  إذن  التقييم  ل 
ّ
�ش�

". �عبارة مغايرة، إن ال��بية ع�� املواطنة مدخل ملقار�ة أخرى لبناء ال��امج الدراسّية للمواد  5التقييم فيھ

ي �شتغل وفق مرجعّية دينّية، ومن ثم ف�ي تتيح لهذه األخ��ة تجاوز الرؤ�ة االخ��الّية الّ�ي ترى ف��ا مواّد  
ّ

الذ

 دراسّية ناقلة لقيم دينّية ال غ��. 

 
عبد المجيد االنتصار؛ تعليم ثقافة الحق والمواطنة: قضايا منهجّية وديداكـتيكّية، دار الّتوحيدّي للنشر والّتوزيع، الّرباط، الطبعة  -1

ولى 
ٔ
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  59المرجع نفسه، ص  -3
 المرجع نفسه، والصفحة ذاتها  - 4
 المرجع والصفح نفسهما  -5
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 : مالحظات ختامّیة  -9

يتبّ�ى الّنظام ال��بوّي التو��ىّي مقار�ة تجعل من ال��بية ع�� املواطنة مسألة أفقّية، عابرة ل�ّل املواّد   -

ع��   ال��بية  عنوان  دراسّية  ماّدة  أّي  تحمل  ولم  غ��ها،  دون  بماّدة  يفردها  لم  فلذلك  الّدراسّية. 

املواطنة. 

ة والتفك�� اإلسالمّي معنّيت�ن بمسألة ال��بية  انطالقا من هذه املقار�ة، ت�ون ماّدتا ال��بية اإلسالميّ  -

 ع�� املواطنة �� مختلف أ�عادها وأهدافها. 

ساؤل حينئذ حول كيف �سهم املادتان املذ�ورتان أعاله �� ال��بية ع�� املواطنة؟ وليس هل   -
ّ
ي�ون الت

 �سهم املادتان �� تلك ال��بية؟

االجتم - البعد  إن  بالقول  املادت�ن  برنامجا  لنا  ��  �سمح  وصراحة  وضوحا  األك��  هو  للمواطنة  ا�� 

 املاّدت�ن.

ر �� السياسة العامة،  -
ّ
شيط واملؤث

ّ
لالستفادة أك�� من املاّدت�ن �� بناء املواطن التو��ىّي الفاعل والن

ي�ون من الوجيھ أن تالمس املادتان �عدي املواطنة اآلخرْ�ن وهما البعد السيا�ىّي والبعد املد�ّي وأن

 ألهمّية ال�ي يحظى ��ا البعد االجتما�ّ�. تولياهما ذات ا

لتحقيق ذلك البد للماّدت�ن من كسب تحدي�ن اثن�ن هما تحّدي املرجعّية وتحّدي التقييم، بحيث   -

الّروابط   مختلف  عن  يتعا��  اجتماعّيا  عقدا  باعتبارها  املواطنة  ُ�عد  م�ّونا��ا  ب�ن  األو��  تضّم 

والدينّية   (العرقّية  األخرى  جاهاتاالجتماعّية 
ّ
واالت املواقف  الثا�ي  يالمس  و�حيث  غوّ�ة)، 

ّ
والل

م (ة) ملعارف حول املواطنة، وخاصة مدى قدرتھ ع��  
ّ
ويساعد من ثم ع�� تبّ�ن مدى اكتساب املتعل

توظيف تلك املكتسبات املعرفّية والقيمّية �� سلوكّياتھ اليومّية �� الفصل و�� املدرسة. 

املاد - ت�و�ن مدّرسات  باعتبارها  تبدو عملّية  م�حة،  املواطنة  ع��  ال��بية  مسألة   �� ت�ن ومدّرس��ما 

األرضية الصلبة ال�ي يمكن البناء عل��ا للقطع مع الرؤ�ة االخ��الّية للماّدت�ن وال�ي تجعلهما معنيت�ن 

ر فرصة للتجديد �� ال��بية ع��  
ّ
بال��بية الدينّية ال غ�� وا�حال أّن مدخل ال��بية ع�� املواطنة يوف

يؤّهلها  ا بما  الدينّية  املرجعّية  ذات  الّدراسّية  للمواد  للتجديد  فرصة  ر 
ّ
يوف مثلما  تماما  ملواطنة 

لالضطالع بدور محورّي �� تنمية قيم العيش معا لدى الّناشئة. و��ذا املع�ى ي�ون اإلثراء متبادال،  

المّية والتفك�� اإلسالمّي  فال��بية ع�� املواطنة �ستفيد من تنويع املداخل واملقار�ات، وال��بية اإلس 

 �ستفيدان من مدخل ال��بية ع�� املواطنة �� مستو�اتھ الوطنّية والعاملّية. 
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 المراجع

أبو ا�جد (عبد ا�جليل)؛ مفهوم املواطنة �� الفكر العر�ّي اإلسالمّي، أفر�قيا الشرق، الدار البيضاء،   -1
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الّتعلیم اإللکترونّي وتحّدیاته في ضوء  إشکالّیات   "قراءة نقدیة في کتاب 
 جائحة کورونا" للدکتور علي أسعد وطفه 

: المقدمة  -1

كتاب اإللك��و�ّي   �عّد  الّتعليم  (إش�الّيات  تناولت  ال�ي  النادرة  األعمال  من  وطفھ  أسعد  ع��  الدكتور 

قراءة سوسيولوجّية �� جدليات الّتفاعل والّتأث��) " و�حرز هذا الكتاب    - وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا  

أسلو�ھ ومن�جيھ، ويعد إضافة    قصب السبق �� ميدان، وهو عالوة ع�� ذلك متم�� �� موضوعھ، جديد ��

 الفلسفية. معرفية نوعية �� من�جھ ومضامينھ 

الّتعليم    (إش�الّيات  وطفھ  أسعد  ع��  الدكتور  العتيد  السوري  املفكر  كتاب  ع��  وقعت  وعندما 

  
ً
مركز دراسات ا�خليج وا�جز�رة العر�ية  عن  اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا)، والذي صدر أخ��ا

م، امتلك�ي إحساس عميق وشامل بالسعادة وغمرت�ي حالة من النشوة الفكر�ة القتنا�� الفائق بأّن 2120

ة جديدة إلش�اليات الّتعليم اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا،  اتھ رؤ�ة نقديّ الكتاب يحمل �� طيّ 

�ا��ا، ويستق��ي مختلف ا�جوانب  ومتغ�ّ ة  أث�� ب�ن مختلف عوامل هذه القضيّ فاعل والتّ ات التّ بحثا �� جدليّ 

  .1اإلش�الية ال�ي تتعلق بال��بية والتعليم اإللك��و�ي �� زمن ال�ورونا

إبداعيا  نقديا  خوضا  وطفھ  الدكتور  املؤلف  يخوض  أن   �� مغامرة  أو  غرابة  ثمة  قضايا    وليس   ��

نقدية   ونزعة  فكر�ة  حصافة  من  عنھ  عرف  ملا  والثقافة،  والعوملة  أك�� املدرسة  من  جعلتھ  ثور�ة  وروح 

 
ّ
ة املعاصرة تناوالة ال��بو�ّ �بوي قدرة ع�� تناول القضايا الفكر�ّ املفكر�ن العرب �� مجال علم االجتماع ال�

ة لعلم االجتماع  فذا وأصيال بحكم خ��تھ الطو�لة وأصالتھ العلمية وانتسابھ إ�� املدرسة الفر�سية النقديّ 

ا للعالقةا متجددا وحداثيّ س فضاء فكر�ّ قدي الكب�� بي�� بورديو الذي أّس النّ قدي ا�جديد بزعامة املفكر  النّ 

 
ّ
 . 2ةياسة الرأسماليّ �بية وا�حياة الّس ب�ن ال�

 
سعد وطفه: إشكالّيات الّتعليم اإللكـترونّي وتحّدياته في ضوء جائحة كورونا قراءة  -1

ٔ
سوسيولوجّية في جدليات الّتفاعلد. علي ا

ثير، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية 
ٔ
 .15م، ص 2021والّتا

سمالية المدرسة في عالم متغير للدكـتور علي وطفه، مركز نقد وتنوير،  - 2
ٔ
. م 2020ديسمبر  11د. صابر جيدوري: قراءة في كـتاب را

محمود محمد علي .د. أ



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الّتعليم إاللكـترونّي وتحّدياته في ضوء جائحة كورونا"  ٕاشكالّيات"قراءة في كـتاب  
ٔ
 محمود محمد علي   . د.  ا
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الکتاب ودوافعه:  -2

الّتعليم اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا) أك�� قضايا    �� كتابھ (إش�الّيات  يالمس املؤلف 

والتعليم   (�وفيدال��بية  �ورونا  جائحة  ظل   �� وجوهر�ة  ا�جائحة  19-حساسية  تلك  دفعت  حيث   ،(

الذي   الواقع  مع  للتعامل  ومبتكرة  مناسبة  بدائل  تطو�ر  إ��  العالم  مختلف دول   �� التعليمية  املؤّسسات 

م عن �عد، وتدر�ب أعضاء هيئة التّ 
ّ
جدريس ع�� استخدام برامفرضتھ ا�جائحة، وأهّمها االنتقال إ�� التعل

التّ التّ  ع��  الطلبة  تدر�ب  إ��  إضافة  اإلن��نت،  ع��  وأدواتھ  ومواّده  وكيفيّ عليم  ال��امج  تلك  مع  ةعامل 

عليم والباحث�ن وصّناع القرار ع�� اآلثار ال�ي استخدامها. و��دف هذه الّدراسة إ�� إطالع املسؤول�ن عن التّ 

ف��ا ا�جائحة ع�� العمليّ 
ّ
��امج وتداب�� الطوارئ التعليمية ال�ي �سهم �� ا�حّد ة، والسياسات والة التعليميّ خل

باعتباره بديال مناسبا �� ضوء   الّتعليم اإللك��و�ي  العملية، وكيفّية االستفادة من  من تداعيا��ا ع�� تلك 

 انتشار ا�جائحة وحداثيّ 
ّ
 . 1ةياسة الرأسماليّ �بية وا�حياة الّس ا للعالقة ب�ن ال�

ع��   الدكتور ليم اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا) عصارة تفك��  ويعد كتاب (إش�الّيات الّتع 

وطفھ �� الفلسفة والثقافة ال��بية والعلوم واملعرفة ال�ونية، ولذلك لم أهدر الفرصة وحاولت أن أغتنمها  

فيھ ملا  وذلك  الرائع،  الكتاب  هذا  ف�ا  من  لقراءة  �عضا.  �عضها  من  االستفادة   �� لإل�سانية  هذه  خ��  نت 

القراءة ال�ي نتناولها �� قسم�ن كب��ين: مدار القسم األول ع�� التقديم املادي للكتاب، والقسم الثا�ي ع��  

 .أهم القضايا ال�ي �سطها الكتاب للدرس والتأمل وا�حوار 

 :�� هدف�ن أساسي�ن، أو جعلهما �� دافع�نوطفھ  و�ذلك يمكن قراءة أهداف الدكتور ع��  

األول  يقوم  ن  :الدافع  معر��  التّ   ع��ظري  مظاهر  مختلف  ف��وس  تناول  أحد��ا  ال�ي  األزمة  ب�ن  فاعل 

(�وفيد ملرض  املسّبب  املستجّد  املراحل 19-�ورونا  مستو�ات  مختلف   �� �عد  عن  اإللك��و�ّي  والتعليم   (

فرض��ا  التعليمية. و�س�� إ�� تقديم صورة مت�املة للتفاعالت القائمة ب�ن تلك ا�جائحة والتحديات ال�ي

ع�� التعليم، و��� تقديم تصّور شمو�ّ� لتأث��ها �� العملية التعليمية وال سيما إغالق املدارس واملؤسسات  

وتتطرّ  العالم،  أنحاء  مختلف   �� االجتماعية  األ�اديمية  والتحديات  اإلش�اليات  مختلف  مناقشة  إ��  ق 

 . 2�عاملها مع هذه األزمة والّسي�ولوجية وال��بو�ة ال�ي تواجھ املؤّسسات التعليمية ��

الثا�ي العر�ية  ع  :الدافع  املستو�ات   �� وتفاعال��ا  �ورونا  جائحة  أ�عاد  تحليل  ع��  يقوم  واق��،  م�� 

والعاملية، والسيما �� مستوى التأث�� املدّمر لهذه ا�جائحة ع�� أطفال املدارس وشباب ا�جامعات، كما ع��  

 عن
َ

بإم�انّية تدم�� ال��اء الفكري للبشر،    ااأل�عاد االقتصادية، وعالق��  اآلباء واألّمهات، كما تحاول الكشف

مواجهة    �� املهارات  و�عداد  ا�خ��ات  و�شكيل  األدمغة  وت�و�ن  العقول  بإعداد  املعنّية  ال��بية   �� املتمثل 
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لمة و�خرج فتّيا من��ا ي��يء زمن ا
ّ
لبشر�ة،تحّديات املستقبل، الذي نرجو لھ أن يبّدد العتمة، و�دّمر الظ

 . 1و�ب�ج من جديد طفول��ا الّضائعة

الهدف    ع��مضمون الكتاب وفحواه ومادتھ �� االستدالل  وطفھ  وألك�� من سبب فقد جعل الدكتور ع��   

أ�حاب الدافع الثا�ي، ب�ن   ع��فرصة للتعليق بالسلب    األول، أي ع�� ا�جانب النظري املعر��، مستغال �ّل 

 .نقد أو نقض

ف القارئ بمقصوده بإش�الّيات الّتعليم  �� مقدمة كتابھ أن �عرّ وطفھ  ة الدكتور ع��  مهمّ �انت   ،من هنا 

   أّن   يبّ�ناإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا"، وأن  
ّ
تمث ل ظاهرة عاملية �وكبية،  ا�جائحة ا�حالية 

تأث��ُ   �
ّ

و�تج� اإل�سا�ي،  الفكر  تار�خ   �� جديدة  ملرحلة  تار�خيا  مفصال  مختلفوتر�سم   �� الّصارخ  ها 

االجتماع   وعلم  والفلسفة  األدب  مجال   �� كما  والتار�خ،  الفن  مجال   �� واملعرفية؛  العلمية  جاهات 
ّ
االت

واالقتصاد وال��بية.. وهكذا، فال�ارثة اليوم ال تتمثل جوهرّ�ا �� األعداد الهائلة للمصاب�ن با�جائحة بل ��

 .2ةمضاعفا��ا الهائلة �� مختلف مجاالت ا�حيا 

  
ّ
أن بأّن والواقع  القول   

ً
�حيحا �ان  إذا  قال    ھ  كما  سنوات  عدة  �ل  يتكرر   

ً
واحدا  

ً
حدثا للفيلسوف 

 
ّ
 القول بأّن الفيلسوف الفر���ي املعاصر " هن�ي برجسون"؛ فإن

ً
  خطاًبا  للمفكر املتم��  ھ �حيح أيضا

ً
واحدا

 ع�� مستو�ات عديدة �عكس �لها رؤ�ة وا�حة ومتفردة، كتلك ال�ي نجدها متضمّ 
ً
نة �� جميع  يتكرر دائما

 �انت
ً
 .أم ترجمة، أعمال الدكتور "ع�� وطفھ": كتابا

يقع كتاب (إش�الّيات الّتعليم اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا) الذي نحن بصدده    ،ومن هنا 

 �� حقل الثقافة  ع��  وال الرئيسية  الّد اآلن ضمن  
ً
 جديدا

ً
 معرفيا

ً
معالم هذا ا�خطاب الذي يمثل بحق اتجاها

مدىالعر�ية املعاصرة. اتجاها احتل م�انتھ �� قلب هذه الثقافة عن جدارة واستحقاق بصرف النظر عن  

ث ونصوصھ، و�� قيمة وال  االتفاق أو االختالف مع ما يمثلھ من قيمة معرفية ومن�جية �� دراسة علوم ال��ا

 !..ر�ب عظيمة ولو كره الشائنون 

: المؤّلف وحضوره العلمي  -3

أسعد    ع��   " الدكتور  األستاذ  الدكتور  فهو  املؤلف  ب�لية  "وطفھأما  ال��بوي  االجتماع  علم  أستاذ   ،

 باحث وأ�ادي�ي سوري، �شغل منصب أستاذ علم االجتماع ال��بوي –ال��بية  
ً
،جامعة ال�و�ت، وهو أيضا

ورئيس تحر�ر مجلة نقد وتنو�ر الصادرة عن مركز نقد وتنو�ر للدراسات اإل�سانية، عضو اتحاد الكتاب  

العرب، عضو رابطة الكتاب السور��ن، عضو اتحاد كتاب سور�ة األحرار، عضو الشبكة العاملية لل��بية  

هيئة االستشار�ة �جلة  ع�� حقوق اإل�سان، عضو ا�جلس العر�ي للعلوم االجتماعية �� ب��وت، عضو ال

متنوري بجامعة قسطنطينة �� ا�جزائر، عضو الهيئة االستشار�ة �جلة دراسات الصادرة عن اتحاد كتاب  

، وع�� جائزة  2014وأدباء اإلمارات العر�ية املتحدة. حائز ع�� جائزة حميد بن راشد للعلوم االجتماعية سنة  
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اآلداب مجال   �� ال�و�ت  �جامعة  املتم��  سنة    البحث  اإل�سانية  من  2009والعلوم  تقدير  شهادة  وع��   ،

. لھ العديد من املؤلفات، من بي��ا:  2001صاحب السمو سلطان بن محمد القاس�ي حاكم الشارقة سنة  

السلطة   و"بنية  العر�ية"،  العقلية   �� والتجديد  و"ا�جمود  النف��ي"،  التحليل   �� والعدوانية  "العنف 

  �� ال��بوي  التسلط  إ�� و�ش�الية  و"املدخل  ال�و�ت"،  دولة   �� االجتماعية  و"التنشئة  العر�ي"،  الوطن 

ال��بية"، و"الشباب واملرأة"، و"الشباب قيم واتجاهات ومواقف"، و"ال��بية وحقوق اإل�سان". ولھ مجموعة  

عة من  من ال��جمات، من بي��ا: "إميل دوركهايم: ال��بية وا�جتمع"، و"بي�� بور�ي: فلسفة ا�حب". ولھ مجمو 

األبحاث العلمية ا�حكمة، من بي��ا: "التحديات اإلعالمية �� الوطن العر�ي: مواقف الشباب من تلفاز الشرق  

الفردانية:   مفهوم   �� واأل�سنة  و"االغ��اب  سور�ة"،  جنوب   �� إعالمية  سوسيولوجية  دراسة  األوسط، 

 .املغامرة الفكر�ة الفردانية �� الثقافة الغر�ية

 : الکتاب وموضوعه  -4

اختار لكتابھ عنوان "إش�الّيات الّتعليم    ملاذا وطفھ:والسؤال الذي أود أن أسألھ لألستاذ الدكتور ع��  

اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة �ورونا"، ولم يختار لھ اسم “مش�لة التعليم االلك��و�ي �� ظل جائحة  

"التعليم االلك��و�ي وجائحة �ورونا  أو  ورونا"  �ورونا"، أو "أزمة التعليم االلك��و�ي �� ضوء تحديات جائحة �

 ب�ن ا�حنة واملنحة"، أو "التعليم االلك��و�ي.. ضرورة تفرضها جائحة �ورونا".. ا�خ؟

ضمن مالحظة �جلها ضمن ت�خيصھ للكتاب فقال: " يتناول الكتاب  وطفھ  وهنا يجيبنا الدكتور ع��   

الّتعليم اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضو ب�ن  إش�اليات  التفاعل والتأث��  �� جدليات  ء جائحة �ورونا، و�بحث 

بال��بية  تتعلق  ال�ي  اإلش�الية  ا�جوانب  مختلف  ويستق��ي  ومتغ��ا��ا،  القضية  هذه  عوامل  مختلف 

 .1والتعليم اإللك��و�ي �� زمن ال�ورونا

ا�خيال، وال سرد  ، وهذا الكتاب ليس رواية من �سيج  ) صفحة425والكتاب عند أول صدوره يقع �� ( 

 
ّ
ما هو عبارة عن مراجعة ملئات املصادر  ألحداث تار�خية عن التعليم االلك��و�ي �� ظل جائحة �ورونا، و�ن

عن   للكشف  محاولة   �� العلمية  واألبحاث  ال��بو�ة  للدراسات  نقدية  بصورة  البحث  وكذلك  واملراجع، 

فاع وا�حماية، ودراسة الّتأث�� البعيد والقر�ب  ا�جوانب املظلمة لألزمة، وابت�ار وسائل املواجهة وطرق الّد 

�ي ع�� مستوى ال�وكب، �� محاولة جاّدة لفهم ما يجري، ومن ثم االنطالق إ�� 
ّ
لهذه األزمة �� ا�جتمع الطال

  .2مواجهة الّتحّديات الّصعبة ال�ي لم �شهد لها التار�خ مثيال

   ،ولهذا 
ّ

ع املسؤول�ن عن التعليم والباحث�ن وصّناع القرار  د املؤلف بأن هذه الدراسة ��دف إ�� إطال أك

ف��ا ا�جائحة ع�� العملية التعليمية، والسياسات وال��امج وتداب�� الطوارئ التعليمية ال�ي 
ّ
ع�� اآلثار ال�ي خل
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ً
بديال باعتباره  اإللك��و�ي  الّتعليم  من  االستفادة  وكيفّية  العملية،  تلك  ع��  تداعيا��ا  من  ا�حّد   �� �سهم 

 �� ضوء انتشار ا�جائحة واستمرار تأث��ها رّ�ما ألشهر مقبلةمنا 
ً
.1سبا

الكتاب    وخاتمة،  إ��و�نقسم  فصول  األو��    عشرة  الصدمة  إش�الية  األول  الفصل  �ستعرض  حيث 

للف��وس ال�ي أدت إ�� اإلغالق الشامل للمدارس واملؤسسات التعليمية وما ترتب ع�� هذا األمر من تحديات  

نفسها   التعليم  فرضت  مفهوم  الثا�ي  الفصل  و�تناول  العالم.  أنحاء  مختلف   �� ومؤسساتھ  التعليم  ع�� 

وقد   التعليمية.  املستو�ات  مختلف   �� لھ  املتاخمة  املفاهيم  مختلف  مع  اإلش�الية  وتداخالتھ  اإللك��و�ي 

التأث��  ملعا�جة  �ورونا)  مهّب   �� جيل  اإلعصار..  �� مواجهة  (األطفال  الثالث  الفصل  رس 
ُ

ال�ي فرضها  ك ات 

�ورونا �� حياة األطفال و�عليمهم �� مختلف أنحاء العالم. ويعا�ج الفصل الرا�ع التعليم عن �عد بوصفھ 

لتجارب العر�ية والعاملية. أما الفصل ا�خامس  اخيارا اس��اتيجيا ملواجهة األزمة ضمن تجلياتھ �� مختلف  

ّرس للبحث �� معطيات التجر�ة ال��بو�ة لدول ا
ُ

�خليج العر�ي �� مواجهة األزمة. ويستعرض الفصل  فقد ك

السادس إش�الية العالقة ب�ن الّتعليم الّتقليدّي والّتعليم اإللك��و�ّي، كما يتناول السمات وا�خصائص ال�ي  

االنتقال إ�� التعليم اإللك��و�ي عن    ��ا تم�� �ل م��ما �� سياقھ التار���، ومن ثم يبحث �� الكيفيات ال�ي يتّم  

العا��    �عد التعليم  نفسها ع��  ال�ي فرضت  التحديات  ملناقشة  السا�ع  الفصل  ال�ارثة. وقد كرس  ظل   ��

وا�جام�� �� مواجهة �ورونا ضمن منظومة التجارب العاملية والعر�ية، كما يبحث الكيفيات ال�ي اعتمد��ا  

ورونا و�عقيدا��ا. وفيما  مختلف البلدان �� التصدي لل�ارثة ومتا�عة التحصيل العل�ي عن �عد �� ظروف �

تمت   األثر  وع��  الثامن.  الفصل   �� �ورونا  أزمة  ظل   �� وا�جام��  العا��  التعليم  مستقبل  تناول  تم  �عد 

مناقشة مستقبل الّتعليم العام واألسا��ي فيما �عد أزمة �ورونا �� الفصل الّتاسع. و�� الفصل العاشر،  

املستفادة الدروس والع��  الكتاب مسألة  املتأزم    �ستعرض  العر�ي  الوضع   �� يبحث  أزمة �ورونا، كما  من 

 وص��ورة االنتقال ال��بوي إ�� عالم الثورة الرقمية تحت تأث�� الصدمة، كما يبحث �� الكيفيات ال�ي يمكن 

�� مستقبل  ع��ها   الثور�ة  العصر وتحوالتھ  التفاعل مع معطيات  العر�ية ع��  املدرسة  أن تحّرض  لألزمة 

 .الثورة الصناعية

 الدكتور وطفھ قد بدأ  حيث نجد  بالتفصيل،و�مكن توضيح ذلك   
ّ

بمقدمة  من كتابھ    الفصل األول   أن

"صدمت جائحة �ورونا األنظمة ال��بو�ة �� العالم، ورم��ا ب�ن مخالب أزمة لم �سبق لها مثيل ��    يقول ف��ا:

دية وتضعها أمام تحّديات جديدة ��ّددها  تار�خ ال��بية والتعليم، وجاءت لتدّمر فاعلّي��ا وتفّجر أطرها الّتقلي

و�� والزوال.  ألقها   بالّسقوط  من  كث��ا  ال��بو�ة  واملؤسسات  املدارس  فقدت  العنيفة  الصدمة  هذه  ظّل 

املعهود، ومن قدر��ا ع�� مواكبة املستجدات سواء �� عالم ال�وارث واألو�ئة، أو �� عالم الثورة الصناعية  

 � املبالغة  �� �عش املدرسة  الرا�عة. وليس من  إّن هذه ا�جائحة جاءت لتدّق املسمار األخ��  القول:  � ��يء 

املدارس   ع��   
ً
�امال  

ً
إغالقا فرضت  فا�جائحة  العالم.  أصقاع  مختلف   �� د 

ّ
املؤك مو��ا  ولتعلن  التقليدية، 

(صا�ح،   العالم  أنحاء  مختلف   �� التعليمية  واملؤسسات  وا�جامعات  األطفال  وانتقلت  ،  )2020ور�اض 
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لتعليم إ�� حالة اف��اضية موّجهة بمعطيات الثورة الصناعية الرا�عة �� مجال االتصال واملعلوماتية. وال  با

ر�ب أّن التحّول إ�� هذه ا�حالة االف��اضية قد بدأت تتحّقق بصورة وا�حة وواقعية �� مختلف البلدان. 

ب ع�� األنظمة التعليمية اليوم أن توّدع الّتعليم التقليد
ّ
م  وقد ترت

ّ
ي بم�وناتھ املعهودة، حيث املدرسة واملعل

 ال رجعة فيھ
ً
 بائنا

ً
 .1والطالب والسبورة واالختبار الور��، وداعا

)، وشرارة  38-36إغالق املدارس (من ص  :  ثم انطلق الدكتور ع�� وطفھ �عد ذلك يناقش ا�حاور التالية 

التعليم وا�جائحة: من صدمة اإلغالق إ�� األزمة  )،  39)، وموجات مستقبلية (ص  39-38ا�جائحة (من ص  

: " البشرّ�ة قد �عرضت إ�� أزمة  وطفھ  إ�� أّن   )، ومن خالل تلك ا�حاور توصل الدكتور ع��50-39(من ص  

ا�جاالت   لتشمل  العاّمة  الّ�حة  تجاوزت مجال  ال�ي  �ورونا،  جائحة  أزمة   �� مثيل،  لها  �سبق  لم  �حّية 

ة والسياسّية... و�ان أن ُوضعت التقاليد والقيم واملواضعات واملؤّسسات، وسائر  االقتصادّية واالجتماعيّ 

�� حالة شلل  الوقت،  اليومّي ع�� ا�حّك دفعة واحدة. و�دت اإل�سانّية، لبعض  الّناس ومعيشهم  معهود 

را هو مجال ال��بية والتعليم. فق
ّ
د فرض ا�خوف تاّم، بفعل الصّدمة واملفاجأة. و�ان من أك�� القطاعات تأث

من العدوى وضرورة التباعد ا�جسدّي محاذير أصابت العملّية التعليمّية التقليدّية �� مقتل. وتّم ال�جوء  

إ�� إغالق املؤسسات التعليمّية، واالستعاضة عن الّدرس التقليدي ا�حضوري ببعض البدائل، من أهّمها  

مشكالت جديدة، م��ا ما هو ذو طبيعّية مادية    التعليم االف��ا��ي، أو التعليم عن �عد. وهو بديل صاحبتھ

بالعزلة   للعنف والشعور  الناشئة  طبيعة نفسية واجتماعّية كتعّرض  الغذاء، و�عضها ذو  �الفقر ونقص 

ت�افؤ   ا�عدام  مقّدم��ا  و��  تر�وّ�ة  طبيعة  ذات  وأخرى  اإلناث...  وختان  القسري  والزواج  ر، 
ّ

املبك والعمل 

ر إم�ان
ّ
ات التواصل ع�� اإلن��نت ل�جميع ع�� قدم املساواة... وغياب الّتفاعل ال�ّ�  الفرص �سبب عدم توف

�ورونا   جائحة  من  والهلع  ا�خوف  وّحد  ول�ن  األمّية...  وتفاقم  املدر��ي،  والتسّرب  م 
ّ
واملتعل املعلم  ب�ن 

والّدولة املتقّدمة،  اإل�سانّية، فإّن املشكالت ال�ي أنتج��ا هذه ا�جائحة قد عّمقت الفوارق ب�ن الّدول الّنامية  

مثلما عّمق��ا داخل ا�جتمع الواحد ب�ن الفقراء واألغنياء. وهكذا فإّن ا�خ��اء والباحث�ن واملنظمات الّدولّية  

عون أّن تمتّد آثار جائحة �ورونا السلبّية إ�� األجيال القادمة، وأّن البشرّ�ة ستحتاج وقتا طو�ال ملعا�جة  
ّ
يتوق

 . 2اإل�سان ما قبل �ورونا ع�� هذا ال�وكب لن ي�ون كما �عدهتلك اآلثار، وأّن تار�خ 

من التعليم عن �عد إ��    :الثا�ي فجاء �عنوان" �� مفهوم التعليم اإللك��و�ي و�ش�الياتھ  الفصل  أما 

�� مقدمتھ: " اعتاد الفيلسوف الفر���ي الشه��    وطفھالتعليم اإللك��و�ي"، و�� هذا الفصل قال الدكتور  

فولت�� أن يطلب من محاور�ھ تحديد مفاهيمهم ومصط�حا��م قبل ا�خوض �� ا�حوار والنقاش، ألن الوضوح 

ا�حوار    �� واملغالطات  األوهام  يبّدد  املفاهيم  "إذا  ��  قولھ:  عنھ  شهر  وقد  واملناقشة. 

علينا   فحدد  م�� تتحدث أن أردت يجب  بليغة  حكمة  ع��  تنطوي  املقولة  هذه  ومثل  مفاهيمك". 

استحضارها دائما �� ا�حوار و�� البحث العل�ي. فالبحث ا�جّيد هو البحث الذي يقوم ع�� ر�ائز مفاهيمية  

األيديول  والصراعات  ا�خالفات  فالكث�� من  �� وا�حة.  املفاهيم، وعن غياب   �� ناجمة عن غموض  وجية 
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كث��ا من ا�جدل العنيف الدائر حول    السيطرة ع�� الدالالت واملعا�ي ال�امنة ف��ا. وال يخفى ع�� العارف�ن أّن 

التعليم عن �عد ناجم عن غموض كب�� �� مفاهيم هذا النوع من التعليم، و�� تجلياتھ املتنوعة، ومن هذا  

علينا من�جيا العمل ع�� استكشاف أ�عاد مفهوم التعليم اإللك��و�ي وتقاطعاتھ مع كث�� من  املنطلق ي��تب  

 .1املفاهيم ا�جاورة لھ، مثل التعليم عن �عد �� حالة الطوارئ والتعليم الرق�ي والتعليم االف��ا��ي

أّن ":  ويستطرد املؤلف فيقول   البيان  �ا وتداخال��ا بلورة هذه املفاهيم والكشف عن دالال�  وغ�ي عن 

�ش�ل مدخال من�جيا مهّما جدا �� التأسيس للبحث الذي نقوم بھ حول التعليم اإللك��و�ي �� ظل جائحة  

عن�ورونا. وال شّك لدينا أن جائحة �ورونا قد أدخلت مز�دا من التعقيد �� السيطرة ع�� مفهوم التعليم  

بأ�عاده ا�ختلفة سيش�ل منطلقا ُيؤسس عليھ ��  السيطرة ع�� هذا املفهوم    �عد بصورتھ اإللك��ونية، وأّن 

تناولنا للتعليم اإللك��و�ي �� ظل ا�جائحة، وذلك ألّن كث��ا من الباحث�ن وال��بو��ن يأخذون باملفهوم الضّيق  

وت��ز   املناقشات،  تدور  ذلك  ع��  وتأسيسا  املتنوعة.  ودالالتھ  معانيھ   �� الغوص  دون  اإللك��و�ي  للتعليم 

ال التعليم  االتجاهات  مفهوم  بخصوص  وخاطئ  مشوش  و��  ع��  بناء  التعليم  من  الّنمط  لهذا  رافضة 

األزمة   تخطي   �� ودوره  اإللك��و�ي  التعليم  إش�اليات   �� ا�خوض  وقبل  الفكر�ة.  و�عّيناتھ  اإللك��و�ي 

نظومةيجب تحديد مفهوم التعليم اإللك��و�ي ودالالتھ املعرفية، و�يان مدى صلتھ الفعلية بمال�ورونية،  

 . 2أنواع التعليم

ت�وّ   وكيف  املفهوم  هذا  �شأ  م�ى  اإللك��و�ي؟  التعليم  فما  فيقول:  املؤلف  يتساءل  وما  ثم  تار�خيا؟  ن 

املتداخلة   املفاهيم  املفهوم عن منظومة  انفصل هذا  ت�و�نھ؟ وكيف   �� ال�ي ساهمت  العوامل واملتغ��ات 

 .3تفاعالتھ وتوظيفاتھ �� ظل األزمة ال�ورونية؟معھ؟ ما فلسفة هذا املفهوم؟ ما م�وناتھ؟ وما �� 

- 60ص    صإش�الية املفهوم ( :هذه التساؤالت من خالل ا�حاور التالية  ع��وهنا نجد املؤلف يجيب  

)، ومفهوم  70-64ص    ص)، و�عر�ف التعليم اإللك��و�ي (64-62ص    ص )، ومفهوم التعليم اإللك��و�ي (26

)، وما ب�ن 80-75ص    صب�ن التعليم االف��ا��ي والرق�ي واإللك��و�ي(  )، وما75-40ص  ص  التعليم عن �عد (

: " هذه املقارنة ب�ن  أّن   إ��)، ومن خالل ا�حاور توصل  85-80ص    ص التعلم عن �عد والتعليم اإللك��و�ي (

ننا �� املستقبل من �عقب آثار  عن  مفهومي التعليم اإللك��و�ي والتعليم  
ّ

التعليم  �عد �� حالة الطوارئ ستمك

  �� التعليم عن �عد  العام حول صالحية  الرأي  العامة، و��  ال��بو�ة  الثقافة   �� �� حالة الطوارئ، وتأث��ها 

مستقبل ال��بية والتعليم �� العالم. وستساعدنا املقارنة ب�ن هذين املفهوم�ن ع�� فهم أعمق وأشمل لفلسفة  

�خر�طة املفاهيم وشب�ا��ا ال�ي �غطي مختلف أش�ال  التعليم اإللك��و�ي ومضامينھ ال��بو�ة، و�عزز فهمنا  

التصورات السائدة، ال�ي تحيل التعليم اإللك��و�ي   ؛ وع�� خالف �ّل 4التعليم عن �عد وتجلياتھ اإللك��ونية

:كما يرى الدكتور وطفھإ�� مجرد ممارسة تكنولوجية لنقل املعلومات عن �عد، يأخذ التعليم اإللك��و�ي  
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عرفية حّية مت�املة األ�عاد قوامها التفاعل ا�حيوي ب�ن الثورة الرقمية والفكر ال��بوي �� "صورة منظومة م

ع�� أهمية الفصل ب�ن التعليم عن �عد �� حالة الطوارئ    أك�� تجلياتھ أ�سنة وتمّ��ا. وهنا يجب علينا أن ن�ّح 

التعليم اإللك��و�ي الذي يح إ�� درجة كب��ة وعالية من  ال�ي شهدناها ع�� مدار السنة املاضية، و��ن  تاج 

الطوارئ �سمية أخرى أك�� وضوحا و��:  حالة اإلعداد والتنظيم، و�مكننا أن نطلق ع�� التعليم عن �عد ��

التعليم.   �� التقليدي  للمن�ج  وفقا  جامدة  بصورة  املعلومات  نقل  ي�ون  حيث  �عد  عن  التقليدي  التعليم 

عليم التقليدي عن �عد كث��ا �� املستوى والدرجة والقيمة، إذ  وهكذا، فالتعليم اإللك��و�ي يختلف عن الت

يتمثل �� �ونھ، و�� الوقت نفسھ، ممارسة إ�سانية ذكية، وتقانة رقمية متطورة، وفكر تر�وي متقدم يقوم  

والناشئة.   وال��بية عند األطفال  التعليم  لتحقيق أفضل مستو�ات  ع�� فلسفة محددة وأهداف مصممة 

تبّ�ي التعليم اإللك��و�ي من دون فلسفة جديدة للتعليم تتوافق مع تطورات العصر �� أك��    وليس ممكنا أبدا

مظاهره الرقمية الذكية حضورا وتطورا. والتعليم اإللك��و�ي، يقوم �� فلسفتھ ال��بو�ة ع�� إزالة ا�حواجز  

لم الذي يحيط ��م و�خرجهم  ب�ن األطفال �� دائر�ي امل�ان والزمان حيث يمكن للمتعلم�ن االنفتاح ع�� العا

من أقفاص الفصول الدراسية الضيقة إ�� عالم أرحب فكر�ا وثقافيا ومعرفيا و��سانيا بطر�قة ينفتح ف��ا  

ر �سقوط �ّل  "األطفال ع�� فضاءات إ�سانية واسعة دون حدود أو قيود.  
ّ

وهو نوع من التعليم الذي يبش

ملدرسة التقليدية ال�ي ما زالت �عيش �� عصر حشو العقول  أش�ال التلق�ن والتحّجر املعر�� الذي تمارسھ ا

التعليم    باملعلومات بينما يأخذنا التعليم اإللك��و�ي إ�� عصر اإلبداع املعر�� واالبت�ار العل�ي. ومن املؤكد أّن 

 
ّ
� الثورة  ل نوعا من الثورة اإلبيستيمولوجية �� ال��بية ال�ي تؤهل ال��بية للمشاركة الفاعلة �اإللك��و�ي �ش�

 . 1"املعرفية ال�ي �ش�ل السمة األساسية للمجتمع الصنا�� �� ثورتھ الرا�عة

ر.. جيل �� مهّب  األطفال �� مواجهة اإلعصا  "املوسوم بـ  الفصل الثالث   وطفھ إ��ينتقل الدكتور ع��   

د  �ورونا"،  
ّ

ل الفضاء ا�حيوي لتنمية األطفال واملراهق�ن وتحقيقأّن ليؤك
ّ
رفاهي��م ونمّوهم    : "املدارس �ش�

ل أزمة خانقة بالنسبة إ�� األطفال، إذ ت�حق  
ّ
املعر�ّ� واألخال�ّ�. وتأسيسا ع�� ذلك فإن �عطيل املدارس سيش�

بالغ األثر با�جال ا�حيوي لوجودهم ونما��م. وعند إغالق املدارس لف��ات طو�لة يظهر عدد من املشكالت  

�ة.. ومن الصعو�ة بم�ان الفصل، من�جّيا وواقعّيا، ب�ن إغالق  والصعو�ات ال�ي تواجهها هذه الشر�حة العمر 

الدارس، وجوانب التأث�� الذي أحدثھ هذا اإلغالق �� مجتمع األطفال، حيث تتداخل العوامل واملعطيات  

خيوطها   ت��ابط  التعقيد،  شديدة  وجودية  عالقة  واألطفال  املدرسة  ب�ن  فالعالقة  جدا،  بالغة  بصورة 

مودية ودائر�ة، وع�� صورة شبكة معقدة الت�و�ن. ومع ذلك سنحاول الفصل ب�ن هذه  وتتداخل بطر�قة ع

ة واإلح�ام أن �عا�ج هذا التداخل بصورة  
ّ
املتغ��ات بطر�قة من�جية، لك��ا ال �ستطيع مهما بلغت من الدق

منظ ضمن  وتتشابك  وت��ابط  تتداخل  والتعليمية  واالقتصادية  والنفسية  ال�حية  فاأل�عاد  ومات  �املة. 

تفاعلية جدا، آخذة باأل�عاد األر�عة للوجود بما ف��ا البعد الزم�ي املتحّرك. ومن املفارقات ال�ي تز�د األمور 

(�وفيد املستجد  بالف��وس  لإلصابة  �عرضا  اإل�سانية  الفئات  أقل  هم  األطفال  أن  لك��م 19-�عقيدا   ،(
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، كما  �ستطيعون نقل العدوى ملن يخالطهم من الكبار والبالغ�ن. لق
ً
د �ان تأث�� ا�جائحة ع�� التعليم هائال

 .1دولة 200مليار طفل وطالب ��  1.6ذكرنا آنفا، حيث بلغت �سبة الطلبة املنقطع�ن عن العمل 

و�ظّل، بالرغم من �ّل الفروض، سؤال مهم قائم يدور �� خلد الكث��ين كما يقول الدكتور ع�� وطفھ،   

لك��و�ي فيما �عد كورونا، أم أنھ سيختفي، و�عود األمور إ�� مسارها  سيستمر زخم التعلم اإل  هل   أال وهو:

  .2السابق؟

التساؤل  ع��  يجيب    وطفھ  وهنا نجد الدكتور ع��  :هذا 
ً
ب�ن من يظن    قائال أو ر�ما  -" تتعدد اآلراء هنا 

أن �عود األمور إ�� ما �انت عليھ، ومن �عتقد أنھ ال رجعة عن التعلم اإللك��و�ي الذي طال انتظار    -يتم�ى

أك��" إليھ �ش�ل  (  .3التحّول  التغذية و�حة األطفال  التالية:  ا�حاور  وتأث��  101-97ص    صمن خالل   ،(

العقل ال�حة  ع��  (اإلغالق  لألطفال  والنفسية  مستوى  105-101ص    صية   �� املدارس  إغالق  وتأث��   ،(

)، وعمالة األطفال  109-106ص    ص)، واالتجار باألطفال واستغاللهم (106-105ص    صرفاهية األطفال ( 

  ص )، واالستغالل ا�جن��ي لألطفال ع�� اإلن��نت (112-110ص    ص)، وزواج األطفال ( 110-109ص    ص(

)،  116-115ص  ص  )، الفجوة ب�ن األطفال (115-113ص    صراع وتجنيد األطفال ()، والص 113-112ص  

( 120-117ص    صو�عميق الفجوة ب�ن ا�جنس�ن ( مساواة �� التعليم 
ّ
)، والفاقد  125-120ص    ص)، والال

 إ�� )، ومن خالل تلك ا�حاور توصل املؤلف 127-125ص   صالتعلي�ي والتسّرب ( 
ّ
ھ �� حقيقة مهمة، و�� أن

األول من القرن املا��ي �ان التفك�� السوسيولو�� يدور حول تضاؤل دور األسرة لصا�ح املدرسة،  النصف  

وجرى ا�حديث عن موت األسرة مع تصاعد دور املؤسسات ال��بو�ة ا�جديدة و�عاظم أهمي��ا. وقد اضطرت  

وم والراحة ي�جأ  األسرة إ�� التخ�� عن معظم وظائفها خالل العقود املاضية ح�ى أصبحت أشبھ بم�ان للن

ح�ى خالل العطل الرسمية  -إليھ األطفال �عد يوم متعب من ا�حياة �� املؤسسات ا�خارجية. و�انت املدرسة  

تؤدي دورا حيو�ا �� رعاية األطفال وحماي��م وتنظيم الرحالت ال��ف��ّية لهم �عيدا عن األسرة. وقد ظهرت  -

عد أن اشتد عود املدرسة ومؤسسات التنشئة االجتماعية  كتابات كث��ة �عنوان موت األسرة وموت العائلة �

املساندة لها من ر�اض لألطفال ودور ل�حضانة ونوادي ومؤسسات عديدة جدا إ�� ا�حد الذي اقتصر ف��ا  

؛ ثم يؤكد املؤلف فيقول: " واآلن، وتحت  4دور األسرة ع�� وظائف محدودة للغاية تتمثل بالرعاية األسر�ة

الف��و  الصدمة  املدرسة  هول  بدور  ولتقوم  بل  التقليدي،  بدورها  لتقوم  جديد  من  األسرة  �عود  سية، 

مختلف   فعالية  يضم  حاضنا  ا�جائحة  ظل   �� اليوم  وأصبحت  األخرى.  واالجتماعية  ال��بو�ة  واملؤسسات 

و�حملها   األسرة  �اهل  ع��  يثقل  الوطأة  شديد  حمل  وهو  والطبيعية،  وال��بو�ة  االجتماعية  الفضاءات 

؛ خاصة وأن التحديات ال�ي فرضها �ورونا كما يري املؤلف يحتاج منا اليوم إ�� 5ات تفوق طاق��امسؤولي
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جهود كب��ة �� مجال العلوم اإل�سانية، و�مكن القول: إنھ ال توجد ح�ى اليوم إجابات جاهزة عن طبيعة  

فضاء املدر��ي وتحولھ إ�� هذه التحديات ال�ي تواجھ األطفال والناشئة واألسر �� هذه املرحلة. فتدم�� ال

عالم اف��ا��ي أو االنتقال إ�� التعليم االف��ا��ي يطرح كث��ا من املشكالت الذهنية والعقلية عند األطفال.  

ب�ن   القطيعة  �عوض  ��يء  ال  إذ  �ارثيا  يبقى  للطفل  االجتما��  الواقع  �غييب  بأن  القول  علينا  يجب  وهنا 

 .1الجتماعيةالطفل والطبيعية أو ب�ن الطفل ومؤسساتھ ا

  �� وطفھ  ع��  الّدكتور  الرا�ع،  و�ذهب  بـالفصل  وسمھ  بوصفھ"الذي  �عد  عن  خيارا   التعليم 

أن األزمة الناجمة أثرت عن ظهور جائحة �ورونا �� مستقبل ا�حياة  إ��  عر�ية وعاملية"،    اس��اتيجيا: تجارب

هذ ظّل  و��  والشباب.  األطفال  ال�وكب، والسيما  س�ان  �جميع  مالي�ن  ونوعي��ا  أصيب  املأساوي  املشهد  ا 

البشر بالذعر وا�خوف و�عطلت مصا�حهم، وأصيبوا بحالة من االضطراب والفو��ى املدّمرت�ن ل�حياة. فقد  

ِرض ع�� ا�جميع حجر ص�� شامل �� معظم دول العالم ملنع انتشار العدوى وتقليل معدالت الوفيات.  
ُ
ف

تتكّيف �س  أن  التعليمية  املؤسسات  ب ع�� 
ّ
نموذج  وترت تبّ�ي  �عمل ع��  ا�جديد، وأن  الوضع  رعة مع هذا 

مهم
ّ
، ثم يؤكد املؤلف بأّن 2التعليم اإللك��و�ي عن �عد �وسيلة حيو�ة �حماية األطفال والناشئة وضمان �عل

ا�جائحة كشفت عن األزمة ا�خفية ألنظمة التعليم �� العالم، وأظهرت �جزها وضعفها البالغ أمام األزمات  

ل�ي يمكن أن تواجهها �� املستقبل. ول�ن المست ا�جائحة جميع وجوه ا�حياة، فإّن التعليم �ان  والصدمات ا

1.6األك�� تأثرا. إذ فرضت ا�جائحة ع�� املدارس وا�حضانات وا�جامعات أن �غلق أبوا��ا، وانقطع أك�� من 

دولة مج��ين    200ك�� من  مليار طفل وشاب عن التعليم، كما ذكرنا آنفا. ووجد الطلبة أنفسهم فجأة �� أ

التعليم   إ��  تنظر  التعليمية  املؤسسات  �انت  أن  و�عد  �عد.  عن  التعليم  بواسطة  املن�ل   �� التعلم  ع�� 

اإللك��و�ي كنوع من ال��ف، أصبحت تنظر إليھ باعتباره ضرورة حيو�ة، ووسيلة ال بد م��ا لتمك�ن مئات  

التعل من  العالم   �� واألطفال  الطالب  من  ومؤسسا��م  املالي�ن  مدارسهم  ضر�ت  ال�ي  العطالة  �عد  م، 

التعليمية. وع�� الرغم من �عرض العديد من البلدان �� السابق ل�وارث طبيعية و�شر�ة، فإ��ا لم ت�جأ إ��  

استخدام التعليم عن �عد كحل لتلك األزمات بالطر�قة الشاملة نفسها ال�ي تم ��ا تطبيقها �� أعقاب أزمة  

؛ و�زاء هذا اإلغالق املدر��ي واالنقطاع الشامل للتعليم الذي امتّد إ�� �امل املعمورة، �جأت  3ف��وس �ورونا

و�جأت   التعليمية.  مؤسسا��م  عن  ال��بو�ة  قطيع��م  عن  الطلبة  لتعو�ض  اإللك��و�ي  التعليم  إ��  الدول 

و  والتلفز�ون  واإلن��نت  الراديو  ع��  �عد  عن  التعليم  موجة  إ��  التعليمية  الوسائل  األنظمة  من  غ��ها 

والوسائط اإللك��ونية املمكنة. لكن املش�لة �انت تكمن �� قدرة األنظمة التعليمية ع�� مواكبة التعليم عن  

�عد �� حالة الطوارئ بما لد��ا من إم�انات وخ��ات و��ى لوجستية تحتية. وهنا تثور أسئلة إش�الّية مهمة  

ض االعتماد  هذا  ف��ا  تّم  ال�ي  الكيفيات  التكنولو��  حول  وال��يؤ  التعلي�ي  بالتطور  تتعلق  متغ��ات  من 
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؛ ونظًرا الستمرار ا�جائحة و�عاظم تأث��ها، �ان ع�� األنظمة 1اللوجس�ي ملواجهة تحّدي االنقطاع واإلغالق

التعليمية أن �ستمّر �� تناو�ات اإلغالق، و�عادة الفتح ع�� إيقاع تقدم الف��وس أو تراجعھ. وقد عملت كث��  

الدول ع�� رفع القيود وا�حظر العام من أجل ا�حافظة ع�� االستقرار االقتصادي، وشمل ذلك إعادة    من

لكن  ا�جائحة.  الناجم عن  ا�خطر  �� منحنيات  االستقرار  األو�� ملظاهر  البوادر  مع  املدارس والسيما  فتح 

، التحق أك�� من  2020و  �عض الدول �انت أك�� حذرا وخوفا من "موجة ثانية" للف��وس. و�� منتصف يولي

 .2٪ من إجما�� عدد املتعلم�ن �� العالم بمدارسهم ومؤسسا��م التعليمية61مليار طالب، أي ما �عادل 

عا�جة ا�حاور التالية: تحديات االنتقال  ، �� نفس الفصل، إ�� م�عد ذلكوطفھ  الدكتور ع��  وقد عمد   

الصينية �� االنتقال إ�� التعليم اإللك��و�ي (من ص    )، والتجر�ة145-140إ�� التعليم اإللك��و�ي (من ص  

ناجحة (من ص  145-148 التعليم  152-148)، وتجارب عاملية  إ��  االنتقال  �� مجال  العر�ية  )، والتجارب 

ص   (من  ص  154-152اإللك��و�ي  (من  عر�يا  اإللك��و�ي  التعليم  ووضع  عر�ية  157- 154)،  وحلول   ،(

)، وهنا  166-159)، وتجارب عر�ية �� التعليم عن �عد (159-157(من ص  إلش�اليات التعليم اإللك��و�ي  

إش�الية التعليم عن �عد، تأخذ �� ظل جائحة �ورونا، صورة    حقيقة مهمة و�� أّن   إ��وجدنا املؤلف يتوصل  

دأزمة شاملة، ويش�ل هذا الّنمط من التعليم، �� ظل هذه الظروف الو�ائية، �ارثة إ�سانية بما لها من أ�عا 

 
ّ
ما �� دوامة العالقات املعّقدة  اقتصادية واجتماعية. فاملش�لة ليست �� التعليم والتعليم عن �عد ذاتھ، و�ن

ال�ي تفرضها مختلف متغ��ات هذه الظاهرة وال سيما �� البلدان الفق��ة أو النامية ال�ي يصط�ح ع�� �سمي��ا  

رة �ارثية. وهو �� الوقت نفسھ يحمل �� ذاتھ  ببلدان ا�جنوب. فالتعليم عن �عد �� هذه البلدان جاء بصو 

يم عن �عد  3نتائج �ارثية تر�وّ�ا واجتماعّيا واقتصادّيا
ّ
و�ن-؛ فالبلدان املتقدمة استطاعت أن �عتمد التعل

ر البيئة التعليمية املناسبة والبنية التحتية من أجهزة    -�ان بصعو�ة إ�� حّد ما
ّ
وذلك كنتيجة طبيعية لتوف

ت ومهارات وخ��ات. ولكن هذا التحّول �ان صعبا، و�ارثيا �� مختلف أنحاء العالم الثالث  ووسائل ومعدا

الفق��ة العر�ية  الدول  ا�جنوب وم��ا  �� دول  أّن 4والسيما  العر�ية فقد الحظنا  بالدول  يتعلق  هذه  ؛ وفيما 

واألزمات با�حروب  املن�و�ة  العر�ية  الدول   �� والسيما  ومعقدة  صعبة  �انت  وسور�ا    التجر�ة  ليبيا  مثل 

التحتية من ماء وكهر�اء وشب�ات و�� ال�ي �عا�ي   والصومال واليمن حيث ال تتوفر أد�ى مستو�ات البنية 

 �� املثال وليس ا�حصر. وسنتحدث  لبنان ع�� سبيل   �� أيضا من أزمات اقتصادية خانقة كما هو ا�حال 

ع�� مجموعة  بوصفها  ا�خليجية  الدول  تجر�ة  عن  القادم  املا��    الفصل  االستقرار  من  عالية  درجة 

 . 5واالقتصادي وتتوفر ف��ا الب�ى اللوجستية الضرور�ة لعملية االنتقال إ�� التعليم اإللك��و�ي
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يقع تحت عنوان ا�خامس والذي  الفصل  ��    "وفيما يخص  العر�ي  ال��بو�ة لدول ا�خليج  التجر�ة 

كورونا أّن وطفھ  الدكتور    وجدنا  ،"مواجهة  لنا  أزمة    :�علن  مواجهة   �� ا�خليجّية  العر�ية  الّدول  تجر�ة   "

ل تجر�ة فر�دة من نوعها. وتقوم هذه الفرادة ع�� خصوصّية هذه الدول بوصفها دوال نفطية  
ّ
�ورونا �ش�

ل هذه ا�جموعة اإلقليمية من سّت دول، ��: السعودية  
ّ
سم بالغ�ى وال��اء االقتصادي واللوجس�ي. وتتش�

ّ
تت

واإلمارا  ة  وال�و�ت 
ّ
املظل تحت  الدول  هذه  وتنضوي  عمان.  وسلطنة  والبحر�ن  وقطر  املتحدة  العر�ية  ت 

حاد شبھ فيدرا�� يجمع هذه الدول السّت سياسيا  
ّ
السياسية واالقتصادية �جلس التعاون ا�خلي��، وهو ات

� دول ا�خليج  ؛ ثم �ستطرد قائال: "... تتم�ّ 1واقتصاديا، و�طلق ع�� هذه البلدان دول مجلس التعاون ا�خلي�� 

بقدرا��ا املالية الكب��ة و�درجة عالية من النمو االقتصادي والتقدم العمرا�ي والّتعلي�ّي �� مختلف مظاهر  

وجوانب ا�حياة االجتماعية واالقتصادية. ومن هذا املنطلق ُينتظر أن ت�ون تجر���ا �� مواجهة األزمة وتبعات  

مع البلدان النامية، والسّيما البلدان العر�ية غ�� النفطّية. ومّما ال  ا�جائحة فّعالة وناجحة وممّ��ة باملقارنة  

شك فيھ أن التعر�ف ��ذه التجر�ة وما شا��ا �عّد ضرورة علمية تنطوي ع�� خ��ة تار�خية �� كيفية مواجهة  

ة ال��بو�ة  األو�ئة وا�حاالت الطارئة يمكن االستفادة م��ا �� املستقبل، والعمل ع�� تطو�رها، وتطو�ر األنظم

�� ا�خليج والعالم العر�ي لت�ون أك�� قدرة ع�� مواجهة التحديات واألو�ئة وا�جوائح. وع�� الرغم من القوة  

املالية واالقتصادية ال�ي تتمتع ��ا دول ا�خليج، فإن األزمة ال�ي هزت أر�ان العالم استطاعت �� الوقت نفسھ  

لعر�ي، وأن �سّبب أزمة اقتصادية كب��ة لم �شهد لها ا�خليج  أن تزلزل األوضاع االقتصادية �� دول ا�خليج ا

 �� امل��انيات  
ّ
مثيال من قبل. فقد أّدت الصدمة إ�� انخفاض كب�� جدا �� أسعار النفط، و��� تراجع مشط

  وا��يار بالغ لألسهم �� السواق ا�خليجية. وقد ال نبالغ إذا قلنا بأّن ا�خليج العر�ي �عا�ي اليوم من شبھ كساد

ص  
ّ
ر وخط�� جدا إذا امتّد زمن األزمة. وقد الحظنا ذلك �� سياسات هذه الدول ال�ي بدأت تقل

ّ
اقتصادّي مؤث

رت هذه  
ّ
اإلنفاق إ�� مستو�اتھ الدنيا، و�عيد النظر �� البنية الس�انية "املتوّرمة" باألجانب والوافدين. وقد أث

عية. ومن أبرز النتائج ا�خط��ة �� مجال الّتعليم  اإلجراءات �� مختلف مظاهر ا�حياة االقتصادية واالجتما

الذي �عنينا �� هذا املقام، تقليص م��انيات وزارات الّتعليم والّتعليم العا�� وا�جامعات وتقليص النشاط ��  

مجال البحث العل�ي �� مختلف ا�جامعات واملؤسسات الّتعليمية حّ�ى أّن �عض هذه املؤسسات ا�جامعية  

؛ وع�� الرغم من هذه التحديات والصعو�ات، فإّن  20202�� موازناتھ املالية �� العام  قد أعلن عن �جز  

�ّجلت نوعا من النجاح �� املواجهة، ووضعت اس��اتيجيات    ،دول ا�خليج العر�ي كما يري الدكتور وطفھ

لالستم جيدة  بصورة  املتوفرة  الرقمية  اللوجستية  امل��ات  مختلف  من  واستفادت  وا�حة،  ��  تر�و�ة  رار 

 .3العملية الّتعليمية. وقد صّنفت تجارب دول ا�خليج العر�ي ضمن التجارب الناجحة �سبيا �� هذا امليدان

ع��    الدكتور  وجدنا  ذلك  التاليةوطفھ  ولتوضيح  ا�حاور  لتحليل  للتجر�ة  :  ينطلق  العامة  السمات 

)، وتجر�ة ال�و�ت  188- 182ص    ص)، والتجر�ة السعودية ( 182-177  ص  صا�خليجية �� مواجهة �ورونا (

 
 .175، صنفسه المصدر - 1
 . 176، صنفسه المصدر - 2
 .177، صنفسه المصدر - 3



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)360( 

(194-188ص    ص( العر�ية املتحدة  (198-194ص    ص)، وتجر�ة اإلمارات  -198  ص  ص )، وتجر�ة قطر 

)، وقد توصل املؤلف 210-208ص    ص)، وتجر�ة البحر�ن (205-201ص  ص  )، وتجر�ة سلطنة عمان (012

ا�خ  حقيقة مهمةإ��   التجر�ة  �� مجال  يقول   ليجّيةتخّص  ا�خليجية ع�� دروس مهّمة  التجر�ة  : "وتنطوي 

تطو�ر الّتعليم �� مواجهة األزمات وال�وارث، وسي�ون لهذه األزمة تأث�� كب�� �� مستقبل الّتعليم والّتعليم  

افزاالعا�� �� ا�خليج العر�ي، و�� غ��ها من البلدان والدول حول العالم، وستش�ل أزمة �ورونا منطلقا وح

يدفع دول ا�خليج العر�ي إ�� إعادة هي�لة الّتعليم بأنظمتھ وفلسفاتھ وتوجهاتھ، و��� إحداث تحوالت جذر�ة  

النظام   بنية   �� والقصور  الّضعف  ا�جائحة كث��ا من مظاهر  لقد كشف  الّتعليمية.  الهو�ة  بناء  �� مس��ة 

إصال  ملباشرة عملية  الوقت  حان  ا�خلي�� ووظائفھ، وقد  من  الّتعلي�ي  لتمكينھ  ووظائفھ  بنيتھ   �� ثور�ة  ح 

مواكبة العصر بثورتھ الرقمية الهائلة و�نجازاتھ اإل�جاز�ة �� مجال العلم والتكنولوجيا، "وهذا يوجب ع��  

(كذا!) هدم ا�حواجز القائمة ب�ن الّتعليم ا�خلي�� وا�حياة، أو ب�ن الواقع والّتعليم، ومن ثم التغلب ع��  

وا الضعف  جوانب  واإلصالح  مختلف  والتغي��  التطو�ر  أولو�ات  ع��  وال��ك��  الّتعليم،  بنية   �� لقصور 

املؤلف فيقول: ".. و�بدو وا�حا ل�خ��اء اليوم أّن الصدمة االقتصادية ال�ي فرض��ا  ويستطرد    .1ا�جذري"

كب�� �� �ورونا ع�� مختلف االقتصاديات العاملية قد أّدى، وسيؤدي �� حال استمرار األزمة، إ�� انخفاض  

 �� كب��  �جز  إ��  بدوره  هذا  وسيؤدي  العر�ي،  ا�خليج  لدول  األسا��ّي  املورد  ل 
ّ
�ش� الذي  النفط  أسعار 

ال��بية   وزارات  م��انيات   �� وا�حا  االقتصادية  األزمة  تأث��  بدا  وقد  ا�خليجية.  العر�ية  الدول  م��انيات 

لوزارات والهيئات التا�عة لها �� أغلب البلدان  والّتعليم، و�مكن اإلشارة، �� هذا السياق، إ�� تخفيض إنفاق ا

% �� دولة البحر�ن ملساعدة البالد ع�� اجتياز تداعيات  30ا�خليجية. وقد بلغت �سبة هذه ا�خفض إ��  

هذه   خفض  إّن  وُعمان،  السعودية  جانب  من  مماثلة  إجراءات  خاذ 
ّ
ات ذلك  وتبع  �ورونا،  ف��وس  تف��ي 

و  شك.  بال  كث��ا،  سيؤثر  هذه  املوازنات  �سبب  ستتأثر  الّتعليم  وزارات  �انت  إذا  ما  الوا�ح  غ��  من 

التخفيضات وكيفية هذا التأثر وأ�عاده، "إال أن الواقع �ش�� إ�� أن دول ا�خليج لد��ا القدرة واملوارد الالزمة  

ظمها الّتعليمية ال�ي باتت حتمية لتعا�� هذه األنظمة و�عز�ز قدر��ا
ُ
ع�� املرونة    إلجراء التغي��ات املهمة �� ن

من   ا�جائحة  هذه  عليھ  انطوت  ما  بقدر  ھ" 
ّ
فإن أمر،  من  يكن  ومهما  املستقبلية".  األوضاع  مع  والتكيف 

ع��   القدرة  ا�خليج  دول  ولدى  م��ا،  لالستفادة  ذا��ا  حد   �� سانحة  فرصة  تمثل  أ��ا  إال  جّمة،  صعو�ات 

 .2تحقيق إنجازات تتجاوز مجرد استعادة األمور إ�� سابق عهدها

الفصل    الواردأما  عليم  تحت    السادس 
ّ
الت إ��  قليدّي 

ّ
الت عليم 

ّ
الت "من  أنظمة اإللك��و�ّي:عنوان 

الدكتور ع��   يري  الفصل  و�� هذا  أنموذجا"،  ا�جائحة  �� مواجهة  األسا��ّي  قد    أّن وطفھ  الّتعليم  �ورونا 

لثقافية، ومن أبرزها كما  طرحت فيضا من املشكالت والّتحّديات �� مختلف جوانب ا�حياة االجتماعّية وا

الّتعليم   مواجهة   �� ُ�عد  عن  الّتعليم  مشروعية  حول  ا�حتدم  وا�جدل  القائم  "الّصراع  الدكتور:  يو�ح 

الّتقليدّي. وتدور اليوم معارك فكر�ة شديدة الوطأة �� جدل العالقة ما ب�ن أنصار الّتعليم الّتقليدّي و��ن  
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 محمود محمد علي   . د.  ا
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وما �عدها، و�ّل فر�ق م��ما يد�� بدلوه �� االنتصار لهذا ا�جانب أو  أنصار الّتعليم عن ُ�عد �� ظل ا�جائحة  

املدرسة شعار  و�رفع  ية، 
ّ
�ل اإللك��و�ّي  الّتعليم  يرفض  من  هناك  الفكرّ�ة،  ا�جدلية  هذه  وضمن  ذاك. 

فالّتقليدّية ب�ّل معان��ا ودالال��ا، وع�� ا�جانب اآلخر هناك من يرفع شعار الّتعليم عن ُ�عد و�رفض مختل

و��   املذهلة.  والّرقمية  التكنولوجية  التطّورات  أمام  يصمد  ال  �عليما  بوصفھ  الّتقليدّي  الّتعليم  مظاهر 

؛1تضاريس هذا الصراع الفكري تكمن طبقات من ا�حقائق واملتغ��ات ال�ي يجب أن نأخذها �ع�ن االعتبار

الدكتور  يؤكد     وطفھ  ثم 
ّ
املسألةبأن نتناول هذه  �� مختلف جوان��ا، وأن  ھ: "يجب علينا، ونحن  ننظر  أن   ،

نبحث �� مختلف زواياها. ف�ّل رأي من اآلراء، مؤ�دا �ان أو معارضا أو مواز�ا، يجب أن ينظر إليھ �� اإلطار  

املش�لة األو�� تتعلق    الذي انبثق فيھ، وضمن املتغّ��ات ال�ي يظهر ف��ا. وضمن هذا الّسياق يمكن القول: إّن 

بطبيعة املمارسة الّتعليمّية ال�ي شهدناها وما زلنا �� مواجهة ا�جائحة. فاالنتقال السريع املفا�� إ�� الّتعليم  

ل منطلقا للفهم ا�خاطئ لطبيعة الّتعليم اإللك��و�ّي عن �عد، ومدى أهميتھ  
ّ
عن ُ�عد دون تحض�� مسّبق ش�

الصن الثورة  ظّل   �� الرا�عة"املستقبلّية  العمل  2اعية  �� هذا  " وقد حاولنا مرارا  املؤلف فيقول:  �علن  ثم   ،

وارئ والّتعليم  
ّ
�عد بصورتھ الّنموذجّية اإللك��ونّية، ووقفنا  عن  الّتمي�� ما ب�ن الّتعليم عن ُ�عد �� حالة الط

�  -ع�� ما ب�ن األمر�ن من اختالف بّ�ن. فاملمارسة ال�ي �شاهدها اليوم   تنتسب إ�� ما    -� أغل��اوع�� األقل 

وارئ، و�� تجر�ة محّملة بكث�� من الّسلبيات والّصعو�ات والّتحّديات  
ّ
�سّ�ى بالّتعليم عن ُ�عد �� حالة الط

��  ال�ي   املفاجآت، تتمثل  وتواتر  الّتخطيط،  وضعف  الرق�ي،  ا�حتوى  وضآلة  واملهارات،  ا�خ��ات  ضعف 

م�ن واملتعلم�ن ع�� التكيّ وضعف البنية التحتية الرقمية، وعدم قدرة امل
ّ
ف الفعال مع هذا الّنمط من  عل

وهنا  .3هذا الّتعليم املفا��، وهو �عليم جديد لم �عرفوه سابقا، ولم يألفوه خالل تجر���م ال��بو�ة ا�حالّية

ذييجب القول إّن الّتعليم املدمج يبلغ أهميتھ القصوى �� املدرسة االبتدائية واملتوسطة، وهو الّتعليم ال

اإللك��و�ّي   فالّتعليم  واالختناقات.  األزمات  ل منطلق مواجهة 
ّ
الذي �ش� اإللك��و�ّي  الّتعليم  بأسباب  يأخذ 

الب عن ُ�عد، بل يكفل لنا ما �سّ�ى بالّتعليم املعّزز 
ّ
م إ�� الط

ّ
اليوم ال يقتصر ع�� إيصال املعرفة من املعل

�أخذ املدرسة إ�� الواقع كما أسلفنا �� الفصول الّسابقة.  بالواقع االف��ا��ّي الذي ينقل الواقع إ�� املدرسة و 

دون  املستقبل  إ��  تخطو  أن  اليوم  للمدرسة  يمكن  وال  ال��بية،   �� الزب  ضر�ة  أصبح  االصطنا�ّ�  فالذ�اء 

ل ثورة صامتة مستمّرة �� مختلف مجاالت ا�حياة والوجود
ّ
 .4مواكبتھ باعتباره �ش�

)، ونقد الّتعليم 226-222ص    صأهمية املدرسة (: ا�حاور التالية  ول�ي يو�ح لنا بالتفصيل قدم لنا 

) صالّتقليدّي  ص  230-226  ص  (من  حضار�ة  ضرورة  بوصفھ  اإللك��و�ّي  والّتعليم   ،(230-  237 ،(

:أّن   مهمة مفادها حقيقة  املؤلف إ��  )، وهنا توصل  250-237ص   صو�يجابيات الّتعليم اإللك��و�ّي ومزاياه (

يتطور  �� بحر   "العالم  أن غرق  �عد  الذ�اء االصطنا�ّ�  أمواج  إلك��ونيا، و�طوف ع��  رقميا، و�أخذ مداه 
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الثورة الصناعية. �ّل األشياء �غ�ّ�ت، و�ل مظاهر الوجود تبّدلت، ويعيش العالم اليوم �� املاء الدا�� للثورة 

�� الّدرجة ال�ي تؤدي إ�� موت الصناعية، وترتفع حرارتھ تدر�جيا دون أن �شعر ��ا، وس��تفع بخفة ورشاقة إ

العالم القديم، وتبخره، ومن ثم تحّولھ إ�� مومياء أبدية منسّية. فالعالم بمظاهره ا�حضار�ة يتال��ى و�زول، 

 أن يلقي نظرة من حولھ ليالحظ أّن التغ�� الذي اجتاح العالم �� سنوات وصل إ�� حد  
ّ
وما ع�� اإل�سان إال

أحدثت لقد  التصديق.  حدود  ��   يفوق  و�تغلغل  األبواب  يدّق  االصطنا�ّ�  �اء 
ّ

والذ ثور�ة،  نقلة  اإلن��نت 

صال يتغّ�� العالم بقّوة وعزم واقتدار، يتغ�� الناس  
ّ
أعماقنا. و�� ظّل هذا الّزحف ا�جارف لثورة اإلعالم واالت

 واإلكراه، بصورة حتمّية ال خيار لهم ف��
ّ
ا، من أ�سط  ويغّ��ون أنماط حيا��م ووجودهم تحت مطارق القوة

النانو تكنولو�� والطباعة ثالثية األ�عاد وعالم   �� الوجود، مثل  إ�� أك�� األشياء �عقيدا  اآلالت واأللعاب 

؛ وال يمكن ألنظمة الّتعليم ال�ي تزحف باستحياء �� األرضية السفلّية لعالم الذ�اء االصطنا�ّ� 1الرو�وتات

صف الهائلة ال�ي تفّتت الّ�خر، وتنحت �� سراديب الزمان  : "أن تصمد أمام العواوطفھ    كما يقول الدكتور 

تحت   األرض  و��ز  �عر��ا،  العصف  ألّن  نفعها،  يجد��ا  لن  القدامى  بأرض  وااللتصاق  فالزحف  وامل�ان، 

كمائ��ا. ولن �ستطيع الّصمود طو�ال أمام هذا العصف ا�جبار، وقدرها أن تتذّرى �� الفضاء ما لم تركب  

و�اختصار، فإّن مستقبل املدرسة سي�ون بالضرورة اف��اضّيا كما    .2لو مع مدها وجزرها"أمواج التغي��، و�ع

�� عالم اف��ا��ي، وهذا �ع�ي أّن الّتعليم عن �عد سي�ون حقيقة مدوّ�ة �� عالم  وطفھ�علن الدكتور ع��  

�بية والّتعليم. فاملنّصات االف��اضّية تتطّور إ�� مستو�ات مذهلة، والقادم سي�
ّ
ون مدهشا �� مس��ة هذه  ال�

املنصات املعنية بتدم�� ا�حواجز ب�ن ما هو اف��ا��ّي وواق�ّ� �� املدرسة �� املستقبل القر�ب. ومّما ال شك  

فيھ أّن الّتعليم بالواقع االف��ا��ّي املعّزز سي�ون نمطا ذهنّيا وفكرّ�ا حاضرا �� �ل منا�� الّتعليم، وهو ما

اس ع�� الّسيارة بدال من ا�حصان، واعتياد الناس ع�� الطائرة �� الّسفر، بدال  �شبھ إ�� حّد كب�� اعتياد الن

م كما يذكر ال�اتب إ�� رقمية تفاعلية، وست�ون أك�� مرونة، وستتغّ��  3من ا�جمال
ّ
، وستتحّول منا�ج الّتعل

درات واحتياجات  وتتفاعل مع املتغ��ات العاملية، وس��ا�� الفروق الفردّية ب�ن الطالب، وستتكّيف بحسب ق

  �� يواجهها  ال�ي  الّصعو�ات  لتجاوز  وستوجهھ  الّتعلي�ّي،  مستواه  حول  للطالب   
ً
تقييما ر 

ّ
وستوف الب، 

ّ
الط

 وز�ادة �� استخدام تقنية الواقع االف��ا��ّي والواقع املعّزز  
ً
م. و�� املستقبل القر�ب سنشاهد "تطورا

ّ
الّتعل

الب مع املاّدة لتحس�ن و�عز�
ّ
م، وستسمح هذه الّتقنيات بتطو�ر  خالل تفاعل الط

ّ
ز عملية االستيعاب �� الّتعل

وتحليل   الّر�اضّية  والّنمذجة  والكيميائّية  الف��يائّية  العلمية  الّتجارب  إلجراء  تفاعلّية  اف��اضّية  مخت��ات 

 .4و�ظهار النتائج �� صور جرافيكية مباشرة من جهاز ا�حاسب ومن دون ا�حاجة للمخت��ات املدرسية

د الّدكتور ع�� وطفھ �� اوق 
ّ

التعليم العا�� وا�جام�� �� مواجهة الذي وسمھ بـ "  لفصل السا�عد أك

جائحة �ورونا قد صدمت بتأث��ها ا�خط�� أنظمة التعليم العا��، كما هو   تجارب عاملية وعر�ية" بأّن  �ورونا
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طال من  وخلت  أبوا��ا،  ا�جامعات  فأغلقت  األسا��ي،  التعليم  أنظمة   �� أ�شط��ا  ا�حال  و�عطلت  ��ا، 

ع�� خالف    -األ�اديمية �� مختلف أنحاء العالم ألّول مرة �� تار�خ التعليم العا�� وا�جام��. و�انت ا�جامعات  

أك�� قدرة وسرعة ع�� تب�ي التعليم عن ُ�عد �� حالة الطوارئ ملا تتمتع    -املدارس �� املراحل ما قبل ا�جامعية  

إلك��و�ي وترسانات تأهيل  �� هذا ا�جال. ومع ذلك فإّن اإلغالق �ان خاطفا    بھ من  رقمية وخ��ات علمية 

و�ارثيا �� بتأث��ه �� حياة الطالب، و�� مستوى �عليمهم، وامتد تأث��ه الكب�� ليشمل وضعية التقييم ا�جام�� 

أّن   �� جدال  وال  املضيف.  البلد   �� الدولي�ن  للطالب  القانو�ي  والوضع  املؤقت    واالمتحانات  اإلغالق  قرار 

الو�اء أثناء  العامة  ال�حة  �حماية  سريعة  استجابة  جاء  قد  العا��،  التعليم  هذا    .1ملؤسسات  وقع  وقد 

اإلغالق بداية، �� مؤسسات التعليم العا�� �� الص�ن موطن الو�اء األول، وامتد ليشمل أورو�ا وأمر��ا وآسيا  

ملثال أمرت سلطات الواليات باإلغالق، لكن معظم ا�جامعات  و�فر�قيا. ففي الواليات املتحدة ع�� سبيل ا 

�انت قد أغلقت بالفعل، وال سّيما ا�جامعات العامة وا�خاصة الكب��ة ال�ي أغلقت قبل أسابيع من تدخل 

��    .(UNESCO IESALC, 2020)ا�ح�ومة �عضها  وأصاب  العا��  التعليم  بمؤسسات  الو�اء  عصف  وقد 

يكن لد��ا استعداد مسّبق، أو خطة طوارئ ملواجهة األزمة. ولم يكن أمام تلك    مقتل، وخاّصة تلك ال�ي لم

ل �� االنتقال إ�� التعليم عن ُ�عد �� حالة الطوارئ. وقد شمل هذا اإلجراء  
ّ
 خيار واحد يتمث

ّ
ا�جامعات إال

العالم  �� العا��  التعليم  إ��  .(UNESCO IESALC, 2020)مختلف مؤسسات  اختبار    وأّدت تجر�ة اإلغالق 

التعليم عن ُ�عد �� حالة الطوارئ، وكشفت أ�عاد   أنظمة التعليم ا�جامعية من حيث قدر��ا ع�� مواكبة 

أظهرت   كما  بي��ا.  وفيما  الدول  مستوى   �� وعموديا،  أفقيا  العا��  التعليم  مؤسسات  ب�ن  الكب��ة  الفجوة 

التجر�ة   "وقسمت  االجتماعية  والفئات  الطبقات  ب�ن  الكب��  �عليميا، التفاوت  «متقدمة»  دول  إ��  العالم 

 �� «التعليم عن ُ�عد» ألّ��ا �عودت منذ  
ً
مال املتقدمة مش�لة

ّ
وأخرى «متخلفة». و�الطبع لم تواجھ دول الش

ر" (مبارك،  
َ

ذك
ُ
عقوٍد ع�� دمج التعليم اإللك��و�ي بنظ��ه التقليدي، ولذا ا�سابت تجر�ة املواجهة بال عوائق ت

عانت ا�جامعات �� الدول الفق��ة والنامية من مشكالت وتحّديات ك��ى تتعلق  ). وع�� خالف ذلك  2020

بقدر��ا ع�� مواكبة التعليم عن �عد، وعدم توفر اإلم�انيات اللوجستية الضرور�ة ملثل هذه املواجهة. و��  

ومنا�جها   اس��اتيجيا��ا  بتغي��  العالم   �� وا�جامعات  العا��  التعليم  مؤسسات  بدأت  األحوال  لتلبية  �ل 

ب  
ّ
ِ�ح الطال

ُ
احتياجات الطالب وموظفي التعليم واملهني�ن. وقامت �عض ا�جامعات بإلغاء إجازات الّر�يع، ون

وع�� الرغم من وجود إم�انية التعليم عن ُ�عد �� حالة الطوارئ،   .2الدوليون بالعودة إ�� بلدا��م األصلية

آخر، �سبب الّنقص �� الب�ى التحتية لتكنولوجيا  فإّن �عض ا�جامعات أوقفت التعلم والتدريس ح�ى إشعار  

الفصول   ب�ن  املواءمة  كيفية  حول  �ساؤالت  هناك  تزال  واملعلم�ن. وال  الطالب  ل�ّل من  زمة 
ّ
الال املعلومات 

ر  
ّ

الدراسية وا�جداول الزمنية األ�اديمية، حيث تم بنجاح تنفيذ �عض ال��امج ع�� اإلن��نت، �� ح�ن �عذ

؛ وقد فرض الطا�ع األم�ي للو�اء ع�� ا�جامعات �� جميع أنحاء العالم أن �عمل ع��  3تنفيذ البعض اآلخر
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البحوث   العاملية ومعاهد  ال�حة  منظمة  والدولية، مثل  واإلقليمية  ا�حلية  املنظمات  مع  ا�جهود  توحيد 

��م من املساهمة  
ّ

�� منع  وا�ح�ومات الوطنية، من أجل تحقيق أفضل االستجابات ال�ي من شأ��ا أن تمك

املشرعون   زال  ما  االنتشار،   �� الو�اء  استمرار  ومع  الطالب،  �علم  استمرار�ة  ضمان  مع  الو�اء،  انتشار 

ومسؤولو التعليم العا�� �عملون مًعا من أجل معا�جة اآلثار القص��ة املدى والطو�لة األجل للو�اء ع�� قطاع  

والبعيدة اآلنّية  التحديات  ملواجهة  وذلك  العا��،  األ�ادي�ي التعليم  والتمو�ل  اإلدارة  مجاالت   �� والسيما   ،

التعلم وفرص  التحتية  �ورونا    .1والبنية  ب�ن  املص��ية  املواجهة  السابقة  الفصول   �� املؤلف  تناول  ول�ن 

ا�حياة   مجال  و��  العام  التعليم  مجال   �� ا�جائحة  ترك��ا  ال�ي  التأث��ات  من  كث��ا  وعا�ج  العام،  والتعليم 

نا نجده �� هذا الفصل ينفرد بمعا�جة قضايا التعليم ا�جام�� والعا�� حول  االجتماعية بصو 
ّ
رة عامة. فإن

 .العالم، واستكشاف أهّم التحديات ال�ي فرضها الف��وس �� منظومة ذلك التعليم

التالية  ا�حاور  لنا  قدم  بالتفصيل  لنا  يو�ح  ( : ول�ي  ا�جام��  التقو�م  )،  265-264ص    صفو��ى 

)،  270-268ص  ص  )، والطالب �� ظل ال�ارثة (268-265ص    ص �� مواجهة ا�جائحة (وأساتذة ا�جامعة  

) ا�جامعية  امل��انيات  (271-270ص    صوأزمة  العل�ي  والبحث  التعليم 272-271ص    ص)،  و��ن   ،(

) ُ�عد  والتعليم عن  (274-272ص    صاإللك��و�ي  الو�اء  ظل   �� ا�جام��  التعليم  - 274ص  ص  )، وجودة 

)، 280-278ص    ص )، وتجارب عاملية (276-275ص    ص رقمية ا�جديدة " الص�ن وأمر��ا ()، والفجوة ال752

) اإلفر�قية  ا�جامعات  (284-283ص    ص وتجر�ة  األزمة  مواجهة   �� العر�ية  وا�جامعات    - 284ص    ص )، 

)، والصعو�ات والتحديات ال�ي واجهت التعليم ا�جام��  292-287ص    ص )، وتجر�ة الدول ا�خليجية (287

)، واستطالع آراء املفكر�ن وا�خ��اء �� جدوى التعليم اإللك��و�ي ��  297-296ص    ص�� ا�خليج (   عن �عد

حقيقة مهمة و�� أنھ ع�� الرغم   وطفھ إ��و�� هذا الفصل توصل الدكتور ع��    .)301-297ص    صا�خليج (

لتعليم عن �عد بوصفهما  معظم مؤسسات التعليم العا�� لم �ستثمر تقليدًيا �� التعليم اإللك��و�ي وا  من أّن 

رك��ت�ن أساسيت�ن �� تجر�ة التعليم ا�جام��، فإّن أزمة �ورونا جاءت لتسرع إيقاع التغي�� القائم ع�� الذ�اء  

االصطنا�� الذي بدأ يحدث �غ��ات جوهر�ة �� بنية التعليم العا�� واس��اتيجياتھ، واستطاعت �ورونا ��  

العا��، وأن تدفع بھ لالنتقال إ�� التعليم اإللك��و�ي بأ�عاده االف��اضية.  الّ��اية أن تدخل حركّية ع�� التعليم  

التعليم   اعتماد  جاه 
ّ
ات  �� ا�خطى   

ّ
تحث انطلقت  ال�ي  العر�قة  ا�جامعات   �� تأث��ا  أك��  املوجة  هذه  و�دت 

ن  ع��  الذكية  الرقمية  بالصورة  األ�اديمية  ا�خ��ات  بلورة  ذلك   �� بما  �املة،  بصورة  �امل  اإللك��و�ي  حو 

جاه الرق�ي �� التعليم �� مختلف  
ّ
د بأّن األزمة ا�حالية ستؤّدي عاجال إ�� �سريع هذا االت

ّ
وشامل. ومن املؤك

ا�جامعات �� العالم، ور�ما ستؤّدي تجارب التعليم عن �عد ال�ي فرضها �ورونا ع�� ا�جامعات واملؤسسات  

تحديث  و���  املستقبلية  التوجهات  �عز�ز  إ��  الثورة    األ�اديمية  معطيات  ع��  وترو�ضھ  ا�جام��،  التعليم 

ع��   سيغدو،  لألزمة،  األجل  قص��ة  �استجابة  بدأ  ما  أّن  لنا  و�بدو  اإللك��و�ي.  التعليم  مجال   �� الرقمية 

 رقمًيا دائًما للتعليم العا��
ً

خذت معظم مؤسسات التعليم العا�� وا�جام�� كما    .2األرجح، تحوال
ّ
  يرى لقد ات

 
 . 326، صنفسه المصدر - 1
 275، صنفسه المصدر - 2



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الّتعليم إاللكـترونّي وتحّدياته في ضوء جائحة كورونا"  ٕاشكالّيات"قراءة في كـتاب  
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ال�اتب إجراءات نموذجية منذ البداية �حماية ال�حة �� ا�حرم ا�جام�� و�� املبا�ي والقاعات. وشملت هذه  

التداب�� تنظيم حمالت إعالمية واسعة لتثقيف الطالب بمخاطر الف��وس، وتقليص حركة التنقل داخل 

وخارجه  ومع  ا�جامعة  ا�حضور�ة.  واالجتماعية  األ�اديمية  للفعاليات  التدر���  باإللغاء  القيام  ثّم  ومن  ا، 

ذلك، فإّن فاعلية هذه التداب�� سرعان ما تجاوز��ا األحداث ال�ي أج��ت مختلف مؤّسسات التعليم العا��  

املت الف��وس  انتشار  �عد  عم��  �ش�ل  لوجھ   
ً
وجها تتّم  ال�ي  األ�شطة  جميع  �عليق  تبّ�ن    .1سارعع��  لقد 

املتقدمة   الدول   �� ا�جامعات  ب�ن  االنتقال  عملية   �� كب��ة  فروق  وجود  الفصل  هذا   �� بوضوح  للمؤلف 

أّن  لنا  �ح 
ّ
الفق��ة، وات �� الدول  �� ا�جامعات    تكنولوجيا و��ن ا�جامعات  التعليم اإللك��و�ي  إ��  االنتقال 

د الوطأة �� جامعات الدول الفق��ة. وقد الحظنا أيضا  املتقدمة �ان سلسا وسهال وميسورا، ولكنھ �ان شدي

أّن هذه الفروق كب��ة داخل البلدان، ب�ن ا�جامعات املعروفة وا�جامعات الناشئة ال�ي �عا�ي من صعو�ات  

 . 2مادية ولوجستية ومن نقص �� ا�خ��ات واملهارات

م العا�� وا�جام�� �� ظل أزمة مستقبل التعلي "عنوان  الوارد تحتلفصل الثامن  أّما بالنسبة إ�� ا 

الدكتور ع��    فيھ  ذهبفي  ،"كورونا لم يكن طفرة عابرة فرض��ا  إ��    وطفھاملؤلف  اإللك��و�ي  الّتعليم  أن 

ظروف األزمة الّتاجّية ا�خانقة، ولم يكن صرخة عابرة �� ظلمة ليل ساكن. فالّتعليم اإللك��و�ي �عّ�� عن  

ة الرا�عة ا�جّبارة ال�ي تجتاح معالم ا�حضارة اإل�سانية املعاصرة. فمنذ  تطّور ذروّي ملعطيات الثورة الصناعيّ 

�
ّ

ر و�نمو و�زدهر �� عمق املؤسسات العلمية واملدرسّية، وقد تج�
ّ

زمن �عيد �ان الّتعليم اإللك��و�ي يتجذ

امل  �� متجّسدا  بقوة  نفسھ  وفرض  واالف��اضية،  اإللك��ونية  ا�جامعات  �شوء   �� ا�حقيقّي  قّرراتتطّوره 

ل هذا  
ّ
ا�جامعية واملدرسّية بصورة عاّمة، وفق أصول ومنا�ج وفلسفات تر�و�ة ضار�ة ا�جذور. وقد �ش�

أنحاء   مختلف   �� واملدارس  ا�جامعات  أروقة   �� وذلك  مهيبة،  جامعية  ومقّررات  وفروع  أقسام   �� التعليم 

عالمة ع�� درجة تطّورها وتقّدمها،   العالم. و�انت ا�جامعات تنحو إ�� �عميم هذا التعليم ا�خالق وتّتخذه 

فانتقل التعليم داخل القاعات من الّسبورة السوداء إ�� السبورة اإللك��ونية البيضاء، وأصبح استخدام  

وحية ا�حمولة واملواقع ال�خصية والتعليمّية جزءا ال  
ّ
اإلن��نت ووسائل الّتواصل االجتما�� والهواتف الل

و  ال��بو�ة  الثقافة  من  ف��ة ع�� مشاهدة  يتجّزأ  منذ  واعتدنا  ا�جامعية.  واملؤّسسات  املدارس   �� الّتعليمية 

�شغف   ا�حاضرات   �� ويستخدمو��ا  وذهابا،  جيئة  ا�حواسيب  يحملون  وهم  م�ن 
ّ
واملعل ا�جامعة  أساتذة 

ھ ع�� أّن 
ّ
  التعليم اإللك��و�ي لم يكن صرخة عابرة �� واد أصّم، بل بات  واهتمام وفعالية. و�دّل هذا �ل

ً
جزءا

ة إدار�ة مثل أقسام التعليم
ّ
� تارة �� حل

ّ
 �� منا�جنا وأسلوب حياتنا العلمية وعملنا األ�ادي�ّي، و�تج�

ً
صميميا

ة علمية بوصفھ مقّررا يدّرس �� ا�جامعات ويعّمم  
ّ
اإللك��و�ي �� ا�جامعات والوزارات واملدارس، وتارة �� حل

د يطالبون  زالوا،  وما  �انوا  الذي  الطالب  العلمية  ع��  حيا��م   �� الّتعليم  هذا  أدوات  باستخدام  ائما 

ولو لم يكن األمر ع�� هذا النحو ملا استطاع ا�جتمع اإل�سا�ّي أن يواجھ أزمة اإلغالق املدر��ّي    ،3واملعرفية
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ّ
��ذا الّزخم ا�حضاري الذي انتقل با�جتمع ال��بوي مباشرة إ�� التعليم عن �عد، ول�ان ا�جتمع ال��بوي �غط

ينبض  األث��  ع��  تواصل  اشات، وال 
ّ

الش تومضها  استنارة  فيھ وال  ضوء  حيث ال  عميق،  �� سبات شتوّي 

إل�سا�ي �ان ع�� استعداد كب�� ملواجهة  وما ير�د املؤلف قولھ �� هذا الّسياق، هو أّن ا�جتمع ا   .1با�حياة

هذا اإلغالق الرهيب، و�ان ع�� موعد مع هذه الّتجر�ة النادرة �� تار�خ التعليم �� ا�جتمع اإل�سا�ي. فالعالم  

والرقم   واإلشارة  والّضوء  الرمز  ع��  أدواتھ  وهيأ  نفسھ  استحضر  قد  �ان  �ورونا  قبل  فيھ  �عيش  الذي 

خ  ا�خوارزمي والومض اإللك��و 
ّ

�ي لهذه املواجهة وغ��ها من الّصدمات ا�حتملة مع مستقبل غامض ومفخ

 . 2باملفاجآت ا�خفّية ع�� دروب ا�حضارة اإل�سانية

�� مقدمة هذا الفصل هو: كيف سي�ون  وطفھ  والسؤال الرئي�ىي الذي يتبادر إ�� ذهان الدكتور ع��  

�ورونا؟ هل سي�ون التعليم إلك��ونيا عن �عد؟ حال التعليم، والسيما التعليم العا�� وا�جام�� فيما �عد  

هل سي�ون نوعا من التعليم املدمج ب�ن التعليم اإللك��و�ي والتعليم التقليدي؟ كيف سي�ون حال املنا�ج  

م والوسائل والفلسفات والوظائف األساسّية لهذا الّتعليم؟ 
ّ
 ومستوى تأهيل املعل

حنا إل��او�جيبنا املؤلف قائال: وهنا يجب علينا أن نن 
ّ
الّتعليم القادم    و�� أّن   ،طلق من بداهة حضار�ة �

�ان قبل �ورونا، وسي�ون �عدها اف��اضيا رقميا، �عتمد ع�� الذ�اء االصطنا��. ويعود الّسبب �� ذلك إ��  

أنماط    �� شامل  �غي��  من  عليھ  تنطوي  وما  الرا�عة،  الصناعية  الثورة  فضاء   �� ا�حادث  التطور  طبيعة 

مة أخرى مفادها أّن �ورونا سّرع �� عملية التطّور املستقب�� للتعليم الوجود وا�
ّ
حياة. وسننطلق من مسل

ل ضر�ة مهماز قو�ة زعزعت الّتعليم الّتقليدي وأر�كت رّواده، وهيأتھ لنقلة جديدة نحو  
ّ
اإللك��و�ي، وش�

ر من التعليم القائم ع��  التعليم اإللك��و�ي بصيغتيھ البعدية وا�حضور�ة، ودفعت اإل�سانية إ�� نمط آخ

�اء االجتما�� واالصطنا��  
ّ

الثورة الرقمية الهائلة �� زمن الثورة الصناعية الرا�عة ال�ي تر�سم ع�� صورة الذ

 .3ا�خارق 

هل سي�ون التعليم إلك��ونيا فيما �عد �ورونا؟   :كما يناقش املؤلف �� هذا الفصل عدة محاور م��ا

(317-316  ص  ص( التقليدي  التعليم عن �عد والتعليم  ب�ن أنصار  )، 321-317ص    ص)، وحوار إش�ا�� 

)،  329-325ص    ص )، وزراعة املواهب اإلبداعية (325-321ص    ص واملنا�ج املستقبلية فيما �عد �ورونا (

) إ��  ؤلف  )، وهنا يتوصل امل331-329ص    صواملنافسة األ�اديمية: الشر�ات اإللك��ونية ضد ا�جامعات 

أّن  و��  هامة  اإللك��ونية  حقيقة  صورتھ  إ��  الّنقل  ع��  القائمة  هيئتھ  من  �عد  عن  التعليم  تطّور   "  :

 �� سياق تكنولو�� واجتما�ّ� واقتصادّي محّدد، ويعّد هذا االنتقال من  
ّ
النموذجّية ال يمكن أن يحدث إال

يواجھ كب�ً�ا  تحّدًيا  النموذجية  الصورة  إ��  البسيطة  العالم.    الّصورة  أنحاء  �� مختلف  التعليمية  األنظمة 

وهذا �ع�ي أيضا أّن االنتقال من نموذج التعلم التقليدّي إ�� نموذج التعلم اإللك��و�ي عن �عد ليس مهّمة  

�عض   قامت  السياق،  هذا  و��  فعالة.  اس��اتيجية  ممارسات  ع��  تنطوي  معّقدة  مهّمة   �� بل  �سيطة 
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 محمود محمد علي   . د.  ا
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بمحاوال  األزمة  ظل   �� اإللك��ونية،  ا�جامعات  هيئتھ  إ��  التقليدية  صورتھ  من  بالتعليم  لالنتقال  جاّدة  ت 

زت ع�� ن�ج الّتعلم املدمج، وعّززت فرص الّتفاعل ا�حقيقية  
ّ

فأدخلت منظومة من الّتغي��ات التدر�جّية، ورك

فت عددا من املن�جيات والتقانات املتجّددة. وقد أدر 
ّ
كت ا�جامعات  ب�ن الطالب واملعلم�ن ع�� اإلن��نت، ووظ

الرائدة عاملًيا أخ�ً�ا ضرورة االستعداد للمستقبل، و�دأت تدرس كيفّية تقديم التعليم والّتدر�ب العا�� من  

خالل اإلن��نت، مع الّنظر إ�� جدوى االستثمار �� الواقع االف��ا��ي والواقع املعّزز و�تاحتھ للطالب �� جميع  

م أنحاء العالم. ومع أهّمية هذه املبادرات،  
ّ
فإّن معظم ا�جامعات لم تبدأ �عد أي عملية للتكّيف مع التعل

عددا كب��ا من ا�جامعات والسيما �� البلدان الفق��ة ليس    عن �عد بصورتھ النموذجّية، ومما يؤسف لھ أّن 

يات  لد��ا بنية تحتية أو موارد كب��ة لتأصيل هذا التعليم القائم ع�� أر�� إنجازات الثورة �� ميدان اإللك��ون

ھ يمكن    .1وال��مجيات الرقمية املتقدمة �� مجال التعلم عن �عد"
ّ
ويستطرد املؤلف فيقول: " �عد هذا �ل

تضع   وعندما  املستو�ات،  أفضل   �� �عد  عن  الّنموذ��  م 
ّ
بالتعل تقوم  متقّدمة  جامعات  هناك  إّن  القول 

ا أك�� قّوة للتأّهب لل�وارث �� املستقبل، فإّ��ا ست�و 
ً
ن قادرة ع�� تحس�ن قدرا��ا و�م�انا��ا  ا�جامعات خطط

تھ املتطّورة ع�� صورة الّتعليم املعّزز بالواقع  
ّ
الرقمية، وصوال إ�� تحقيق أر�� مستو�ات هذا التعليم �� حل

 . 2االف��ا��ي والنانو تكنولو��

التاسع  و��    بـالفصل  أزمة كورونا" املوسوم  �عد  العام فيما  عليم 
ّ
الت ر ع��  الدكتو يرى    ، "مستقبل 

ما زال �ورونا حّ�ى الّساعة يمعن �� االنتشار والّتدم��، وما زال يضرب أر�ان ال�وكب، وي�حق  أّن    وطفھ

ل عيشهم، 
ّ
ل ا�حياة �� مختلف مظاهرها، و���ك الناس �� حالة من الهلع واليأس، فيعط

ّ
اقتصاده، ويعط

س من أخطر الف��وسات ال�ي ضر�ت  و�دّمر أرزاقهم، ويغلق مدارسهم ومؤّسسا��م. وقد ي�ون هذا الف��و 

 وأصعب وقعا. ومع ذلك، ال مفّر  
ً
ا�جتمعات اإل�سانية �� التار�خ، ومع ذلك سي�ون القادم رّ�ما أشد هوال

وقد ال    .3من أن نتفاءل خ��ا، وأن نصّر ع�� تفاؤلنا، ففي �ل سواد بياض، و�� ثنايا �ل �ارثة �عض األمل"

إذ انخفض مستوى التلّوث البيئي   ،ض اآلثار اإليجابّية �� مجال البيئةحظ املؤلف ع�� سبيل املثال، �ع

الّناجم عن عوادم الطائرات واملصا�ع، وازداد اهتمام العلماء والّسياسي�ن بقضايا العلوم ا�حياتية والبيئة،  

مات الّدولية الّ�ّحية والبيئّية،
ّ
وزاد اإلنفاق    وتراجعت الواليات املتحدة األمر�كية عن ا��حا��ا من املنظ

وظهرت   اإللك��و�ّي،  صال 
ّ
االت وسائل  وتطّورت  الوراثّية،  والهندسة  الطّب  مجال   �� العلمّية  البحوث  ع�� 

صناعات جديدة متخّصصة �� مجال األو�ئة. وال يمكن أن نح��ي اإليجابّيات ال�ي ت��تب ع�� هذا الو�اء،  

أهّمها ع�� اإلطالق   ��-لكن  يبدو  لعال  -كما  التأّهب  إ�سانية  هو  والّتحض�� ملواجهات  القادمة،  ال�وارث  م 

إجماع ب�ن العلماء ع�� أّن العالم سيتغّ�� �عد    ،�� نظر املؤلفهناك،  و   ،4متجّددة مع الف��وسات واألو�ئة

هذه   ملثل  لالستجابة  ومرون��ا  وجاهزّ���ا  ا�ح�ومات  قدرة  ملدى  اختبارا  جاء  "�ورونا  وأّن  �ورونا،  جائحة 
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ل "الّتعليم أحد أهم القطاعات  
ّ
األزمات، كما يقول سعيد الظاهري". وضمن هذا الّسياق ا�حضارّي �ش�

كب�  
ً
�غّ��ا شهدت  �عرف  ال�ي  ما  أو  �عد  عن  الّتعليم  لنمط  االنتقال   �� سّرعت  ال�ي  ا�جائحة  هذه  خالل   

ً
�ا

بالّتعليم االف��ا��ي، �استجابة ضرور�ة الستمرار العملية الّتعليمية خالل هذه األزمة. الّتغي�� لن يقتصر  

، لقد "غّ��ت  
ً
جائحة �ورونا  ع�� الّتعليم عن �عد لكن سيطال نموذج وش�ل العملية التدريسية مستقبال

م ملالي�ن الطالب حول العالم، وأصبح املالي�ن من الطالب �ستعملون الهواتف الذكية  
ّ
طرائق الّتعليم والتعل

هذه أّن   �� شّك  وال  الّتلفز�ون.  ع��   
ً
مباشرة  

ّ
بث

ُ
ت ال�ي  الدروس  وَ�حضرون  م 

ّ
للتعل التفاعلّية  والّتطبيقات 

ام املز�د من االبت�ارات"، ومع "االنتشار الواسع لتقنيات ا�جيل  ا�حلول ا�جديدة �� الّتعليم ستفتح ا�جال أم

م ا�جديدة الّتعليم  
ّ
ن الطالب من التعلم �� �ل م�ان و�� أي وقت، وستدعم أنماط التعل

ّ
ا�خامس سيتمك

ن الشرا�ات ب�ن القطاع�ن  ِ
ّ

الّتقليدّي �� الصفوف، مما يز�د من مهارات الطالب وانفتاح أذها��م. وستمك

مختلفة  العام   �� مجاالت  واملؤسسات  الشر�ات  و��ن  الص�ن-وا�خاص   �� حصل  ع��    -كما  ا�حصول  من 

 والّتعليم من �عد معتمدة ع�� التقانات الّ�حابية، وتوف�� بنية تحتية متطّورة للتعليم تديرها  
ّ

منّصات للبث

�بية والّتعليم العا�� ووزارة االتصاالت
ّ
 .1وزارات ال�

-344ص    صحتمية التطور (: بالتفصيل قدم لنا ا�حاور التالية  وطفھ  ع��  ول�ي يو�ح لنا الدكتور 

)،357-353ص    صاملدرسة (  إ��)، وسينار�وهات العودة  253-348ص    ص)، وسينار�وهات متوقعة (483

املؤلف   توصل  حقيقةوقد  أّن   إ��  و��  األخ��ة،  مهمة،  ال�ارثة  األرجح،  ع��  ت�ون،  لن  �ورونا  جائحة   "  :

قد ي�ون متخما باألزمات وحافال بال�وارث وا�جائحات ال�ي تنتظر اإل�سانّية ع�� الدروب ومفارق  فاملستقبل  

الطرق. و�جب علينا أن ننظر إ�� هذه ا�جائحة بوصفها اختبارا قاسيا ودرسا مفيدا �ستفاد منھ �� مواجهة  

ل ضر�ة قاسية ��دف  �و   الّتحّديات ا�حضار�ة املقبلة. و�مكننا القول، �� هذا السياق، كذلك، إّن 
ّ
رونا �ش�

إ�� إيقاظ اإل�سانية من سبا��ا ا�حضارّي الطو�ل، تنب��ا لها ملا يمكن أن يجتاحها من مصائب وو�الت ��  

األزمنة القادمة. فاألزمة ال�ورونية صادمة، و�� ع�� درجة كب��ة من ا�خطورة واألهمية، ولكّ��ا ليست، ��  

ا�حضار�ة الك��ى ال�ي تتمثل �� أزمة انتقال ا�جتمع اإل�سا�ي إ�� حضارة  ��اية األمر، سوى �عب�� عن األزمة 

ا�جتمع   تطّور  من  العليا  للمرحلة  وصفھ   �� توفلر  آفل�ن  �ستخدمھ  الذي  املفهوم  وهو  الرا�عة،  املوجة 

ع�� قوالب  اإل�سا�ي، فالثورة الصناعّية الرا�عة تدّق األبواب، وتنذر بأزمات كث��ة �امنة �� تطويع اإل�سانية  

�اء االصطنا�ّ� ا�خارق. ول�ن �ان ا�جتمع اإل�سا�ي اليوم يواجھ أزمة �ورونا،  
ّ

لة �� الذ
ّ
الّتطّور ا�جديدة املتمث

فإّن هذه املواجهة تتّم �� خضّم التحول العظيم للثورة الصناعية الك��ى ا�جبارة ال�ي �عتمد الثورة الّرقمّية  

و  �� �ل ميدان وحقل وقطاع  أثوا��ا  املا�عدية  تخلع  اليوم  ا�حياة والوجود، فاإل�سانية  جانب من جوانب 

ة حضار�ة جديدة مختلفة  
ّ
ها تحت وقع االه��ازات الك��ى للثورة الصناعية الّرقمّية، وترتدي حل

ّ
القديمة �ل

ّيماتماما عّما ألفتھ وعهدتھ �� املا��ي. وهنا يأ�ي الو�اء كضر�ة مهماز لتسرع أحصنة التقّدم ا�حضاري، والس

�� مجال ال��يبة والّتعليم، و�أّن هذا الو�اء قد ولد خصيصا ليقدم دفعة حيو�ة للتعليم صوب دروب تقّدمھ  

�بية من أو�ارها  
ّ
وتطوره املنشود تحت ضغط الثورة الصناعية الرا�عة وتمّوجا��ا. �عم، جاء �ورونا ليخرج ال�
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ل �� الذ�ا
ّ
ورة  الّتقليدّية، و�دفع ��ا إ�� فضاء جديد يتمث

ّ
ل ا�حّرك ا�جبار للث

ّ
ء اإللك��و�ّي ا�خارق الذي �ش�

 .1الصناعية الرا�عة

أورو�ا أنحاء  جميع   �� واملعلمون  والطالب  اآلباء  بدأ  العتيد  �ورونا  تأث��  املؤلف  ،وتحت  يقول  ،كما 

ا بامتياز.  فون مع الوضعية ا�جديدة للتعليم عن �عد الذي ينحو إ�� أن ي�ون �عليما إلك��ونيا نموذجي يتكيّ 

استخدام   مع  التكيف  يتطلب  لن  األمر  هذا  فإن  جديد،  من  أبوا��ا  فتح  إعادة   �� املدارس  تبدأ  وعندما 

التكنولوجيا فحسب، بل سيتطلب كذلك تطو�ر هذه التكنولوجيا الّتعليمية و�عداد ا�حتو�ات اإللك��ونّية  

ّيفة مع متطلبات الثورة الّرقمّية �� مختلف  وال�ّ�سانات الّرقمّية ضمن قوالب تر�و�ة جديدة ومتطّورة ومتك

مجاالت ا�حياة اإل�سانية. وع�� الّرغم من أّن إغالق املدارس �سّبب �� البداية �� حدوث اضطرابات تر�و�ة  

ال��بوي العملية   �� واالبت�ار  اإلبداع  منا��  مختلف  لتطور  قوّ�ا  دافعا  ل 
ّ
ش� قد  األمر  هذا  فإّن  واسعة، 

هذه التوجهات االبت�ار�ة مسارها نحو األفضل مع حركة الّزمن وتقّدمھ املستمّر. وهناك    والّتعليمية. وتأخذ

م االبت�ار والرقمنة
ّ
.2دالئل �ش�� إ�� أّن األزمة رّ�ما ي�ون لها تأث�� دائم ع�� مسار �عل

العاشر واألخ��   العنوان اآل�ي:أما الفصل  ف 
ّ
لھ املؤل تخّ��  تؤديهل س :كورونا: دروس وع�� "الذي 

امل�اشفة البيداغوجية للدروس ال��بو�ة املستفادة  ع��  ��كز  فالصدمة ال�ورونية إ�� يقظة ال��بية العر�ية؟،  

ا�جينيّ  الشيفرة  أن �ستكشف  ل�ورنا، حيث علينا  الف��وسية  ا�جائحة  الذي فرضھ  من معا�شة  للتأث��  ة 

�ا �� هذا التفاعل املر�ب وا�خط�� ب�ن �ورونا  الف��وس �� ا�جال ال��بوي والتعلي�ي. وتأخذ هذه الشيفرة هو��

  �� املتداخلة  الدائر�ة  املتغ��ات  هذه  ب�ن  الفصل  يمكن  ال  إذ  واملستقبل،  والتكنولوجيا  والتعليم  والفقر 

تفاعلها وتأث��ها. ومهما يكن فإن اجتماع الفقر و�ورونا واالستغراق �� املا��ي ضمن ا�شوداتھ التقليدية  

حضارة التكنولوجية الذكية للعصر، يجعل من وقع ال�ارثة مهوال ومدمرا وخط��ا �� املتخلفة عن ركب ا�

وقع �ورونا وتأث��ه    مختلف ا�جاالت، والسيما �� ا�جال ال��بوي والتعلي�ي. لقد بينت التجر�ة ال�ارثية أّن 

امليسورة، و�� املناطق    وطأة وثقال �� البلدان املتقدمة، ولدى الطبقات االجتماعية الغنية   ال��بوي �ان أقّل 

�ان وقعھ مخيفا رهيبا �� البلدان الفق��ة، و�� واقع    ، ال�ي تت�اثف ف��ا ا�حضارة الرقمية. وع�� خالف ذلك

 
ّ
ة دروس تر�و�ة كث��ة  ثمّ   أّن   الطبقات االجتماعية املهيضة، و�� املناطق ال�ي تت�اثف ف��ا األمية ا�حضار�ة. إال

االعتبار من صلب التجر�ة املّرة واملأساو�ة ال�ي عشناها و�عا�شنا معها خالل العام  يمكن لنا أن نأخذها �ع�ن  

 .3املا��ي و�داية هذا العام الدرا��ي

، و�لغت حدود هذه  لقد أدت ا�جائحة إ�� فرض �غ��ات جوهر�ة �� مشهد التعليم وال��بية �� العالم

لقد صدم    ،التوقعات والسينار�وهات ا�حتملة  �ّل إ�� ما هو أ�عد من  وطفھ  التغ��ات كما يؤكد الدكتور ع��  

الكث�� من   أمام  والوجودية، ووضعهم  ا�حياتية  القضايا  بكث�� من  اهتمامهم  وأيقظ  الناس  الف��وس و�� 

الكب��ة، واستطاع   إ�� مواجهات صعبة ومعقدة مع منظومة من املشكالت  التحديات املعرفية، ودفع ��م 
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ا صدارة  إ��  كث��ة  بأمور  ا�جتمع  يدفع   �� الفاعلة  الدولية  املنظمات  أولو�ات عمل  و���  ا�ح�ومي  الهتمام 

اإل�سانية. وقد ر�خ أهمية النظر إ�� ال��بية بوصفها رافعة التنمية والتنمية املستدامة واملنطلق إ�� مسارات  

 .1ال��ضة ا�حضار�ة للثورة الصناعية الرا�عة

�� هذا الفصل    إ��  وقد أشار املؤلف 
ّ

�عد كورونا سيكون مختلفاالنظ  أن التعلي�ي ما  ا عنجًد   ام 

 أّن 
ً
التعليم املستقب��    التعليم التقليدي الذي ألفناه وعرفناه ع�� عقود عديدة من الزمن، ومن املؤكد أيضا

أّن  أيضا  املؤكد  ومن  كب��،  حّد  إ��  مختلفة  جديدة  مالمح  بناء    سيكتسب  ع��  حافزا  ست�ون  ا�جائحة 

ل جديدة  ومبادئ  اس��اتيجيات  وقيم  وفلسفات  أهداف  ع��  �شتمل  اس��اتيجيات  و��  اإللك��و�ي،  لتعلم 

 .2وأهداف جديدة مستجدة

�ستطيع أن نتعلم الدرس الذي يفيض    ومن صلب التجارب ال�ي استعرض املؤلف �عضا من خالصا��ا

)، وتطو�ر  373-372ص  صباملعا�ي ذات الداللة االس��اتيجية. وم��ا: تثو�ر التعليم �� زمن الثورة الرقمية ( 

- 375ص  ص  )، وأهمية املدرسة ( 375-374ص    ص)، وأهمية األسرة ( 374-373ص    صاملنا�ج الدراسية (

763 ) واملدرسة  األسرة  ب�ن  والتعاون  (377- 276ص    ص)،  التكنولو��  واالستعداد  -377ص    ص)، 

783) اإللك��و�ي  ا�حتوي  و 379-378ص    ص)،وجاهز�ة  اإللك��ونية  والثقافة   ،() - 370ص    صالرقمية 

- 281ص    ص)، ومهارات جديدة قبل الشهادات (381-280ص    ص )، والتخطيط ال��بوي للمستقبل (803

العل�ي (ص  822 البحث  (383)، وأهمية  (383-382ص    ص )، واالبت�ار  الدو��  - 383ص    ص)، والتعاون 

)، وقد توصل �� هذا  387-284ص    ص إ�� يقظة ال��بية العر�ية (  )، وهل ستؤدي الصدمة ال�ورونية384

حقيقة مهمة، و��: " �ورونا جاءت بالدروس والع�� ال�ي ال يمكن لنا أن ننكر جدواها وتأث��ها ��   إ��الفصل 

غيضا من فيض، فالدروس ال�ي �علمها البشر خالل    إالحياتنا ووجودنا. وما قدمناه حول دروس �ورونا ليس  

يةالتجر�ة املأسو�ة تفوق قدرتنا ع�� اإلحاطة وا�حصر. فالدروس �� ال��بية كث��ة جدا و�� ال تقل أهمّ هذه  

�ورنا قد    ع��ا �� االقتصاد وا�حياة اإل�سانية برم��ا بأد�ى تفاصيلها وأك��ها �عقيدا، وقد ال نبالغ إذا قلنا بأّن 

و امليادين  مختلف   �� والتصورات  املفاهيم   �� ثورة  ��  أحدث  اإل�سا�ي  والفكر  ا�حياة  أوجھ  مختلف   ��

ما �عد �ورونا لن ي�ون    ر املفكرون عبارة إّن يكرّ   ،الفلسفة وعلم االجتماع وال��بية والفن واألدب. ومن هنا 

 
ّ
ة نحو املستقبلاألحوال دفعة قو�ّ   ل مرحلة فاصلة �� تار�خ اإل�سانية وهو �� �ّل كما قبلها. ف�ورونا �ش�

اه املؤلف هو أن �عمل الدول  ما تمنّ   و�ّل   .3لصناعية الرا�عة والذ�اء االصطنا�� ا�خارق نحو زمن الثورة ا

العر�ية بأنظم��ا ال��بو�ة ع�� االستفادة من معطيات هذه املرحلة والدروس الكب��ة ال�ي علمنا إياها �ورنا  

ال��بو�ة لت�حق �عصر الثورة  القاتل. فنحن اليوم ع�� مف��ق طرق ونأمل أن تقوم مجتمعاتنا بتطو�ر أنظم��ا  

 .4الصناعية وثوراتھ الرقمية الالمتناهية �� دائر�ي الزمان وامل�ان
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ّ

وثقافة واسعة، وفكر مستن��، وتحليل    اخرة،ز هذه الدراسة، بما حملتھ من موضوعات    ختاما، فإن

التعليمية  األنظمة   �� وتأث��ها  �ورونا  أزمة  حول  موضوعية  إجابات  قدمت  علمية،  ومن�جية  عميق، 

 
ّ

رك كما  الذي  وال��بو�ة،  األمر  �عد،  عن  اإللك��و�ي  والتعليم  ا�جائحة  ب�ن  العالقة  محوري ع��  �ش�ل  زت 

ھ  ا�حتميّ استنفر ال�اتب �� أن يخوض عمار البحث ��  
ّ
ات ال�ي فرض��ا ا�جائحة ع�� التعليم اإللك��و�ي، وحث

تمكنھ  ع��  عالوة    ،ع�� التفاعل ا�حضاري مع معطيات الثورة الصناعية الرا�عة ومنجزا��ا الرقمية الهائلة

التعليم   ب�ن  ا�جدلية  العالقة  هذه  لطبيعية  العميق  الّتحليل  ع��  قائمة  بانورامية  صورة  يقدم  أن  من 

و�ي وا�جائحة والثورة الصناعية الرا�عة.. و�عد فصول مضنية من ال��حال �� تضاريس �ورونا املث��ة  اإللك��

، وجدنا املؤلف يتساءل عن مص�� األنظمة ال��بو�ة العر�ية ضمن معادلة األزمة  1ل�جدل تر�و�ا واجتماعيا

للف�� الصدمة ا�حيو�ة  ال�ي اجتاحت مختلف  والصدمة، و�ج��ح �ساؤلھ ماهيتھ اإلش�الية من عمق  وس 

مشاهد ا�حياة اإل�سانية ومظاهرها االجتماعية، والسيما �� املشهد ال��بوي الذي شهد اه��ازا كب��ا تحت  

الذي   الذ�اء االصطنا��  إ�� فضاء  ال��بوي  التحول  �� ص��ورة  أن ��جل  لها  ال�ي قدر  الصدمة  تأث�� هذه 

للتطور  ا�حتمية  القوان�ن  بقوة  نفسھ  شّد كم  .2يفرض  الصعبة  ا  الهضاب   �� مس��تھ  خالل  املؤلف  د 

واملن�لقات ا�خطرة لتأث�� �ورونا، ع�� أّن هذه الّصدمة قد لعبت دور املوقظ املنّبھ ع�� ضرورة االنخراط �� 

امل الذي �عيشھ العالم العر�ي. وواجهتنا حقائق  
ّ

ف الش
ّ
الثورة ا�حضار�ة الرقمية، واإلعراض عن واقع التخل

صادمة   وال��بوّي جديدة  االجتما��  اإلصالح  ا��  امل�ّحة  با�حاجة  كما  .3تتعلق  �ورونا  لنا  لقد كشف  يرى .. 

ال��بوي مفهوم قاصر ما لم يرتبط باإلصالح االجتما�� الشامل، وأّن أّي إصالح   وطفھ اإلصالحالدكتور ع�� 

تر�وي سيبوء حتما بالفشل ما لم يرتبط فعليا بمشروع اجتما�ّ� اقتصادّي حضارّي شامل. وقد عرفنا اآلن  

�بوّ�ة ال�ي لم ترتبط جوهر�ا وعمليا باإل 
ّ
صالح االجتما��ملاذا أخفقت، وستخفق، �ّل املشاريع اإلصالحية ال�

امل
ّ

 .4الش

، بفضل الصدمة، �� هذا االرتباط املص��ي  وطفھوالّنقطة األك�� أهمّية ال�ي وقف عل��ا الدكتور ع��  

ب�ن ال��بية واالقتصاد وحركة الّتطّور املعاصرة ال�ي تنتشر بال حدود ع�� صورة ثورات علمّية رقمّية سي��انّية  

قة �� إطارْي الزمان وامل�ان
ّ
 5متدف

ّ
ال��بية ال�ي ال تتحّرك �� هذا الفضاء سُيحكم عل��ا    �ح للمؤلف أّن ، وات

ال��بية،   إذا أرادت  الّرا�عة مص�� حت�ّي  الصناعية  للثورة  بالفشل واالندثار، فالعمل ع�� مواكبة املدرسة 

ة �� ال��بية والّتعليمومن ورا��ا ا�جتمع، االستمرار �� الوجود وظيفّيا وحضارّ�ا. وهذا األمر يؤّسس لن�عة ثور�ّ 

يات
ّ
،6تقوم ع�� تحر�ر املدرسة من براثن املمارسات التقليدّية املتآ�لة وامل��الكة �� مختلف األ�عاد والتجل
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واملستقبل   ماضيا  بوصفها  املدرسة  ب�ن  ا�جديد،  والعصر  املدرسة  ب�ن  القائم  ا�جمود  كسر  �ع�ي  وهذا 

لذي �عيش فيھ بال حدود وال قيود. �ّل هذا وغ�ُ�ه �ع�ي أّن الثورة  بوصفھ ثورة علمية رقمية �ستنفر العالم ا

مدرسة العر�ية  فاملدرسة  والّتأخ��.  الّ��اون  يقبل  ال  م�ّحا  وجوديا  مطلبا  أصبحت  والّتعليمّية  �بوّ�ة 
ّ
ال�

العصر    تقليدّية، �عيش ع�� قيم املا��ي ورؤاه وتصّوراتھ، وال يمك��ا، بحال��ا الراهنة، أن تن�جم مع مقاصد

ب ثورة إبيستيمولوجية �� قطا��  
ّ
ورة الرقمّية الصناعّية �� هذا العصر تتطل

ّ
وثورتھ الّرقمية، ذلك أّن الث

جاه فإّن العواقب ست�ون وخيمة  
ّ
�بية واالقتصاد، بل �� ا�حياة برّم��ا. وما لم تتحّرك املدرسة �� هذا االت

ّ
ال�

�بية أن تظّل  ع�� األجيال، وضر�ب��ا ال تحتمل ع�� مستقبل األ 
ّ
طفال والناشئة. فالعالم يتغّ��، وال يمكن لل�

 .1�� أبراجها العاجية �� حالة انفصال عن حركة الّتار�خ وا�حضارة

�عيش    ،�� نظر املؤلف  ،فالعالم  �عم لقد نّ��نا كورونا إ�� ما يجري �� العالم من إنجازات عظيمة مهولة

الذي  املعلوماتية  مجتمع   �� عقود  عدة  ��    منذ  األك��  الدور  صاالت 
ّ
واالت املعلومات  تكنولوجيا  فيھ  تلعب 

للمعارف. ومع تضاعف املعرفة اإل�سانّية، تحّول   إنتاج كثيف  ھ 
ّ
بأن سم 

ّ
يت عملية اإلنتاج ا�حديث، والذي 

االقتصاد العاملّي إ�� اقتصاد �عتمد ع�� املعرفة العلمية، و�� هذا االقتصاد املعر�ّ� تحّقق املعرفة ا�جزء  

اآلن   نمّر  فنحن  والّتكنولوجيا.  اإلبداع  هو  منازع،  بال  املعرفة،  هذه  ومفتاح  املضافة،  القيمة  من  األك�� 

الّتطبيقّية   العلوم  من  مجموعة  مع  الّتعامل  يتّم  ال  حيث  التق�ي  العلم  بتطّور  عرف 
ُ
� التطّور  من  بمرحلة 

ما يتّم التعامل معها �� مجـال التّ 
ّ
طبيق الّتكنولـو�ّ� الذي يتفاعل مع منجزات  باملفهوم القديم للعلوم، و�ن

دة ع��ا وتطبيقها الّزم�ي ضئيال
ّ
 .2"�ّل العلوم األساسّية، و�جعل الفارق ب�ن املعرفة املتول

بإ�حاح، فيقول: أين نحن اآلن من هذه الثورة؟ وما الذي أنجزناه ح�ى   وطفھوهنا يتساءل الدكتور ع��   

 املتواصلة؟ اليوم �� غمار حرك��ا اإلبداعية 

فيقول: "تفيد الوقائع أن مؤّسساتنا الّتعليمّية ما زالت ح�ى اليوم �عيش   وطفھوهنا يجيبنا الدكتور ع��  

�� عالم املعلومات، �� الوقت الذي �عيش فيھ البلدان املتقّدمة �� عصر املعرفة اإلبداعية، وتبّ�ن �عض  

ا ب�ن  اليوم  الفاصلة  الزمنّية  املسافة  أّن  الّتصنيع  الّدراسات  مجال   �� املتقّدمة  والبلدان  الّنامية  لبلدان 

�بوّ�ة أن
ّ
ھ ال بّد للمجتمعات العر�ية بمؤّسسا��ا ال�

ّ
ورة الرقمية �عيدة املدى واسعة البون. وهذا �ع�ي أن

ّ
والث

�بوّ�ة وا�حضا
ّ
ورة اإلبداعية من خالل مضاعفة ا�جهود ال�

ّ
رّ�ةتخ��ق الزمن الفاصل، وأن تنتقل إ�� مدارج الث

حاق بالعصر وثوراتھ املتقّدمة. وهنا، ومن جديد، يوجد لدينا إحساس عميق بأّن �ورونا قد ضاعف  
ّ

�غية ال�

فالّتعليم اإللك��و�ي، الذي عرفناه كما    ،3قدرة ا�جتمعات الّنامية ع�� االخ��اق والسّيما �� ا�جال ال��بوّي 

القادمة، �ش  السنوات   �� املؤلف، والذي سنعرفھ  ف��ا ع��  يذكر  يتوّجب  ال�ي  ا�حقيقّية  املنّصة  ل فعال 
ّ
�

، وهذا �ع�ي أّن التعليم اإللك��و�ي  4ينطلق �� مساحات العالم الرق�ّي وثوراتھ املعرفّية  الّتعليم العر�ي أّن 
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اكرة  
ّ

يحمل �� ذاتھ بذور الّ��ضة العقلّية والنقدّية، و�نقل املدرسة من حالة الكساد الذه�ّي القائم ع�� الذ

فالتعليم االبت�ار�ة والعبقرّ�ة.  ساؤل والقدرات 
ّ
والت �اء 

ّ
الذ توليد  بقدرتھ ع��  يتمّ��  إ�� فضاء ذه�ي جديد 

م حداثة وتطّورا �� مجال تطو�ر  
ّ
ز ع�� أك�� نظر�ات التعل

ّ
 �عليما بنائّيا يرك

ّ
اإللك��و�ي ال ي�ون �� جوهره إال

م�ن
ّ
 .1القدرات العقلية واالبت�ار�ة لألطفال واملتعل

بأنھ ملن الواجب ع��    وطفھيؤكد الدكتور    وهنا، و�� هذا الّسياق، و�� مع��ك هذه املواجهة مع كورونا،

ورة
ّ
الث الناجمة عن  التحّديات  تطّور اس��اتيجيات جديدة ملواجهة مختلف  أن  العالم   �� �بوّ�ة 

ّ
ال� األنظمة 

ع�� تأهيل الناشئة تأهيال مستقبليا �عتمد  الصناعّية الّرا�عة، والسّيما تحديات اختفاء الوظائف، والعمل  

�اء االصطنا��، وتمك�ن الناشئة من ا�خ��ات واملهارات واملعارف ال�ي يمك��ا أن تواكب  
ّ

ع�� احتماالت الذ

حركة التطّور الّتكنولو�� الهائل �� العقود القادمة من القرن ا�حادي والعشر�ن. خاّصة أّن اإل�سان قد  

هذا يومنا  ح�ى  محدودة  استطاع، 
ّ
الال بطاقتھ  وهو  و�ل، 

ّ
الط تار�خھ  ع��  مخرجا  معضلة  ل�ّل  يجد  أن   ،

نا أمل أن تجد اإل�سانية طر�قها املستن�� �� ا�حافظة  
ّ
و�م�انياتھ املذهلة قادر ع�� أن يحّقق املستحيل، و�ل

 .ع�� الكينونة اإل�سانّية �� معركة البقاء واملص��

اءة �� كتاب إش�الّيات الّتعليم اإللك��و�ّي وتحّدياتھ �� ضوء جائحة  و�� ��اية حديثنا عن قراءة كتاب" قر  

، ذلك املفكر املوسو��  أسعد وطفھ�ورونا"، ال أملك إال أن أقول تحية طيبة ألستاذنا الفاضل الدكتور ع��  

نفتقده �شدة  الناجح الذي عرف كيف يتعامل مع العالم ا�حيط بھ ويسايره �� تطوره، وهذا النموذج هو ما  

ا�حياة،  وكراهية  وال��مت  باال�غالق  لوط��م  إخالصهم  يثبتوا  أن  ف��ا  الكث��ون  يحاول  ال�ي  األيام  هذه   ��

 .و�غماض الع�ن عن �ل ما �� العالم من تنوع و�عدد وثراء

 لضم�� وط�ي  
ً
 أخري لرجٍل لم �س��وه السلطة، ولم يجذبھ النفوذ ولكنھ آثر أن ي�ون صدى أمينا

ً
 وتحية

 
ً
 ملن ير�د أن يدخل التار�خ من بوابة واسعة متفردا

ً
 .يقظ وشعور إ�سا�ي رفيع وسوف يبقى نموذجا
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 مقام العشق في نظریة النبوة  

 العشق في النصوص المقدسة"  دراسة في کتاب: " 

∗للباحثة زهرة الثابت  

 

 : المقدمة  -1

 
ّ

الكتب والدراسات ال�ي بحثت �� مفهوم العشق  الكتاب الذي نروم تقديمھ كتاب مختلف عن غ��ه من    إن

الصوفية ... وليس العشق هو ا�جديد واملستجد �� هذا الكتاب   ا�جسدية، و�� تجلياتھ ا�ختلفة، الروحية،

ما وصلھ �س��ة األنبياء واملرسل�ن كما وردت �� الكتب املقدسة أّوال و�� كتب التفس�� وشروحات الفقهاء  
ّ
و�ن

 ثانيا. 

أن يطرح السؤال ذا الوجه�ن    العشق �� النصوص املقدسة "البّد   "زهرة الثابتتاب الباحثة  و�ل قارئ لك

ت�ون: "ولم ال؟" ولكن من دون أن ت�ون هذه اإلجابة   "وهل �عشق األنبياء؟" واإلجابة   االستفهامي واإلن�اري:

املسلك أو ذاك مع  أو الذي جعلهم �سل�ون هذا    أفئد��مزاخرة بالشوق إ�� معرفة هذا ا�حب الذي سكن  

 ��م. من أحبوا من النساء أو مع النساء الال�ي افت�ّن 

يحّبوا ويعشقوا،   ل�ي  األنبياء  لم يرسل  العام  الدي�ي  املتخيل  يبشروا  ��  ل�ي  ما 
ّ
��    و�ن التوحيد  برسالة 

 
ّ
ف�أنما  ائد أخرى.ة أو تلك ال�ي �شيع ف��ا الفساد أو تلك ال�ي غاب ف��ا هللا وراء عقمجتمعا��م الوثنية والضال

 
ّ
أو من شأ��م  ا�حديث عن عشقهم للنساء هو �� اآلن ذاتھ مّس من عصم��م أو هو الكالم ع��م كالما يحط

يزيغ عن القيم واألف�ار ا�جليلة ال�ي �لفوا ��ا و�تبليغها للبشر�ة جمعاء، بما يضفي ع�� س��هم شاعر�ة هم  

 تتعا�ش �سالم وتناغم مع حقائق التوحيد  أن العواطف ا�جياشة نحو ا   فضال عن  �� غ�ى ع��ا،
ّ

ملرأة يمكن أال

و�� حقائق تتطلب من الرسل واألنبياء تجييش �ل طاقا��م العرفانية واإلدراكية من أجل إقناع    والتأليھ،

. ف��االناس وحملهم ع�� االعتقاد 

ديانمختصة ، من القيروان  هرة الثابت دكـتورة في اللغة والحضارة العربية؛ز  -∗ 
ٔ
لها   .المقارنة ومهتمة بالدراسات الحضارية عموما باال

 ...المقّدسة وصوالعشق في النصّ . التالثوابت والتحوّ  من اهم مؤلفاتها: داود في الثقافة العربية:و ،عديد المقاالت

القلسي الرزاق عبد
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  ، �� النصوص املقّدسة"�� موضوع العشق �� كتا��ا املهّم "العشق    ولكّن للباحثة زهرة الثابت قوال آخر 

 أن صلتھ باملقّدس  1ع�� الرغم من أنھ ينت�ي إ�� مبحث "صعب ومحفوف ا�خاطر"-ف�ي ترى أن العشق و
ّ

. إال

واألديان الوضعية وال �عوزها األدلة �� مظا��ا    صلة مؤكدة وثابتة سواء �� األديان السماو�ة أو �� األساط��

جل إثبات ذلك، وهو ما دفعها إ�� دراسة ظاهرة العشق ضمن أفق مقار�ي ب�ن الكتب السماو�ة الثالثة  أمن  

نبياء واملرسل�ن �� أسلوب نظر��م إ�� العشق، و�� مستخلصة �� ذلك وجوه التقارب أو التباعد �� س�� األ 

مثلما تالمس الظواهر االجتماعية والعالئقية    ،2يروسية"ت أ�عاد تالمس "الظاهرة اإل �ونھ تجر�ة شعور�ة ذا

 للمجتمع الذي يقيمون فيھ و�نتمون اليھ.

"النظر �� ظاهرة العشق ��    :يمكن أن نقتطف من كتا��ا سطرا واحدا يمثل إش�الية البحث لد��ا و�� 

تكت مّما  الرغم  ع��  املقدسة  الدينية  من  نالنصوص  اإليروسية". و�حسب  �ه  الظاهرة  تجسد  نبو�ة  نماذج 

ومحور�ة    األنبياء،للباحثة أ��ا أخرجت إ�� النور والعلن ما �ان متواترا باحتشام �� السّر وا�خفاء حول عشق  

املقدس /املد�س بطرف��ا    حضور املرأة �� حيا��م وتأث��ها ا�جنسا�ي عل��م ضمن ثنائية أن��و�ولوجية ��:

 مرسل إ�� قومھ. ن التأث�� والتجادل �� تجر�ة �ل ن�يّ اللذين يتبادال 

األ  م��امية  مقولة  الثابت  زهرة  بحث   �� تحّد العشق  وال  ولكّن �عاد  حدود،  ��    ها  هو  وعمادها  أصلها 

مرغوب   وجسد  راغب  جسد  ب�ن  وأخرى    ،فيھالعالقة  راغبة  ذات  ب�ن  ف��اأو  وجود    مرغوب  قاعدة  ع�� 

شارة، فضال  أو باإل   أو باللمس،  و�نجذبان إ�� �عضهما البعض إّما بالرائحة،جسدين ينتميان ا�� فضاء واحد  

 س�ى واألو�ح: با�خطاب.عن أن ي�ون هذا االنجذاب باألداة األ 

تنطلق الباحثة من مصادرة أو�� و�� أن ا�خطاب اإليرو�ىي وثيق الصلة باملقدس، بل هو ينتجھ و�بدعھ،   

و  واملقدس  اإليروس  ب�ن  "ا�حدود  أن  واهية"كما  حدود  أّن   .3ا�جنس  ذلك  عن  ليس    و���تب  ا�خطاب  هذا 

ع�ّ   خطابا صامتا، واللمحات، و�نما  باإلشارة  يكتف  لم  ا�جنسانية و�آدائھ  أو  با�جسد و�لغتھ  � عن نفسھ 

ا�جن�ىي الذي �ش�ل ع�� هيئة خطاب اقتفت الباحثة عالماتھ �� الكتب السماو�ة املقدسة، معتمدة ع�� 

نجيل و��ن ما ورد �� القرآن (أو العكس). �� أو �� اإل   ب�ن ما ورد �� التوراة   ،لغر��يا املن�ج املقار�ي قواعد من  

عراض ع��ا من أجل معانقة القد�ىي ر�عة الك��ى و��: �� اللهفة إل��ا، �� اإل �ل ما يتصل باللذة �� مراحلها األ 

إذا ما حيل ب�ن   شهده النفس البشر�ة والبحث عن سبيل ل�خالص الرو��، �� االضطهاد والعذاب الذي �

بتعالت أخرى، م��ا عصمة األنبياء، وم��ا ال��فع عن ا�خطيئة، وم��ا   ا�جسد الراغب وا�جسد املرغوب فيھ

 غراء وسطوتھ (نموذج يوسف بوجھ خاص). إيثار القيمة املطلقة للطهارة والعفة مهما �انت قوة اإل 

يقّر   أنھ   �� البحث وطرافتھ  األ   أن  قّوة هذا  ا�خطاب ال يحمل  �جسد  نبياء واملرسل�ن خطابا، وأن هذا 

ما يصبح ا�جسد  
ّ
وتنخلق منھ ثالث دوائر    حقال للتخييل والتأو�ل،  – �النص تقر�با    –القيم فحسب، و�ن

و��، الذات    متوا�جة  هواجس  ع��  "شاهدا  النبوي  ا�جسد  هذا  و�صبح  /ا�خطاب  ا�جسد/الكتابة 

 
ولى زه-1

ٔ
 . 11، ص.2019رة الثابت، العشق في النصوص المقدسة، دار مسكلياني للنشر، الطبعة اال

 المصدر نفسه، والصفحة نفسها. -2
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ع�� العشق الذي ���� لھ ا�جوانح وتطرب لھ النفوس و�خجل من   اوشاهد ما��ا،واست��ا وانفعاال��ا و�واب��ا

"اإل  الكتابة  لوال  ولكّ��ا    .1فصاح عنھ  نصا محكّيا،  ثالثية وردت   �� املفهومات  القائمة ع��  الثالثية  فهذه 

�عدها الرمزي  إ��   وجنساني��ا خضعت إ�� الفعالية التأو�لية والرمز�ة أل��ا تنقل التجر�ة من محسوسي��ا

�شاء و�� التعب�� و�� حسن اختيار العبارة املناسبة  ع�� الكتابة وفعل التدو�ن بما يتطلبھ من ذاكرة �� اإل

 ا�جنس.  شارة اللطيفة ال�ي تبيحها اللغة �� موضوع من أك�� املوضوعات استثارة ل�خيال:واإل 

املوضو   محاصرة   �� الباحثة  جهود  تحكم  ثانية  ثالثية  هناك  و��: ولكن  أ�عاد  ثالثة  ذات  و��   ع 

الرغبة/ا�جنس/القداسة خاصة، وأّن ل�ل مفهوم م��ا مي�ان��ماتھ ا�خاصة �� االشتغال با�جنس الذي قد  

فا�جنس ال �غدو    .ضّد املقدسولكّنھ مع ذلك ال يحلو وال يزدهر أو يتألق إال ّ  ي�ون �� األغلب ضديد املقدس،

 إذا ما ا
ّ

ندّس �� ا�حرم (إذ ال خيال �� ا�حديث عن ا�جنس �� الزواج أو ��  موضوعا للكالم ول�خطاب إال

املشروعة)، خطاب    العالقات  ب�ن  الوّهاج  اللقاء  من  ا�ح�ي  و�نشأ  والسرديات،  القصص  تتولد  و�ذاك 

 جساد و��ن أح�ام التحر�م القاطعة ال�ي تزخر ��ا الكتب املقدسة. األ 

البدء      �� عمدت  الثابت  زهرة  من�جيةولد  ،الباحثة  و��   ،واع  املعاجم   �� العشق  مفهوم  ضبط  إ�� 

وسيطها ا�جسد وهو   ،2العشق يف��ض "وجود ذاتية مفكرة"  الفلسفات وتنطلق من قاعدة فلسفية و�� أّن 

ها أو �عضها النصوص    يرو�ىي،وسيط ل�ل االشتغال اإل 
ّ
وفضاء ل�ل ا�حّرمات وا�حظورات ال�ي تتفق �� جل

 السماو�ة املقدسة.

الباحثة قد سعت ا�� تمديد مفهوم العشق ليطال العشق الصو�� مع أن هذا العشق الصو��    و�بدو أّن  

والروحا�ي غ�� ذي صلة قو�ة باملوضوع الذي تدرسھ وهو "العشق �� النصوص املقدسة" ألنھ ضرب من  

م وال وصف وال  العشق يتجرد من ا�جسد إذ التصوف يف��ض "فناء العاشق �� املعشوق ح�ى ال يبقى لھ اس

فالتشابك    –باملع�ى البشري املتداول    –وال للعشق    وهو ينخرط �� مقامات أع�� ال أثر ل�جسد ف��ا،  ،3رسم"

ن الوحدة ب�ن الالهوت والناسوت �� أل   ،والتعالق ما ب�ن العشق الصو�� وما ب�ن ا�جسد محدود وضئيل

ينشد ا�حالج (الذي تث�� الباحثة تجر�تھ �� آخر  نطولوجية ما بي��ا، كما �ان  وحدة تذوب ف��ا ا�حدود األ 

وانفصال، وحدة  البشري  العشق  فيما  املقصاة    كتا��ا)  اللذة  ينشدان  جسدين  ب�ن  ما  وذاتية  تآلف 

ومع��ف   واملقموعة، املقدس   �� �امنة  اعتبارها  التصوف    اع��  ففي  �شري.  مجتمع  أي  م��ا  يخل  ولم  ��ا، 

إ��   ا�جسد  قراءة  القراءة من  ال  تنحرف  واست��امات ورؤى روحانية  خياالت  الروح من  بھ  تنبض  ما  قراءة 

للصفوة، إال  اإل  ت��اءى  الذات  إ��  العروج  نحو  الصو��  الطر�ق   �� السالك�ن  من  الصفوة  لصفوة  لهية  أو 

 املطلقة.

تجر�ة روحية    – فحسب    –عشق األنبياء والرسل ليس عشقا صوفيا مثلما أنھ ليس    أدركت الباحثة أّن 

أو شعور�ة خالصة و�نما متعددة األ�عاد واملستو�ات، �ان ا�جسد أهّم �عد من أ�عادها. واحتكمت �� ذلك  
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لتجر�ة ذا��ا: ديان ا�ختلفة من اا�� الكتب املقدسة معتمدة ع�� املن�ج املقار�ي بما يتيح لها معرفة موقف األ 

 نبياء. تجر�ة يوسف النجار مع زليخة مثال أو تجر�ة الن�ي سليمان مع بلقيس أو غ��هما من األ 

إ�� ضرب من ا�حفر�ات فيما يتصل �عالقة العشق باألمم   وقبل أن تخوض �� هذا املبحث عمدت الباحثة

سطور�ة القديمة لدى البابلي�ن  األ   �ا درست العشق �� املظانالغابرة صاحبة الرساالت السماو�ة، من ذلك أ�ّ 

ا�� أن   البعثة ا�حمدية و�� عمق ا�حقبة ا�جاهلية، وان��ت  واليونان، مثلما درستھ عند العرب فيما قبل 

با�جنس و�البغاء" التبس  العر�ي قديما  الباحثة األدلة وال��اه�ن إل1"عشق  ما  . وال �عوز  ثبات ذلك، ولكن 

ا أصابھ سهمها القاتل، وقّدسها  ��ّمنا هو �� أن العر�ي قد "خل
ّ
ع صفات اآللهة ع�� املرأة، لذلك ف�ن ��ا مل

حدود  –�� العشق    –ولذلك فإنھ ال �علم    ،2وراح �� أشعاره يرسم لها صورة ذات صفات وسمات مقدسة"

التوا�ج ما بينھ وما ب�ن املقدس فالعشق مقدس، واملقدس عشق أيضا.  

عشق قد أرسيت �� الفضاء العر�ي ا�جاه�� بمتغ��ا��ا وثواب��ا ا�جنسانية ال�ي  املهّم لدينا أن التقاليد �� ال

 �� روا 
ّ

فك قد  العرب  أن  ا��  االنطباع  ��ب  بما  املرو�ات،  من  وغ��ها  ونائلة  أساف  أساط��  وخلد��ا  أكد��ا 

عتقدات  ليس فحسب باعتباره مصدرا للذة اإليروسية، و�نما من جهة أنھ أف�ار وم ا�جنسا�ي، و�� ا�جنس،

 مورست أن��و�ولوجيا �� شعائر دينية وطقوس روحية �� الكعبة وحولها. 

وا�جنس   بالعشق  يتصل  ما  �ل   �� البشر�ة  راكمتھ  الذي  الغ�ي  املعر��  الرصيد  من  الباحثة  انطلقت 

وسعت إ�� دراسة هذه املفاهيم الثالثة من خالل عمليات ال��ابط والتوا�ج وليس من خالل    والقداسة،

والتنافر،عمليات   ا�جنس   التباعد  قّدست  قد  فالبشر�ة  لها.  يحسب  ومعر��  م����  سبق  ذاتھ   �� وهذا 

�شاد والرقص ووضعت القواعد للوصال ا�جن�ىي بما هو ألفة  وعبدت األن�ى وع��ت عن ا�جماع بواسطة اإل

 ب�ن األجساد، و�ما هو حراك جسدي مفتوح ع�� ممكنات قصوى للذة. 

خالف �ان هناك من  ما  واأل   و�ذا  السماو�ة  الكتب  العشق  ب�ن  مسألة   �� ا�حديث   �� الوضعية  ساط�� 

محّرماتھ، ووضع  تقعيده  ففي  من    ا�جنسا�ي  موضوع  وهو  موجود  مثال  الكر�م  القرآن   �� ا�جنس  أن  إذ 

باحة أو التحر�م وغالبا �� اعتباره  املوضوعات، ولكن �شار إليھ بالكناية واالستعارة ودوما �� سياق من اإل 

 وثيق الصلة ليس باملتعة فحسب و�نما باألسرة وا�جتمع و�الت�اثر.   �شاطا

نبياء" ترى الباحثة زهرة ثابت أنھ "يتبدى انتقاال من حال ا�� حال  يروس �� تجارب األ و�� حدي��ا عن "اإل  

ان��اء ا��  من االفتقار والشوق ا�� االعتالل فالرغبة �� تملك املعشوق    وس��ورة مضنية من طور إ�� آخر،

� من خطا��ا هذا أ��ا �ست�ىيء بمن�جية علم النفس التحلي�� �� دراسة أحوال3لفة والوصال"األ
ّ

، و�تج�

حوال فإ��ا قد  و�� �ل األ   العاشق الذي ي�ون أس��ا لثوابت ثالثة و�� االفتقار /الشوق /االعتالل /التملك. 
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مف ب�ن  وما  /املعشوق  العاشق  الن�ي  �خصية  ب�ن  ما  �عت��  الءمت  يجعلها  بما  الفرو�دية،  املن�جية  ردات 

 العشق بنية نفسية لها ثواب��ا ومتغ��ا��ا وعالقا��ا وص��ور��ا. 

باإل  تنت�ي  ال  هذه  النبوي  العشق  تجر�ة  أن  ا��  إطالقا  �شر  لم  أّ��ا  الصدد  هذا   �� يالحظ  أو  وما  عالء 

�شهدها ب�ل قواها العرفانية. فال تنقل  ن ال�خصيات املقّدسة �عيش التجر�ة ب�ل جوارحها، و بالتصعيد، أل 

ن هناك اع��افا بأهمية العشق و�مشروعيتھ للذات  أل   ،هذه التجر�ة إ�� تجر�ة أخرى زهدية ع�� سبيل املثال

مومة ع�� سبيل املثال. والعالقة  بوة واأل البشر�ة، فهو إذن ليس نقيصة، بل هو �� مقام عالقات البنوة واأل 

فيھ، ليس ��  ب�ن راغب ومرغوب  نصوص املقّدسة �� عالقة ب�ن عاشق ومعشوق،ب�ن الرجل واملرأة �� ال

ما �� سياق ال��اب املشاعر اإل
ّ
  – �� منطوق الكتب املقدسة   – �سانية ب�ن ا�جنس�ن وال�ي ��  سياق الزواج و�ن

 ي إ�� الزواج أم ال.ممكنة من ممكنات العالقة ب�ن ا�جنس�ن �غض النظر إن �ان ذلك يؤدّ 

"جسد شهوا�ي"  :  وهما–وهو تمي�� ال نقّره    –ل�اتبة زهرة الثابت تمي�� ب�ن نوع�ن من ا�جسد  �� بحث ا

األ  عن  منّ�ه  �ونھو"جسد  من  للفن  التقسيم  يبدو  فيما  ال�انطي  الفكر  من  مستع��ة  عن    غراض  منّ�ها 

نبياء  اتصلت باأل   ننا نرى أن �ل السرديات ال�يغراض واملنافع، ونحن ال نذهب مذه��ا هذا �� التقسيم أل األ 

ما  
ّ
والرسل ��ضت ع�� مدى زم�ي استغرق أشهرا وسنوات، فالعشق ليس عاطفة عابرة ومن "أول نظرة" و�ن

 مسار وص��ورة وهو ما يجعلهم �� صميم ا�حراك ا�جنسا�ي سواء بوصفهم راغب�ن أو مرغو��ن. 

و�� قراء��ا للمصادر ال�ي    نبياء هو جسد إ�جازي، وهذا ما �ستنجھ الباحثة منوالواقع أّن جسد األ  

األ  س��  عن  للثعل�ي تحدثت  ا�جالس"  "عرائس  كتاب  وخاصة  املقدسة،  الكتابية  املتون   �� والرسل  نبياء 

فهم   ا�حاسمة    –النيسابوري.  السردية  ال�حظات  و��ون مقام    –��  ا�خطيئة،   �� الوقوع  معصومون من 

د ال�جيب  النبوة دوما أع�� شأنا من مقام العشق، فيعلو املقدس  
ّ
ع�� الدنيوي �� �حظة حاسمة، وم��ا يتول

 واملدهش وتتوالد القصص والسرديات. 
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والواقع أن الباحثة زهرة الثابت تخضع النتظارات القّراء وتوقعا��م قدر خضوعها الش��اطات املن�ج، 

العز�ز   بأن بنت خطا��ا ع�� س��ة امرأة  العز�ز من أهم قصص  وذلك  ف�ي "�عت�� قصة يوسف مع امرأة 

، ودرست الباحثة هذه القصة  1العشق الدينية ال�ي حضرت حضورا متو�جا �� التوراة و�� القرآن الكر�م "

 دراسة مقارنية من جميع الوجوه (عدا الوجھ الف�ي الذي هو ضئيل الصلة بموضوع البحث). 

املتخ   �� أن قصة يوسف  لدينا  اكتماال، و��  املؤكد  وأك��ها  القصص  �عّد من أعرق  الدي�ي  الغز��  يل 

ف��ا متعددة العشق  �املة وضروب  تمتد ع�� سورة  ف�ي  والش�ل،  البنية  ل�ل شروط  بي��ا    مستوفية  من 

ھ ومناط جزء مهّم  
ّ
عشق الوالد لولده (�عقوب /يوسف)، ولكن عشق زليخة ليوسف يظل محور ا�خطاب �ل
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سلو�ي والدال�� "شغفها حبا" و�� عبارة وردت �� القرآن �عّد �� املدخل األ   ة أن عبارة من السرد. وترى الباحث

 إ�� درجة أ��ا لم �عد ترى �� العالم رجال سواه.  لفهم كيف يمكن للعشق أن يتمكن من قلب زوجة فوطيفار

لكث�� من عناصرها  �� هذه القصة الدينية ال�ي �ش�� ال�اتبة ف��ا بوضوح ا�� اتفاق القرآن والتوراة �� ا

. و�ذا نحن أمام  1قاوم��ا"منثوي الراغب  تنقلب األدوار التقليدية، ويغدو الرجل "فتنة ال يمكن ل�جسد األ 

خرى �� الكتب املقّدسة  قصة حب غ�� تقليدية وخارجة عن السنن ال�ي انتظمت عل��ا قصص العشق األ 

 الراغب.   فيھ رجال واملرأة ��  وخارجها أيضا، أي أن ي�ون املرغوب

ولكن ما    ،و�لياأدوات املتاحة لها من�جيا وت ال ننكر أن الباحثة قد سعت إ�� دراسة هذه القصة ب�ل األ  

خطابا.    –بوجھ خاص    –�و��ا نصا و�و��ا    نخالفها فيھ هو أ��ا لم تنظر ا�� "شغفها حبا" نظرة مزدوجة،

العز�ز قد عشقت يوسف وأن الشغف هو   فمن جهة أن اآلية الكر�مة نص فاملع�ى وا�ح وج�� �� أن امرأة

كتب   واستنطقت  ا�جاورة،  واملعا�ي  املعا�ي  هذه  ع��  أتت  قد  الثابت  زهرة  والباحثة  ا�حب،  مراتب  أع�� 

البالغة كما يقول البالغيون    التفس�� وشرح القرآن بما يفيد أن �� "شغفها" بالغة �� التعب�� من جهة أّن 

اب. "مطابقة املقال للمقام" بدون إطن

أو أ��ا لم تحركها �� ا�خطاب الذي يتخفى    ا،ية خطابا آخر ثاو�ا ومندّس ولكن نرى أ��ا لم تر �� هذه اآل 

"شغفها  ـالذي يحكم املع�ى. ف  . ففي البعد ا�خطا�ي نرى أن هناك الضم�يّ ف��ا و�فيض ع��ا من جهة أ��ا نّص 

ما أل  ،أل��ا عشقت رجال" �ستبطن نوعا من الغمز وضر�ا من الطرافة والغرابة ليس  
ّ
��ا أوال لم تح��م  و�ن

ال��اتبية ال�ي تحكم عالق��ا بھ، ف�ي سيدة من سيدات مصر فيما يوسف رجل عبد و�يع منذ سنوات �سعر  

أن هذا العبد متمرد ع�� ح��ا ومقاوم لشهو��ا أي أ��ا ال تملك  –غرب  واأل  طرف هم واأل وهذا األ   – وثانيا   زهيد،

 طرة عليھ رغم أنھ عبدها وملك يمي��ا.اليد الطو�� �� السي

إّن ما يحسب للباحثة أ��ا نأت بنفسها و�بح��ا عن أية أح�ام معيار�ة (�� تجر�م ما قامت بھ هذه املرأة  

بحكم أ��ا م��وجة)، وعكفت ع�� دراسة �خصية هذه املرأة دراسة نفسية باعتبارها فاعال قصصيا مهّما،  

��ا وال�ع�� األ  ال�ي ��ضت  يبادلها  فعال  النجار لم  الن�ي يوسف  إذ أن  ي جعل��ا محور قصة العشق هذه، 

ق األبواب  
ّ
حرارة املشاعر الوهاجة وال الرغبة �� اللقاء ا�جسدي الذي ملك أمرها، بل �� ال�ي تخطط و�غل

"اإل  أن  يدل  بما  قل  وتنادي  أو  ا�حض  والشهوة  وشبقا  جنسيا  فعال  بل  روحية،  طاقة  ال  استوى  يروس 

، كما يذكر الثعل�ي �� كتابھ  3وهذا ما أف�ىى ��ا ا�� "ذهاب عقل هذه املرأة"  ،2ا للطاقة الليبدية"استفراغ 

 "عرائس ا�جالس". 

قد اشتغلت ع�� جسدها ع�� أنھ "�ستان يتنظر الذكر    – وكما ترى الباحثة    –املؤكد لدينا أن هذه املرأة   

وهذا االهتمام با�جسد   .4ا سكب فيھ الذكر ماءه"يوسف �ي يحرثھ، وأن فرجها جمرة نار ال تنطفئ إال إذ
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أل  عنھ  مس�وت  أو  مألوف  زوجة غ��  ولكّن  ا�جنس.  خطاب  فيھ  و�كمن  الرجل  حواس  يث��  فيھ  الكالم  ن 

فوطيفار كسرت ما هو نمطي �� عقول الرجال و�� ا�جتمع، واخ��قت ا�حدود وأمست رمزا للمرأة العاشقة  

بأن ي�ون لها شأن �� عالم العشق، و�� أن تظّل س����ا �� مجتمعها و��    ال�ي اع��فت لها الكتب السماو�ة

األ  إ��  أل��ا  ا�خطاب  و�نما  ا�حظور  أرادت  أل��ا  ليس  س����ا  يتناقلون  واملؤمن�ن،  املوحدين  ألسنة  ع��  بد 

 عاشقة ملن " شغفها حبا" بحسب العبارة القرآنية املأثورة.

�عرف إن �انت الباحثة متفهمة أم ال ألفعال هذه املرأة، ولكن ما  �� دراس��ا ل�خصية زوجة العز�ز ال  

نحن واثقون منھ أ��ا تجنبت أي منظور �سوي لدراس��ا، والتفك�� �� عشقها و�تولد عن غياب هكذا منظور،  

 غياب حق العشق خارج سياق الزواج واعتباره طر�قا لالنحراف وللرذيلة.

ما يفهم أنھ نظر    – �� حديثھ عن امرأة العز�ز    –�� القرآن الكر�م    نھ لم يردلكن الوضع يزداد إر�ا�ا أل  

الشوق   وهذا  فؤادها  ملك  الذي  ا�حب  هذا  ع��  القرآ�ي  السرد  وتركز  لزوجها  خائنة  امرأة  أ��ا  ع��  إل��ا 

أةشارة ا�� أ��ا امر العنيف وهذه الطاقة البكر ال�ي حّركت هذه املرأة لتتعلق بالن�ي يوسف مع التقشف �� اإل 

 م��وجة. 

املؤكد لدينا أن تجر�ة زليخة مع الن�ي يوسف تجر�ة قائمة ع�� مفاهيم الشهوة وا�جنس، فيما تجر�ة   

أك�� إثارة للقراءة وتوليدا ل�ح�ي إذ أ��ا    إبراهيم مع هاجر قائمة ع�� التناسل والت�اثر، ولذلك �انت األو��

سيما أنھ    والنساء، ال رات يبحث ع��ا �ل الرجال  و�� مدا  ق�ىى،تق��ن بجموح ا�جنس إ�� مدارات الشبق األ

وحينما أفرد القرآن الكر�م هذه القصة �سورة    .ال ��ّمھ ا�حدود وال يفكر �� ا�حظورات وال �عنيھ ا�خاطر

�املة واصفا إياها بأ��ا "أحسن القصص"، فإنھ ل�ي نقف ع�� الوجھ الفر�د لهذه املرأة ال�ي شاء قدرها أن  

 رض وع�� مّر التار�خ. فقط أمام رجل وسيم، و�نما مع أجمل رجل ع�� وجھ األ تجد نفسها ليس 

عمدت الباحثة إ�� االحاطة ��خصية هذه املرأة العاشقة من الوجهة األنثو�ة أحاط��ا ��خصية الن�ي  

نالحظھ �� هذا يوسف من الوجهة ا�جمالية والذ�ور�ة والقيمية سواء �� مظا��ا بالقرآن أو بالتوراة ولكن ما  

هذه   تتناول  أن  �ستطيع  الباحثة  �انت  و�ن  عناية،  من  �ستحق  ما  بي��ما  ما  التماس  إيالء   �� هو  الصدد 

ت�ون  أن  و��  ا�جنس،  و��  العشق   �� حقها  تطلب  امرأة  أمام  وأننا  خاصة  �سو�ة  أك��  بمنظور  العالقة 

�ا، و�نما تجر�ة خرجت ا�� العلن  وأن هذا العشق ليس س��ة خفية أو �ست�� م�  ،معشوقة وعاشقة �� آن

�ان من املمكن أن تنصت إ��    يات القرآنية.وسمع ��ا أهل املدينة و�ساؤها باع��اف وا�ح من منطوق اآل 

صوت زليخة و�عت��ها الصوت السارد للقصة مع ما يتولد عن ذلك من وجهة نظر تخصها �� وت��ر ف��ا هذا  

 هو السارد اآلخر لنعرف وجهة نظره فيما جرى.  العشق ا�جامح. و�مكن أيضا أن �عت�� يوسف

أنا عاشق ...إذن أنا موجود -3

النمذجة �ان لزاما ع�� الباحثة أن تكرم هذه   �� مثل هذه الوضعيات ال�ي تخرج عن النسق وتتعا�� عن   

ھ أّيةن عشقها لم �سعھ قل��ا، وأل��ا يجب أن تقوم بما يجب أن تقوم بفأل   ،املرأة إن لم يكن أل��ا عشقت

بنا النظر �� و�� أن تحب رجال هو األجمل ع�� وجھ األ   ،امرأة �� وضعي��ا
ّ
رض وع�� مّر التار�خ، فحينما قل
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و�قدر ما �ان   س��ة زليخة وقفنا ع�� �سبة معينة من مشروعية هذا ا�حب الذي سكن فؤادها وملك أمرها.

و�� أية �حظة من �حظات هذا التوتر   ى،من الن�ي يوسف أقو   اإلصرار ع�� ا�حب أعظم بقدر ما �ان الصّد 

 الوجدا�ي الذي لم �عد يطاق يمكن أن ينقلب هذا ا�حب إ�� مأساة و��� كراهية و��� انتقام.

 التحر�م، هذا العشق هو مسار وص��ورة وهو يجمع ثالثة عناصر تآلفت �� �حظة واحدة و��: الصدق،

ناصر الثالثة، ولكن ص��ها لم يطل وهذا ما �ان جليا  و�ان قدرا ع�� هذه املرأة أن تتحمل هذه الع  .العلن

وا�حا �� الكتب املقدسة بما أو�� للباحثة استيحاء قاعدة طر�فة من قواعد التفك�� املوجھ للعقل (أو  

فغرض امرأة العز�ز هو �� "أن    ،1و�� "أنا عاشق إذن أنا موجود"  باملع�ى الدي�ار�ي لل�لمة،  للذ�اء العاطفي)

 . 2خر لتحقيق وحدة الكيان"مع عهد يوسف �� ا�حب متطابق�ن دون أن يطفو أحدهما ع�� اآل ي�ون عهدها  

و�مكن أن نتخيل مع الباحثة �ل األفعال ال�ي قامت ��ا زليخة زوجة فوطيفار من أجل التقرب إ�� يوسف   

ة حاسة، حاّس   إ�� دراسة ا�حواس  –وهذا مكمن الطرافة �� بح��ا   –والظفر بھ حبيبا، وقد عمدت الباحثة 

والوقوف ع�� الدالالت الشبقية ال�ي تق��ن بالنظرة املتلصصة مثال أو باللمس أيضا، وتورد �� هذا املقام ما  

يمكن أن �سميھ بخطاب ا�جوارح وليس أفعال ا�حواس فحسب، وخطاب ا�جوارح أم�ىى الصعيد ا�جن�ىي  

ا أصبحت منتوفة الشع 
ّ
مل لبلقيس  أ��ا أول  وهذا ما �ان وراء عشق سليمان  لنا  ر وجسدا مصقوال. و�بدو 

امرأة تمارس فعل االنتيار (النتف) للشعر، فل�ل العناصر أداء جن�ىي وداللة جنسية طاملا أن املقصد هو  

 �� البحث عن �حظة االرتواء ال�امل. 

و��  ،3ترى أ��ا "�عيش خصاء وال سبيل لسد هذا النقص إال باالضطجاع " و�العودة إ�� زوجة فوطيفار 

و�� إذ �ستنتج هكذا استنتاجات فأل��ا تتحرك من�جيا  ،  4ترى "أن إثبات وجودها ي�ون بأن ت�ون مملوكة"

و�يديولوجيا �� دائرة من الو�� الذ�وري الذي ين�ل املرأة املن�لة السالبة �� العمليات ا�جنسية، فامرأة العز�ز  

ما أيضا �� أ��ا كفت عن تصميت جسدها الذي هو  و�ن  ،ال تنطق فقط بالرغبة �� الوصال و�� اش��اء الرجل

ال�امل والذي تقابلھ رغبة محمومة غ�� مستجابة ��   التحر�م  �� مناخ من  إ�� االمتالء  جسد شر�� ��فو 

 خرى. األ 

للتخلص من قيود ا�حضارة وأسيجة الدين، بل إ��   إّن هاجس امرأة العز�ز هو �� "�عر�ة جسد يوسف" 

ول�ي تنخرط �� هذا املسار أك�� فأك�� �ان   .5والعودة ا�� وضعھ البدئي الغر�زي" �عر�ة ا�جسد املرغوب فيھ 

و�ل صفة    ،6غراء"اإل   محتوما عل��ا أن تتح�� بإحدى هذه الصفات الثالث أو ��ا جميعا: "اإلغواء ،ا�جرأة،

و�ذا ما �انت    ،ذن االستماع إل��اينفتح ع�� ح�ايات مشوقة تحب األ   �� بلغة علماء السرد "برنامج سردي" 
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صورة املرأة /الغواية تتطابق �� التوراة مع الفتنة ومع الشيطان، فإّن القرآن الكر�م قد نّزه املرأة عن هكذا  

املؤكد أن امرأة العز�ز قد مارست    توصيف، ولكّنھ خص زوجة فوطيفار با�جرأة و�� جرأة فاقت �ل ا�حدود.

إزاء حبي��ا يوسف، ولكنھ استمسك بالفضيلة و�ن �ان قاب    فعال والكالم واإلشارة�ل أش�ال اإلغراء باأل 

و�� قد أبانت أن خيال املرأة العاشقة أغزر من خيال الرجل العاشق، ولكن السرديات    قوس�ن أو أد�ى،

 �لها �� تأثيم املرأة أو إدان��ا.  �سميھ مكرا ومخاتلة وخد�عة وفتنة وغ�� ذلك من املفردات ال�ي تصّب 

هرة الثابت بوضوح ع�� أن من�لة امرأة العز�ز �� التوراة ليست �� ذا��ا �� القرآن الكر�م تؤكد الباحثة ز  

ففي التوراة ينشغل السرد ع�� التفاصيل املث��ة وع�� فتنة ا�جسد    رغم االش��اك �� البنية العامة للقصة،

أّما �� القرآن فالوصف    أك�� وأقل استعار�ة. مباشر�ا غراء وعذو�تھ و�بدو الوصف ا�جنسا�يوع�� قوة اإل 

أما ا�خطاب    وما ��ّم هو فقط ا�حر�ات ال�ي ت��ض عل��ا ا�ح�اية،  إشاري والعبارة موجزة واإلطناب غائب،

و�نقل لنا املشاعر ال�ي تحرك امرأة العز�ز �� اندفاعها نحو يوسف طالبة    فهو مقتصد و�شاري كما ذكرنا،

مور �عد الزج بيوسف �� ال�جن ليمكث فيھ بضع سن�ن. وال  الوصال ا�جن�ىي، ثم املص�� الذي آلت إليھ األ 

�ش�� القرآن الكر�م ا�� أحوال امرأة العز�ز و�وسف �� ال�جن، ولكن لنا أن نتخيل مع الباحثة وضعية هذه  

ظروف العشق ا�حموم واللذة الهائجة من طرف واحد، ظروف انكشاف    عل��ا �ل الظروف،  تألبتاملرأة وقد  

هذا فضال عن وضعي��ا أمام    ،بالدليل املشهود، وظروف حرما��ا األبدي من يوسف وقد أض�� �جيناأمرها  

 زوجها وا�جتمع الذي بات منشغال �شغفها بيوسف. 

خلصت الباحثة زهرة الثابت إ�� نتيجة مهمة و��� مبدأ يحكم هكذا تجارب �� العشق بقولها: "لقد ثبتت   

نة الذ�ور�ة �� تجر�ة العشق وانقالب املواقع ب�ن العاشق واملعشوق،  صفة ا�جمال �� يوسف مفهوم الهيم

فإذا با�جمال �ستحيل قوة رمز�ة، بل شكال من أش�ال السلطة ال�ي يمارسها جسد الذكر املرغوب فيھ ع��  

 . 1نثوي"ا�جسد الراغب األ 

آن والتوراة أمرا مذموما  ا�جمال قوة رمز�ة والرجولة قيمة اعتبار�ة، ولكن مع ذلك تظّل الشهوة �� القر  

 وجموحها ال يؤدي باإل
ّ
إ�� الهالك، فالكتب املقدسة تم�� بوضوح ب�ن تلك املفاهيم وال تجعل بي��ا    �سان إال

عالقة سببية، وهذا ما كشفت عنھ الباحثة �� دراس��ا لس��ة الن�ي داوود الذي قدمتھ التوراة ع�� أنھ "امللك  

وهو  ،  3أّما �� القرآن فإنھ "منّ�ه عن الفساد"  .2هوة يقتنصها كيفما �شاء"واملت�الب ع�� الش  املاجن، الشاذ

و�� شهوانية فيما الثانية فاضلة  ، و�ذا نحن أمام �خصيت�ن لن�ي واحد، األ 4يظهر فيھ "بصورة الن�ي الطاهر"

وراة �� غ��  وم��هدة، و�مكن أن نالحظ أيضا اآللية ذا��ا للن�ي سليمان الذي عشق بلقيس، فصورتھ �� الت

صورتھ �� القرآن الذي أمسك عن الكالم عن رجولتھ وفحولتھ وقدراتھ ا�جنسية الفائقة وما إ�� ذلك من  

 السرديات ال�ي تحفل ��ا التوراة.
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بانة وهو أن �� الكتب املقدسة والقرآن بوجھ  هناك استنتاج لم توليھ الباحثة ما يجب من التحليل واإل 

الرجو�� الذي يمأل املرأة ويستقيم معها أمر ا�حراثة، و�بدو لنا أن ذلك هو    خاص تثمينا ل�جسد املمت��،

مراض ال�ي يتع�ن ع�� شياء ألن القرآن لم يت�لم عن الضعف ا�جن�ىي الذي هو مرض من األ األصل �� األ 

مثل   ا�جنس  مع  تتفاعل  ال�ي  ال�خصيات  ع��  ا�خطاب  أر�ىى  قد  فالقرآن  لھ.  عالج  عن  البحث  البشر�ة 

فيھ، وقبل ذلك مع آدم، وحيثما �ان    أو ال�ي �� محور ا�جنس مثل يوسف باعتباره جسدا مرغو�ا   سليمان

تقر�ظ مؤكد و�ن �ان بأد�ى العبارات    مر متعلقا بالعالقة ب�ن الرجل واملرأة، فإن تقر�ظ ا�جسد ا�جنسا�ّي األ 

ها. 
ّ
وأقل

ا�جنسية؟ أم هو مصدر للعذاب  تجر�ة ممتعة دوما ومصدر للذة    –ب�ل أ�عاده وآفاقھ    –هل العشق   

ا�جسدي؟ "العشق واضطهاد    النف�ىي ولالضطهاد  �امال عنوانھ  تخصص فصال  الثابت  زهرة  الباحثة  إن 

�ّل  دراسة  ع��  فيھ  و�عكف  اجتماعية    ا�جسد"  ولعنات  وفضائح  و�جن  خطيئة  من  با�جنس  يتصل  ما 

 وأخالقية وغ��ها، وقد �شأت معادلة طر�فة لم يزدها الفقهاء إال 
ّ
ل �� ا�جنس تأصيال وتأكيدا و�� أن التوغ

 حساس بالسعادة. �سا�ي، أما التعفف وال��هد فيھ = اإل =الشقاء اإل

األ   س��  خالل  من  املعادالت  هذه  تدحض  حقائق  إ��  وصلت  قد  الباحثة  أن  رأينا  واملرسل�ن وقد  نبياء 

. و�بدو أن  داودالن�ي سليمان و فاالرتواء ا�جن�ىي مطلوب ومرغوب فيھ، وهذا ما نطقت بھ س��    أنفسهم.

هناك عالقة تناسب ب�ن االرتواء ا�جن�ىي و��ن الشهامة والرجولة واملروءة مع املرأة من جهة، و��ن االفتقار  

ا�جن�ىي وقيم الوضاعة وسقوط الهمة والدناءة مع املرأة. وع�� أية حال فإن القصص واملرو�ات ال تنتعش  

ارتواء و�شباع متبادل البحث عن    ،إال حيث هناك  �� مجتمعا��م ألن قصص  الناس  يبحث عنھ  وهذا ما 

تتوارثھ   م��اث   �� ما 
ّ
و�ن االرتواء،  ا��  يصبو  عطشان  جسد  عن  قصصا  فحسب  ليست  ا�جن�ىي  االمتالء 

جيال الشرقية و�قرؤه  و�� أيضا رأس مال رمزي تتناقلھ األ   – مكتو�ة �انت أم شفو�ة    –الذاكرة ا�جمعية  

قد  –سطرة و�الفائض ا�جن�ىي الذي  ..) من جهة أ��ا مدعاة إ�� الت�جيب، ومق��ن باأل خرون (الغرب مثال.اآل 

حاديث النبو�ة ال�ي ينقلها  ال حدود لھ وتأباه الفطرة البشر�ة ومع ذلك يذكر �� التوراة و�� �عض األ   – يبدو  

مل �ل امرأة فارسا  طوفّن الليلة ع�� سبع�ن امرأة تحهر�رة مثل هذا ا�حديث "قال سليمان بن داود أل   أبو

 .1يجاهد �� سبيل هللا"

األ   �ل  بھ،��  و�ع��ف  ا�جنس  تذكر  الدينية  املصادر  فإن  مختلفة:  حوال  مقامات   �� االع��اف،  ولكن 

أن التجر�ة ا�جنسية ال�ي �� موضوع تلك املصادر البد أن ت�ون تجر�ة    بيد  �جاز...التبخيس، اإل  التثم�ن،

 إسوّ�ة، وهذا ما يفسر  
ّ
واط وال�حاق عن ا�خطاب ا�جنسا�ي ل�و��ما يخرجان عن�عاد القرآن والتوراة الل

بل أل  السنن ويعدان بدعة جنسية، ليس اللذة  دان 
ّ
يول (مفهوميا)  أل��ما ال  الت�اثر و�رتبطان  يمنعان  ��ما 

وألجل ذلك قاومت    بالعقم مثلما أن اللواط ال يذهب برجولة الرجل فحسب و�نما بالقيم ال�ي تتصل ��ا،

ساط�� لدى اليونان مثال) هكذا عالقات، وقضت بالتحر�م، واعت��ت  الكتب املقدسة (ع�� عكس �عض األ 
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ن جهة أ��ا حقوق وواجبات  ، فال يمكن النظر إل��ا م1صل""ا�جنسية املثلية  عالقة �عكر صفو العالقة األ 

ا�جنس" �حقيقة  "وتحر�ف  األصل  عن  خروج  ما 
ّ
خالل    .2و�ن من  املوضوع  هذا  مع  الباحثة  �عاطت  وقد 

ا�سيابية املن�جية ال�ي اج��ح��ا ح�ى تضّم ب�ن دفت��ا مثل هذه الظواهر ا�جنسية ال�ي ال ننكر أ��ا انتعشت  

الباحثون أمام وض �� ا�حضارة اإل  �عد الصمت فيھ ممكنا، فمن جهة هناك تحر�م  سالمية، وأصبح  ع لم 

للعالقات الشاذة ومن جهة ثانية هناك تزايد أعداد اللواطي�ن �� مجتمعات إسالمية �عزل الرجل عن املرأة،  

 ثم تطلب م��ما ال��ام أق�ىى درجات العفة. 

ن داخل الكتب السماو�ة  السلوك ا�جنسا�ي "ع�� أصولھ" هو �� ذاتھ سردية ك��ى م  مر فإّن وأّيا �ان األ   

األ  القواعد  عن  ت�لمت  األ ال�ي   �� وا�جنسية  حّد خالقية  ع��  والدنيوي  باملقدس  عالقتھ  و��  ا�جن�ىي  داء 

(رّ�ما التوراة �عم إ�� حّد ما ...) ولكن كتب علم    سواء، ولم ��تّم كث��ا بالتفاصيل الفنية للعملية ا�جنسية

وضاع ا�جنسية للرجل وللمرأة لغرض  عكفت ع�� هكذا موضوع، وتخّيلت األ سالمية قد  الباه �� الثقافة اإل 

شباع، ولم تر �� ذلك أي حرج طاملا أن املتعة مطلو�ة وغ�� محّرمة". وما علمنا أن شريعة ��ت عنھ "ع�� اإل 

ر  حّد �عب�� الشيخ النفزاوي �� حديثھ عن أوضاع اللقاء ا�جن�ىي �� كتابھ "الروض العاطر" وهو كتاب زاخ

 شاهدة ع�� أن ا�خيال ا�جنسا�ي العر�ي خيال ال حدود لھ.  بــــــ"�اماسوترا عر�ية"

 : خالصة وآفاق  -4

ال بّد أن �شيد �� خاتمة هذه القراءة لكتاب الباحثة زهرة الثابت "العشق �� النصوص املقدسة" بجهد  

املقدس با�جنسا�ي من خالل  الباحثة �� التعاطي مع هكذا موضوع باملن�جية املقارنية للوقوف ع�� عالقة  

األ  والرسل.س��  بالشأن    نبياء  صلة  ذات  أخرى  مسائل  ع��  مفتوح  البحث  هذا  أن  املقابل   �� نرى  ولكّننا 

 ا�جن�ىي �� عالقتھ باملقدس ونرى أ��ا �ستطيع أن تتوّسع ف��ا و��:

وأهمي��ا ولكن �ان    أّن من�جية البحث لم �سمح لها باحتواء التجر�ة ا�حّمدية �� العشق ع�� غناها–  1

حاديث ال�ي يت�لم ف��ا الرسول عن العشق واملرأة ومن�ل��ما لدى  من املمكن أن تضّم الباحثة ا�� بح��ا تلك األ 

 غ��ه من الرسل.

لألنبياء قوة  –  2 أن  الرغم من  ا�جنس والعشق �� تجارب وليست �شريعات ع��   �� التجارب  أّن هذه 

 
ّ
�� رساال��م. و�تول أننا ال �ستطيع أن نكّرر تجار��م تحت أي مسّ�ى �ان.�شريعية �امنة    د عن هذا األمر 

�� كتابھ "نزهة   ولكن ومع ذلك ظهرت كتب ومؤلفات �سن القوان�ن ا�جنسية وتج��ح األوضاع �التيفا�ىي

  ثناء ال ��ّم والشيخ النفزاوي خاصة �� كتابھ "الروض العاطر" و�� األ  .االلباب �� ما ال يوجد �� اي كتاب"

يالج وقيم الفحولة والذ�ورة واألنوثة وهذا �� الوفاء إ�� األخالق و��� الشرع بقدر ما ��ّم قوة االنتصاب واإل 

 ذاتھ مادة ل�خيال.

 
 .370المصدر نفسه، ص.-1
 .371المصدر نفسه، ص.-2
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و�نشأ عن ذلك سؤال    الحظت الباحثة أّن املاّدة ا�جنسية �� التوراة أك�� ا�ساعا من تلك ال�ي �� القرآن.-3

ى فيما �عد بالو�� االستشرا��  املادة الغز�رة ل�جنس �� التوراة �� �شأة ما سيسّ� ألم �ساهم هذه    إش�ا�� وهو:

الذي يخ��ل الرجل الشر�� �� الفحولة واألداء ا�جن�ىي ا�خارق؟ وذلك قبل أن ينفرد الو�� التشكي�� الغر�ي  

؟ أال يمكن أن  الثامن عشر والتاسع عشر برسم تلك الصورة االخ��الية للرجل الشر��  ع�� امتداد القرن�ن

 ت�ون هناك عالقة ب�ن التوراة و��ن الو�� التشكي�� �� ذلك؟
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 مراجعة في کتاب: 

 ∗فردریك معتوق ، لسوسیولوجیا الفن اإلسالمي 

 

 : المقدمة  -1

 �عكس واقعها
ً
��ا ومرآة  من أر�ان ُهو�َّ

ً
 أساسا

ً
ال توجد حضارة ع�� مّر التار�خ البشري، إال و�ان الفن ركنا

ن اإل�سان �� العصور ا�حديثة، بفضل املعرفة والتطور العل�ي، ِمن قراءة وترجمة ما  
َّ

االجتما��. وقد تمك

خفيھ فنون ا�حضارات القديمة �اإلغر�قية والرومانية واله
ُ
ندوسية والصينية وغ��ها. ت

فنية   �عاب��   �� ما  إنَّ اء،  َصمَّ وحجارة  وتماثيل  نقوش  مجرد  ليست  الفنون  أنَّ  االجتماع  علماء  وَيعت�� 

 �جتمع ما، بحيث نقرأ من
ً
 مت�امال

ً
 معرفيا

ً
ل ِ�جال

ّ
ش�

ُ
ى خلفها صوٌر تنطق بلسان اجتما�� و� فَّ

َ
معرفية تتخ

نتج الف�ي املعر��. خالل هذه الصور تركيبة ا�جتمع وتأ
ُ
م امل  ث��ات بنيتھ االجتماعية ع�� الفنان الذي قدَّ

يقود   الذي  القبطان  ة  ِحرفيَّ لنا  ظَهر 
َ
ت فصول،  عشرة  إ��  م  املقسَّ الكتاب  هذا  َ�ّي 

َّ
َدف ب�ن  إبحارنا  ولدى 

ھ يبحث �� علم التار�خ أو األن��و�ولوجيا أو الهندسة املعمار�ة،   ِع بأنَّ د مساره  البحث، فهو لم يدَّ ما حدَّ إنَّ

وِقبلتھ نحو قراءة سوسيومعرفية للفن اإلسالمي خالل حقبة ازدهرت ف��ا الفنون واملعارف، وتالقحت ف��ا  

والقاهرة    بدمشق و�غداد 
ً
األندلس وغرناطة وفاس مرورا ا�جغرافيا اإلسالمية، من  امتداد  الثقافات ع�� 

 ُيج
ً
 إ�� سمرقند وُ�خارى والهند؛ وهو أيضا

ً
يبنا ع�� عدد من التساؤالت املشروعة املتعلقة بطبيعةوصوال

سلم، وما �� أخالقياتھ، وَمن هم جماه��ه؟  
ُ
العالقة ال�ي تر�ط الفن اإلسالمي با�جتمع؛ فَمن هو الفنان امل

 وكيف ُيمكن للفضاء ا�جتم�� التأث�� ع�� منتوجھ الف�ي؟

الفن اإلسالمي بین األصالة والتقلید:  -2

بد الباحث  الفن  ينطلق  بأصالة  شك�وا  الذين  الغر�ي�ن  والباحث�ن  ّتاب 
ُ

الك من  لعدٍد  بمحاّجٍة   
ً
اية

�جهٍل  ا  إمَّ أساس�ن:  لسبب�ن  وقاصرة  وظاملة  هة  ُمشوَّ �انت  الفن  لهذا  �عضهم  قراءة  بأنَّ  و�رى  اإلسالمي، 

ا �حقٍد "ع�� خلفية أيديولوجية غ�� معلنة من ا�خصام السيا�ىي والدي �ي املوروث عن  بحقيقة األمور، و�مَّ

ھ   لإلبداع واألصالة، و�أنَّ الفن اإلسالمي  بفقدان  ت��يرا��م تو��  �انت  املاضية"؛ حيث  التار�خية  ا�حقبات 

صفحة.  192)، 2017(بيروت: منتدى المعارف،  ،سوسيولوجيا الفن اإلسالمي ،معتوق  فردريك  ∗
ستاذ وعميد سابق لمعهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية فريديريك معتوق:  -

ٔ
 باحث في علم اجتماع المعرفة، ا

فادي سعید دقناشد. 



 فادي سعيد دقناشد.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا الفن إالسالمي  سوسيولوجي  مراجعة في كـتاب: 
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) تز�ي�ّي  فن  مجرد  فهو  روح،  بال  ترقي��Décoratifجسد  أو   (-)   Ornamentتزو�قي 
ً
ُمنَتَحال ا  إمَّ يجعلھ   ،(

و  الفنان سنان)  نفسھ  بللي�ي هو  اإليطا��  املتوسطية، (الفنان  السابقة  ا�حضارات  فنون  (عن   
ً
َمنقوال ا  �مَّ

، دون االع��اف بأنَّ الفن  
ً
فا ا ُمحرَّ الصينية، واآلسيو�ة، مع �عض اإلضافات املتواضعة ب�ن ا�ح�ن واآلخر) و�مَّ

حا�ي الع�ن والوجدان الرو��".
ُ
 اإلسالمي هو "لغة مت�املة ت

إلسالمي، يؤكد معتوق بأنَّ الثقافات وا�حضارات ال بد أن  وإل�عاد ش��ة االنحياز األع�ى ألصالة الفن ا

ھ ُيمكن   تتأثر فيما بي��ا، ف�ي "�� تالقح دائم"، و"االستعارة" �� أحيان كث��ة يمكن أن ت�ون مشروعة؛ أي أنَّ

االكتفاء بنقل أسلوب التعب�� الف�ي من دون االل��ام بما �عنيھ �� التقاليد الفنية السابقة، �عكس النقل  

 ع�� ذلك بأنَّ البنائ�ن وا�حرفي�ن الب��نطي�ن الذين  
ً
الذي يبقى أس�� الفضاء املفاهي�ي الواحد؛ وُيعطي مثاال

الزم لھ "بتغيي��م  
ُ
صاحب وامل

ُ
دوا ا�جامع األموي �� دمشق نقلوا أسلوب التعب�� دون االل��ام باملع�ى امل شيَّ

 �� ا�حقبات السابقة.  الت�خيص اإل�سا�ي وا�حيوا�ي واإلل�ي" عن عمارة املب
ً
 ملا �ان رائجا

ً
 �ى الدي�ّي خالفا

 ُمرتکزات الفن اإلسالمي:  -3

يرى الباحث بأنَّ جميع الفنون الدينية تنطلق من صورة (ذهنية): الفن املسي�� (الثالوث األقدس: األب 

ندو�ىي (براهما  واالبن والروح القدس)، الفن البوذي (�خص بوذا النورا�ي: الغرق �� التأمل الداخ��)، اله

ما يقوم ع�� �لمة (ال�لمة القرآنية املقدسة)   املتجسد �� كريشنا)، بينما الفن اإلسالمي ال يقوم ع�� صورة إنَّ

 فتدّل ع�� فرادتھ عن الفنون األخرى، والفنان هنا ينقل رسالة غ�� مادية وغ��  
ً
 مجردا

ً
تحمل مع�ى جوهرانيا

طلق العنان ل�خيال، تبدأ وتنت�
ُ
ي با�. فالفن اإلسالمي هو فن جوهرا�ي يت�ون من ثالثة عناصر  محسوسة ت

ب العمران ا�حضري  
َّ
من�جمة مع �عضها �عضا، فهو "علم وفن وفلسفة": فاإلسالم كما يقول ابن خلدون غل

ب بنمو وتطور �� الفنون ا�ختلفة،  
َ

ع�� العمران البدوي، أي أنَّ هذا النمو والتطور العمرا�ي ال بد أن ُيواك

تلك  م  �� الزمان، فاملسلمون  �� ذلك  الفن والصناعة   ملصط�ح 
ً
العمران والبناء رديفا يأ�ي مصط�ح  هنا  ن 

ا�حقبات �انوا �عيشون �� فضاء معر�� خاص ��م حيث ال فصل ب�ن العمل اليدوي والعمل الفكري، أي ال  

ا  فرق ب�ن الصناعة والعلم و��ن الفن واإلبداع، و�ذلك يلتقي الفن بالعلم والع مل والعمران والصناعة. أمَّ

عطي املع�ى ألي �عب�� ف�ي، "فالفن اإلسالمي  
ُ
الفلسفة ف�ي شأن ال يقل أهمية عن العلم والفن، ف�ي ال�ي �

م �ل �ىيء، وما  
َّ
ب ونظ ُ�عّ�� عن وحدة ال�ون وس�ونھ، وتنظيم الدنيا برم��ا حول اإل�سان املؤمن... فا� رتَّ

 ا�خالق".  ع�� املؤمن سوى التأمل �عظمة

 التعابیر الفنیة اإلسالمیة:   -4

لت  
َّ
؛ و�� فنون مجردة ش�

ّ
حصر الباحث مجاالت الفن اإلسالمي ��ندسة العمارة، واألرا�سك، وا�خط

 "جسر عبور جميل إ�� ا�جمال األكمل": 

ماسية    -1
ُ

لت بنية معرفية اجتماعية مت�املة تحيا بالعمران البشري، و�� "شأن عام"، خ
َّ
العمارة: ش�

لعناصر (امل�جد، املدرسة، ا�حمام، ا�حصن، البيمارستان أي املستشفى)، وتماسكها الداخ�� قائم ع��  ا
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 ف��ا، من هنا �ان االهتمام بامل�جد �ونھ القلب 
ً
 أساسا

ً
ش�ل الصالة ركنا

ُ
مبادئ العقيدة اإلسالمية ال�ي �

ادة �� األديان األخرى، و�أ�ي ا�حراب  النابض �� املدينة الذي ينفرد �� هندستھ عن غ��ه من أماكن دور العب

ال�ي   والقبة اإلسالمية  الداخ��  الوضوء وال�حن  املئذنة ومحجر  إ��  �� اإلسالم"، إضافة  "الرموز  �أقوى 

 انتقلت بفعل عملية التالقح الثقا��، فجاءت حيو�ة إبداعية �عيدة عن النقل.

يج) والنبا�ي (التور�ق). وهذا الفن هو  األرا�سك (ُمصط�ح غر�ي): تظهر �عاب��ه �� ش�ل�ن: الهن-2
ّ
د�ىي (الَزل

ھ يتعامل مع "البّناء والنّجار وا�حّفار وا�حّداد والنّحاس والزّجاج   فن جامع، ال ينت�ي إ�� الزخرفة فحسب ألنَّ

تحت   العر�ية  الكتب   �� نجده  لذلك  جوهر"، 
ُ
وا� والصائغ  ذّهب 

ُ
وامل طّرز 

ُ
وامل وا�حائك  وا�خّياط  صّدف 

ُ
وامل

ات مختلفة تتنوع ب�ن الزخرفة، الَعَر�سة، الرقش، النقش، املوزاييك، الزليج... هو فن ُمستقل فر�ٌد  �سمي

يتا�ع أش�ال   شاهد الذي 
ُ
 مهمتھ "إثارة البصر والعقل، وتقديم دال ظاهر ملدلول غ�� ظاهر"، فامل

ً
جماليا

فارغة يجدها  واملر�عات  املثلثات  �شابك  ح�ى  أو  املتداخلة  األوراق  ومحسوسا��ا    جذوع  مدلوال��ا  من 

محسوس  
ّ
الال تحّسس  إ��  بھ  تذهب  مختلف  فّ�ي  نحو  ع��  ا�حقيقة  إ��  للوصول  فيتأملها  الذهنية، 

شاهد. و�أدوات  
ُ
امل التأمل الصو�� ال من خالل مخيال  إ��  مدلول األعظم من خالل الدعوة املفتوحة 

ّ
والال

لم آخر م�حون ��حنة دينية ماروائية تأملية �عطي  �سيطة (بي�ار�ن ومسطرة) َ�عُ�� الفنان املسلم إ�� عا

 للتعب�� الف�ي "األرا�س�ي". 
ً
 مع�ى مختلفا

خذ صفة الفن إال  -3 ھ لم يتَّ  عند العرب قبل اإلسالم، لكنَّ
ً
ا�خط: هو شأن اجتما��، وقد �ان موجودا

جديد ُيحّدده  �عد انتشار اإلسالم الذي نقل مجتمع ال�حراء إ�� مجتمعات حضر�ة، فأصبح ل�خط مع�ى  

ھ يتوّجھ إ�� أع��، إ�� هللا خالق  
ّ
 من مخزونھ الذه�ّي املعر�� الالمحدود األفق ألن

ً
الفنان أو الصا�ع انطالقا

من عمران   �شأت  جديدة  اجتماعية  بنية  بنكهة روحانية مختلفة و�حاضنة  و���جمھ  واألرض،  السماوات 

سلم يرسم "بلغة األحرف، أف�ا 
ُ
ھ ينقل كالم �شري جديد. فا�خطاط امل

ّ
ر اإليمان"، ما أعطى إلنتاجھ مع�ى ألن

نة. تفنَّ
ُ
تقنة امل

ُ
بدعة امل

ُ
 هللا الذي ال تليق بھ سوى الكتابة امل

الصوفية   الدراويش  برقصة  أشبھ   �� با�خط  أم  باألرا�سك  سواء  التكرار  فلسفة  إنَّ  القول  وخالصة 

ق ب�ن رقصة الع�ن ورقصة األحرف ورقصة  التكرار�ة ال�ي تدور حول محور واحد دون �لل أو ملل، فال فر 

ف�ىي إ�� جوهر واحد هو هللا. 
ُ
�ا ت  األجساد طاملا أ�َّ

 األلوان ودالالتها المعرفیة والفلسفیة:  -5

التعاليم   من  ُمشتقة  إيمانية  وفلسفية  معرفية  دالالت  سلم 
ُ
امل الفنان  قبل  من  ستخدمة 

ُ
امل لأللوان 

فضلة ��: األزرق (إشارة إ�� السماء وأ��ار ا�جنة) واألخضر  اإلسالمية �� مدلولها ال��ائي، إذ تبدو األل
ُ
وان امل

بة أو   غيَّ
ُ
ا األلوان امل �ه وملعانھ الذي يليق ب��ي�ن املصاحف)؛ أمَّ (لون الطبيعة وا�جنة) والذه�ي (لفرادتھ وتم�ُّ

 بالبادية والبداو 
ً
 و��: البّ�ي ومشتقاتھ (يرتبط معرفيا

ً
ة بينما الفنون ال تتبلور املستبعدة فلها دالال��ا أيضا

 �� بيئات حضر�ة)، واألحمر (ُ�ش�� إ�� ا�جحيم والنار �� الثقافة اإلسالمية)، واألبيض (ُ�ش�� إ�� النور  
ّ
إال

 اإلل�ي الذي ال مجال للتعب�� عنھ سوى �� املوت وما �عد املوت). 
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 عن  الفن اإلسالمي فن الشأن العام وُملك للعموم: إنَّ الفنان املسلم امل   -
ً
شبع بالروحانيات ابتعد طوعا

  �� لھ  واملادي  املعنوي  الشر�ك  �ان  اإلسالمي  ا�جتمع  ألّن  بالعمومية،  ك  وتمسَّ أدائھ عملھ  لدى  الفردانية 

إبداعھ و�نتاجھ الف�ي و�دعم مؤّس�ىي من دور األوقاف ال�ي �ان لها الدور الكب�� �� ظهور هذا الفّن وتألقھ  

 بجوهر الفكرة ال�ي ترى �� الوقف شيئا "من الشدة ع�� النفس  ووصولھ إلينا. وقد �ان الفن
ً
ان املسلم متأثرا

ا تحب"، لذلك �عت�� نفسھ �واهب وقف مساهما �� العطاء، وعملھ "يصبو إ�� هللا و�تج�� ��  بتخل��ا عمَّ

ّيُدهاإل�سان "أي هو خ�� مستدام وصدقة جار�ة، وهذا ما منح الفنان حر�ة التعب�� الف�ي واإلبداع ال
َ

ق
ُ
ت  

قرارات �خص أو مؤسسة، ووالئھ الطو�� للدين تحت سقف العقيدة اإلسالمية. هكذا نفذ الفن اإلسالمي  

 "يتنفس و�حيا �شرايينھ االجتماعية".  
ً
 مجتمعيا

ً
داخل النسيج الثقا�� ا�جتم�� وأصبح فنا

أخالقیات أصحاب الصنائع:  -6

 قديمة من ال��اث العر�ي  ُينّقب الباحث �� التار�خ عن أخالقيات  
ً
أ�حاب الصنائع، فيستحضر نصوصا

وأخالقيات   الصنائع  ب�ن   
ً
ر�طا التوحيدي  حيان  وأ�ي  الصفاء  إخوان  رسائل   �� ليجد  بتحليلها،  و�قوم 

أ�حا��ا؛ فالفنان هو (الصا�ع) (العالم) املسلم الذي �س�� إ�� التشبھ بالصا�ع األك�� للوصول إ�� مرضاتھ،  

 
ّ

� بالص��، واملرونةلذلك �ان يتح�
ّ

� با�حكمة، ويس�� إ�� إتمام ا�خ�� العام من خالل االج��اد واملثابرة والتح�

مقام    �� الصنعة  صاحب  جعلت  األخالقيات  هذه  �ّل  األخال��.  واالل��ام  املستدام،  واإلتقان  العمل،   ��

 من أنَّ  األشراف؛ فهو إ�سان خلوق مؤمن يح��م قواعد املهنة ال�ي يزاولها و�حظى بتق
ً
دير اجتما�� انطالقا

ا ابن خلدون ف�انت لھ نظرة متقّدمة   الفضاء ا�جتم�� اإلسالمي �ان ينظر إ�� العمل �واجب اجتما��. أمَّ

أو بمستوى   الداخ��  ب��كي��ا  يق��ن  لم  وتقهقرها  الصنائع  "ازدهار  فـ  البشري،  بالعمران  للصنائع  �� ر�طھ 

  تماسك أخالقيات أهلها فحسب بل اق�� 
ً
ن �ش�ل الدولة وعمرا��ا"، فالصنائع �� "عمل و�بداع" تتطّور طبقا

 لتطور العمران البشري وش�ل الدولة.

بین األدب العربي والفن اإلسالمي اختالفات بنیویة:  -7

ة مع "�شغيل   َبليَّ
َ

الق تأجيج واستنفار املشاعر  إ��  العر�ي متوائمان �سعيان  �� األدب  والن��  الِشعر  إنَّ 

ا الفن اإلسالمي فيطفئ هذه املشاعر  مكثف ل�خيا  ضمن دائرة القبيلة وعصبي��ا، أمَّ
ً
ل" ما ُيبقي الو�� �جينا

طو��   �ش�ل  التأمل  ع��  "االعت�اف  خالل  من  محدود 
ّ
والال محسوس 

ّ
الال ا�جرد  نحو  و�ر��  واألحاسيس 

الث الفضاء  ذاتيتھ وأناه ضمن  إ�� تحقيق  األد�ي �س��  العمل  وُمنَتج  العر�ي، فُيحا�ي  مقصود وواع".  قا�� 

إ��    (
ً
العاملي دون سعيھ (طوعا الثقا��  الفضاء  ُيحا�ي  الف�ي  العمل  ُمنَتج  فيما  املشاعر والغرائز واألوهام، 

تخليد نفسھ بقدر ما �س�� إ�� تخليد العمل الف�ي بكالم إل�ي و�أسلوب تصو�ري رمزي مختلف، جوهره  

م إ�� ا�جماعة ملراضاة   دَّ
َ

هللا ورضوانھ، فالتوجھ هنا روحا�ي عمودي إ�� أع�� وليس �األدب  تأّم�� إيما�ي ُيق

 اجتما�ّ� أفقّي. 



 2021)  يونيو  -حزيران  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)392( 

في الخالصة:  -8

ة  بـ  بأمان ع�� جز�رة كن� منسيَّ
ُّ
"سوسيولوجيا الفن اإلسالمي" ُيبحر بنا معتوق ب�ن أمواج التار�خ، وَ�حط

العر�ي واإلبداع  ال��اث  اإلسال   –من  الفن  وتحليل  بتشر�ح  فيقوم  ميكرو  اإلسالمي،  بمنظور  مي 

  �� املدفون  ال��اث  للتنقيب عن كنوز هذا  العرب  الباحث�ن  أمام   
ً
الباب ُمشرعا  

ً
فاتحا وماكروسوسيولو�� 

 عن التمجيد والتقد�س لل��اث، يدعونا ملشاركتھ هذا الكن�  
ً
مغاور النسيان. و�قراءتھ املوضوعية، و�عيدا

جازات واإلبداعات املعرفية ع�� املستوى الف�ي ال�ي �انت املعر�� والنظر إليھ من زاو�ة مختلفة مليئة باإلن

 من ا�حضارة اإلسالمية قبل االندحار واالنحدار املعر�� الذي �عيشھ اليوم. فال��اث العر�ي  
ً
 ما جزءا

ً
-يوما

للفحص   إخضاعھ  لَزم 
ُ
امل العر�ي  الباحث  �اهل  ع��  تقع  مسؤولية  واستثماره  وغ�ي  واسع  حقل  اإلسالمي 

ھ مشهد  والتحليل و 
ّ
ھ جزء من ا�حاضر ور�طھ بحياتنا اليومية والعملية ليبدو �أن املقارنة والتعامل معھ �أنَّ

�� ال صورة قا�عة �� املا�ىي. 
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 "  ُمحّمد الّطاهر بن عاشور تنویرّیا کتاب " تقدیم

 لجمال الّدین دراویل 

 

 
 

 : صملخّ ال

�ي جّددت  
ّ
ظّل مفهوم الّتنو�ر من املفاهيم املتمركزة حول الغرب بفضل التحّوالت الفكرّ�ة والفلسفّية ال

إ�� اإل�سان والعالم.   التقى اإلسالم، خاليا من  فالّنظرة  ذي 
ّ
ال الثقا�ّ�  ا�جال  ُعدَّ  ما  ُمقابلة كث��ا  من جهة 

�ي أثبتت ُسلطة النّص القرآ�ّي ع��  الّتنو�ر السيما وأنَّ ا�حر�ات العقالنّية اصطدمت بالت
ّ
صّورات الفقهّية ال

 
َ
كتاب األستاذ جمال الّدين دراو�ل    الواقع، و�ذلك ساَد غياب الّتنو�ر من اإلسالم. جعلت هذه الورقة ُمراجعة

اهر بن عاشور تنو�رّ�ا"
ّ
عالقة تأّصل فكرة الّتنو�ر �� الّدرس املقاصدّي من حيث    لها لبيانهدفا    "محمد الط

 املن�ج واملضمون.

اهر بن عاشور، الّتنو�ر، املقاصد، ا�حرّ�ة( ُمراجعة  :مفاتيح  �لمات
ّ
 تقديم) كتاب، ُمحّمد الط

 

 

Abstract : 

The concept of the Enlightenment is considered as one of the concepts centered on 

the West thanks to the intellectual and philosophical development that renewed the 

perception of the human being and the world. On the other hand, the cultural area that 

met Islam is often considered to be devoid of enlightenment, especially since the 

rational movements opposed to the jurisprudential perceptions that proved the 

authority of the Qur’anic text. This paper is a book review of “Jamal al-Din Darawil”. it 

aims to demonstrate the relationship of the Enlightenment to the « Maqasid » in terms 

of method and content. 

Key words: Book review, Mohammed al-Taher Ibn Ashour, Enlightened, Maqasid 

(goals of shariah), Freedom. 
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اهر بن عاشور   تقديم
ّ
ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنويرّيا"كـتاب "ُمحّمد الط

ّ
 سلمان العبدل
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 : المقدمة  -1

ساؤل:
ّ
يخ    إذا �ّح الت

ّ
اهر بن عاشور (من هو الش

ّ
ر  )؟1973-1879ُمحّمد الط

َ
ْت اإلجابة: ُينظ   فيما   َ�حَّ

خصّية  
ّ

ال� هذه  حول  الّتو�سّية  با�جامعة  ا�حديثة  ا�حضارة  أستاذ  دراو�ل  الّدين  جمال  الّدكتور  فھ 
ّ
أل

�ي قّدمت للعالم اإلسالمّي 
ّ
ة ال

ّ
صوصا، أجمع، وللمجتمعالّتو�سّية الفذ

ُ
ات ذات  ُمدّونات وُمصّنف  الّتو���ّي خ

ذين
ّ
ال القالئل  الباحث�ن  والدكتور دراو�ل من  العر�ّية اإلسالمّية.  قافة 

ّ
الث ة جوانب 

ّ
�اف أْبدْوا    قيمة شملت 

يخ ابن عاشور.
ّ

فقد عكف ع�� دراسة نوا�� الّنظر الفكرّي والّنقدّي ��   اهتماما ُمنقطع الّنظ�� بفكر الش

وُ�حوث مقاالت  وأعّد  وُمصّنفاتھ،  علمّية  أ�اديمّية،  من�جھ  ُمناظرات   �� أهمّية    وشارك  الفكر  ذلك  وِ�� 
ُ
ت

صوى 
ُ
 نذكر م��ا ع�� سبيل الّتمثيل ال ا�حصر:  ،ق

عاشور * بن  اهر 
ّ
الط ُمحّمد  يخ 

ّ
الش ُمدّونة   �� ا�حرّ�ة  والّتوزيع،   ،مسألة  شر 

ّ
والن باعة 

ّ
للط الهادي  دار 

 (كتاب). . 2006

ا *
ّ
الط محّمد  اإلمام  األستاذ  لدى  املقاصدّي  جاه 

ّ
واستحقاقاتھاالت دالالتھ  عاشور:  بن  ، مقال،  هر 

قافّية، تو�س، أفر�ل 
ّ
ة ا�حياة الث

ّ
 . 2007مجل

عاشور * بن  اهر 
ّ
الط ُمحّمد  يخ 

ّ
الش تفك��   �� االختالف  غايرة وحّق 

ُ
قافّية،  مقال،  امل

ّ
الث ا�حياة  ة 

ّ
، مجل

 .2011تو�س، نوفم�� 

جديد*
ّ
والت حافظة 

ُ
ا� ب�ن  عاشور  بن  اهر 

ّ
الط الّدين    علمّية  ُمناظرة،  ُمحّمد  جمال  د.  األستاذين:  ب�ن 

 ، �لّية اآلداب والفنون واإل�سانّيات (جامعة مّنو�ة). 2019مارس  09دراو�ل ود. ُمحّمد رضا األجهوري، 

ى هذا االهتمام بفكر ابن عاشور من ُمنطلق أّن هذا
ّ
 بالعناية والّدرس من    و�تأ�

َ
يخ اإلمام لم يحظ

ّ
الش

ر�نما حِظَي بھ    ِبمعيار  لدن الباحث�ن اليوم
ّ

ظراؤه املفك
ُ
ذين    ن

ّ
فْت من أجلهم�� املشرق اإلسالمّي ال بُحوث    ُصّنِ

تب
ُ

 ِبُبحوث علمّية وندوات   وك
ُ

قاُم للّتعر�فوافرة، إذ كث��ا ما يظفر الباحث
ُ
خصّيات العلمّية   ت

ّ
  بفكر أحد ال�

ا من  كب��ة  فئة  ُ��ِمل  بينما  اإلسالمّي،  رق 
ّ

الش ُبلدان  إحدى   �� هّمة 
ُ
املغار�ة    لّتو�سّي�ن،امل لنا  -أو  �ّح  إن 

إطار  -الّتعميم  �� يندرُج  قارنة 
ُ
امل الّضرب من  إّن هذا  ابن عاشور.  يخ 

ّ
الش بحجم  رون 

ّ
ُمفك تركھ  ثقافّيا  إرثا 

لذا��ا:   ات 
ّ

الذ تسامح  ُمراجعة 
ُ
وامل عتدل 

ُ
وامل نو�رّي 

ّ
الت بالبلد  "تو�س"  بوصف  و�سّيون 

ّ
الت َ�سمح  كيف 

 فئة كب��ة جّدا 
ّ

نو�رّي ابن عاشور غ��    والوسطّي وا�حال أن
ّ
يخ الت

ّ
عب ال �عرف من �خصّية الش

ّ
من الش

تالميذها   وأغلب  يخ 
ّ

الش باسم  ومدارس  ومعاهد  وأن�ج  شوارع  بتسمية  الّسلطة  �سمح  كيف  االسم؟ 

  
ّ

يخ وا�حال أن
ّ

فو القرن الواحد والعشر�ن بتسمية مدارج ال�لّيات باسم الش
ّ

يجهلونھ؟ كيف �سمح ُمثق

ت ب�ن أسوارهاالبحوث واألطار�ح ا ِعدَّ
ُ
�ي أ

ّ
�ر القليل  ل

ّ
تعامل  يوأغل��ا    ،حول فكر ابن عاشور ال تتجاوز الن

 جامعا؟
ّ

ال
ُ

فاتھ �ش�ل انتقائّي ال بوصفهما ك
ّ
 مع فكره وُمصن

يخ ابن  �انت  ُرّ�ما  و 
ّ

�ي جعلت الباحث جمال الّدين دراو�ل ُيو�� اهتمامھ بفكر الش
ّ
هذه �عض األسباب ال

ق عل�ّي حديث موُسوم بــ  عاشور. حّ�ى أفاَض ع
ّ
را بتدف

ّ
اهر بن عاشور  �� الّساحة األ�اديمّية ُمؤخ

ّ
"ُمحّمد الط

(  صادر تنو�رّ�ا"،   بتو�س  ختّص 
ُ
ا� للكتاب  األطرش  ُمجّمع  ِوحدة بحث  2020عن  بالّتعاون مع  اهرة  ) 

ّ
"الظ
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و�س"  
ُ
بت و�الدينّية 

ُ
األ طبعتھ   �� بمّنو�ة)  واإل�سانّيات  والفنون  اآلداب  ا�حجم    ،�(�لّية  من  ِكتاب  وهو 

توّسط يحتوي ع��  
ُ
: يحتوي  263امل الفصل    صفحة. وقد قّسمھ صاحبھ إ�� فصلْ�ِن ُمتفاوتْ�ن من حيث الكّمِ

ا�ي فيحتوي ع�� سبعة مباحث كما سيأ�ي تفصيل ذلك، هذا فضال عن 
ّ
أّما الث األّول ع�� أر�عة مباحث، 

 
ُ
قّدمة وا�خاتمة وقائمة املصادر واملراجع امل

ُ
 عَتمدة �� الكتاب. امل

يخ  
ّ

�ي تناولت فكر الش
ّ
الع كب��ة وتبّحر �� املصادر ال

ّ
لقد برهن صاحب الِكتاب �� ُمقّدمتھ ع�� ِسعة اط

بالّدرس، عاشور  واعت��ها    ابن  ُمتنّوعة    –فانتقدها  ومضام�ن  أف�ار  من  احتوتھ  ما  وأّن  –رغم  محدودة 

ف�ن رغم قّوة ُمراجع��م وتأّملهم ��  
ّ
ؤل

ُ
ل ��امل

ّ
يخ قد غاب ع��م ��يء يتمث

ّ
نو�رّ�ة  فكر الش

ّ
�عة الت

ّ
�  الن

ّ
، و�تج�

�ي اشتغلت ع�� ابن عاشور مثل كتاب "شيخ  
ّ
ذلك بُوضوح �� عبارة يجلوها قولھ: "ولفت نظرنا أّن األبحاث ال

 
ّ
يخ ُمحّمد الط

ّ
اهر بن عاشور: حياتھ وآثاره" لبلقاسم الغا��، وكتاب "الش

ّ
اهر بن  ا�جامع األعظم محّمد الط

عّمقة  
ُ
يخ ُمحّمد ا�حبيب بن ا�خوجة ودراستھ امل

ّ
عاشور ومن�جھ �� الّتفس��" لهَيا ثامر الُع�ّ�، وتحقيق الش

وِل املن�ع الّتنو�رّي لدى ابن  
ُ
ريعة اإلسالمّية البن عاشور وِملس��ة صاحبھ العلمّية، لم ت

ّ
لكتاب مقاصد الش

ُمدّونتھ تضمّ  أّن  ق تحّررّي وتنو�رّي  عاشور وُمقّوماتھ عناية رغم 
ُ
ف

ُ
أ الّدليل ع��  ُيقيم  بّ�ن، ما 

ُ
نت، كما سن

اه الباحث �� ُمصّنفھ وأعلن عنھ منذ البداية فهو  1واسع �� تفك��ه �ستحّق البحث"
ّ

ذي توخ
ّ
. أّما عن املن�ج ال

يخ ابن عاشور. ورغم أّن املوضوعّية �� الُبحوث االجتما
ّ

عّية واإل�سانّية  املن�ج املوضو�ّ� �� تحّري ُمدّونة الش

ھ
ّ
د أن

ّ
دُّ �� طل��ا، فإّن األستاذ دراو�ل أك

َ
َنال وِمّما ُيك

َ
ستحّب صعب امل

ُ
لن يتوا�ى   والّدينّية ُعموما �� ذلك امل

�ي عزمنا  
ّ
ِلمات �� أنظاره وفكره (أي ابن عاشور) كما �ستوجبھ املوضوعّية ال

َ
ِل�حظة �� إغماض "الع�ن عن ث

 ع�� حّد �عب��ه. 2ما �� الوسع �� ُمالحق��ا"

 : الفصل األّول: الّتنویر منهجا وطریقة  -2

ف هذا الفصل إ�� أر�عة مباحث �� اآلتية:   ِ
ّ
ؤل

ُ
 قّسم امل

 :المبحث األّول: الّرجل والمشروع -2-1
روف   ��دف

ّ
اهر بن عاشور والظ

ّ
يخ ُمحّمد الط

ّ
هذا املبحث �� ُ�عد من أ�عاده إ�� الّتعر�ف ��خصّية الش

�
ّ
�ي �شأ ف��ا، وال

ّ
سرة سليلة علم  ال

ُ
يخ مآثر حميدة ور��ا عن أ

ّ
 للش

ْ
رت ع�� توّجهاتھ العلمّية والقيمّية، إذ

ّ
ي أث

الدي�ّي   الّت�و�ن  عن  فضال  هذا  قا�ّ�، 
ّ
والث والّدي�ّي  الّسيا��ّي  م��ا  الّدولة   �� ُعليا  مناصب  دت 

ّ
تقل ومعرفة 

ريعة، ُمتفّق 
ّ

صول الش
ُ
خبة عاملة بأ

ُ
ذي تلّقاه ع�� يد ن

ّ
- 1840هة ف��ا: أبرزهم ُمحّمد ب��م ا�خامس (الّز�تو�ّي ال

يخ سالم ُبوحاجب (8891
ّ

يخ ُمحّمد الّسنو��ي (1924-1827)، والش
ّ

، كما ال ُيمكن  3)1900-1851)، والش

دها  
ّ
�ي تقل

ّ
، و�دارة جامع الّز�تونة  الّتدريس باملدرسة الّصادقّيةع�� غرار   الّتغافل عن الوظائف الّسامية ال

 
اهر بن عاشور تنويرّيا، ط جمال-1

ّ
تاب الُمختّص وتوزيعه، 1الّدين، دراويل، ُمحّمد الط طرش لنشر الكـِ

ٔ
، 2020، تونس، ُمجّمع اال

 . 10ص
 .10المصدر نفسه، ص -2
 . 15-14، ص صنفسه المصدر -3



اهر بن عاشور   تقديم
ّ
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ّ
 سلمان العبدل

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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روعھ �� ِبقاع ُمختلفة �� تو�س حّ�ى بلغت  
ُ
و�ذهب األستاذ دراو�ل إ�� أّن ابن    .1فرعا  25ودوره �� ُمضاعفة ف

ن ُمنغلقا ع�� ذاتھ رافضا ل�ّل ما هو غر�ب  
ُ

عاشور طيلة ف��ة ت�و�نھ العل�ّي والّدي�ّي إ�� آخر حياتھ، لم يك

يوخ الّز�تونّي�ن راَمْت ا�ُجمود واعتنقت التشّدد مذهبا، بل �ان  أو جديد عليھ مثلما �انت تف 
ّ

ة من الش
ّ
ل

ُ
عل ث

ر ع�� مستوى  
ّ
ُمنفتحا ع�� فضاءْين ُمختلفْ�ن: أّما الفضاء األّول فهو الفضاء اإلسالمّي املشر�ّ�، حيث تأث

يخ ُمحّمد عبده ( 
ّ

جمع��ما لقاءات هدفها    وقد   ) أحد ِرجال اإلصالح والتحّرر �� ِمصر. 1905-1849الفكر بالش

والّ��وض التطّور واإلصالح  ُمحّمد    تحقيق  يخ 
ّ

بالش األمر  آنذاك، حّ�ى وصل  الّتو���ّي واملصرّي  جتمعْ�ن 
ُ
با�

ا�ي  2عبده �� وصف ابن عاشور إ�� اعتباره: "سف�� الّدعوة اإلصالحّية با�جامعة الّز�تونّية"
ّ
. أّما الفضاء الث

خال 
ُ
ف دينّيا وثقافّيا، إذ �ان ابن عاشور ُمنفتحا ع�� ما أنتجھ ُعلماء األنوار �� أوروّ�افهو الفضاء األوروّ�ي ا�

يخ ابن عاشور من ُمالحظة الفرق ا�حضارّي ب�ن  
ّ

ما ينبع �� اعتقاد الش
ّ
روحات وأف�ار. وهذا االنفتاح إن

ُ
من ط

قافة ا
ّ
قافت�ن اإلسالمّية والغر�ّية. لذلك "لم يمنعھ ُرسوخ قدمھ �� الث

ّ
لعر�ّية اإلسالمّية من االنفتاح ع��  الث

قافة ا�حديثة (�ان قارئا بالفر�سّية)  
ّ
قافت�ن، وع�� أساس    -ُمكتسبات الث

ّ
ع�� خلفّية عدم الّتعارض ب�ن الث

لَّ  
َ
 من �

ّ
�اكم والتطّور والّتحاور، وأّن الّتثاقف ُسّنة إ�سانّية وقانون ثقا�ّ� ال يجحده إال

ّ
أّن املعرفة ِقوامها ال�

 . 3وَضُعَفت بص��تھ"نظره 

يخ ابن
ّ

ؤ�ة الّتنو�رّ�ة �� ُمدّونة الش �ي طبعت الرُّ
ّ
ُسس العاّمة ال

ُ
ز األستاذ دراو�ل ع�� األ

ّ
�� اإلطار ذاتھ رك

سس  
ُ
األ وأّول هذه  قا��ّ عاشور. 

ّ
الث قد 

ّ
ؤّسس   الن

ُ
امل بالنّص  ة 

ّ
حاف صوص 

ُ
ن تخ��نھ من  �اثّية وما 

ّ
ال� للُمدّونة 

وُمدّون الّتفس��  ُتب 
ُ

تفاقماكك اإلمام  يخ 
ّ

الش ف��ا  الحظ  فقد  الّنبوّي.  ا�حديث  وُمطلقة    ة  صولّية 
ُ
األ ش�ل 

ُ
مل

ستقبل باعتبارُهما امتدادا للما��ي دون أد�ى تجديد أو   املا��ي ع�� أساس ال عقال�ّي، وتناولها
ُ
ل�حاضر وامل

الّتحر�ف  عن  فضال  قة. 
ّ

ا�خال و�بداعاتھ  تجّددة 
ُ
امل طاقاتھ   �� عقل  إعمال  أو  واالكتفاء    تطو�ر  والّز�ادات 

دّونت�ن.
ُ
امل  �� العق�ّ�  الّنظر  واستبعاد  �ي   بالّنقل، 

ّ
ال الِغشاوة  تلك  اإلسالمّي  �اث 

ّ
ال� ُيزحزُِح عن وجھ  فطِفَق 

ف: "ولذلك جزم ابن  
ّ
ؤل

ُ
فّسرون عن طر�ق الّنقد و�ظهار عُيو��ا للِعيان، يقول امل

ُ
أفاضها عليھ الُفقهاء وامل

جّرد اس��جاع معارف الّسابق�ن واالعتقاد بأّ��ا ُمنت�ى ما تِصل إليھ الُعقول وتبلغھ  عاشور بأّن االكتفاء ِبمُ 

ف��م   أعتقد  قائال: "ال  ومهم 
ُ
الّسابق�ن وعل املوقف من  الِهَمم، خطيئة وفساد ُمحّققان. وَصَدَع بخصوص 

ِش 
ُ
لن وأّسسوا  ِلُنْنِ�َي،  و�ّ��م غرسوا  نفهم...  كما  و�فهمون  يقرؤون  أبدا،  لن�يد"العظمة  وابتدؤوا  . ومن4يد، 

يخ أن أّسس  
ّ

ا�ي �� رؤ�تھ    ملناو�ل جديدة مظاهر اإلنماء واإلشادة والّز�ادة �� تفك�� الش
ّ
ّس الث

ُ
�� بمثابة األ

�اثّية،
ّ
دّونة ال�

ُ
�ي أنتجها ابن عاشور وعّوضت ما افتقرتھ امل

ّ
الّتنو�رّ�ة. واملقُصود باملناو�ل، الّنماذج ا�جديدة ال

 
ّ
الث ُمصّنفات  وسّدت  أهّم  بتبو�ب  قام   

ْ
إذ الِكتاب،  صاحب  الباحث  عليھ  ز 

ّ
رك ما  ف��ا وهذا  املعرفّية  غرات 

صّنف أو ذاك. وهذا  
ُ
ف من أجلھ هذا امل ِ

ّ
ل

ُ
أ ذي 

ّ
ما من باب املقصد ال

ّ
يخ تصنيفا ال من باب ا�حصر و�ن

ّ
الش

 .17، صنفسه المصدر -1
 . 16، صنفسه المصدر -2
 .18، صنفسه المصدر -3
 .20، صنفسه المصدر -4



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)398( 

ھ
ّ
فإن ابن عاشور  يتحّدث عن  الّدين دراو�ل عندما  الباحث جمال  أّن  ا�خب��    دليل ع��  يتحّدث من موقع 

ل ��:
ّ
لّم ِبفكره ومن�جھ �� إعمال العقل. وهذه املناو�ل تتمث

ُ
 بُنصوصھ، امل

ريعة اإلسالمّية":*  
ّ

شريع اإلسالمّي    "مقاصد الش
ّ
صّنف لسّد �غرة كب��ة جّدا �� مجال الت

ُ
جاء هذا امل

فقھ اإلسالمّي من ناحية وعن ِ��اية  وقد أعلن من خاللھ ابن عاشور عن "��اية االعتماد ع�� علم أصول ال

 .1الفقه�ن ا�حر�ّ� الظاهرّي واملذه�ي من ناحية أخرى"

نو�ر":  *    
ّ
حر�ر والت

ّ
دّونة الّتفس��ّية للقرآن"تفس�� الت

ُ
ف إّن هذه امل

ّ
دا   يقول املؤل

ّ
�ي بلغت ثالث�ن ُمجل

ّ
ال

أص �ي 
ّ
ال التشّوهات  من  الُقدامى  فّسر�ن 

ُ
امل إسهامات  لُتحّرر  �� جاءت  اإلسراف  جّراء  الّتفس��  علم  ابت 

 .2الّتعو�ل ع�� الّنقل

ظام االجتما�ّ�":  *    
ّ
صول الن

ُ
تب ال��اثّية اإلسالمّية أهملْت جانبا  "أ

ُ
صّنف من ُمنطلق أّن الك

ُ
جاء هذا امل

 .3ا�جانب االجتما��ّ  ُمهّما من جوانب ا�حياة اإل�سانّية وهو

الث �� 
ّ
ّس الث

ُ
ل ��أّما األ

ّ
يخ ابن عاشور فيتمث

ّ
�اث العر�ّي.   الّرؤ�ة الّتنو�رّ�ة لدى الش

ّ
وال يذه�ّنتحقيق ال�

�اث هو اإلسالمّي فحسب، بل إّن ابن عاشور تجاوز ذلك إ�� األد�ّي 
ّ
إيمانا منھ بأّن    �� البال أّن املقصود بال�

 
ّ
عرّي القديم أهمّية كب��ة تظهر فيما يحملھ من املعا�ي ال

ّ
�اث الش

ّ
جتمع ا�جاه�ّ� وتفك��    �ي تنتجلل�

ُ
من قلب ا�

عرّي الّنفيس
ّ

�اث الش
ّ
حيط ��ذا ال�

ُ
�ي ت

ّ
�� لغتھ و�يانھ، فإّن ابن عاشور قد    أفراده آنذاك. ونظرا لألهمّية ال

فظ  
ّ
حش �� الل

ُ
دّونات من ف

ُ
بيا�ّي وغ��هما رغم ما تحتو�ھ هذه امل

ّ
ار بن ُبرد والّنا�غة الذ

ّ
قام بتحقيق ديوا�ْي �ش

ار �ان سيّ و 
ّ

لق، سريع الغضب، ئ  ُمُجون �� األفعال، يقول األستاذ دراو�ل: "فابن عاشور �ع��ف بأّن �ش
ُ

ا�خ

ُمتجاهرا بالّسكر ُمفتخرا بالّز�ى، ولم يمنعھ ذلك من جمع ديوانھ وتحقيقھ وشرحھ بأع�� درجات اإلتقان  

بيا�ّي ومُ 
ّ

سبة إ�� ديوان الّنا�غة الذ
ّ
أن بالن

ّ
صّنف "قالئد العقيان �� محاسن األعيان" للفتح  العل�ّي، وكذا الش

ب�ن ُمقتضيات األخالق وُمقتضيات   الّتمي�� املقامي  درة عالية ع�� 
ُ
بن خاقان، ُمعّ��ا من خالل ذلك عن ق

سيان
ّ
الن طّي  من  نفيسة  أدبّية  ُمدّونات  إلخراج  م��ا  بّد  ال  تحررّ�ة  ُرؤ�ة  وعن  املوضو�ّ�،  العل�ّي  البحث 

 . 4واإلهمال"

 :لمبحث الثّاني: ُمقّومات المنھج التّنویريّ ا -2-2
يخ ابن عاشور �� إصالح اعوجاج ما انحرف 

ّ
بعها الش

ّ
�ي ات

ّ
راد باملقّومات تلك الوسائل املن�جّية ال

ُ
��  امل

قافة العر�ّية اإلسالمّية من ُمتون وأف�ار وليدة اج��ادات فاقت، �� نظر فئة كث��ة من ُمتلّق��ا، قداسة  
ّ
الث

 
ُ
قّومات:Le Texte fondateurؤّسس (النّص امل

ُ
 ) �� حّد ذاتھ. وأهّم هذه امل

 توسيع دائرة قراءة النّص القرآ�ّي:•

 .23، صنفسه المصدر -1
 .23ص، سهفن المصدر -2
 .23ص، نفسه المصدر -3
 . 25-24، ص صنفسه المصدر -4



اهر بن عاشور   تقديم
ّ
ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنويرّيا"كـتاب "ُمحّمد الط

ّ
 سلمان العبدل
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فظ  
ّ
هوره إ�� اآلن مجموعة من الّتفس��ات والّتأو�الت لِعَبت ف��ا إش�الّية الل

ُ
عرف النّص الُقرآ�يُّ منذ ظ

ذي  واملع�ى دورا كب��ا �� إثراء الّتفس�� الُقرآ�ّي: م��ا ما  
ّ
ِ�ح عليھ بالّتفس�� بالّنقل أو املأثور، أي الّتفس�� ال

ُ
صط

ُ
ا

��تّم   ذي 
ّ
ال غوّي 

ّ
الل بالّتفس��  عليھ  ِ�ح 

ُ
صط

ُ
ا ما  وم��ا  الّ�حابة،  وأقوال  النبوّ�ة  والسّنة  الُقرآن  �عتمد ع�� 

�ي نزل الُقرآن بألفاظها وأسالي��ا. 
ّ
غة العرب ال

ُ
وهذان الّنوعان من  بمعا�ي اآليات القرآنّية حسب ُورودها �� ل

فإّن ُمر�د�ُ�ما َبقْوا أسرى    -كما سبقت اإلشارة  -الّتفس�� و�ْن �ان لُهما دور �� إيضاح معا�ي الُقرآن الكر�م  

املاضوّ�ة ِلقَيم  أوفياء  �اث األسالف، 
ُ
ذي سمتھ  1ل�

ّ
ال سلم�ن 

ُ
امل واقع  حال من األحوال عن  بأّي  ُ�عّ��ان  ، وال 

األ  بتبّدل  التبّدل  جعلاألساسّية  ما  هذا  روف. 
ّ
والظ ابن    حوال  يخ 

ّ
الش بي��م  ومن  فّسر�ن، 

ُ
امل من  العديد 

صو�ّ� �� قراءة النّص الُقرآ�ّي، و�نت�جون سبيل الّتفس�� بالّرأي أو باملعقول �عد  
ُ
ون املن�ج األ

ّ
عاشور، يتخط

ذي  
ّ
ّمة وروح العصر ال

ُ
لة ب�ن ُروح األ ر لكالم العرب من أجل ر�ط الّصِ فسَّ

ُ
�عيشون فيھ. ورغم أّن  معرفة امل

ھ ُمجّرد قول ال دليل عليھ وقائم ع�� الّتخم�ن  
ّ
الث من الّتفس�� ُيصّنفھ ا�جامدون ع�� أن

ّ
هذا الّصنف الث

الفاسدة والِقياسات  يراه ضر�ا من  2والهواء  بل  الّدين،  ُ�عدا عن  يَر فيھ إحراجا وال  لم  ابن عاشور  فإّن   ،

ستاذ جمال الّدين دراو�ل: "... وِ�ذلك مّ�� ابن عاشور ب�ن الّدين ضروب الّتنو�ر وانفتاحا عن الواقع، ي
ُ
قول األ

م�ن فيھ، ولفت االنتباه إ�� أّن تفس�� الُقرآن غ�� الُقرآن، وأّن ُجهد الّرجال �� ِتبيان ُمراد النّص الُقرآ�ّي  
ّ
ت�ل

ُ
وامل

ذين خدموا  
ّ
وِجب تقدير ال

ُ
ِعلم الّتفس�� فيما سبق، فهذا الِعلم غ�� النّص ذاتھ، ومع أّن األخالق الِعلمّية ت

يحتاج �� الوقت ا�حاضر إ�� ُعلماء �عرضون املعارف الُقرآنّية �� ُصورة أقرب إ�� ُروح   –كغ��ه من الُعلوم   –

واهر، �� إطار  
ّ
العصر، وأنأى عن التعّصب واملذهبّية، وأ�عد عن ا�ُجمود ع�� املنقوالت والُوقوف عند الظ

ستقبل ويستشرفھ استشرافا، وال يقبل  االستفادة من تطّور  
ُ
سا�ّي والبال�ّ�. وهو بذلك يرنو إ�� امل

ّ
البحث الل

ِليد" ون أس��ا للما��ي وُمتغّنيا با�جد التَّ
ُ
 .3أن ي�

 تضييق دائرة االعتماد ع�� املروّ�ات: * 

�ي
ّ
ُتب ال

ُ
فوا فيھ كث��ا من الك

ّ
تبحث فيما ورد عن    اهتّم أهل ا�حديث اهتماما بالغا با�حديث النبوّي، فأل

قافة العر�ّية اإلسالمّية �� مرتبة ُمهّمة من  
ّ
الّرسول من قول أو فعل أو ِصفات. و�تنّ�ل ا�حديث النبوّي �� الث

شريع، أي أّن ما جاء ُمجمال أو غامضا �� الُقرآن، جاءت السّنة النبوّ�ة لتوّ�حھ، ومن ثمَّ  
ّ
مراتب مصادر الت

قد شهدت ُضرو�ا من الّتناقض والّتلفيق وداخلت �عضها    �� أّن األحاديث النبوّ�ة�شيع ُحكما قاّرا ُ�عَمل بھ. غ

سلم�ن أنفسهم. 
ُ
ائفّي ب�ن امل

ّ
خرى والّصراع السيا��ّي والط

ُ
قافات األ

ّ
  فلم�عضا ورّ�ما ذلك راجع إ�� تأث��ات الث

 
ستاذ حّمادي ذويب مصطلح "الماضوّية" في  -1

ٔ
ذي ينغلق على ماضيه وُيحيله جزئّيا  يه"قوله: ُيعّرف اال

ّ
ساسّية للوعي ال

ٔ
الخاصّية اال

وحد للحُ 
ٔ
و كلّيا إلى إطار مرجعّي ا

ٔ
فعاله دائرة في  ا

ٔ
فعال وذلك على نحو تبدو معه تحّركات هذا الوعي وا

ٔ
و القيمة في الّسلوك واال

ٔ
كم ا

ّن 
ٔ
اهر ا

ّ
تي ال ُتفارق مركزا بعينه في الماضي... والظ

ّ
ّنه مثل  الّنزعة الماضوّية الزمت الفكر اإلسالمّي مدار الجاذبّية ال

ٔ
له ال منذ بداية تشك�

سيسّية لذلك الّدين ونصوصها ورموزها  
ٔ
ص بسهولة من مغناطيس الفترة الّتا

�
 بعد حدث دينّي كبير ال يستطيع التخل

ٔ
كّل فكر ينشا

هّم قّوة فاعلة في الفكر الفقه
ٔ
و سلطة الّسلف ا

ٔ
عالمها. وهكذا كان الماضي ا

ٔ
صولّي" وا

ٔ
: حّمادي، ذويب، مراجعة نقدّية  (ُينظرّي واال

بحاث ودراسة السّ 1لٕالجماع بين النظرّية والّتطبيق، ط
ٔ
 )242، ص2013ياسات، ، الّدوحة، المركز العربي لال

ن ومناهج الُمفّسرين، ط -2
ٓ
وم، ُعلوم الُقرا تب العلمّية، 1ُمحّمد قاسم، الش�  .136، ص 2014، بيروت، دار الكـُ

اهر بن عاشور تنويرّيا، صا ر د -3
ّ
 .33ويل، ُمحّمد الط
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�و�ج لقضّية ما أو رأي أو طائفة أك�� من االستشهاد �عمل أو كالم ُمناسب للن�ّي. هذ
ّ
وجد طر�قة أفضل لل�

ُ
ات

�� ورد  ما  ب  ِ
ّ

ُ�شذ فأخذ  ُمصّنفاتھ،   �� املروّ�ات  ع��  االعتماد  دائرة  تضييق  إ��  عاشور  ابن  يخ 
ّ

الش دفع  ما 

 
ّ
/    179اإلمام مالك (ت    " إ"ُموط /    256لإلمام البخارّي (ت    "ا�جامع الّ�حيح"م) و795هــــ  م) من  870هـــ 

خالف املنطق والعقل، يقول دراو�ل ُمتحّدثا عن تط
ُ
بيقات ابن عاشور �� مجال ا�حديث النبوّي  أحاديث ت

وِتَيت من ك��ة الدّس والّتدليس  
ُ
ھ: "ضّيق �� مجال االعتماد ع�� ا�حديث، ُمعت��ا أّن منظومة ا�حديث أ

ّ
بأن

 وسم�ن، وأّن علم ا�حديث و�ْن ساهم بقسط  
ّ

ما �عرض لهم من غث
ّ
ل

ُ
والوضع، ومن غفالت ا�ُحّفاظ ونقلهم �

ذين يتلّقون  وافر �� نخل ذلك وغر�ل
ّ
وِتَيت منظومة ا�حديث من تأو�الت ال

ُ
ھ لم ُيوصد �ّل أبوابھ. كما أ

ّ
تھ، فإن

األلفاظ وال يمنعون �� املقاصد واألغراض، ُمن��يا إ�� أّن إعطاء ِصفة ا�حسن وال�ّحة لألحاديث ع�� وجھ  

 . 1اإلطالق لم �ُعد مقبوال"

ا:ُسلطة اإل�سان ع�� األرض ومركزّ�ة دور العقل ف��*

ية من جذر (خ.ل.ف) فنجد: خالئف، ُمستخلف�ن، خليفة... و��  
ّ
تأت

ُ
�عّددت األلفاظ �� الُقرآن الكر�م امل

و�ْن اختلفت جميعها من جهة مخارج ا�ُحروف، فإّن املقصد واحد هو أّن اإل�سان خليفة هللا �� أرضھ، ف��ا  

ھ املع�ّي ��ا وحده دون ا�خال 
ّ
خرى. وألّن هذه األمانة، أي أمانة االستخالف،ُيبدع وُ�جّدد وُيعّمر ال�ون وأن

ُ
ئق األ

ستأمن عاقال، فإّن ابن عاشور لم يجد حائال أمام الّدعوة إ�� إعمال العقل فيما  
ُ
تقت��ي ضرورة أن ي�ون امل

�عة العقالنّية وا�حة من خالل نظراتھ وأف�اره  
ّ
ف بھ هللا اإل�سان من واجبات وعمران األرض. وتبدو الن

ّ
�ل

طروحات  الّنقد
ُ
األ هذه  �انت  سواء  إش�الّيات  من  وُ�ث��ه  يطرحھ من قضايا  ما  �ّل   �� بالعقل  واحتفائھ  ّية 

�اث أو ُمستمّدة من وقائع فكرّ�ة وثقافّية ُمعاصرة لھ، يقول صاحب الكتاب ُموّ�حا العالقة
ّ
ُمستقاة من ال�

ابن عاشور) أّن وظيفة االستخالف راجعة  الّتالزمّية ب�ن "االستخالف و"العقل" �� فكر ابن عاشور: "بّ�ن (أي  

ذي  
ّ
�� املقام األّول إ�� عمل العقل دون احتياج إ�� الّتوقيف (الو��/النّص) �� غالب التصّرفات. فالعقل ال

 ينحاز إ�� فئة أو مذهب أو ينقاد إ�� هوى أو مص�حة ضّيقة، قادر ع��  
ّ

سّدده توج��ات الّدين واألخالق لئال
ُ
�

ذي 
ّ
سبة إليھ وقابال ع�� الّدوام أن �س�� إ�� األفضل. لذلك   جعل العالم ال

ّ
�عيش فيھ اإل�سان مفهوما بالن

واملوت   سران 
ُ

ا�خ إ��  ذريعة  بھ،  املنوط  بدوره  القيام  عن  العقل  إعاقة  أّن  إ��  عاشور  ابن  األستاذ  نّبھ 

 .2ا�حضارَ�ْ�ن"

:المبحث الثّالث: االتّجاه المقاصدّي: الّدالالت واالستحقاقات -2-3
ؤون ا�حياة خارج النّص ال داخلھ: *

ُ
 الو�� باكتمال ش

�ي
ّ
ريعة اإلسالمّية وكذلك مسألة العقيدة ع�� رأس القضايا الفكرّ�ة والّدينّية ال

ّ
ت��ز قضّية تطبيق الش

اهر بن عاشور.
ّ
يخ ُمحّمد الط

ّ
يخ    استقطبت أوسع االهتمام من لدن الش

ّ
ومّما يجب اإلشادة بھ أّن تناول الش

ن تناوال أصولّيا بحتا يقف عند حرفّية النّص وُيسّيج حياة الّناس بُجملة من األح�ام  لهذه القضا
ُ

يا لم يك
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اهر بن عاشور   تقديم
ّ
ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنويرّيا"كـتاب "ُمحّمد الط

ّ
 سلمان العبدل

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)401( 

طّبق �� �ّل زمان وم�ان،
ُ
تحّجرة ت

ُ
�عة العقلّية املقاصدّية حاضرة بقّوة �� ُمصّنفاتھ باعتبارها    امل

ّ
بل �انت الن

كذلك   و�اعتبارها  أسرارها،  وكشف  الّنصوص  لتفكيك  ُمهّما  جتمعات  مدخال 
ُ
با� للر�ّ�  األوحد  الّسبيل 

قافّية،
ّ
سلمة. فاإلسالم �� نظر ابن عاشور تختلف معانيھ باختالف الُب�ى االقتصادّية واالجتماعّية والث

ُ
 امل

جتمعات والوقائع. بالّتا�� فإّن الّنظام الّدي�ي اإلسالمّي ليس واحًدا
ُ
ب�ن األمس    وكذلك باختالف األزمنة وا�

أجل    ،واليوم �عة  من 
ّ
الن خصائص  ع��  الكتاب  القسم من  �� هذا  دراو�ل  الّدين  جمال  األستاذ  ز 

ّ
رك ذلك 

يخ ابن عاشور أّهمها إيمانھ بأّن حياة الّناس "أعقد من أن تكتمل داخل النّص"
ّ

. و�� 1املقاصدّية �� فكر الش

ابن عاشور مثال من مسألة   التعّرف ع�� موقف  ُيمكن  الّتطبيق  الّسكرانضرب من  ف�ي مسألة    "،"حّد 

مون 
ّ
ت�ل

ُ
ة ما يز�د �� �عقيدها، لعّل    تناولها الفقهاء وامل

ّ
بالبحث والّتصنيف، واكتشفوا لها من املنا�ج واألدل

املنا�ج   هذه  االج��اد    "القياس" أهّم  ع��  ال  الشّك  ع��  يقوم  من�ج  ھ 
ّ
أن ُمعت��ا  عاشور  ابن  انتقده  ذي 

ّ
ال

وظر  الّناس  أحوال  ُيرا��  ال  ھ 
ّ
وأن �عة  والعقل، 

ّ
الن أثر  لبيان  ولھ 

ُ
ط ع��  اهد 

ّ
الش هذا  وِرد 

ُ
ون تبّدلة. 

ُ
امل وفهم 

يخ، إذ يقول جمال الّدين دراو�ل: "ولفت ابن عاشور الّنظر إ�� أّن من أك�� املعّوقات  
ّ

املقاصدّية �� فكر الش

 
ّ
ستوى الت

ُ
�ي حالت دون أن ي�ون اإلسالم عامل دفع ل�حياة وُمحّر�ا للتقّدم، ارت�ازه �� امل

ّ
شري�ّ� ع�� مبدأ  ال

القديم...   الفق�ّي  العقل  الغائب وأصبح ذلك من ُمقّومات  اهد ع�� 
ّ

الش ھ قياس 
ّ
أن ِهم ع�� 

ُ
ف ذي 

ّ
ال القياس 

ذي جعلھ ُينكر املن�ع املنسوب إ�� اإلمام ع�� بن أ�ي طالب �� كيفّية ضبط حّد الّسكران  
ّ
وهذا الّنظر هو ال

اهد ع��  
ّ

عُتِمد فيھ ع�� قياس الش
ُ
ذي ا

ّ
الغائب واعت�� شارب ا�خمر "إذا سكر هذى، و�ذا هذى اف��ى فأرى  ال

ھ ُيقّر إقامة حّد مع الشّك �� ُحصول ُمسّببھ
ّ
أّن عليھ حّد الفرّ�ة". فقال ابن عاشور: "هذا من�ع غر�ب ألن

م ع��  اعتبارا بالظّنة". ومن ثّم ذهب إ�� أّن حقيقة القياس �� االج��اد وعمل العقل �� تأو�ل ظواهر األح�ا

ختلف أحوال الّناس"
ُ
 .2محامل صا�حة �

جاه املقاصدّي:  •
ّ
روط واستحقاقات االت

ُ
 ش

يخ ابن عاشور ال ُيمكن قراءتھ، بأّي حال من األحوال،    إّن ا�حديث عن الُبعد املقاصدّي 
ّ

�� مدّونة الش

ا�جهودات   لتلك  ُمواصلة  بل هو  �اثّية، 
ّ
ال� دّونة 

ُ
امل إثراء   �� الُقدامى  ُجهود  من  استنقاص  أو   

ّ
حط ھ 

ّ
أن ع�� 

صولّية، حيث تنتقل ��ا من مرحلة استن
ُ
قلة نوعّية �� املباحث األ

ُ
باط األح�ام  وتطو�ر لها من خالل إحداث ن

ارع إ�� مرحلة استنباط املعا�ي من األح�ام نفسها. وهذا اإلجراء ال يتحّقق �� نظر ابن عاشور  
ّ

من ألفاظ الش

األّول فهو   رط 
ّ

الش أّما  بي��ما.  الّتالزمّية  العالقة  و�ّ�ن  الكتاب  �� هذا   �شرط�ن حّددهما األستاذ دراو�ل 
ّ

إال

الفئة بصف��م  ريعة 
ّ

الش �ُعلماء  ق 
ّ
ب�ن   ُمتعل االختالف  أّن  يرى  اإلسالمّي  �اث 

ّ
ال�  �� تأّمل 

ُ
فامل بالّدين،  العاملة 

ذي يبت�� فرض سيادة الّرأي الواحد  
ّ
ريعة قد أّدى إ�� التعّصب واإللغاء ال

ّ
الُعلماء �� كث�� من مسائل الش

تنّفذة الواحدة، و�� ثنايا هذا التعّصب تضيع املص�حة واملقصد من ا�ُح 
ُ
ر�ّ�.  وسيادة ا�جموعة امل

ّ
كم الش

تات تلك املواقف والّضوابط محّل االختالف وتطويعها وفقا ملا  
ُ

وهذا ما يرفضھ ابن عاشور داعيا إ�� لّم ش

سلم�ن وهذا ي�ون باالج��اد و�عمال الّنظر وت�اتف ا�ُجهود، يقول دراو�ل: "وقد دعا ابن  
ُ
تقتضيھ حياة امل
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ر مجمعّية تتعاضد ف��ا أنظار أهل الفقھ من جهة، وأهل  عاشور إ�� أن تتّم هذه العملّية االج��ادّية ��  
ُ
ط

ُ
أ

شريعّية  
ّ
عا�جات الت

ُ
ّتصلة باملسائل محّل البحث من جهة ثانية، ليتحّقق إمداد الّناس بامل

ُ
االختصاصات امل

بي�ّ�"
ّ
�ي �ستأنف ��ا حيا��م مسارها الط

ّ
 .1ال

و  األح�ام  مصدر  باعتبارها  ريعة 
ّ

بالش ا�ي 
ّ
الث رط 

ّ
الش ق 

ّ
لإل�سان  يتعل وا�خ��  للمص�حة  تحقيقها  مدى 

سّهل  
ُ
رونة حّ�ى �

ُ
ريعة اإلسالمّية بأصولها يجب أن ت�ون مرنة إ�� آخر ُحدود امل

ّ
ف �� حالھ ومآلھ، فالش

ّ
�ل

ُ
امل

ف بھ    حياة الّناس، ِ
ّ
ل

ُ
عامالت واآلداب وغ��ها مّما �

ُ
وترفع ع��م ا�حرج والّضيق سواء �� مجال العبادات أو امل

"في  سلم، 
ُ
يرى  امل فال  صات، 

ّ
ُمنغ أو  حواجز  دون  سائرة  الّناس  حياة  بجعل  يفي  ما  شريع 

ّ
الت ماّدة   �� �ون 

شريع وأح�امھ تضييقا عل��م، فيأ�سون ��ا و��جؤون إل��ا، فت�ون من ُمدّعمات انتظام  
ّ
سلمون �� مواّد الت

ُ
امل

طات ا�حركة ا�حضارّ�ة"
ّ

 .2الُعمران البشرّي، ومن ُمنش

 :نونة ودالالتھا في كتابات الّشیخ ابن عاشورالمبحث الّرابع: الع -2-4
يخ ابن عاشور وما احتوتھ من ترسيمات  

ّ
فات الش

ّ
�عرض جمال الّدين دراو�ل ضمن هذا املبحث أشهر ُمؤل

عن   نوعّيا  ُمختلفا  بدا  العرض  هذا  أّن  غ��  الّتقليد،  أسر  من  والتحّرر  واالنفتاح  الّتنو�ر  أساسها  فكرّ�ة 

�ي
ّ
خرى ال

ُ
عتمدة �� القراءة. فاألستاذ دراو�ل    القراءات األ

ُ
قار�ة امل

ُ
فات ابن عاشور من حيث امل

ّ
اهتّمت بُمؤل

أّن   حتوى  "العنوان"  يرى 
ُ
ا� قراءة  إ��  الُولوج  قبل  والتأّمل  بالِقراءة  جدير  غامضا،  غوّ�ا 

ُ
ل مقطعا  بوصفھ 

نطلق  
ُ
ي بوصفھ هو اآلخر جوابا ع�� ُسؤال ُيحّدده الُعنوان. ومن هذا امل فات ابن عاشور  الن��ّ

ّ
يرى أّن ُمؤل

  
ّ

عت�� سابقا وضعّيات هامشّية وثانوّ�ة، إال
ُ
تجمع إ�� جانب ُمحتواها القّيم، أ�ساقا وُممارسات نصّية �انت �

صوصا ُمصاحبة ال ُيمكن االستغناء ع��ا أو تجاهل أهمّي��ا �� صياغة اإلطار العاّم لفكر  
ُ
أّ��ا غدت اليوم ن

يخ. و�بدو من خالل هذا 
ّ

العھ واستفادتھ من    الش
ّ
اإلجراء امل���ّ� أّن الباحث دراو�ل قد برهن ع�� ُعمق اط

بس عنھ لعّل أهّمها من�ج اإل�شائّي الفر���ّي 
ّ
�ي اهتّمت بتفكيك ا�ِخطاب ورفع الل

ّ
املنا�ج الّنقدّية ا�حديثة ال

 ) املوسوم بالعتبات النصّية. Gérard Genette) (2018-1930ج��ار جينات (

فات ذائعة  وتظهر تطب
ّ
ؤل

ُ
ذي ارتآه صاحب الِكتاب ع�� مستوى قراءتھ لعناو�ن �عض امل

ّ
يقات هذا املن�ج ال

فكتاب   ا�جيد"الّصيت.  القرآن  تفس��  ا�ّجديد من  العقل  وتنو�ر  الّسديد  املع�ى  باسم    "تحر�ر  املشهور 

نو�ر"  
ّ
حر�ر والت

ّ
حيل  يحتوي ع�� ألفاظ""الت

ُ
إ�� نظام فكرّي ُمغاير    تحر�ر/تنو�ر/عقل/جديد، و�� ألفاظ ت

والتنو�ر   فالّتحر�ر  الّتقليدّية.  الفكرّ�ة  املنظومة  عن  االنز�اح  إ��  عاشور  ابن  يخ 
ّ

الش نزوع  عن  يكشف 

ن لفظ�ن ُمرتبط�ن بالّتار�خ األورو�ّي و�الفلسفة  
ّ

 أّ��ما يظال
ّ

قافة الّتقليدّية... إال
ّ
ُمصط�حان ال صلة لهما بالث

ؤ 3األورو�ّية"
ُ
عنون بــ  . و�خصوص امل

ُ
ا�ي امل

ّ
ف الث

ّ
ذي يحتوي ع�� صياغة تحليلّية    "أليس الّصبح بقر�ب؟"ل

ّ
ال

ذي بقي يج�ّ� معارف الُقدامى  
ّ
الّتعليم الّز�تو�ي ال جتمعات اإلسالمّية و�األخّص 

ُ
نقدّية لواقع الّتعليم �� ا�
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اهر بن عاشور   تقديم
ّ
ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنويرّيا"كـتاب "ُمحّمد الط

ّ
 سلمان العبدل
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 ﴿دون أد�ى تجديد من ذوي الّنظر، فهو ُعنوان "ُمقتبس من اآلية القرآنّية  
ُ
ال

َ
ن  ق

َ
ل َك  َرّ�ِ ا ُرُسُل  ِإنَّ  

ُ
وط

ُ
ل َيا  وا 

وا
ُ
ْيَك   َيِصل

َ
   ِإل

َ
أ َما  ھ ُُمِصيُ�َ�ا  ك َِإنَّ

َ
ت

َ
اْمَرأ  

َّ
َحد ٌِإال

َ
م ْأ

ُ
َتِفت ِْمنك

ْ
َيل  

َ
ْيل َِوال

َّ
ن َالل ع ٍّمِ

ْ
ْهِلك َِبِقط

َ
ْسر ِِبأ

َ
أ

َ
  َصاَ�ُ�م ف

ِر�ٍب 
َ

ْبح ُِبق ْيس َالصُّ
َ
ل

َ
ْبُح أ والعنوان �� مع�ى من معانيھ يتضّمن رجاء لزوال ظالم ُمدلهم    .1﴾ ِإّن ََمْوِعَدُهم ُالصُّ

 طلبة ضعاف البصائر ضّيقي األف�ار"
ّ

ذي لم �عد ُيخّرج إال
ّ
ذي  2خّيم ع�� الّتعليم الّز�تو�ّي ال

ّ
ف ال

ّ
ؤل

ُ
. أّما امل

أ"  عنوانھ  
ّ
وط

ُ
اقعة �� امل ى من املعا�ي واأللفاظ الو

ّ
غط

ُ
ذي ظهرت �� صنيعھ نزعة ن"كشف امل

ّ
قدّية ملواطن  ال

ب اإلضا�ّ�  
ّ

رك
ُ
أ" وشرحھ، ف��ى األستاذ دراو�ل أّن "امل

ّ
ط

ُ
ى"  اع��اها عارض القصور �� كتاب "امل

ّ
غط

ُ
"كشف امل

والّتغا��ي عن �عضها   �� جانب من جوان��ا ع�� �غطية �عض القضايا  الّتقليدّية قامت  قافة 
ّ
الث أّن  ُيفيد 

ث�� اخ
ُ
إ�� الفتنة  -حسب زعم العقل الّتقليدّي   – تالفا ونزاعا ُيؤّديان  اآلخر والّس�وت عنھ، بذريعة أّ��ا قد ت

ْتِل ﴿ املن�ّي ع��ا بناء ع�� تأو�ل �عيد لآلية الُقرآنّية
َ

ق
ْ
دُّ ِمَن ال

َ
ش

َ
 أ

ُ
ِفْتَنة

ْ
 . 4﴾ 3َوال
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فُتِتح  

ُ
اآلباء  ا ودور  األورو�ّية  الّ��ضة  ��ما  مّرت  �ي 

ّ
ال واملراحل  ا�ِحقب  عن  تار�خّية  بومضة  املبحث  هذا 

قافة اإلسالمّية ع��  
ّ
خرى السّيما الث

ُ
قافات األ

ّ
�ي ألقت ضاللها ع�� الث

ّ
ؤّسس�ن لها ُوصوال إ�� بوادر الّتأث�� ال

ُ
امل

صوص 
ُ

 وال�ي    وجھ ا�خ
ّ
ت أو�� مظاهره إثر انحصار الّتجر�ة االع��الّية  شهدت نوعا من ا�ُجمود الفكرّي تجل

يخ  
ّ

ت "العقل" و"اإل�سان" أهمّية ُمطلقة �� مباد��ا. ويعت�� األستاذ دراو�ل أّن مشروع الش
َ
ْول

َ
�ي أ

ّ
العقالنّية ال

املن�ع   ُمقّومات  فيھ  احتشدت  ذي 
ّ
ال القديم  اإلسالمّي  العر�ّي  الفكر   �� ونظر  اج��اد  هو  ما 

ّ
إن عاشور  ابن 

هذا  اإل يقتضيھ  وما  هللا  أرض   �� وخليفة  فا 
ّ
ُم�ل بوصفھ  اإلسالم   �� اإل�سان  قيمة  محورّ�ة  أّولها  �سا�ّي، 

يخ ابن عاشور إ�� أّن اإل�سان ُسلطان العالم األر��ّي  
ّ

الّت�ليف من مسؤولّية إعمار األرض، يقول: "ذهب الش

�ي أناطها هللا باإل�سان  
ّ
�ستوجب تصّرفھ �� األرض بجميع األعمال  منطلقا من وظيفة ا�ِخالفة �� األرض ال

�ي يقوم ��ا البشر تدب��ا ووضعا لألشياء �� مواضعها... وصوال إ�� ما ُيظهره البشر من مبالغ نتائج الُعقول  
ّ
ال

رائع وغ�� ذلك توليدا للمعرفة وتطو�را   
ّ

 .5لألرض و�ثمارا"و�عمارا  والعلوم والّصنائع والفضائل والش

قّوم ا
ُ
ل امل

ّ
ف، �� محورّ�ة دور  يتمث ِ

ّ
ؤل

ُ
ا�ي من مقّومات املن�ع اإل�سا�ّي �� فكر ابن عاشور، كما عرضھ امل

ّ
لث

ؤّسس،
ُ
د هذه ا�حورّ�ة �� النّص امل

ّ
قافة اإلسالمّية. فرغم وجود ما ُيؤك

ّ
وا�ي    العقل �� الث

ّ
فإّن الّنصوص الث

وِلها قيمة ُمعت��ة بمعيار ما أوالها لها القرآن، فحار�ت الع
ُ
ذان  لم ت

ّ
قل وركنت إ�� األوهام والّتقليد األع�ى الل

جتمعات اإل�سانّية  
ُ
ُيؤّديان باإل�سان إ�� املوت ا�حضارّي. ولذلك "نّبھ ابن عاشور إ�� أّن مقدار التحّضر �� ا�
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العقل والعلوم الّ�حيحة،  إ��  ع�ّي، والتجا��ا 
ّ

الش عها عن األوهام والعوائد واملألوفات والهوى 
ّ
بمقدار ترف

عتمادها ع�� استجالب األشياء من أسبا��ا ا�حقيقّية ال املوهومة، وأّن العمل بذلك أو عدم العمل مسألة  وا

 .1حياة أو موت حضارْ��ن"

 :المبحث الثّاني: من ثقافة الفرقة النّاجیة إلى ثقافة الُحریّة -3-2
 
ُ
جتمع اإلسالمّي أال و�� قضّية  أثار األستاذ دراو�ل �� هذا املوضع من الِكتاب أهّم قضّية كالمّية عرفها ا�

اجية"  
ّ
ت �� جسد  "الفرقة الن ف��ضة �� حديث أنتج حالة من التفتُّ

ُ
�ي نجد مرجعّي��ا امل

ّ
اإلسالمّية  األّمة  ال

 واحدة"ونّصھ �اآل�ي
ّ

ها �� الّنار إال
ّ
ل

ُ
ّم�ي ع�� ثالث وسبع�ن فرقة �

ُ
. إّن هذا ا�حديث أّدى إ�� اّدعاء  2: "ستف��ق أ

مون ��  �ّل فرقة د
ّ
ت�ل

ُ
طلقة، وأّ��ا األقرب إ�� ا�جّنة من غ��ها، ومن ثّم طفق امل

ُ
ينّية أّ��ا تمتلك ا�حقيقة امل

ؤّدي إ�� االقتتال والّتناحر بي��م، والّتار�خ ُيثبت فيما يحملھ من أحداث  
ُ
كْيل االّ��امات والّتخو�ن والّتكف�� امل

اثنان. ومثل هذه القضايا الكالمّية أخذت حّ��ا كب��ا    ها أّن ما سبق ذكره حقيقة واقعة بالفعل ال يختلف حول 

ق بـ  
ّ
تعل

ُ
اهر بن عاشور، ونقدا أبرع �� ُمصّنفاتھ. فا�حديث امل

ّ
اجية"من اهتمام األستاذ ُمحّمد الط

ّ
 "الفرقة الن

تأّصلة �� طبيعة اإل�سان البشرّي،
ُ
و�� أزمة ُمتواصلة الُوجود    �� نظره �ان لھ بالغ الّتأث�� ع�� أزمة ا�ُحرّ�ة امل

ذي  
ّ
ال الفكرّي  ا�ُحرّ�ة واإلبداع  لثقافة  تثبيت ِمنوال جديد ُيؤّسس  إ��  بھ  الّناس هذا. وهو ما حدا  إ�� يوم 

رقة الّناجية والّتنافسّية ع�� سيادة املذهب الواحد. وهذا  ُيواجھ العصر وُمستجّداتھ و�قطع مع ثقافة الف 

اهر بن عاشور  
ّ
ما �ستشّفھ من كالم الباحث جمال الّدين دراو�ل: "�ان الو�� العميق لدى األستاذ ُمحّمد الط

االجتماع    �� والّسياسّية  الفكرّ�ة واالجتماعّية  ا�جاالت  الّناجية ع��  الفرقة  لثقافة  دّمرة 
ُ
امل العر�ّي  باآلثار 

اإلسالمّي، وع�� الوجود ا�حضارّي للُمسلم�ن، وراء سعيھ لتأسيس ثقافة ا�ُحرّ�ة باعتبارها الّتعب�� ا�حقيقّي  

إلضاءة   الطّيبة  الفطر  وصقل  البشرّ�ة  للمدارك  ترقية  رسالة   �� بما  اإلسالمّية  الّرسالة  جاءت  بھ  عّما 

كن استنتاجھ هو أّن ُحرّ�ة الفكر بما �شتمل عليھ من  . إّن ما ُيم3اإل�سانّية و�ظهارها �� أجمل مظاهرها"

ثبّ��ا وترسم لها ُحدودا.  
ُ
قّرها وت

ُ
د عل��ا وت

ّ
ؤك

ُ
�ي ت

ّ
�عب�� ونقد وجهر بالّرأي، قيمة ثابتة �� الّنصوص الُقرآنّية ال

 ولذلك ال مجال، حسب ابن عاشور، إ�� طمس هذه القيمة و�غيي��ا وفرض نمط ُمعّ�ن من اإلكراه الّدي�يّ 

ا�حقيقة   امتالك  ووهم  الّدي�ّي  االستعالء  ُعقدة  من  التطّهر  ضرورة  إ��  نفسھ  الوقت   �� داعيا  واملذه�ّي، 

: "بّ�ن ابن عاشور أّن ُحرّ�ة القول  
ً
غاير. وُ�ضيف صاحب الكتاب قائال

ُ
طلقة، و��� ضرورة االع��اف باآلخر امل

ُ
امل

�� إذ  اإلسالمّية،  الّرسالة  مقاصد  أبرز  من  أّول    والّتفك��   �� تصّرفوا  و�ھ  البشر  عليھ  �شأ  طرّي 
ُ
ق وصف 

وّجهة �� ثقافة  
ُ
زاحمة، فحدث الّتحج��... و�ذا �انت القاعدة امل

ُ
ُوجودهم ع�� األرض، حّ�ى حدثت بي��م امل

فاآلخر   موجود  "أنا  ا�ُحرّ�ة  ثقافة   �� وّجهة 
ُ
امل القاعدة  فإّن  مفقود"،  فاآلخر  موجود  "أنا  الّناجية  الفرقة 
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اهر بن عاشور   تقديم
ّ
ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنويرّيا"كـتاب "ُمحّمد الط

ّ
 سلمان العبدل
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 : المبحث الثّالث: أصالة الُمغایرة وحّق االختالف -3-3
م بھ ب�ن  

ّ
��تّم املبحث ا�حا�ّ� بقيمة االختالف ومن�لتھ �� فكر ابن عاشور. ورغم أّن االختالف واقع ُمسل

ھ قد انحرف عن مساره  
ّ
الّناس ع�� اختالف ُبلدا��م وطبقا��م وفرقهم ونوازعهم ومّما ال ُيمكن تجاوزه، فإن

أوساط  الّ�حيح،    �� البارز  املنطق  العلم،   �� والّتجهيل  الّدين   �� والّتخو�ن  واالستبداد  التعّصب  فصار 

ا فيھ  
ّ
ذي كّرس حياتھ خدمة للّدين باث

ّ
رون �� حجم ابن عاشور ال

ّ
ر�ن والُعلماء. وهذا ما ال يرتضيھ ُمفك

ّ
فك

ُ
امل

ر    ُروح الّتنو�ر. إذ ُيح��ي الباحث جمال الّدين دراو�ل �� كتابھ ثالثة
ّ

مجاالت من االختالف �انت سببا �� تأخ

 العلوم اإلسالمّية �� رأي ابن عاشور، وهذه ا�جاالت ��:

الفق�ّي:* �� ا�جال  الّتعامل معھ، االختالف  ُهو رفض لآلخر وكيفية  بما  املذه�ّي  �ان سببا    التعّصب 

� الّتنو�ر و��ضة األّمة اإلسالمّية. ولعّل مرّد ذلك إ��
ّ
ر�دين قد انزاحوا من    ُمباشرا �� �ع�

ُ
�ون األ�خاص وامل

أو   الفقيھ  إ�� تقد�س  ستجّدة 
ُ
امل للّنوازل  شريع ووضع ا�حلول 

ّ
الت ينتج ع��ا من خدمة  ُمناقشة األف�ار وما 

الفقهّية   املنظومة  أساط�ن  ع��  الرّد   �� غضاضة  عاشور  ابن  يَر  "لم  ال�اتب:  يقول  ذاتھ،  حّد   �� العالم 

غوّ�ة الق
ّ
ديمة، بدءا من طبقة الّ�حابة إ�� من دو��م إدرا�ا منھ أّ��م "غرسوا لنن�ي وابتدؤوا  الكالمّية والل

لن�يد وأّسسوا لنشيد"، وأّن إجالل األسالف وتوق�� الُعلماء مقام، وُمناقشة أف�ارهم وتجاوزها مقام آخر،  

نطلق ي�ون ا
ُ
 �� نظر من ال يفقهون حديثا. من هذا امل

ّ
جاه املقاصدّي القائم  وال �عارض ب�ن هذا وذاك إال

ّ
الت

األح�ام   تن�يل  مجال  باعتباره  الواقع  ُمال�سات  اعتبار  وع��  ناحية،  من  الّنصوص   �� العميق  الّنظر  ع�� 

ُمحّر�ا   لإل�سان  خادما  شريع 
ّ
الت يرى  ذي 

ّ
ال ا�جديد  الفق�ّي  العقل  قوام  ثانية،  ناحية  من  مناطها  وتحقيق 

 . 1ل�حياة نحو األفضل"

تنازع عل��ا ��   ال الكالمّي:االختالف �� ا�ج*
ُ
ُ�عت�� مجال العقيدة اإلسالمّية أحد أهّم التخّصصات امل

سياسّية   و�أسباب  الّتأو�الت.  ك��ة  جّراء  ا�ِخالف  وحضر  العقل  فيھ  ب  ّيِ
ُ
غ تنازعا  اإلسالمّي،  الفكر  تار�خ 

ذين يحملون ا�ِخالفات أّن الوسيلة إلثبات رأ��م �� "الّتكف�� 
ّ
"، وم�ى ترّ�خ الّتكف�� ال  خالصة يجد �عض ال

جتمع اإلسالمّي وصل    يبقى رأي وال فكر لھ قيمة، هذا فضال عّما سّببھ الّتكف�� من حالة انقسام 
ُ
داخل ا�

�عض �عضهم  ع��  الّسيف  وحمل  بي��م  الّتناحر  حّد  إ��  اآلفات  ابا�خالف�ن  جّيدا  عاشور  ابن  أدرك  لقد   .

"الّتكف�� مقالة  عن  الّناتجة  املن�ع  والسلبّيات  رّد  إ��  "ان��ى  لذلك  جتمع، 
ُ
وا� الفرد  ع��  وتأث��ها  ا�خط��ة   "

جتمع واستقراره، إذ  
ُ
زا ع�� آثاره ا�خط��ة ع�� وحدة ا�

ّ
الّتكف��ّي عاّمة وتكف�� ُمرتكب الكب��ة خاّصة، ُمرك

سلم�ن ُيحرم ا�جتمع فوائد جّمة من  
ُ
انتصاره ��م.  هو �� نظره "مذهب يؤول إ�� تكف�� جمهرة عظيمة من امل

ب ُعدَّ �افرا  ـوضرب مثال  ھ �شر�ھ ا�خمر 
ّ
أن ذي لم ينفّك عن شرب ا�خمر، فلو 

ّ
ال "عمرو بن معد بن كرب" 

نوب"  �خسر اإلسالم مواقفھ العظيمة، فرحمھ هللا
ّ

كّفر�ن بالذ
ُ
 .2و�ن شرب ا�خمر ورغم أنوف امل
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الّدين:  *  �� وأو��ى  االختالف  اإلسالمّي  الّدين  عل��ا  نّص  �ي 
ّ
ال الّسمات  من  الّدينّية  التعّددّية  عَت�� 

ُ
�

خالف �� الّدين تطبيقا لقولھ �عا��:  
ُ
ْم  ﴿باح��امها واح��ام ا�

َ
يِن َول ْم ِ�� الّدِ

ُ
وك

ُ
اِتل

َ
ْم ُيق

َ
ِذيَن ل

َّ
ُ َعِن ال َّ

ُم �
ُ

 َيْ�َ�اك
َّ

ال

 ُّ��َ
َ
ن ت

َ
ْم أ

ُ
ن ِدَياِرك م ّمِ

ُ
ِرُجوك

ْ
ْ�ِ�ْم ُيخ

َ
وا ِإل

ُ
ْقِسط

ُ
ْقِسِط�َن  وُهْم َوت

ُ ْ
َ ُيِحبُّ امل َّ

. فال تال�� حقيقّيا مع اآلخر دون  1﴾ ِإنَّ �

اإلقرار بإم�انّية االغتناء منھ. وهكذا تتحّرر ا�حقيقة من �ّل نزعة استمالك لتصبح مس��ة ُمش��كة �شّد  

ر الكتشافھ ع�� الّرغم مّما يوجد من اختالف معھ.  نحو األمام بقدر ما تنمو العالقة و�تطّور ا�حوار مع اآلخ

القضّية، أي قضّية ابن عاشور من هذه  إ�� موقف  الّسياق  �� هذا  الّدين دراو�ل  وُ�حيلنا األستاذ جمال 

 باح��امھ واح��ام  
ّ

ختلف ال ي�ون إال
ُ
االختالف �� الّدين، فهو يرى أّن الّسبيل الوحيد للّتعا�ش مع اآلخر ا�

د ع�� أن ي�ون ا�جدل  آرائھ وُمق
ّ

ھ أك
ّ
خالف�ن، فإن

ُ
ّدساتھ. ول�ن لم ينِف ابن عاشور ضرورة وقوع ا�جدل مع ا�

خالف�ن �� الّدين ولو من  
ُ
جادلة مع ا�

ُ
ر عند ا�

ّ
ش��ك الّدي�ّي �األخالق وا�حقوق و�صالح الّنفوس، "وحذ

ُ
�� امل

قّدسات، حي
ُ
 من اح��ام األديانأتباع األديان غ�� الّسماوّ�ة من اإلساءة إ�� امل

ّ
ث قال: "ا�حظور هو ا�حط

جوء إ�� لغة  
ّ

ذي ��ينا عنھ ولو �� جانب الوثنّي�ن".. ُمبديا وعيا كب��ا بأّن ال�
ّ
وترجيح �عضها ع�� �عض، ذلك ال

ع��   �عود  ال  �ي 
ّ
ال واألحقاد  �اعات 

ّ
الن إ��  مطّية   

ّ
إال ي�ون  لن  قّدسات 

ُ
امل إ��  واإلساءة  األديان  ب�ن  الّتفضيل 

 
ُ
 بالّضرر القط�ّ�"ا�

ّ
 ع�� حّد عبارة ال�اتب. 2جتمع اإل�سا�ّي إال

:المبحث الّرابع: ُمحّمد الّطاھر بن عاشور ُمؤّسسا لخطاب دینّي جدید -3-4
فھ ع�� ُمقّومات املن�ع الّتنو�رّي    ل�ن انصّب ترك�� الباحث جمال الّدين دراو�ل

َّ
�� املباحث الّسابقة من ُمؤل

�ي انبنت عل��ا  
ّ
اهر بن عاشور وكيفّية ُمعا�جتھ للمواقف والذهنّيات ال

ّ
يخ ُمحّمد الط

ّ
املقاصدّي �� فكر الش

تك لم  املنظومة  لهذه  انتقاداتھ  أّن  حيث  مو�ّ�، 
ّ

الش معناها   �� الّتقليدّية  قافّية 
ّ
الث إ��  املنظومة  ُموّجهة  ن 

فاتھ ُموّجها باألساس و�القصد األّول  
ّ
ُمجتمع إسالمّي �عينھ أو إ�� فقيھ ُمعّ�ن بل �ان �ّل ما صدع بھ �� ُمؤل

أّن   و�اعتبار  اإلسالم،  وهو  يجمعها  ذي 
ّ
ال قا�� 

ّ
الث الّرابط  وحدة  باعتبار  اإلسالمّية  جتمعات 

ُ
ا� جميع  إ�� 

واملوت   ف 
ّ
التخل طائلة  تحت  يرزح  خصائص  جميعها  ع��  الوقوف  املبحث  هذا   �� رام  ھ 

ّ
فإن ا�حضار�ْ�ن، 

سمت بخطاب دي�ّي ُ�عت�� هو اآلخر خطابا  
ّ
�ي ا�

ّ
ا�خطاب الّدي�ي �� منطقة شمال إفر�قيا و�الّتحديد تو�س ال

ترومھ   ما  أمام  حاجزا  ل 
ّ
"ُيمث دراو�ل:  يقول  كما  ھ 

ّ
أن رغم  شأنھ  من  وأعلت  الدينّية  ؤّسسة 

ُ
امل تھ 

ّ
تبن ُم��ّمتا 

سس ا�حّر�ة والتحّرر"
ُ
 .3الّرسالة اإلسالمّية من تثبيت أ

ذكر صاحب الكتاب ثالث دعامات قام عل��ا ا�ِخطاب الّدي�ي �� تو�س: تقد�س الكالم األشعرّي، �عظيم  

املال�ّي، هّددت    الفقھ  ُمغلقة  ذهنّيات  أنتجت  جميعها  الّدعامات  الصوفّية. وهذه  رائق 
ّ
الط إ��  واالنصياع 

الجتما�ّ�، ونزعت إ�� التعّصب، ورفضت �ّل ما هو جديد و�ّل ذلك بتأييد سيا��ّي. هذه العوامل  االستقرار ا

تلك   مع  يقطع  جديد  دي�ّي  خطاب  إلرساء  ر�ق 
ّ
الط لھ  ثت 

ّ
وأث عاشور،  ابن  لدى  املقاصدّي  ا�حّس  حّركت 
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اهر بن عاشور   تقديم
ّ
ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنويرّيا"كـتاب "ُمحّمد الط

ّ
 سلمان العبدل
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الّ��وض والتحّرر. �� سبيل  الوراء وعقبة  إ��  باعتبارها عامل شّد  القديمة  وأو�� خاصّيات هذا    التصّورات 

  إطارا  بوصفها  "ا�حرّ�ة"الّتأسيس لثقافة    ا�خطاب البديل ��
ٌ

ال ُيمكن تجزئتھ أو ُمصادرتھ،    وعاّما شامال

�ي عّرفها بقولھ "إذ حقيق��ا أن يأخذ املرء ب�ّل حقوقھ وأن يفي  
ّ
يقول دراو�ل: "وأبرز ابن عاشور أّن ا�ُحرّ�ة ال

ھ"، ال تأخذ طا�عها اإليجا�ّي البّناء وال ت�ون عامل رفع ملعا�ي اإل�سانّية  بجميع ُحقوق غ��ه وأن يصدع بآرائ

 إذا �انت حالة عاّمة، ترفض اإلقصاء واالستثناء ألّن ا�ُحرّ�ة  
ّ

ستو��ن الفردّي وا�جما�ّ� إال
ُ
�� اإل�سان �� امل

عوره بوجوب ُمساواتھ مع غ��ه ف��ا"
ُ

ما ينالها الفرد �عد ش
ّ
منوال ا�حرّ�ة الّ�ي يرنو ابن  . وظهرت تطبيقات  1إن

جتمع إ�� درجة اعتبار "الّساقط فكرّ�ا" ُحّرا فيما يصبو إليھ و�رجع ذلك إ�� �ون طبيعة  
ُ
عاشور إ�� بّ��ا �� ا�

ّل ُمجتمع تفرض ُوجود السوّي وغ�� السوّي من الّناس. فاألجدر إذن حسب ابن عاشور تفّهم غ�� األسو�اء  
ُ
�

. ومن  2ُحّجة با�حّجة والرأي بالّرأي من أجل إقناعهم للعدول عن فسادهم الفكرّي وُمجادل��م ا�  همواح��ام

ؤخذ    ،ُهنا
ُ
مولّية لفكرة ا�حرّ�ة كما يرتئ��ا األستاذ ابن عاشور، فا�حرّ�ة �� نظره يجب أن ت

ّ
�عة الش

ّ
تظهر الن

 ال ُجزءا. 
ّ

ال
ُ

 ك

ا �ان ا�ِخطاب الّدي�ّي �� تو�س ُيوِ�� ا�ِخطاب الكالمّي  
ّ
��ى ويعت��ه صفوة القول ومنت�ى  ومل

ُ
األشعرّي قيمة ك

ما تصل إليھ العقول، فإّن ابن عاشور عمل ع�� تقليص الفجوة الكب��ة بينھ و��ن ِخطاب الفرق اإلسالمّية  

�ي لها من اآلراء الكالمّية ما لم ينحرف عن جاّدة الّصواب، إذ ال فرق �� نظر ابن عاشور ب�ن هذه  
ّ
خرى ال

ُ
األ

خرى. وهكذا يرمي من وراء مشروعھ البديل إ�� املوازنة و���  الفرقة أو  
ُ
تلك وال مجال إلعالء إحداها ع�� األ

اعتبار االختالف �� الّرأي الكالمّي أمرا واقعا ال ُيفسد للوّد قضّية. ثّم إّن ذلك لم يمنعھ من توجيھ الّنقد  

ذع للكالم األشعرّي واستخراج ِهناتھ، إذ عّدد األستاذ درا
ّ

و�ل �� كتابھ العديد من مواضع القصور لدى  الال

 األشاعرة وموقف ابن عاشور م��ا، نقتصر ع�� ذكر: 

اقة: يقول صاحب الكتاب: "رفض ابن عاشور ملا ذهبت إليھ  *
ّ
موقفهم من جواز الّت�ليف بما فوق الط

اقة، حيث قال �� سياق تفس�� آية  
ّ
اق و�ما فوق الط

ّ
 ﴿األشعرّ�ة من جواز الّت�ليف بالش

َ
ْفًسا  ال

َ
ُ ن َّ

� 
ُ

ف ِ
ّ
ل

َ
 ُي�

ُوْسَعَها   
َّ

�� أديان هللا، وامتياز شريعة اإلسالم    3﴾ ِإال اقة 
ّ
الط الّت�ليف بما فوق  :"هذا دليل ع�� عدم وقوع 

 . 4بالُيسر والّرفق"

وتكف�� يقول أيضا صاحب الكتاب: "��� ابن عاشور عن األشاعرة انزالقهم إ�� الغلّو    غلّوهم �� الّتكف��:*

ل�ّل   شوا 
ّ
فت فقد  األشاعرة،  وخصوصا  رون 

ّ
تأخ

ُ
امل "أّما  فقال:  ا�خط��،  املن�ع  لهذا  واستسهالهم  ُمخالف��م 

ري  
ّ

ُمتأخ أصاب  مّما  ُمتأّت  االنزالق  هذا  وُعّد  ع��لة، 
ُ
امل كّفروا  حّ�ى  فر، 

ُ
الك ��ا  ألزموها  مقالة  عن  طائفة 

خذوا تك
ّ
 . 5ف�� ُمخالف��م سالحا لتأييد مذه��م"األشاعرة من الّضعف �� إقامة ا�ُحّجة، فات
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�ي ال  
ّ
تصّوفة وسلوكّيا��م ال

ُ
كشف لنا ال�اتب �� هذا الّسياق أيضا موقف ابن عاشور من �عض آراء امل

ل بأّي حال من األحوال عامل بقاء و�بداع حضار�ْ�ن، وعاب عل��م تركهم للعلم واملعارف بدعوى االكتفاء  
ّ
مث

ُ
ت

لّسل�ّي. ورغم أّن ابن عاشور ترّ�ى �� عائلة لها �� التصّوف م�انة كب��ة، كما أو�ح  بالعلم الباطن والّزهد ا

ر من أن ي�ون التصّوف دافعا للفناء بدل ا�حياة "ومثلما تصّدى ابن  
ّ

ھ حذ
ّ
الباحث جمال الّدين دراو�ل، فإن

خالف ملقتضيات املن�ج العل�ّي، فقد
ُ
خرجاتھ   عاشور إ�� التصّوف من جهة من�جھ املعر�ّ� ا�

ُ
تصّدى أيضا �

سلم�ن و��ن إقبالهم  
ُ
ى �� االجتماع العر�ّي اإلسالمّي فحال ب�ن امل

ّ
ذي تف��

ّ
العملّية من أبرزها "الّزهد الّسل�ّي" ال

 . 1ع�� ا�حياة إعمارا و�ثمارا واستمتاعا"

 :المبحث الخامس: النّخبة الّزیتونیّة نظرة من الّداخل  -3-5
تاب �ونھ اهتّم بقضّية ماتزال تطرح نفسها باستمرار إ�� يوم الّناس هذا، إّن ما ُيمّ�� هذا املبحث من الِك 

ث��ه من إش�الّيات.  
ُ
ت ؤّسسات الّدينّية �� تو�س اليوم  و�� قضّية الّتعليم الّدي�ّي �� تو�س وما 

ُ
 امل

ّ
فهل أن

العصر،   �علوم  حة 
ّ

ُمتس� كوادر  تخر�ج  ع��  األساسّية  أمقادرة  وظيف��ا   
ّ

لفقي  أن أسيس 
ّ
العصر  الت ھ 

ؤّسسة  
ُ
امل ��ذه  االرتقاء   �� و�سّي�ن 

ّ
الت ص�ح�ن 

ُ
امل ُجهود  رغم  فقط،  القديم  العصر  بمقاييس  ا�جديد 

 وأّولهم ابن عاشور؟ 

�عرض األستاذ دراو�ل �ش�ل ُمستفيض آراء ومواقف الشيخ ابن عاشور من الّتعليم الّتقليدّي الّز�تو�ّي، 

دّرس�ن. ف�ان  و�� مواقف �ان أساسها الّنقد ملا آلت إليھ 
ُ
 باهتمام الُنخب وامل

َ
ذي لم يحظ

ّ
أوضاع الّتعليم ال

ب يقف عند ُحدود املوجود و�ج�ّ� معارف األّول�ن ومن ثّم ينقلها إ�� األجيال الشاّبة  
ّ

ال
ُ
�عليمهم للّناشئة والط

دة معارف ع�� أّ��ا
ّ

وِقشت فكالم غ�� ذي جدوى. ولذلك أخذ ابن ع علمّية ُمؤك
ُ
ناقش، و�ن ن

ُ
اشور ع��  ال ت

�ي �ستحّقها، فال تطّور وال ��ضة وال عمران دون �عليم  
ّ
�بوّي الّدي�ي ا�خانة ال

ّ
عاتقھ ضرورة إيالء الُبعد ال�

�ي تفوتنا بأشواط من حيث التقّدم والتمّدن، وهذا دور  
ّ
ُمنفتح ع�� إنتاجات و�سهامات ا�حضارة الغر�ّية ال

ذي يجب أن يتحّمل مسؤول
ّ
دّرس ا�حقيقّي ال

ُ
 الّرسالة امل

ّ
ما بالو�� الّتار���    ال   ّية بث

ّ
باالعتماد ع�� الّتلق�ن و�ن

لون  
ّ
ذين ُيمث

ّ
دّرس�ن ال

ُ
ده الباحث �� كتابھ بقولھ: "دعا ابن عاشور إ�� تأكيد دور امل

ّ
مم، هذا ما أك

ُ
وُمجاراة األ

خبة الّز�تونّية إ ّمة، وتنبيھ هذه النُّ
ُ
جتمع واأل

ُ
جاه ا�

ُ
خبة �� ذلك الوقت ت طورة الوضع  النُّ

ُ
�� ضرورة إدراك خ

جتمعات العر�ّية اإلسالمّية  
ُ
ذي يفصل ب�ن ا�

ّ
اسع ال

ّ
را بالبْون الش

ّ
ي تمّر بھ ُمؤّسس��م وُمجتمعهم، ُمذك

ّ
الذ

"تبّدلت   قائال:  آخر،  جانب  من  تقّدمة 
ُ
امل ورو�ّية 

ُ
األ جتمعات 

ُ
وا� جانب  من  لها  مثال  الّتو���ّي  جتمع 

ُ
وا�

ما أحسسنا بنبأة التقّدم والر�ّ� و�غّ��  الُعصور، وتقّدمت الُعلو 
ّ
ل

ُ
تبنا �

ُ
مم ونحن قعيدو ُعلومنا وك

ُ
م وطارت األ

 . 2األحوال استمسكنا بقديمنا وصفدنا أبوابنا"

ا�خط��   املسلك  ��ذا  عاشور  ابن  و��  أنتجھو�ان  ذي 
ّ
االست�انة    ال سبيل   �� الّز�تونة  جامع  ُمدّرسو 

فھ "أليس  والّتوا�ل، وعيا يروم إ�� إصالح املنا
ّ
ساير روح العصر. و�ان ُمؤل

ُ
�ج الّتعليمّية واالرتقاء ��ا حّ�ى �
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اهر بن عاشور   تقديم
ّ
ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنويرّيا"كـتاب "ُمحّمد الط

ّ
 سلمان العبدل

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)409( 

�ي 1903الصبح بقر�ب" (
ّ
صا فيھ حالة العطب ال

ّ
ستوى امل��ا�ّ� والبيداغو�ّ� ُم�خ

ُ
) بمثابة البديل ع�� امل

ما هو ر 
ّ
تاحة إن

ُ
ف املنا�ج الّتعليمّية امل

ّ
ت بالّتعليم الّتقليدّي. ف��ى أّن سبب تخل

ّ
�ي ُيف�َ�ض  أمل

ّ
خبة ال اجع إ�� النُّ

أن ت�ون قدوة للّتلميذ غ�� أّ��ا انصرفت عن أداء هذا الّدور إ�� رفض �ّل ما من شأنھ أن ي��ض بحال الّتعليم  

ّل ُمحاولة لإلصالح والّتجاوز  
ُ
� من منا�ج و�يداغوجّيات ُمعاصرة "فراحوا يضعون ا�حواجز واملوا�ع أمام 

قة بمضام�ن الّتدريس ومنا�جھ، و�ان  سواء �� ا�جال الفكرّي ا�
ّ
تعل

ُ
حض أو �� مجال اإلصالحات العلمّية امل

تجاه التقّدم"
ّ
ؤّسسة با

ُ
�اية واالضطهاد ع�� من ُيحاول دفع امل  .1دْيد��م �سليط أنواع الّنِ

 : المبحث الّسادس: التّكفیر أو محدودیّة العلم وفساد األخالق -3-6
كف��"  إ�� مقولة  الّتنو�ر و��ضة األّمة اإلسالمّية ا�جنوَح إّن من أهّم معوقات  

ّ
�ي قادت  "الت

ّ
إ�� إعالن    ال

ُحّر  فكر عقال�ّي  �ّل  املقولة.  ا�حرب ع��  املصادر   هذه  ّمهات 
ُ
أ  �� فقهاء    نجد مرجعّي��ا  �عض  أنتجها  �ي 

ّ
ال

من حّدة  أك��  �ش�ل  واستمّرت  بالّسلطة،   
ً
مرتبطا م��م  �ان  من   

ً
وخصوصا العصر    املسلم�ن   �� قبل  ذي 

أو   الّتكف��  ُ�شّرع  ما   
ُ

الباحث يجد  ال  الكر�مة،  آياتھ  ُمستوى   �� والّنظر  هللا  كالم  إ��  و�العودة  ا�حديث. 

ذي ال ُي�ّ�ر تكف�� اآلخر و�باحة دمھ. ومن هنا  
ّ
�ي يدعو إل��ا �� االختالف ال

ّ
ابتة ال

ّ
الّتناحر، بل إّن القيمة الث

ختلف، وهو دخيل عن اإلسالم، وأّن اإلسالم ُينكره  استنتج ابن عاشور أّن الّتكف�
ُ
� ناتج عن ا�جهل باآلخر ا�

قّدس،  
ُ
امل باسم  ّمة 

ُ
األ جسد  تنخر  آفة  باعتباره  واألخالقّية  املعرفّية  الّسبل  بُمختلف  ُمواجهتھ  إ��  و�دعو 

�وع ال 
ّ
الصة ما انت�ى إليھ ابن عاشور، أّن الن

ُ
� ذلك بوضوح �� قول ال�اتب: "وخ

ّ
ّتكف��ّي ينبثق من خارجو�تج�

الّدين ومن خارج العقل ومن خارج األخالق، إذ هو حّجة من ال حّجة لھ، وهو وليد التعّصبّية بما �� حالة  

ُمن���ا   نظرهم  بفساد  الّتكف��ّيون  ُيصّنفھ  من  ضّد  قّدس 
ُ
امل الُعنف  الستخدام  الّدعوة  إ��  تنت�ي  مرضّية 

 .2للمقّدسات"
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قافة اإلسالمّية، وُوِسَمت بالّدقيقة ل�و��ا  

ّ
�وة من املوضوعات الّدقيقة �� الث

ّ
عَت�� موضوعات املال وال�

ُ
�

بالّتفاع وثيقا  ا 
ً
ارتباط كذلك  وترتبط  وا�جماعات،  األفراد  سي�ولوجّية   �� ُمتأّصلة  تجارب  ع��  لتنطوي 

أن تضبطھ شروط وأوضاع لضمان ُحسن   يجب  الّتفاعل  اليومّية. وهذا  �� حيا��م  الّناس  ب�ن  االجتما�ّ� 

�وة أو الّتفو�ت ف��ا، إذ ال ي�ّح بداهة أن ي�ون االستخالف �� أرض  
ّ
تدب�� املال وتجّنب ُسوء التصّرف �� ال�

�وة أو احت�ارا لهما من طرف
ّ
خرى.  هللا تنازال ُمطلقا عن املال وال�

ُ
فتموت  جماعات ع�� حساب جماعات أ

ُيخالف   ما  وهو  ختلفة. 
ُ
ا� بأش�الھ  الفساد  و�حّل  األفراد،  قسوة  وت��ز  اإل�سانّية،  العواطف  لذلك  ِتبعا 

ُيحيلنا   املبحث  هذا  و��  الّضرورة.  من�لة  املال"  "حفظ  ف��ا  يتنّ�ل  �ي 
ّ
ال اإلسالمّية  للّرسالة  األس�ى  املقصد 

دراو�ل إ�� أبرز مظاهر تطبيقات العقل املقاصدّي �� مجال التصّرفات املالّية انطالقا    األستاذ جمال الّدين

يخ سبب من أسباب حفظ البقاء وعامل من عوامل استقامة  
ّ

من ُمصّنفات ابن عاشور. فاملال �� نظر الش
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للمال نظرتھ  فإّن  بالّتا��  عيشها.  مأنينة 
ُ
وط ّمة 

ُ
األ مصا�ح  ِقوام  و�ھ  البشرّ�ة،  اجتماعّية    ا�حياة  نظرة   ��

لــ "مقاصد التصّرفات خّصص 
ُ
ف: "اس��ّل ابن عاشور الباب ا�

ّ
ؤل

ُ
ده قول امل

ّ
حضارّ�ة بامتياز، وهو ما ُيؤك

ر  
ّ
بتوف االرتباط  يرتبط وثيق  عّز��ا ومناع��ا  ّمة وتحقيق 

ُ
األ قّوة  أّن حفظ  ببيان  املقاصد  املالّية" من كتاب 

�وة واملال بيدها، إذ العّزة وا
ّ
ر ما بھ �ستقيم    ملناعة �� نطاق األفرادال�

ّ
كما �� نطاق ا�جماعات �ستلزمان توف

سلم�ن أو جماعا��م �� ا�خصاصة وا�حاجة، ألّن 
ُ
�وة، حّ�ى ال يقع آحاد امل

ّ
ا�حياة و�طيب العيش من املال وال�

ارع من تحّقق الكرامة لألفراد والعّزة ل�جماعة"
ّ

راد الش
ُ
 .1ذلك ُمخالف مل

ْرِض ﴿ س �� اإلسالم أّن املال هو مال هللا �� األصل:وألّن األسا
َ ْ
َماَواِت َواأل ُك السَّ

ْ
ِ ُمل

َّ
، وأّن اِمللكّية ال  2﴾ َوِ�

جتمع  
ُ
نَفق فيما هو خ�� وفيما ُ�سعد الفرد وا�

ُ
�عدو أن ت�ون وظيفة اجتماعّية بحتة، وشرط استمراها أن ت

راد ال يتحّقق �� نظر ابن عاشور  
ُ
ذي جاء بھ اإلسالم. إّن هذا امل

ّ
ليعيش الّناس �� ظّل الّت�افل االجتما�ّ� ال

ر شرطان:  
ّ
 م�ى توف

ّ
واساة".  "و  "العدل"إال

ُ
صول  امل

ُ
صط�ح�ن من كتاب "أ

ُ
ُيورد صاحب الكتاب �عر�ف ِكال امل

�ي من  
ّ
الّنظام االجتما�ّ� �� اإلسالم" البن عاشور، موّ�حا تالزمّية العالقة ب�ن العدل وُمؤّسسة القضاء ال

فقال: �وة 
ّ
وال� املال  توزيع   �� العدل  عاشور  ابن  "عّرف  يقول:  املالّية  ا�حقوق  حماية  إعطاء    أدوارها  "ُهو 

واساة بأّ��ا "إعطاء من لم يكتسب �عضا مّما اكتسبھ غ��ه  
ُ
تعّدد"، وعّرف امل

ُ
كتسبھ الواحد أو امل

ُ
املكسوب مل

�� هذا   الّنظر  ة األمور تدقيق 
ّ

الّدعامت�ن من وال �وة ع�� هات�ن 
ّ
ال� املال وتوزيع  ُمواساة." واستوجب دوران 

ية إّبان ا�حّق و�يصالھ إ�� ُمستحّقيھ، وهو ما ت��ض بھ ُمؤّسسة  األمر ا�خط��، كما �� وسائل دورا��ا، �غا

� تمي�� ا�حّق و�عي�ن صاحبھ �� ُجزئّيات ا�حوادث ب�ن الّناس و�� ُمخاصما��م"
ّ
�ي تتو�

ّ
. 3القضاء ال
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يخ الّتنو�رّي ُمحّمد  
ّ

صول كتابھ موضوع بحثنا بجهود الش
ُ
ل�ن أشاد الّدكتور جمال الّدين دراو�ل �� ثنايا ف

ة  
ّ
�ي شملت �اف

ّ
ال الّتنو�رّي وتطبيقاتھ املقاصدّية  العقل  ُم��زا أهّم خصائص وُممّ��ات  اهر بن عاشور 

ّ
الط

 
ُ
ھ ظّل وفّيا مل

ّ
سلم�ن أف�ارا وأنظارا، فإن

ُ
ذي يضع �� اعتبار  جوانب حياة امل

ّ
قتضيات البحث العل�ّي األ�ادي�ّي ال

طلبا خصّية 
ّ

ال� التحّ��ات  ُيز�ح  موضوعّيا  تناوال  الّدرس  موضوع  املاّدة  تناول  ي�ون  أن  ضرورة  الباحث�ن 

�ي حاد 
ّ
ھ لن ُ�غمض الع�ن عن املواقف ال

ّ
ده الباحث �� ُمقّدمة كتابھ ح�ن أقّر صراحة أن

ّ
�اهة. وهذا ما أك

ّ
للن

. فابن عاشور �� نظر األستاذ دراو�ل �ان ُمجّددا  4�ا ابن عاشور عّما دعا إليھ �� ُمختلف أنظاره ومواقفھف�

ھ لم ينقطع عن
ّ
ما نجد لها نظ��ا، �� تلك الف��ة ع�� األقّل من عمر الّتار�خ، غ�� أن

ّ
وصاحب نزعة تنو�رّ�ة قل

ف
ُ
لّيا، وظّل مح�وما كغ��ه من امل

ُ
حافظة انقطاعا �

ُ
ر�ن بازدواجّية ا�ِخطاب املرج�ّ�، وارتكن إ�� الّتقليد  ا�

ّ
ك

�� العديد من املواقف نذكر م��ا اثن�ن:  
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اهر بن عاشور   تقديم
ّ
ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنويرّيا"كـتاب "ُمحّمد الط

ّ
 سلمان العبدل

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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قافة    أّوال:
ّ
موقفھ من مسألة أصول ا�ُحكم �� اإلسالم: فهو من جهة �عت�� أّن العصر قد �غّ�� وأّن الث

الّدوام، ع��  ثابتة  تظّل  ال  ُمجتمع  أّي   �� ُمصط�  الّسياسّية  ظهرت  "الّنظام  حيث  قبيل  من  جديدة  حات 

�ي �انت فيما م��ى 
ّ
ال رعّية 

ّ
ت محّل الّسياسة الش

ّ
صط�حات حل

ُ
ا�جمهورّي" و"االنتخاب" وغ��ها. وهذه امل

رعّية. وهو ما جعل 
ّ

 عن أصول هذه الّسياسة الش
ّ

خرى لم �شذ
ُ
ؤون الّدولة اإلسالمّية، ومن جهة أ

ُ
دير ش

ُ
ت

قط �� الّتناقض بخصوص هذه املسألة، إذ يقول: "بقَيت ثقافتھ  صاحب الكتاب �عت�� أّن ابن عاشور قد س

خرى إ�� �عض أف�اره. فهو ُ�شيد بالّنظام ا�جمهورّي و�االنتخاب  
ُ
الّسياسّية الّتقليدّية تتسّرب ب�ن الفْينة واأل

رق �عي�
ُ
ّمة، ثّم �عرض ط

ُ
�ي وا�جلس الّنيا�ّي، ويعت�� أّن �� ذلك أفضل ضمان للّتعب�� عن إرادة األ

ّ
ن ا�حاكم ال

ورى) قائال:   رعّية (بيعة أهل ا�حّل والعقد/الّتفو�ض والعهد/ تركها ألهل الشُّ
ّ

تب الّسياسة الش
ُ

وردت �� ك

رق  
ُّ
رق ثالث �عت�� أصوال شرعّية ال يجوز للُمسلم�ن تجاوزها". ومن الوا�ح أّن اعتباره هذه الط

ُ
"وهذه ط

َتجاوز، هو نقض تقليدّي 
ُ
صوال ال ت

ُ
الث أ

ّ
 .1لغزلھ الّتحدي�ّي"الث

��ى   ثانيا:
ُ

�ي شهدها تار�خ تو�س    �� اإلطار ذاتھ يأخذنا األستاذ دراو�ل إ�� قضّية ك
ّ
من أّمهات القضايا ال

قضّية   و��  الفكر"ا�حديث  اهر     "ُمحاكمة 
ّ
الط الّتو���ّي  ص�ح 

ُ
امل لھ  �عّرض  فيما  ا�حديث  فّصل  حيث   ،

ن تكف�� و�جومات من �عض مشائخ الّز�تونة، �ّل ذلك جّراء مواقفھ من الفكر  ) م1935-1899ا�حّداد (

ه��  
ّ

الش كتابھ  وُيعّد  ف. 
ّ
والتخل ا�ُجمود  إ��  ارتكن  ذي 

ّ
ال جتمع"الّز�تو�ّي 

ُ
وا� ريعة 

ّ
الش  �� بمثابة    "امرأتنا 

ختلف مواقفھ من الّتفك�� الّز�ت 
ُ
ل ترجمة خطّية �

ّ
ھ مث

ّ
�ي أفاضت ال�أس ألن

ّ
و�ّي الّتقليدّي، ثّم ل�ونھ  القطرة ال

غل وما إ�� ذلك. فهو ��ذا  �عرض قضايا ذات عالقة باملرأة 
ّ

الق والّزواج واإلرث وا�حرّ�ة وا�حّق �� الش
ّ
�الط

وه��ا وفراغها   �اشفا عن  الّتقليدّية  الذهنّية  البنية  خرق  أراد  تأسيس  الِكتاب  إ��  إصال�ّ� ساعيا  مشروع 

يوخ  تنو�رّي بديل قوامھ تثقيف املر 
ُ

أة و�عدادها واستثمار كيا��ا �� ُمختلف ضروب ا�حياة. وهذا ما يأباه ش

ذي ُيكّرس  
ّ
ال�ابوس ال ر فيھ ُمعت��ين أّن فكر ا�حّداد بمثابة 

ّ
مفك

ّ
ذين وضعوا املرأة �� خانة الال

ّ
الّز�تونة ال

جنة  
ّ

موا قرار إحالتھ ع�� ال�
ّ
ستعمر، ولذلك هاجموه ونظ

ُ
�ي  التبعّية لآلخر الغر�ّي امل

ّ
ال ختّصة 

ُ
الّز�تونّية ا�

ما   ع��  للرّد  الّز�تونة  مشائخ  �عض  ف 
ّ
�ل ذي 

ّ
ال وهو  أعضا��ا  أحد  عاشور  بن  اهر 

ّ
الط ُمحّمد  يخ 

ّ
الش �ان 

روحات وأف�ار،
ُ
ذي جعل الباحث دراو�ل يتساءل: "ملاذا لم يتصّد ابن   األمر  تضّمنھ كتاب ا�حّداد من ط

ّ
ال

بن ُمراد واملد�ّي وأع�� م��ما ُرتبة علمّية وأك�� م��ما تأليفا، للرّد ع��  عاشور وهو األر�خ ِقدما �� العلم من ا

خصّية؟"
ّ

 .2ا�حّداد بصفتھ ال�

ّل  
ُ
� جتمع الّتو���ّي وعقلّية 

ُ
ؤال تقت��ي �� نظر الباحث ُمحاولة فهم تركيبة ا� إّن اإلجابة عن هذا السُّ

 
ْ
"َبل عائلة  إ��  ينت�ي  ذي 

ّ
ال عاشور  فابن  من شرائحھ.  ��    سكنت  دّية"شر�حة  و�غلغلْت  الّتو�سّية  العاصمة 

ال �سمح للقادم�ن من دواخل   دواليب ُمؤّسسات الّدولة ر�اسة وقيادة خاّصة �� ا�جال�ن الّدي�ّي والقضائّي،

مور الّدين. وقد يبدو للباحث أّن هذا الّصراع هو صراع ترات�ّي وطبقّي بامتياز
ُ
،البالد الّتو�سّية أن يناقشوا أ

�� ا�حقيقة صراع حول "الّزعامة الدينّية" و�أّن الّدين ِحكر ع�� أطراف دون آخر�ن. و�ذا �ان ا�حّداد    ھولكنّ 
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البالد  – القادم من دواخل  إ�� ضرورة تحر   -وهو  �� كتابھ  كّبلها �قد دعا 
ُ
ت �ي 

ّ
ال القيود  سلمة من 

ُ
امل ر املرأة 

ط الّز�تو�ّي لسبب �سيط وهو أّن شيوخ  داخل ُمجتمعا��ا، فإّن دعواه هذه لم تجد صدى لها داخل الوس

دّية" ال ُير�دون من ُينافسهم أو ُيناقشهم �� مجال يرْونھ مل�ا خاّصا. هذا ما جعل الشيخ ابن  
ْ
الّز�تونة "البل

خرى 
ُ
حافظة مّرة أ

ُ
�ي طاملا نادى ��ا،  عاشور يركن إ�� ا�

ّ
وُ�ناقض نفسھ بخصوص ُمعارضتھ �حرّ�ة الفكر ال

حظة الّتار�خّية مع تّيار  �� ُمصّنفاتھ. يق
ّ

قا ع�� ذلك: "�عت�� أّن ابن عاشور انخرط �� هذه ال�
ّ
ول دراو�ل ُمعل

العبارة "ال �سع   بھ  و�� 
ُ
ت ذي 

ّ
ال األمر  ُهو ظاهر  الّدين و�عاليمھ كما  الغ��ة ع��  حّركھ 

ُ
ت لم  ذي 

ّ
ال حافظة 

ُ
ا�

يوخ "ال
ّ

تصاعد ب�ن الش
ُ
سلم الّس�وت ع��ا"، ولكّن الّصراع امل

ُ
ذين �عت��ون جامع الّز�تونة خاّصة  امل

ّ
دّية" ال

ْ
بل

جانب،   من  أحد  ف��ا  ُينافسهم  ال  �ي 
ّ
ال نفوذهم  منطقة  عاّمة  والقضائّية  والدينّية  العلمّية  ؤّسسات 

ُ
وامل

ب الكتساب م�انة داخل جامع الّز�تونة، �ان وراء ��وض  
ّ
توث

ُ
باب "اآلفا�ّ�" القادم من دواخل البالد وامل

ّ
والش

يوخ "ال
ّ

ذي تجاسر ع�� دخول منطقة �ان  الش
ّ
اهر ا�حّداد) ال

ّ
تطّوع�ن اآلفاقي�ن (الط

ُ
دّية" للتصّدي ألحد امل

ْ
بل

يوخ يرو��ا حكرا عل��م"
ّ

 .1هؤالء الش

 : خاتمة  -5

 نخلص �� خاتمة هذا البحث إ�� ُجملة من االستنتاجات: 

اهر بن عاشور تنو�رّ�ا"إّن ُمصّنف  -
ّ
لألستاذ جمال الّدين دراو�ل ُ�عت�� مرجعا ُمهّما وأساسّيا  "ُمحّمد الط

سبة
ّ
ر    بالن

ّ
ُمفك إ��  لرّد االعتبار  ما جاء 

ّ
إن فالِكتاب  بالّتنو�ر.  املقاصدّي وعالقتھ  الفكر   �� البحث  يروم  ملن 

عاشور  بن  اهر 
ّ
الط ُمحّمد  يخ 

ّ
الش ُهو  جليل     وعالم 

ّ
�ال األ�عاد  واملتعّدد  املستفيض  بمشروعھ  ُعِرف  �ذي 

خصوص مقار�تھ للمسألة اإلسالمّية من الزاو�ة ا�حضارّ�ة الفكرّ�ة. 

�ي  -
ّ
فات الشيخ ابن عاشور ال

ّ
فھ الكب��ة وتبّحره �� ُمؤل

ّ
الِكتاب �� ُ�عد من أ�عاده أيضا ينّم عن فطنة ُمؤل

 
ّ
ت أك�� من مجال: العلوم اإلسالمّية، العلوم العر�ّية وآدا��ا، العلوم االجتماعّية وال�

ّ
�بوّ�ة. ول�ن أغفلتغط

أن املقاصدّي الُبعد الّتنو�رّي �� تفك�� ابن عاشور، فإّن هذا الكتاب أقام  
ّ

هتّمة بالش
ُ
عاصرة امل

ُ
الّدراسات امل

نو�ر"الّدليل ع�� أّن 
ّ
رف عنھ أو تجاوزه.   "الت

ّ
يخ ال ُيمكن غّض الط

ّ
ات �� أنظار الش

ّ
 ركن قائم الذ

اهر ب  -
ّ
ر األستاذ دراو�ل الظ

ّ
يخ ابن عاشور و�فكره وأنظاره، فإّن ذلك لم يمنعھ من توجيھ  رغم تأث

ّ
الش

لها فصال �امال من كتابھ. وهذا دليل ع��  �ي خّصص 
ّ
ال �� أف�اره  الّتناقضات  الّنقد والوقوف عند �عض 

�ي تضع الباحث موضع الّناقد البص�� تجّنبا لألد�جة  
ّ
ال��ام الباحث بمقتضيات البحث العل�ّي األ�ادي�ّي ال

ق �� ذلك خ�� توفيق. وط 
ّ
 لبا ل�حياد. ونحسب أّن صاحب الكتاب قد وف
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 التعذیب والهجرة: 
 ∗ظاهرة عالمیة وبنیویة، وجذورها االجتماعیة  

 

 

 

 

 

 : صملخّ ال

�عا�ج املقال عالقة التعذيب بال�جرة، و�ب�ن أن التعذيب أض�� عنصرا بنيو�ا �� تجر�ة ال�جرة �� معظم 

 emigrazioneأنحاء العالم؛ و��ون أحيانا سببا �� ال�جرة النازحة (
ّ
ھ عادة تجر�ة �� املسار ال�جروي  )، كما أن

)percorsomigratorio ب�ن   حال  )، وهو واقع العقود األخ��ة   �� التقارب ا�حاصل  نتيجة  ببلدان الوصول، 

الوافدين   املهاجر�ن  ع��  ("ا�حرب  ال�جرة  ظروف  وتدهور  التعذيب")  ("أزمة  التعذيب  ت�خم  عملية 

immigrati.(" 

ظاهرة   يحلل املقال العوامل املتعددة ال�امنة وراء هذه العمليات، مؤكدا أن �عذيب املهاجر�ن الوافدين

شروط  عامل �عقيد  الثالثية:  و�الديناميكية  ال�جرة،  سياسات  بتشدد  وثيقة  عالقة  لها  ية 

ال�جرات  و�سقاط)،  precarizzazioneاالستقرار( اإلقامة)    شرعية  حق  من  (بالتجر�د 

)clandestinizzazione ) وتجر�مها ،(criminalizzazione  واستفحال وتفاقم العنصر�ة. وقد عملت هذه ،(

واالحتجاز    ضافةإالعناصر،   ا�خوف،  وسياسات  األم�ي،  �ال��اد�غم  معاصرة:  اجتماعية  ظواهر  إ�� 

بممارسة   �سمح  وأوضاع  و�يئات  سياقات  إنتاج  �عز�ز  ع��  للعدو،  ا�جنائي  القانون  ونظر�ات  التعسفي، 

 التعذيب. 

 لتأم�ن التعذيب ـ املعاملة غ�� اإل�سانية ـ ال�جرة النازحة ـ العنصر�ة ـ ا :ةال�لمات املفتاحيّ 

 

 

وربا مقتطفالمقال ∗
ٔ
وربا واعرف عن ا

ٔ
  العدد هو: "التعذيب والهجرة"،  عنوان(العدد الخامس".   ،من المجلة المحكمة: "اعرف ا

عديالت التي قام بها . مع بعض التّ 38إلى صفحة   9، البندقية، من صفحة 2019كافوسكري، جامعة  إشراف فابيو بيروكو، منشورات
ورب ابسوسيولوجيون وكـتّ هذا العدد  شارك فيوقد  . )t.ly/TAKd الكاتب في هذا المقال. رابط المجلة هو:

ٔ
ا  من مختلف جامعات ا

ّن  المقالوامريكا، ويعتبر 
ٔ
عاد صياغته وتعديله مضيفا بعض المستجدات التي اقترنت بجائحة كورونا مقدمة العدد، إال ا

ٔ
 .الكاتب قد ا

ّي 
ٔ
ونعرضه مترجما إلى العربّية استنادا إلى مكان،  وهذا المقال الذي بين يدي القارئ، بالتعديالت التي لحقته، لم ينشر بعد في ا

صلّي 
ٔ
صلّية بما في ذلك الملّخصات.الّنّص اال

ٔ
  كما وضعه صاحبه بلغته اال

سوسيولوجي إيطالي يدرس السوسيولوجيا بجامعة كافوسكري بالبندقية، رئيس ماستر الهجرة ومنسق مختبر البحث ∗
 unive.it@fabio.peroccoالسوسيولوجي. يهتم بالالمساواة والهجرة، والعنصرية والتحوالت في العمل. البريد االلكـتروني: 
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Abstract: 

 The article examines the relationship between torture and migration, highlighting 

how torture has become a structural element of the migratory experience in the majority 

of the world; sometimes torture is the cause for departure, itis a frequent experience 

along the migratory path, itis a reality that migrants are sometimes forced to confront 

in receiving countries. This is specifically the result of the convergence between the 

amplification of torture (the “torture crisis”) and the worsening of the conditions of 

migration (the “war on migrants”). 

The article analyzes the different factors underlying these processes, highlighting 

that torture against migrants is a global phenomenon that has a close link with the 

tightening of migration policies, the three-fold process of precarization, illegalization 

and criminalization of migration, the escalation of racism. All elements that, together 

with some social processes of contemporary society – the securitization policies, the 

politics of fear, hyper-detention, the theories on the criminal law of the enemy – 

promote the production of contexts, environments, and situations permeable to torture. 

Key words: torture, inhuman treatment, migrants, racism, securitarization. 
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 :مقدمة   -1

ب    إ�� إخضاع  ��دف حتما  أش�ال العنف الذي   أشّد   وهو  ينخرط التعذيب،
َّ

تاما،    إخضاعاال�خص املعذ

   وا�جنسية)،  (اإلنتاجية، والطبقية والعرقية،  �� العالقات االجتماعية غ�� املت�افئة
ّ
ھ التعب�� عن عالقات  إن

�جعلھ أخرس ودون أمل ال حاضرا  إذالل ال�خص، وتدم��ه جسديا ونفسيا،    القوة غ�� املت�افئة ال�ي تروم

 مستقبال.   وال

الستقاللية، وا�حر�ة والتضامن، سواء بالنسبة  ل  مشاريع وآماال  يدمر  إ�سانيتھ  لل�خص من  فبتجر�ده

ا �عرض  إ��  الذي  أوان��اع    أو  إليھل�خص  (املعاقبة،  القضائي  بالتعذيب  األمر  �علق  سواء  بھ.  ا�حيط�ن 

�ىي (من أجل القضاء ع�� األعداء، أو املعارض�ن؛ أو من أجل إرهاب �خص  أو بالتعذيب السيا   املعلومات)، 

ما). للتعذيب �عد اجتما�� يتجاوز �ل الذين تجرعوا و�التھ �ش�ل مباشر: فهو ��دف إ�� ا�حد من حر�ة  

التفك�� وحر�ة عمل ال�خص الذي يقع عليھ فعل التعذيب ومحيطھ، كما ��دف إ�� تحذير ا�جتمع برمتھ  

�ل من سولت لھ نفسھ أن �عارض الطبقة  إ��  عات املتمردة ع�� النظام القائم. إنھ تحذير موجھ  وا�جمو 

القائم   النظام  قوان�ن  تن��ك  ال�ي  الطبقة    . وهو Scott), (1999املهيمنة،  سلطة  تأكيد   �� متشددة  طر�قة 

كما أنھ جزء ال يتجزأ من عملية   ،(Lalatta Costerbosa, 2016) املهيمنة من خالل إنتاج ا�خوف االجتما��

أو مجموعة اجتماعية لطبقة   لتأكيد استغالل طبقة اجتماعية  وآلية  الهيمنة االجتماعية،  ا�حفاظ ع�� 

أخرى أو مجموعة أخرى استغالال ماديا، وفرض مجموعة مهيمنة {طبقة، أو طائفة منغلقة} لوجهة نظرها  

، عدوة، خارجة عن القانون. تتم ممارسة التعذيب ع��  ع�� مجموعة أخرى مهيمن عل��ا، بصف��ا إجرامية

ب، كما ينشره �� ا�جتمع    محيط إنھ �غرس الرعب ��    هو�ا��م، و�خصيا��م.  األفراد من أجل تدم�� 
َّ

املعذ

يؤكد  كما  هو،  االجتما��.  الصمت  فرض  أجل  ا�حضار�ةButler,2009(بوتل��  من  "املهمة  من  جزء   (

)missione civilizzatrice بعها) ا
ً
الطبقات املهيمنة واملوضوعة �� الواجهة من طرف ممث�� السلطة    ل�ي تت

 .القائمة

اعتبارها خط��ة، أو منحرفة،    للهيمنة والرقابة ع�� األفراد، وع�� ا�جماعات ال�ي يتّم   إنھ عنصر أساس

ذوي عادات    مخر�ة. كما �عت�� ممارسة عادية تم تطبيعها، وهو موجھ ضد األ�خاص الذين تم اعتبارهم  أو

طر�قة لإلذالل، واالضطهاد،    متمردين ع�� النظام االقتصادي والسيا�ىي املهيمن. فهو  ضارة، أو خطر�ن، أو

ب الذي ليس فقط جالدا يمارس فعل التعذيب،  ِ
ّ

ب. املعذ
َّ

ب ع�� املعذ ِ
ّ

واالحتقار من خالل تأكيد تفوق املعذ

وال�ي �س�ح �ش�ل مباشر أو    لتعذيب،ائمة لهذا  ا�جماعية ال�ي تخلق الظروف املال   بل هو أيضا ال�خصية

ب. إنھ ِ
ّ

نتيجة الستمرار ممارسات العنف املنبعثة من مراكز السلطة ومن املؤسسات،    غ�� مباشر يد املعذ

 ثائر�ن. أو من أجل إخضاع األ�خاص الذين تم اعتبارهم مصدر ��ديد

 فعال شاذا أو معزوال تم اق��افھ من  مألوف وال  و�التا�� وجب وضع التعذيب، الذي ال �عت�� حدثا غ�� 

االجتما��   اإلنتاج  منطق  إطار   �� مجان�ن،  مجرم�ن  أو  وحوش   ;Gjergji, 2019; Hajjar, 2013(لھ طرف 

Roberts, 2008;2015 ,Mackert  (  بل هناك جذور اجتماعية نظامية لھ كعالقات اجتماعية لإلخضاع. ؛

إنھ   بالعكس،  واعتباطية،  معزولة  بطر�قة  يوجد  ال  فهو  طبيعيا:  و�جعالنھ  ينتجانھ  والظروف  فا�جتمع 
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وسيا�ىي واجتما��   موجود ضمن سياقات، وعالقات اجتماعية، وروايات �عي��ا، هكذا �� �ل سياق تار���

 إليھ  أ�خاص عرضةلعملية �عذيب محتملة تجعل من �عض األفراد أو مجموعات    ر وثقا��، هناك حضو 

bany, Pasqualetto, 2019) -(Ju. 

  رغم أن القوان�ن الدولية قد أقرت منعھ
ّ

 أن التعذيب اليوم �عت�� ظاهرة منتشرة جدا ��  منعا مطلقا، إال

العالم، وهو قضية عادية جدا، وممارسة شائعة ومنظمة:    192دولة من أصل    132قد �انت  ف �ل بقاع 

حد   إ��  م����،  �ش�ل  املاضية،  سنوات  العشر  خالل  تمت   )(Cassese, 2011, p. 143ماتمارسھ  كما  ؛ 

 .1مورس ف��ا  دولة 144، ل��تفع العدد إ��  )p.113) ,Noury ,2016بلدا 122من طرف  2015ممارستھ سنة 

 
ّ
حيث إنھ يتم ا�حديث عن أزمة التعذيب العاملية. وضمن  العالم بأسره،    ھ �� الواقع ظاهرة �ونية ��ّم إن

؛ هم   Sales, 2018)-(Pérez�حاياههذا التوجھ، فاملهاجرون النازحون واملهاجرون الوافدون هم �� الغالب  

ھ �ش�ل خاص، �� السياق العام لسياسات ال�جرة املتشددة والنمو املهول للعنصر�ة، هم  يل إاألك�� �عرضا  

املعاملة غ�� اإل�سانية، من أجل ترهي��م أو من أجل اب��از األموال م��م. هناك نقص �� موضوع التعذيب و 

٪ من املهاجر�ن  75إال أن هناك �عض التقار�ر ال�ي تورد أن    املعطيات املتعلقة بتعذيب املهاجر�ن النازح�ن،

صندوق األمم املتحدة  )؛ ثلثا ال�حايا الذين دعمهم  Sigvardsdotter et al., 2016(القسر��ن هم �حاياه 

  ,Unvfvt)والجئون مهاجرون   Torture) (UN Voluntary Fund for Victims ofالتعذيبللت��عات ل�حايا 

؛ ويعت�� التعذيب واملعاملة غ�� اإل�سانية �� السياقات ال�جرو�ة حقيقة جاري ��ا العمل �� أور�ا،  (2017

االحتجاز،   وخالل  ا�حدود،  طول  ع��  ( خاصة  القسر�ة  واإلعادة  ال��حيل   ;Fra, 2017, 2018)وأثناء 

Melzer,2018  . 

يحلل هذا املقال، ذو الطا�ع النظري والنقدي، ظاهرة �عذيب املهاجر�ن النازح�ن واملهاجر�ن الوافدين  

)mmigrati(i،إ��   حسب نظر�ة اإلنتاج االجتما�� للتعذيب. وسأحيل فيھ   ، واملعاملة غ�� اإل�سانية �� حقهم  

 .2التعذيب بمعناه الواسع، والعام، وليس باملع�ى القانو�ي الدقيق للمصط�ح، بما �� ذلك العنف املتعمد

الضو   املقال  التعذيب   ء�سلط  ظاهرة  �ي    ع�� 
ّ
بنيو�ا  تأصبحال إ�ّ   عنصرا  ال�جرة؛  سبب    ا �لتجر�ة 

و� أحيانا،   �  االنطالق 
ّ
أن كما  ال�جروي،  املسار  مدى  ع��  تجر�ة  الغالب  أ��  يتقاسمها  ھ  حقيقة  حيانا 

التعذيب وتدهور   ب�ن ت�خيم  التقارب  نتيجة  بلدان الوصول. و��ون هذا خاصة   �� الوافدون  املهاجرون 

ظروف ال�جرة. فقد وجد املهاجرون الوافدون أنفسهم �� العقد األخ�� ب�ن مطرقة "أزمة التعذيب" وسندان  

العوامل املتعددة ال�امنة وراء هذه العمليات، مؤكدا    "ا�حرب ع�� املهاجر�ن الوافدين". يحلل املقال، أيضا،

شروط   �عقيد  وعمليات  ال�جرة،  ظروف  بتدهور  وطيدة  عالقة  لها  عاملية  ظاهرة  املهاجر�ن  �عذيب  أن 

تنضاف إل��ا    ال�جرات، و�سقاط شرعي��ا، وتجر�مها، والنمو املهول للعنصر�ة، �ل هذه العناصر  استقرار

 
1 -AI, https://www.amnesty.org/en/get-involved/stop-torture/ (2019-11-10). 

فالتعذيب والمعاملة غير اإلنسانية والمعاملة الحاطة بالكرامة هي مفاهيم، كما هو معروف، متميزة، وذات تعريفات قانونية  -2
 مختلفة.
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للمجت إنتاج سياقات،  عدة ظواهر اجتماعية  �عز�ز  إ��  األمنية، وصوال  السياسات  بدءا من  املعاصر،  مع 

 بممارسة التعذيب.  و�يئات وأوضاع �سمح

 :بقاء التعذیب   -2

، من بي��ا: أحيل أوال وقبل �ل �ىيء ع�� الصعود الصارخ 1ساهمت مختلف العوامل �� بقاء التعذيب 

األمنية، وسياسات صعودا ش�ل    ، (Bigo, 1998, 2005, 2014; Wacquant, 1999)2األمن  لإليديولوجيا 

دامت لعقود طو�لة، ومتعددة األش�ال، و�� جزء ال يتجزأ من نموذج إدارة ا�جتمع املعاصر،    عملية عميقة، 

من االجتما�� وع��  لأل �� عنصر متف�ىي �� ا�حياة اليومية. ف��اد�غم األمن، مؤسس ع�� اإلنتاج املؤسسا�ي  

وا�حاطة    التشكيل اإل�سانية  غ��  واملعاملة  للتعذيب  الرضوخ  سهل  لألمن،  العام  للمش�ل  االجتما�� 

�م ال �شعرون باألمان �سبب  �م ال يحسون باألمان"، �� ح�ن أ�ّ تحت ذريعة "أن الناس من يطلبھ أل�ّ   بالكرامة،

مجموعة من السياسات   عدم االستقرار البنيوي ل�حياة االجتماعية، وقد تم تجسيد نظام ا�حقيقة هذا ��

بأخرى    األمنية، أو  بطر�قة  �سهل  ال�ي  اليومية،  ا�حياة  عسكرة  وظواهر  االجتماعية،  املراقبة  وممارسات 

 ممارسات التعذيب.  

) ;Furedi 1997, 2018; Glassner 1999أحيل أيضا ع�� سياسات ا�خوف، وخطاب وثقافة ا�خوف   

2010 Wodack 2015) ;Skoll  ما عملية عميقة بدورها، دعمت اإلنتاج االجتما�� لعدم لذي �عد انتشارها

فقد ا�جتمع، مع دول وخ��اء ا�خوف اللذين �عت��ان أبطالھ الرئيس�ن. ecuritarizzazione(S(األمن وتأم�ن

دعمت عوملة ا�خوف �شكيل سياقات تؤ�د التعذيب؛ وغذت الظروف االستثنائية، الطارئة ال�ي ينتعش ف��ا.  

)2002Wacquant ,(   معها تراجع الدولة االجتماعية وصعود الدولة املعاقبة بموازاة   ، ع��أحيل، �عدها 

مع �عز�ز آليات التمي��، والعنصر�ة واإلقصاء، فقد �ان للدولة دور ر�ادي �� خلق عدم املساواة؛ خاصة  

وتجر�م االستبعاد الذي    لإلنتاج االجتما�� لالستبعاد  وأ��ا �انت أحد األطراف الرئيسية �� العملية املزدوجة

لعالقة الوثيقة املوجودة ب�ن عنف الدولة وصعود  ا) 2009b, Wacquantن (. أكد فا�و تم إنتاجھ اجتماعيا

الدولة ا�جنائية �� سياق النمو امل��ايد لتجر�م الفقراء، حيث إن خطر �عرض األ�خاص الذين �عيشون  

جهاز الرقابة ع�� واقعهم اليومي، تحول الدولةـــــــ من ع�� هامش ا�جتمع للتعذيب أمر وارد وهو جزء من  

إ��إــــ  )workfare(العملعن طر�ق  )warfare(  ا�حرب  إ�� دولة  )welfare(  الرفاه  دولة أن االنزالقات    ضافة 

 
ّ

قد سهلت حضور مناخات مفتوحة ع�� التعذيب �� مختلف     من الدولة وا�جتمع،االستبدادية، ال�ي ��م كال

 الم.بلدان الع

نظر -1
ٔ
جل إطار عام.   Cohen, Corrado, 2005ا

ٔ
من ا

من، تنتج عدة -2
ٔ
كـثر من مائة شركة في العالم منتجة لوسائل التعذيب. إنها صناعة مثمرة جدا، التي، باإلضافة إلى صناعة اال

ٔ
هناك ا

نية ودقيقة، (حتى في حالة  
ٔ
جل نظام التعذيب. نظام يعمل بطريقة متا

ٔ
جهزة كهربائية، ومواد كيميائية وبخاخات، ورغوات، من ا

ٔ
ا

يضا  اإل
ٔ
طباء. فممارسة التعذيب مهيكلة.  لكنها ا

ٔ
خفاء الذاتي)، الذي يتم االعتماد فيه على مختلف الشخصيات "الخبيرة" من بينهم ا

ظواهر مبنية ومبنينة. 
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سياسية، وقانونية، وخطابات عامة ت��ر التعذيب، باسم    وهو مجموعة من نظر�ات  هناك عامل آخر 

األساسية، وعن دولة   ا�حقوق  بذلك عن  الوط�ي، متخل�ن  والطوارئ، واألمن  الضرورة، واالستثناء،  حالة 

،س سبتم��  11القانون. هذه النظر�ات، تم تأكيدها �ش�ل خاص �� الواليات املتحدة األمر�كية �عد أحداث  

لإلرهاب، يؤكدون أهلية التعذيب �� ا�حاالت االستثنائية من أجل مصا�ح    مناهضة  وتتوافق مع �شريعات

عن "التعذيب ا�خفيف والقانو�ي" ونظ��ه     ,Dershowitz) (2004 ,2002�ل من ديرشو�ت  الدولة. فنظر�ات

يب، الذي �ع��ف "بالتعذ)Feindstrafrecht(عن القانون ا�جنائي ا�خاص بالعدو     (Jakobs, 2009)جا�وب

�عت��ان   اللتان  واالعتباطية،  االستثنائية  فالن�عتان  للتعذيب.  مؤ�دة  سياقات  خلق  سهلتا  القانو�ي"، 

 القانون ا�خاص للعدو. بنيو�ا لل�جرة الوافدة، يتداخالن مع استثنائية واعتباطية عنصر�ن مم��ين

معتقالت العالم. ع�� الرغم من �عض  أحيل، �� ال��اية، ع�� ظروف ا�حياة القاهرة واالحتجاز �� معظم   

 
ّ
ھ لم يحدث هناك تحول حقيقي �� ظروف  ا�خطوات ا�خجولة إ�� األمام ال�ي وقعت �� العقود األخ��ة، إال أن

مركزي، حول    االعتقال. بالعكس، �انت هناك إعادة �شكيل لنظام ال�جون حول رؤ�ة تتمحور حول �جن

التعسفي    ترجمت �� عدة بلدان إ�� ظاهرة مزدوجة لالعتقال  منظور أم�ي متشدد وعقا�ي لالعتقال، ال�ي

)(Wacquant, 2013  وتردي املعيشية،  واألجواء  البناء  حالة  وتدهور  (االزدحام،  ال�جن  ظروف  وتفاقم   .

 .1)ظروف جودة ا�حياة

 :التعذیب والهجرة بین مطرقة "أزمة التعذیب" وسندان "الحرب علی المهاجرین الوافدین"  -3

التعذيب بال�جرة موجودة منذ األزل، وليست حتما موضوعا وليد ال�حظة، لكنھ اليوم، أك��    عالقة �انت  

اإلصرار   هذا  و�رجع  املا�ىي.  مع  مقارنة  مختلفة  بأش�ال  �ان  و�ن  م�ىى،  وقت  أي  من  أحيو�ة  سبابإ�� 

 . �الل�جرة وا�خصائص ا�حالية لسياسا� مختلفة، من بي��ا ا�خصائص البنيو�ة للظروف املعاصرة

قد هيأت ع�� ت�و�ن حاالت، وظروف، ومناخات مؤ�دة   فإذا �انت إدارة ال�جرات، �� العقود األخ��ة، 

املعلنة عل��م قد غذت وضاعفت وفاقمت هذه    ا�حربللتعذيب �� حق املهاجر�ن الوافدين، فإن مرحلة  

املرحلة هذه  �انت  فقد  األخ��ة.  السنوات   �� �انت    األوضاع  وعناصر  اتجاهات  العقد  نتيجة   �� حاضرة 

املعادية   الدعاية  وتفاقم  توسيع  والقمعية؛  واالنتقائية  التقييدية،  ال�جرة  سياسات  عوملة  السالف: 

للمهاجر�ن الوافدين؛ �عميم العنصر�ة املؤسساتية، حيث دول نصف العالم يتبارون من أجل جعل ظروف  

س فعسكرة  متدهورة.  الوافدين  للمهاجر�ن  املعيشية  والظروف  ا�حدود، ال�جرة  وتأم�ن  ال�جرة،  ياسات 

ال�جرة،    ح�امةونقلها خارج أور�ا، واعتماد أجهزة ردع جديدة، و�سقاط الشرعية عن ال�جرة، وخ�خصة  

وتجر�م املهاجر�ن الوافدين و تمثيل ال�جرة كجر�مة، وتوسيع االقتصاد السري واالستغالل البشع للعمالة،  

امية، واالعتقال �� مراكز االحتجاز كعملية 'استقبال' مألوفة، وجعل حر�ات ال�جرة �� يد التنظيمات االجر 

داة رقابة، حيث ظاهرة 'االعتقال التعسفي هي  البرازيلفي -1
ٔ
 مؤشرات عدم المساواة في العالم ا

ٔ
سوا

ٔ
حد ا

ٔ
،اجتماعية في بلد يمثل ا

كـثر خصوبة لممارسة التعذيب ويعتبر المهاجرون الوافدون، في هذا السياق،  
ٔ
النظام الذي يهيكل االعتقال الجماهيري هو المجال اال

ن  
ٔ
و الطرد هو عامل إضافي للتعرض للتعذيب.من بين الضحايا الرئيسيين لهذه العملية، في حين ا

ٔ
 الخلط بين االعتقال ا
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�م غزاة، واستغالليون  والرفض و�عادة القبول (القانو�ي والالقانو�ي)، وتصو�ر املهاجر�ن الوافدين ع�� أ�ّ 

 
ّ
�ل الوط�ي:  األمن  ع��  وو�اء  ع��  ومجرمون،  وم�جعة  متجاو�ة  أرضية  ت�و�ن  ع��  �جعت  عناصر  ها 

التعذ اإلممارسات  غ��  واملعاملة  وغ��هم)يب  ح�ومي�ن  مسؤول�ن  طرف  (من  ع�� 1�سانية  ا�حرب  إن   .

ال�جرات قد خلقت ظروفا مسبقة وسياقات م�جعة ع�� التعذيب �� �ل م�ان، حيث إن ظاهرة �عذيب  

 . 2ةاملهاجر�ن الوافدين يتم تقديمها كظاهرة عامليّ 

نت حرب ع�� املهاجر�ن النازح�ن القادم�ن م
ُ

ن بلدان جنوب العالم معت��ين أن ال�جرات قادمة  وقد ش

األور�ي،   واالتحاد  منفردة،  أور�ية  بلدان  ا�حرب  هذه   �� وشارك  أور�ا،  إ��  األوسط  والشرق  أفر�قيا  من 

 وطنية.   شبھ  والعديد من األحزاب السياسية، ومنظماتوقطاعات واسعة من وسائل اإلعالم،  

ومذكرات   وقوان�ن  ومعاهدات  و�روتو�والت  �شريعات  عدة  ع��  فظ،  وجھ  شينكن  التفاقية  أعطي 

بدأ سنة   مسار  تقييدا. هو  أك��  سياسة �جرة  أدوات ووسائل  مقر�ن  ر�اط    2006واتفاقيات،  مع عملية 

من    ال�جرة) حول ال�جوء و   2020�� اإلغالق شبھ التام ل�حدود (اتفاقية املفوضية األور�ية  إللوصول �عدها  

)، ومذكرة  2016)، واالتفاقية املنعقدة مع تركيا (2015)، واتفاقيات مالطا (2014خالل عملية ا�خرطوم (

ـــ ليبيا ( ) واملعاهدات ا�خاصة الالحقة. �عز�ز ا�حدود، وتحو�ل إقام��ا إ�� بلدان االنطالق أو  2017إيطاليا 

عمليّ  و�قامة  ا�حدالعبور  خارج  واملراقبة  الضبط  معسكرات  ات  البلقان. وخلق  بافر�قيا ودول  األور�ية  ود 

احتجاز املهاجر�ن النازح�ن �� البلدان األصلية لل�جرة أو بلدان العبور، والطرد الفردي وا�جما�� ع�� البحر  

   ح�امةوال��، وخ�خصة القانون الدو�� وقانون  
ّ
أنتجت تدهورا حقيقيا ملسار ال�جرة    ها عناصر ال�جرة: �ل

افة إ�� الز�ادة �� جعل املهاجر�ن الوافدين �� وضعية ال قانونية. وقد سهلت هذه العناصر  إضوظروفها،  

املعاملة غ�� اإل�سانية. حيث إن التعذيب أصبح تجر�ة تتكرر ع�� طول مسار ال�جرة؛ من بلدان افر�قيا  

واملغرب   تو�س،  ع��  الك��ى  ال�حراء  وليبيا  Gadem, 2018; Migreurop, 2007; Msf, 2013)(جنوب   ،

و�سرائيل  Unsmil, Ohchr, 2013, 2016; Veglio, 2018؛  2013( لقد  (Guarnieri Jaradat, 2017))؛   ،

�ّل  أدت  التعذيب عنصر سفر "عادي". فقد  البلقان، ع�� طول    أصبح   �� األور�ية  ا�حدود  من ال مركز�ة 

�� حق املهاجر�ن النازح�ن، إ�� العنف  وص��بيا وكرواتيا وسلوفينيا، واملقار�ة العقابية    ا�حدود ب�ن البوسنا

).  ,2018b) )(AI, 2019; Msf, 2017b; No Name Kitchen, 2018aواملعاملة املهينة، وظروف حياة �ارثية  

,Msf) لكن الوضعية بخصوص ال�جرة من أمر��ا املركز�ة إ�� الواليات املتحدة ع�� املكسيك تبقى متشا��ة  

18)2017a; Unhcr, 2019; Unicef, 20  . 

ولقد ساهمت وسائل اإلعالم �� ا�حرب ع�� املهاجر�ن النازح�ن �ش�ل كب��، حيث عملت ع�� تقديمهم  

وم�حة ع�� أ��م غزاة قادمون من عوالم متخلفة ومر�ضة وجراد مف��س للرفاه األور�ي،    سةو بطر�قة مهو 
 

كده حتى المقرر الخا-1
ٔ
ن سياسات الهجرة القمعية هي سبب التعذيب هذا ما ا

ٔ
مم المتحدة عن التعذيب، الذي يعتبر ا

ٔ
ص لال

 . United Nations, HRC) ,(2018والمعاملة الحاطة بالكرامة 
ثار سلبية -2

ٓ
وربية، حيث إن الحرب على المهاجرين النازحين والمهاجرين الوافدين تحدد امتداد نهج   حتىلهذا كله ا

ٔ
في البلدان اال

ثير الهالة: الشك، والمراقبة  approach dell’hotspotالساخنة نقط ال
ٔ
وربا. كنوع من تا

ٔ
على كل الهجرات النازحة المتواجدة في ا

 الملفتة لالنتباه، واالستثناء، تقع كلها على عاتق المهاجرين الوافدين، مما يزيد من خطر العنف والمعاملة المهينة في حقهم.  
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ت بذلك  أقروا  وقد  لإلجرام.  وحاملون  دونية،  أك��  حيوانية  غرائز  ذوو  �غذي  كسا��  باملطلق  سلبيا  مثال 

أ�عاد   الكراهية والرفض تجاههم.  ذا  تمثال  ن�ج    لقد خلقت وسائل اإلعالم  للغر�ب، و�جعت ع��  عميقة 

 سياسات عقابية، مهيئة بذلك األرضية للعنف، واالعتداءات والتعذيب.  

ر�ط ع��  فعملوا  النازح�ن،  املهاجر�ن  ع��  ا�حرب   �� بدورها  سياسية  أحزاب  عدة  ال�جرة    وشاركت 

ا�حدود، وحفزوا   البحر�ة وشرطة  القوات  إ��  أمن وط�ي يجب �سليمها  الوافدة بقضية عسكر�ة وقضية 

يحظوا   وأن  االجتما��  السلم  من  متم��  موقع  باحتالل  بإقناعهم  بإدان��ا،  ا�حلية  الساكنة  من  العامة 

ع��   ا�حفاظ  ع��  ا�حلية  الساكنة  وحثوا  الدولة،  قبل  من  متم��ة  و��ن  بمعاملة  بي��م  معقولة  مسافة 

 املهاجر�ن ومراقبة الالجئ�ن بانتباه.  

فقد ساهموا �� شرعنة (إضفاء الشرعية) ا�خطاب    ولم �غب مشاركة املثقف�ن واملفكر�ن �� هذه ا�حرب،

أ�ّ  ع��  النازح�ن  املهاجر�ن  عن  األرا�ىي العام  خارج  إبقاؤهم  و�جب  الوه�ي)،  (اآلخر  جذر�ا  مختلفون  �م 

أ  تمادى   واألور�ية  ب��ميشهم. وقد  الوافدين  عزلهم  املهاجر�ن  تمثيل   �� نفسھ،  الوقت   �� العام،    ا�خطاب 

يجب االحتماء منھ �� �ل جوانب ا�حياة: �� العمل، و�� البيت، و�� املدارس، و�� الرفاه، و��  ك��ديد عاملي،  

وال��اث   ا�حلية،  والساكنة  والوط�ي،  الفردي  األمن  و��  العامة،  ال�حة  و��  األحياء،   �� املعيشية  ا�حياة 

 ا�جي�ي، والثقافة والهو�ة.  

 تجذرهم االجتما��  ع أو إبطاء عمليةمن  أراد هذا الغضب املعادي للمهاجر�ن الوافدين
ّ
ھ يجعل قوة  ، ألن

القوى االجتماعية دائما    العمل األجنبية أقل انصياعا وأقل مرونة وأقل إتاحة، وأقل ت�لفة. هكذا، تراهن �ّل 

ع�� توظيف العمال املؤقت�ن، دون أسر،    أو  ،(Perocco, 2019)  فقط ع�� ال�جرة الوافدة املؤقتة والدائر�ة

إ��  جتماعية ضعيفة مع مجتمع الوصول ومعرفة هشة بالبلد، الذين يضغطون ع�� أنفسهم نظرا  بأواصر ا

لصا�ح (الشر�ات    �م يمل�ون موردا ثميناوالعتبار الطبيعة املؤقتة �حضورهم، لك�ّ   حتياجا��م االجتماعية،ا  ا

محدد.   لزمن  العمل  لكفاءة  املطلقة  اإلتاحة  'املضيفة'):  لل�جرة  السياستتجاوز  والبلدان  الداعمة  ات 

املؤقتة، سياسات ال�جرة التقليدية للبلدان األور�ية واالتحاد األور�ي وتدمج �� الوقت نفسھ سياسات الدول  

  عدم استقرار الشغيل�ن الوافدين  (إضفاء الطا�ع املؤسسا�ي عل��ا)   مأسسة   األور�ية التقييدية والقمعية،

 .   (Gjergji, 2016)النظاميدخول وجاعلة من ال�جرة املؤقتة القناة الوحيدة لل

االستقرار   شروط  عرقلة  عملية  كثفت  ال�جرات   )precarizzazione(فقد  أنظمة  وال  هذه،    املتعددة 

القانونية)، و�شظي��ا، من تكثيف سلعنة قوة العمل األجنبية، مقر�ة إياها    أوالنظامية    (اسقاط شروطها

؛ فعملية السلعنة املتشددة لقوة العمل األجنبية  ء"�ىيإ�� ظروف أداة عمل محركة للعمل، و��� حالة "ال

 هذه �� عنصر إضا�� �جع ع�� ت�و�ن سياقات مفتوحة ع�� املمارسات املهينة.  

ليس لغزا وال مبالغة القول إن سياسات ال�جرة بالدول األور�ية ودول االتحاد األور�ي �ساهم �� �غذية ـــ  

ع�� العناصر ال�ي سبق    التعذيب ضد املهاجر�ن الوافدين. أحيل بوجھ عام�ش�ل مباشر أو غ�� مباشرــــ  

ذكرها؛ أحيل خاصة، مثال، إ�� نقل ا�حدود األور�ية إ�� افر�قيا، ال�ي أفضت إ�� خلق معسكرات احتجاز  

والعبور، االنطالق  (إ��   ببلدان  تمديد  عملية  إطار   �� حدثت  وال�ي  وغ��ها)  افر�قيا،  شمال  بدول  (خاصة 
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األور�ي    دلالتحا   )hotspot (approachالنقاط الساخنة ر�قيا، وتركيا، و�لدان جنوب شرق أور�ا) من�جفإ

سنة   افتتاحها  تم  الدول  2015ال�ي  بمختلف  االحتجاز  معسكرات  انتشار  البلدان    اإلفر�قّية.   �� (خاصة 

الحتجاز �� ليبيا مدارة من  الساحلية) جعلت هذه البلدان بؤرا ساخنة كب��ة �� الهواء الطلق. فمعسكرات ا

 
ّ
  طرف قوات الشرطة الليبية، ومن العسكر اللي�ي، ومن خفر السواحل الليبية، ومن امليلشيات الليبية، إال

. فا�جالدون �� املراكز الليبية هم من الساكنة ا�حلية  1من طرف الدول األور�ية قبولهم وتنظيمهم قد تّم   أّن 

الناز  املهاجر�ن  ي�ونون من  ت�و�ن سياق(وقد   �� أور�ا قد قدمت مساهمات أساسية  أن  إال  أحيانا)،    ح�ن 

ة  ة الثالثية: عرقلة شروط االستقرار والعسكرة واالستعانة باملصادر ا�خارجيّ .وقد تأسست العمليّ 2االحتجاز

يخّص  أجل    فيما  من  ممولة  سر�ة)  أو  (عالنية  اتفاقيات،  عقد  ع��  الغالب   �� تأسست  ال�جرة،  سياسة 

شبھ  مراقب  أو  القسر�ة  واإلعادة  القبول  و�عادة  والطرد،  االنتقائي،  والقبول  ال�جرة،  حر�ات  واحتواء  ة 

القسر�ة للمهاجر�ن النازح�ن. حيث إن مذكرة اتفاق إيطاليا ـ ليبيا، �� هذا السياق، لم تمر بتاتا من ال��ملان  

إ�� مخفر ا�حدود اللي�ي وامليلشيات    االيطا��، فقد تم تفو�ض سلسلة من مهام املراقبة واإلدارة �عاقديا،

ع��   التحايل  ف��ا  تم  ال�ي  ليبيا)  إ��  البحر  ع��  القسر�ة  اإلعادة  مهام  تفو�ض  بي��ا  (من  اتفاقية  ا�حلية، 

، �� )Algostino ,(2019  . ��ذا ا�خصوص، فإّن عدم اإلعادة القسر�ة�شأن وضعية الالجئ�ن ومبدأ    جنيف

مام سياسات اال�غالق و�سليم ا�حدود إ�� مصادر خارجية، و�حذر من  يخفق أ  حظر التعذيب  تأكيده أّن 

أن اتفاقيات إعادة القبول رغم احتوا��ا دعوات رسمية �حماية ا�حقوق األساسية، حينما يتم إمضاؤها مع  

  عدمان��اك حظر التعذيب واملعاملة الالإ�سانية أو ا�حاطة بالكرامة خارق�ن مبدأ  دول مثل ليبيا، فإنھ يتّم 

لدول العالم    . يمكن حدوث هذه االن��ا�ات ح�ى �� حالة اإلعادة غ�� املباشرة أو عندما تو�لاإلعادة القسر�ة

املوا�ئ سواء   أيضا مع سياسة إغالق  االن��ا�ات  الهو�ة، واالحتجاز. تحدث  املراقبة، وتحديد  الثالث مهام 

ع�� م�ن السفن (و�� �� الواقع ظروف احتجاز) أو �علق، تتحدث ال�اتبة لسبب    �علق األمر بظروف اإلقامة 

 .بنقل التعذيب القانو�ي و�سليمھ إ�� مصادر خارجيةوجيھ، 

�� بلدان الوصول. فطالبو ال�جوء،    (criminalizzazione)  فبعد االحتجاز �� بلدان العبور هناك التجر�م 

كذلك  ، ال �عانون فقط من قصور وعدم كفاءة نظام ال�جوء، بل  سبانيا، وخاصة �حايا التعذيب م��مإ��  

 Jubany)من إم�انية التعذيب املنتجة من االستعمال املباشر للعنف �� تطبيق سياسات ال�جرة العقابية  

et al., 2019)  سياق تصاعد تجر�م ال�جرات، وعنف املوظف�ن العمومي�ن �� تطبيق سياسات ال�جرة �� .

ها عادية، كنتيجة لالستعمال الشر�� للقوة من أجل حماية السيادة الوطنية. ح�ى أولئك  ال�ي يتم اعتبار 

ع�� طول    األمن   �خاطر �سبب �عز�زإ�� ا الذين حصلوا ع�� نوع من ا�حماية الدولية معرضون ع�� �ل حال  

�عرضهم   مما  متواصالن،  وال��حيل  االحتجاز  حيث  اا�حدود.  و إ��  املهينة.  واملعامالت  هذه  لعنف  ��جع 

ع�� آليات    املمارسات   �� وم�ان��ا  املعاصرة  أش�الھ   �� ا�حديثة  اللي��الية  ا�جتمعات   �� التعذيب  «تكرار 
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مراقبة املستبعدين اجتماعيا، ومن بي��ا سياسات وممارسات مراقبة ال�جرة ال�ي تلعب دورا مركز�ا». و��  

�حظر التعذيب «�ساهم �� تطبيع و�ضفاء الشرعية  الوقت ذاتھ، عدم االع��اف ��ذا العنف باعتباره ان��ا�ا  

ال�جرة»   سياسات  �عز�ز   �� القوة  ممارسة  نظام  .Jubany et al., 2019, p. 131)(ع��  اس��داف  �ش�ل   .

وأبنا��م داخل مراكز االحتجاز شكال من أش�ال العنف؛ وتمثل    للمهاجر�ن دون وثائقالعنف �� ب�جي�ا،  

النموذ��    هينة، ال�ي تقع �� املراكز، شكال خاصا من �عذيب مراكز االحتجازاملعامالت غ�� اال�سانية وامل 

(Ouali, 2019) . 

، واالعتقال كجواب تلقائي لل�جرة "غ�� النظامية"، وعوملة  1العتقال كمهاجر�ن وافدينإ�� ا  فالتعرض

قسري، وخلق سياقات  االعتقال املؤسسا�ي كنموذج إلدارة ا�خالفات ومراقبة الفقراء، والطرد وال��حيل ال

التعذيب    ،وسياسية  ،مؤسساتية سهلت  عناصر  �لها  الوافدين،  للمهاجر�ن  معادية  وثقافية  و�دار�ة 

فقد ا�سمت سياسة �جرة "صفر �سامح" ال�ي اتبع��ا إدارة ترامب �� الواليات املتحدة �� ا�حدود    والعنف.

إ�سان ال  ظروف   �� األطفال  واحتجاز  العائالت  بفصل  هذه  املكسيكية  تأسست  وقد  األحيان.  غالب   �� ية 

إ�� صدمات   اتباعها، مما أدى  القانونية الواجب  اتباع اإلجراءات  ال�جوء دون  املمارسة ع�� تجر�م طال�ي 

الضوء ع�� أن املعاملة املهينة    ) al, 2019)etMossنفسية طو�لة األمد ل�ل من اآلباء واألطفال. وقد سلط  

افدين �� ا�حدود ا�جنو�ية وا�حتجز�ن �� مراكز االحتجاز �� نتيجة نظام  ال�ي تم تخصيصها للمهاجر�ن الو 

  منطق   وقضاء، تأسسوا ع�� قانو�ي ونصوص قانونية،
ّ
ھ نظام قائم  يوحد االستعمار والوطنية والسيادة. إن

األبيضع�� أّن ،  )whiteness(  الرجل  األساسية  مبادئھ  وتف��ض  ا�حق،  هو    كموضوع  الشر��  الفاعل 

بيضاء غ��  تصنيفات  من  عداه  ما  و�ل  وغر�اء"،  األبيض،  أجانب،  يقيّ   كـ"آخر�ن،  أو  دخولهم  يمنع  د 

ومساوا��م �� ا�حماية القانونية.هذه العوامل متجذرة �عمق �� الو�� الثقا�� للواليات املتحدة وقد أثرت  

البلد مع الزمن، حيث إن سياسة ترامب نفسها  سياسات ال�جرة ل�ل إدارة �عاقبت ع�� حكم  في  �ش�ل سل�يّ 

وتقييدية   عقابية  األصل   �� �انت  �جرو�ة  سياسة  متطرف،  �ش�ل  فقط،  أججت  فقد  شيئا،  تخ��ع  لم 

وجعلت من هذا التشدد رك��ة للسياسة الوطنية. فنظام التجر�د من اإل�سانية، واالحتجاز، والعقاب، وطرد  

��    بالواليات املتحدة األمر�كية ليست من إبداع إدارة ترامب، بقدر ما   املتواجدين حاليا   املهاجر�ن الوافدين

 ثمرة نظام قانو�ي لھ جذور عميقة.  

بلدا) حدودها مع قدوم الو�اء، وعززوا الرقابة، وفرضوا    195وقد أغلقت �ل بلدان العالم تقر�با (حوا��   

داب�� واجبة، فقد �ان الو�اء �� �عض األحيان  �ان األمر يتعلق �� كث�� من األحيان بت مز�دا من القيود؛ فإذا

ذريعة لتطبيق تداب�� وسياسات �جرة أك�� تقييدا غ�� م��رة من الو�اء. وقد قللت هذه العناصر، بطبيعة  

ت من عدد املغادر�ن، لكن، بالنظر إ�� أن األسباب ال�امنة وراء ال�جرات لم  ا�حال، حر�ات ال�جرة وحّد 

ت أك�� عمقا مع أزمة ف��وس �ورونا، فقد فاقموا وضعية عدة بلدان جنوب  تتغ��ـ بالعكس، فقد أصبح 
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أك�� صعو�ة وأك�� مشقة، وأك��   ال�جرات ولو بطر�قة  ـ واستمرت  العاملية  املساواة  العالم، وتفاقم عدم 

 خطورة، وأك�� ت�لفة. 

والقيود ال�حية، إ��    ، والقنوات القانونية، وتدهور سياسات ال�جرة،1وقد أدى إغالق ا�حدود، واملوا�ئ

بالنسبة   سواء  ال�جرة،  ظروف  الذين  إ��  تدهور  نظرا��م  أو  ال�جرة  درب   �� السائر�ن  للمهاجر�ن  أولئك 

انطلقوا أثناء الو�اء. فقد تم �عليق املهاجر�ن النازح�ن أك�� من مرة ببلدان العبور، و�� املعابر ا�حدودية،  

  بل للعيش، وال خدمات، مع قلة االهتمام العام. فقد �ان وع�� طول مسار الرحلة؛ وتمت عرقل��م دون س

املعاملة   خطر  أن  كيف  شهدوا  إ��م  حيث  ضعفا؛  أك��  بجعلهم  عل��م  كب��  وقع  ال�جرة  ظروف  لتدهور 

فقد رسمت    الالإ�سانية قد ازداد مع الو�اء، و�انوا موضوعا لتصاعد سوء املعاملة، واالغتصاب والعنف.

 
ّ

صة بال�جرة صورة قاتمة للغاية ع��م �� مختلف جهات العالم: كفن�و�ال باملنطقة  ت ا�خاالتقار�ر وال�جال

الوسطى، والهند، ومع�� البلقان، ومع�� أفر�قيا جنوب    األمر�كية وأمر��اال�ولومبية، وا�حدود املكسيكية  

�� اتجاه مأزق م  ال�حراء، ومع��  النازحة  ظلم، البحر األبيض املتوسط. فقد تدحرجت معظم ال�جرات 

لتقع بذلك �ش�ل أك�� �� أيدي املهر��ن، واملنظمات اإلجرامية اللذين �عمالن دون عوائق. وقد نتج عن حالة  

والسلطات   واإلغاثة،  وال�حفي�ن،  ا�ح�ومية،  غ��  املنظمات  (غياب  القسري  والفراغ  ا�حدود،  إغالق 

ب��، و�شأت خدمات جديدة مرتبطة  العامة) وحالة الطوارئ، إ�� ز�ادة حجم ال�جرات غ�� النظامية �ش�ل ك

� املهر�ون الطرق  ، و�غ��ت أ�شطة ال��ر�ب متكيفة بذلك مع السياق ا�جديد، وغ�ّ )smuggling(  بال��ر�ب 

�حلول    واألساليب و�إيجادهم  ا�جديدة،  األوضاع  مع  بذلك   )Sanchez, 2020; Achilli ,جديدة.متكيف�ن 

2020) . 

 :العنصریة والتعذیب  -4

يجب وضع عالقة العنصر�ة بالتعذيب �� السياق ا�حا�� لنمو العنصر�ة املتسارع، نظرا إ�� أن التعذيب   

�ان، تار�خيا، عنصرا بنيو�ا للعنصر�ة واالستعمار. لفهم عالقة التعذيب بال�جرة فهما عميقا من الضروري  

 الفحص والتنقيب �ش�ل عميق عن عالقة العنصر�ة بالتعذيب. 

العنصر   ب�ن األعراق،تحيل  إ�� عالقة استغالل مادية  ال�ي  �ة  الهيمنة  �� عالقة  والطبقات واألجناس، 

، �� االبن الشر�� للعبودية،  Basso), (2016تتضمن �حظة أيديولوجية تطبع، وت��ر، و�شرعن االستغالل 

أساس   عنصر  و��  االستعماري،  للنظام  األيديولوجية  فال  ن م�وّ و والرك��ة  للرأسمالية،  عنصر�ة  عضوي 

ة واستغاللية أك�� دونية �ش�ل مثا��. التمثيل الوح�ىي ا�جسدي  ة �� حالة دونيّ تجعل من هو �� وضعية ماديّ 

�سانيتھ، واإلعالن عن الدونية الطبيعية للشعوب  إمنھ والنف�ىي واألخال�� لألسود، وتجر�د املستعَمر من  

 امللونة، والتصنيف العر�� الذي يجعل ذوي البشرة السوداء د
ّ
ها وظيفية �� ا�حافظة ع��  وني�ن، �انت �ل

 
ّ
ش� املستعَمرة:  للشعوب  األور�ي  االستعمار  واستغالل  االجتماعية  الهيمنة  األساس  عالقة  االستعمار  ل 

 
بيض المتوسط حتى سفن الحجر الصحي، وهي   فقد ظهرت في -1

ٔ
عائمة حقيقية، التي على متنها تم حجز مائت   نقاط ساخنةالبحر اال

يام.
ٔ
شخاص في بحر مفتوح لعدة ا

ٔ
 اال
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ّ
، معاد للمساواة، وهو نزعة  ھ مذهب نخبوّي التار��� واملادي للعنصر�ة كعالقة اجتماعية و�أيديولوجيا. إن

�س�� العنصر�ة إ�� تكريس الالمساواة ب�ن    د األعراق والطبقات الدونية.تطوعية تحرض ع�� النضال ض

واألمم، بجعلها سياسة دولة، أي سياسة عنصر�ة، بمع�ى دولة عنصر�ة،    واألجناساألعراق، والطبقات،  

ة تنتج، و�شرعن، وتحافظ، ع�� الالمساواة: العنصر�ة �� الالمساواة،  أي برنامج وفعل حز�ي. فالعنصر�ّ 

، �� الالمساواة. والتعذيب هوتجسيد للعنصر�ة ع�� جسد املستعَمر، املضطهد، هو أداة �ستخدمها  أكرر 

العنصر�ة �� عملية التجر�د من اإل�سانية و�خضاع من يتم اعتباره دونيا أو متمردا. إنھ ــــ أي التعذيب ـــ وشم  

سارتر  إ��  . فإذا �ان التعذيب بالنسبة  طا�ع الدونية  العنصر�ة الناري ع�� جسد املستعَمر، عالمة تحيل ع��

) نظاما، فإن هذا النظام بدوره هو جزء من نظام العنصر�ة القائم ع�� الالمساواة ب�ن الطبقات،  1958(

 واألمم.   واألجناسواألعراق،  

�� عالقة التعذيب بال�جرة مرتبطة اليوم بالصعود العاملي للعنصر�ة �� العصر النيو لي��ا��، الذي تم�� 

الوافدين، للمهاجر�ن  املعادية  بالعنصر�ة  األخ��ين  من    العقدين  األساسيان،  مركزاه  وأمر��ا  أور�ا  حيث 

و�عت��   عاملية.  حقيقية  ظاهرة  ليص��  العالم،  أقطاب  �ل  ليعم  انتشر  الدولةهناك  هذا    عنصر�ة  بطل 

للتمي�� العنصري (املؤسسا�ي والفع��) وأول    ، ال�ي ش�لت الدافع الرئيسBasso), (2010  الصعود بال منازع

العنصر�ة   إ��  الرفاه  باسم  أور�ا، من رهاب األجانب   �� بلدان.  �� عدة  املتفشية  الشعبية  للعنصر�ة  منتج 

 ا�حلية، من عنصر�ة انتقائية إ�� مطاردة ا�جموعات اليمينية املتطرفة للمهاجر الوافد.

للم املعادية  العنصر�ة  تفاقم  أسفر  الوافدينفقد  االجتماعية،  هاجر�ن  حقوقهم  تقليص  وغذت    عن 

أجل   من  ا�جديد  االنصهار  وح�ى  ا�حائط  عرض  الثقا��  التعدد  وضر�ت  ال�جرة،  سياسات   �� التشدد 

االستبعاد والرفض، و�ان لها دور فعال �� البناء االجتما�� والسيا�ىي للعنصر�ة الشعبية والشعور بالعداء  

� حق هؤالء املهاجر�ن، م�جع�ن ت�و�ن ظروف و�يئات م�جعة ع�� ممارسات  من طرف الساكنة األصلية � 

 التعذيب. 

فارتفاع ظاهرة التعذيب ضدهم مرتبط بالصعود الصاروخ للعنصر�ة املؤسساتية �� السياق النيولي��ا��.  

ألفراد،  فقد فتحت شيطنة املهاجر�ن الوافدين املؤسساتية األبواب أمام سلو�ات مهينة �� حقهم، مجردين ا

. يمثل هؤالء املهاجرون، منذ عقود، مجموعة اجتماعية  إ�ساني��مالذين تجرعوا مرار��ا �ش�ل ملموس، من  

�� هذه  إ�ساني��اتم تجر�دها باستمرار من   للتعذيب؛ وقد ساهمت الدول �ش�ل فعال  ، لتص�� موضوعا 

 �جدران �� املناطق ا�حدودية ومراكزالعملية. فاإلدارة العنصر�ة �حر�ات ال�جرة لم تؤد فقط إ�� انتشار ا

إ�ّ  املهاجر�ن  االحتجاز، بل  �� تطبيع ميلشيات املواطن�ن ضد  دون وثائق  �ا ساهمت أيضا و�ش�ل حاسم، 

undocumented)(    إ�� رفض االستقبال، وانتشار العنف مع ما يخلفھ ذلك من إسالة الدماء ب�ن صفوف

القاصر�ن،   احتجاز  إ��  الوافدين،  املتغ��  املهاجر�ن  ع��  مبنية  واحصاءات  واعتقاالت  مداهمات،  و��� 

 'العر��'. 

املضايقات، والعنف ا�جن�ىي، واالغتصابات، ال�ي   بال�جرة، نجد أن ظاهرة  ففي إطار عالقة التعذيب

النازحات  إل��ا  �عرضت املهاجرات  بوضوح،  النساء  بارزة  ال�جرة،  عملية  مسار  طول  بلدان    ع��   �� سواء 
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   بلدان الوصول، �� �ّل العبور، أو��  
ّ
ل، من حيث العدد واملن�جية  أنحاء العالم. يبدو أن العنف ا�جن�ىي �ش�

ومن حيث التوسع، طر�قة محددة ومن�جية إلهانة املهاجرات النازحات وتجر�دهن من إ�ساني��ن والهيمنة  

 عل��ن. 
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 يدمر التعذيب كرامة و�خصية املرء من خالل املعاناة   
ّ
ھ يل�� ا�جسدية والنفسية اللت�ن ي�حقهما ��ا. إن

Sartre, 1958); و�جعل منھ "وحشا �شر�ا"، أي "إ�سانا دونيا"  ، أي �شيئھ،إ�سانيتھو�جرد ال�خص من  

سنة    .(17 عرضھ  تم  الذي  قبور"  دون  "أموات  املسر��:  عرضھ  سارتر��  التعذيب  1946صور  �حايا   ،

القد الداخل: أ�خاص أحياء جسديا  �أموات دون قبور، أموات فقدوا  رة ع�� الكالم وهم محطمون من 

ل�اتبھ هن�ي   أرواح، ألّن   لك��م دون  "القضية"  �� كتاب  التمهيدي  املبحث   �� ) Henriالتعذيب كما سيأ�ي 

)Alleg ّھ يقتل الروح»  ا لكنّ ، «يجعل ا�جسد حي(Sartre, 1958, p. 19) ،فالتعذيب ال ينت�ي بان��اء العذاب .

 
ّ
ج صدمات عنيفة ع�� الذهن، والعقل، وا�جسد، ال�ي �عاود الظهور واس��جاع �حظا��ا �ش�ل م�ح  ھ ينتإن

نفسها  الصدمة  تم  (Van der Kolk, 2015)  و�تجاوز  الذي  للعذاب  املستمر  بالتذكر  مرتبطة  فاملش�لة   .

والعودة يضرالهاجسيّ   تجرعھ،  الذي  ا�حاضر   �� الصادم  للما�ىي  الدائم  لإلقحام  للصدمة،  ويشل    ة 

املستقبل. ومع ذلك، يمكن ل�حايا التعذيب أن يتبعوا مسارا يحولهم من �حايا إ�� شهود: �عد التجر�د  

 . iumanizzazione(r( �سنةاأل عودة، سيتم )disumanizzazione(من اإل�سانية

الجئون  مهاجرون،  الغالب   �� هم  اليوم  التعذيب  ف�حايا  أعاله،  املذ�ورة  �جوء.   لألسباب  طالبو    أو 

والعقلية   ا�جسدية  �ح��م  ع��  متعددة  عواقب  ؛  Sales, 2018)-(Mazzetti, 2005; Pérezوللتعذيب 

بالنظر إ�� هذا، هناك ضرورة لتداب�� خاصة للتسي�� والتدخل النف�ىي واالجتما��، وسياسات رفاه مالئمة  

،  (GCR)احتل التعذيب واملعاملة غ�� اإل�سانية، �� امليثاق العاملي لالجئ�ن    من أجل حماية �ح��م. فقد

، ح��ا كب��ا، حيث حث ع�� اعتبار �حاياه كمستفيدين من السياسات العامة  2018دجن��    17الصادر  

  لالجئ�ن. وطلب من الدول مز�دا من ا�جهودات ملواجهة االحتياجات ا�خاصة للناج�ن منھ، وأشار إ�� أح�ام 

إ�� تحديد وفرز و�حالة األ�خاص   الرامية  تب�ي "التداب��  خاصة تتعلق بدعم ال�حايا؛ تحث الدول ع�� 

املالئمة واملتاحة" العمليات واإلجراءات  ا�خاصة ع��  . وقد أصدرت �جنة  (UN, 2018a)ذوي االحتياجات 

تعلق بحقوق الالجئ�ن ال�ي ة جديدة ت، مبادئ توج��يّ 2018التا�عة لألمم املتحدة   (CAT)التعذيبمناهضة 

العودة   �عد  يطالهم  قد  الذي  التعذيب  من  حماي��م  القانون    .(United Nations, 2018b)�عزز  �عط��م 

وال�حيّ  القانونية  ا�حماية  واالستقبال:  بال�جوء  ا�خاص�ن  والقانون�ن  ال�حايا  بحقوق  ا�خاص  ة  األور�ي 

 واالجتماعيّ 
ّ

ة والنفسية وحاجات املهاجر�ن �حايا التعذيب محدودة  الوصول إ�� الرعاية ال�حي    أّن ة. إال

. فغالبا ما ت�ون الفحوصات الطبية ا�خاصة بتحديد املهاجر�ن �حايا التعذيب  (Irct, 2016)جدا �� الواقع  

. فأحيانا ما ي�ون لطلبات ال�جوء وقع سل�ي ع�� �حايا التعذيب  (Fra, 2017)ومرافق االستقبال غ�� �افية  

خدمات    إ��  لصدمة؛ فغالبا ما يجد املهاجرون الوافدون �حايا التعذيب صعو�ة �� الوصول وقد يفاقمون ا

. لذلك مازال  (Unvfvt, 2017)  ا�حماية والرعاية �سبب عدم ثق��م �� السلطات ونتائج التعذيب النفسية
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أو االستجابات    هناك عمل كث�� يتع�ن القيام بھ ملواجهة التعذيب ضد املهاجر�ن، سواء �علق األمر بجذوره،

 االجتماعية للمهاجر�ن �حاياه.  
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بحقل   املرتبطة  واألبحاث  للدراسات  امل��ايد  االرتفاع  االجتماعية  العلوم   �� الباحث�ن  ع��  يخفى  ال 

التحول   طبيعة  املقال  �سائل  الصدد  هذا  و��  املاضية،  القليلة  السنوات   �� االجتماعية  األنطولوجيا 

التحول، وع��   ��ذا  املق��نة  املوضوعية  الشروط  بالوقوف ع��  السوسيولوجيا، وذلك  داخل  األنطولو�� 

سوسيولوجيا ع�� حقل  مناقشة ا�حددات ال�ي تحكم منطق هذا التحول وغاياتھ، لي��هن ع�� أن انفتاح ال 

 األنطولوجيا االجتماعية يمكن اعتباره جوابا عن �عض القضايا اال�ستمولوجية، واملن�جية، واملفاهيمية،

تطور    والتطبيقية، عن  واملنبثقة  �شأ��ا،  مند  السوسيولوجية  النظر�ة  �سكن  ال�ي  التناقضات  وكذا 

قال هذا التصور من خالل فحص متأن �جذور  السوسيولوجيا والتحديات املق��نة ��ذا التطور. و�قدم امل

أزمة السوسيولوجيا ومظاهرها املتعددة �� املا��ي وا�حاضر، و�تتبع مختلف اإلجابات وردود الفعل ال�ي  

سعت إ�� تجاوز تلك األزمة، وأثر ذلك ع�� البحث السوسيولو��. ليخلص املقال �� ��اية التحليل إ�� أن 

ال  �� ا�حالية  األزمة  من  للوقائع  جزءا  األنطولو��  البناء  خالل  من  حال  يجد  أن  يمكن  سوسيولوجيا 

خالل   من  يتأكد  ما  وهو  وامل����،  اإل�ستيمولو��  البناء  مع  باملوازاة  ��ا،  املرتبطة  واملفاهيم  االجتماعية 

شف  الوقوف ع�� أهم النماذج واألطر النظر�ة �� حقل األنطولوجيا االجتماعية، و�� النماذج واألطر ال�ي تك

 لنا فعليا عن اآلفاق العلمية ا�حقيقية ال�ي تفتحها األنطولوجيا االجتماعية أمام السوسيولوجيا. 

األنطولوجيا االجتماعية، أزمة السوسيولوجيا، التحول األنطولو��، مفهوم الواقع  ال�لمات املفتاحية:  

 االجتما��. 
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Abstract: 

 The last few years have seen a surge of interest in social ontology. In this article I 

discuss this ontological turn, in relation to sociology, and I argue that this ontological 

turn is a response to some epistemological, methodological, conceptual and practical 

problems, as well as contradictions that arise as sociology faces new challenges. To 

achieve the objectives of the current  inquiry, the problem of sociology crisis is primarily 

tackled, and thus, its history and different aspects in the past and the present will be 

highlighted through analysing the reactions to the crisis, the other turns in sociology 

and their impact on sociological research.  

To this end, the relevance of the ontological turn and its possible role in sociological 

research are scrutinised. Accordingly, an exposition of the most representative models 

and theories in social ontology is introduced at the end of the analysis to demonstrate 

that social ontology open new avenues and perspectives to sociology to address those 

challenges and presents a condition of possibility that is necessary to overcome the 

sociology crisis. 

Key words: Social ontology, sociology crisis, ontological turn, social reality. 
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1- Introduction: 

Recent years have witnessed an increased interest in social ontology research. I 

here discuss this ontological turn in sociology1, and I argue that after waves of 

epistemological and methodological disruption in history of sociology2, this ontological 

turn3 is a response to some theoretical, conceptual and practical problems, as well as 

contradictions that arise as general sociology faces new challenges. The questions at 

the heart of this ontological turn are not concerned with the “really real” nature of the 

social world, which means they are not purely metaphysical or philosophical in nature, 

but in contrary they are questions about solving epistemological and methodological 

problems as well as practical issues in sociology, and by the way to keep the horizon 

of social research perpetually open in theory and in practice, because at the end of the 

analysis bad ontologies always bring bad sciences. The article aims besides the 

questions of origins, models and theories of social ontology, to determine what social 

ontology can offer to the existing sociological approaches and argue that the social 

sciences, sociology, in particular can benefit from the application of social ontology 

both theoretically and methodologically.  

The article is structured as follows: The first section of the article covers the problem 

of sociology crisis, its history and different aspects in the past and the present. The 

second section addresses the reactions to the crisis before the ontological turn, here I 

briefly discuss the other turns in sociology and their impact on sociological research; 

the third section is an exposition of social ontology, what is it? What is its question? 

What is the difference between a socio-ontological and a sociological approach? Why 

is the ontological turn so relevant now? What could be its role in sociological research? 

 
1 -Turn refers to a change in the field of scientific research, it doesn’t reflect necessarily a radical change. In 
sociology there are some examples: cultural turn, spatial turn, relational turn, even a cognitive turn. Some 
traits of a turn could be introducing a novel theoretical or methodological frames or an innovative 
conceptualisation that opens new perspectives for research in theory and practice. 
2 - There have been at least four periods in which positivism became an explicit target of critique: around the 
turn of the twentieth century 
3 - Despite some critics: Patrik Aspers for example argues: “that there is no fundamental qualitative difference 
between the ontological turn and what we know as constructivism” in the article:  Performing ontology Social 
Studies of Science 2015, Vol. 45(3) 449–453. I will address aspects of critics in the present article. 
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The fourth and the last section is an exposition of the most representatives models and 

theories in social ontology, with an analysis of their foundations and principles. 

2- Sociology crisis: Background and aspects: 

To say that the social sciences in general, sociology in particular, are in a state of 

crisis is cliché1, Many sociologists confirms that sociology since its “inception” has met 

different crises2 . In what follows, I will examine some aspects of the crisis, its roots 

and background, and suggest that one key to move forward in sociology is by 

integrating social ontological theories into sociological theorizing and research. To 

achieve this, I have to go back first to the relatively short history of sociology.  

    It all starts as a critique of traditional positivism at the beginning of the 20th 

century, and the situation does not seem to have changed today3. Positivist ideas as 

Kincaid details them: “were that philosophy should be scientific, that metaphysical 

speculations are meaningless, that there is a universal and a priori scientific method, 

that a main function of philosophy is to analyse that method, that this basic scientific 

method is the same in both the natural and social sciences, that the various sciences 

should be reducible to physics, and that the theoretical parts of good science must be 

translatable into statements about observations. In the social sciences … positivism 

has supported the emphasis on quantitative data and precisely formulated theories, 

the doctrines of behaviourism…and methodological individualism, the doubts among 

philosophers that meaning and interpretation can be scientifically adequate, and an 

approach to the philosophy of social science that focuses on conceptual analysis rather 

than on the actual practice of social research. Influential criticisms have denied that 

scientific method is a priori or universal, that theories can or must be translatable into 

 
1 - Joseph Lopreato, Timothy Crippen: Crisis in Sociology: The Need for Darwin ,1st Ed, Routledge, 1999  
2 - Alvin Gouldner: the coming crisis in the western sociology, Basic books, 1970 / Bourdieu Pierre : Vive la 
crise: For heterodoxy in social science,  Theory and  Society, 17, 773–787 (1988). /Abell, P. and Reyniers, D.: 
On the Failure of Social Theory’, British Journal of Sociology 51(4) ,(2000): 739–50/  Roger Burrows, Mike 
Savage : The Coming Crisis of Empirical Sociology,  2007 and Roger Burrows, Mike Savage: After the crisis? 
Big Data and the methodological challenges of empirical sociology, 2014. 
3 - George Steinmetz: Positivism and Its Others in the Social Sciences, in The politics of methods in human 
sciences, Positivism and Its Epistemological Others, Edited BY George Steinmetz, Duke University Press 
2005, pp.1-20 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Burrows%2C+Roger
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Savage%2C+Mike
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Savage%2C+Mike
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observational terms, and that reduction to physics is the way to unify the sciences. 

These criticisms have undercut the motivations for behaviourism and methodological 

individualism in the social sciences”1. 

All these features become the Holy Grail of the traditional positivism in sociology as 

represented by the work of Auguste Comte and Emile Durkheim. The analogy with 

the natural sciences is clear, “The social world exists as an objective entity, outside of 

the mind of the observer, and in principle it is knowable in its entirety. The task of the 

researcher is to describe and analyse this reality. Positivist approaches share the 

assumption that, in natural as in social sciences, the researcher can be separated from 

the object and therefore observe it in a neutral way and without affecting the observed 

object. As in the natural sciences, there are systematic rules and regularities governing 

the object of study, which are also amenable to empirical research”2. 

At the end, positivism becomes an ideology, an ideology that imposes a specific 

ontological view about the social reality and how we should study it, the consequences 

were “reducing and limiting the meaning of the term social”, Which leads to “live up to 

some beliefs, ideals or ideologies concerning scientific methods, positivists have 

tended to reduce their ontological understanding of social phenomena3. 

The serious thing about this is that: “the surprising longevity of positivism—

especially in latent, unexamined, or unconscious forms —in the human sciences. 

Despite repeated attempts by social theorists and researchers to drive a stake through 

the heart of the vampire, the disciplines continue to experience a positivistic haunting. 

There is also a great deal of variation across the disciplines and historical epochs in 

the forms”4.  

 
1 - Kincaid Harold: Positivism in the social sciences, Routledge Encyclopaedia of Philosophy, Taylor and 
Francis, 1998. In https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/positivism-in-the-social-sciences/v-1. 
2 - Donatella della Porta and Michael Keatin: How many approaches in the social sciences? An 
epistemological introduction, in Donatella della Porta and Michael Keating: Approaches and Methodologies 
in the Social Sciences A Pluralist Perspective, Cambridge University Press 2008, pp. 19-39 
3 - Hjørland, Birger, and Jenna Hartel: Afterword: Ontological, Epistemological and Sociological Dimensions 
of Domains. Knowledge Organization, 2003, 30(3/4). 239-245. 
4 -George Steinmetz: Positivism and Its Others in the Social Sciences, in the politics of method in the human 
sciences, Positivism and Its Epistemological Others Duke University Press, 2005, pp.1-20 
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Having said that, the sociological crisis has multiple aspects:  

2-1- The paradigmatic aspect: 
Can we talk about a paradigm in the social sciences the same way we talk about it 

in physics or biology? The answer is not an easy task. Thomas Kuhn in “The Structure 

of Scientific Revolutions”, suggested that any scientific discipline has – if the aim is the 

construction of an objective knowledge- to rely upon a paradigm that defines what to 

study, why to study it and how to study1.  

In sociology this directly refers to “social phenomena”, “formulating hypotheses”, 

and establishing “a method of doing field work”. This projection into sociology is not 

simple as it is the case in natural sciences, soon problems emerge: what is a social 

phenomenon first? Why relying on explanatory hypotheses? “The terrain” is not the 

laboratory where you can test your hypotheses, and then what are the rules of the field 

work? This impinges on the problem of pluralism in theory and practice, a pluralism 

that quickly becomes fragmentation. 

Some social scientists insist that there is only one paradigm in the social sciences. 

This paradigm where ‘scientific research’, let it be ‘quantitative or qualitative’, relies on 

inference, and it is designed to make descriptive or explanatory inferences on the 

bases of empirical information about the world2; some think that social science is pre-

paradigmatic, still in search of a set of unifying principles and standards; others believe 

that it is post-paradigmatic, having shed a set of scientific assumptions tied to a 

particular conception of modernity. Finally, others believe that it is non-paradigmatic, 

claiming that the social world is to be understood in multiple ways, each of which may 

be valid for specific purposes, there no place to one hegemonic approach; or even that 

it is multi-paradigmatic, with different paradigms either struggling against each other or 

ignoring each other3.  

 
1 -Donatella della Porta and Michael Keatin: How many approaches in the social sciences? An 
epistemological introduction, op,cit. 
2 -- Donatella della Porta and Michael Keatin: How many approaches in the social sciences? An 
epistemological introduction, op, cit 
3 - ibid 
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At the end, sociologists face something similar to chaos that we call pluralism, but 

pluralism per se, is not a deficiency in sociology. Fragmentation is. And sociology 

appears to be fragmented in different ways. The paradigmatic aspect is just the 

beginning.  

2-2- Epistemological aspects: 
The second aspect of the crisis is epistemological. Epistemology is a branch of 

philosophy that addresses the question of the nature, sources and limits of knowledge; 

it is the study of knowledge and how to acquire it1. Epistemology is important because 

it influences how researchers frame their research in their attempts to discover 

knowledge2. Katie Moon and Deborah Blackman explain that epistemology is 

concerned with all aspects of the validity, scope and methods of acquiring knowledge, 

such as a) what constitutes a knowledge claim; b) how can knowledge be acquired or 

produced; and c) how the extent of its transferability can be assessed3. In the core of 

the epistemological issues in sociology there is the long-lasting debate between the 

subject and the object, the micro and the macro structure, agency and structural 

explanations, inductive/deductive knowledge, and the role of observation4. 

For example, where to start a sociological analysis? Here, for example, the question 

of the units and level of analysis is relevant5. While the former is concerned with the 

question of whether we are interested only in micro-level behaviour and infer broader 

social processes and change from that, or whether we can reason at the level of social 

wholes like institutions and classes or states, the latter, the level of analysis, is related 

to theories and the level at which explanations are postulated to work, the question 

here concerns the framework that determine the actions, the practices or the 

 
1 - The Encyclopedia of Philosophy: Epistmology, https://iep.utm.edu/epistemo/ 
2 - Katie Moon and Deborah Blackman: A guide to ontology, epistemology, and philosophical perspectives 
for interdisciplinary researchers, published on line on 2 May 2017, in 
https://i2insights.org/2017/05/02/philosophy-for-interdisciplinarity/ 
3 - ibid 
4 - Hjørland, Birger, and Jenna Hartel: Afterword: Ontological, Epistemological and Sociological Dimensions 
of Domains. Knowledge Organization, 2003, 30(3/4). 239-245.  
5 - Donatella della Porta and Michael Keatin: How many approaches in the social sciences? An 
epistemological introduction, op, cit, pp.1-6 
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behaviours of individuals1, For instance: “some theories argue that social entities are 

built out of the psychological states of individual people, while others argue that they 

are built out of actions, and yet others that they are built out of practices Still other 

theories deny that a distinction can even be made between the social and the non-

social”.2. Then what is the option: is it the rational choice theory? With an emphasis on 

individual self-interest, is it a socialisation theory? Is it a cultural or institutional 

approach? 3, whatever the choice is, it has epistemological consequences if not misfits 

on every phase of the research inquiry. In addition to what is stated above, Deborah 

and Katie make a peculiar distinction in the epistemological approaches; they 

distinguish between three main types:  

 Objectivist epistemology assumes that reality exists outside, or 

independently, of the individual mind. Objectivist research is useful in 

providing reliability (consistency of results obtained) and external validity 

(applicability of the results to other contexts)4. 

 Constructionist epistemology rejects the idea that objective ‘truth’ exists and 

is waiting to be discovered. Instead, ‘truth’, or meaning, arises in and out of 

our interactions with the realities in our world. The ‘real world’ does not pre-

exist independently of human activity or symbolic language5 . Social 

constructionists tend to maintain that classifications are not determined by 

how the world is but are convenient ways to represent it. Theories are not 

descriptions to be evaluated by their literal correspondence to some 

discoverable reality, but partial ways of understanding the world6.  

 
1 - ibid 
2 - Hjørland, Birger, and Jenna Hartel: Afterword: Ontological, Epistemological and Sociological Dimensions 
of Domains. Knowledge Organization, 2003, 30(3/4). 239-245 
3 -  Katie Moon and Deborah Blackman: A guide to ontology, epistemology, and philosophical perspectives 
for interdisciplinary researchers, published on line on 2 May 2017, in 
https://i2insights.org/2017/05/02/philosophy-for-interdisciplinarity/ 
4 - ibid 
5 -ibid 
6 - E. Diaz-Leon: What Is Social Construction? European Journal of Philosophy 23:4 ISSN 0966-8373, 2013 
John Wiley & Sons Ltd , pp. 1137–1152 
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 Subjectivist epistemology relates to the idea that reality can be expressed in 

a range of symbol and language systems, and is stretched and shaped to fit 

the purposes of individuals such that people impose meaning on the world 

and interpret it in a way that makes sense to them1.  

Related to what has been mentioned, we could add a fourth, even fifth type2: 

 Critical realist epistemology states that the social world is a complexity, but it 

is a real material world that our knowledge of it is often socially conditioned 

and subject to challenge re-interpretation. There are laws governing human 

affairs that may be unobserved and unobservable, invisible or hidden, but 

these are not therefore to be ignored.  

2-3- Methods and Methodological aspects 

The work of sociology does not happen in office, sociologists meet people in the 

real world, and out of their comfort zone, and this requires a specific way to observe, 

participate, gather data, process and analyse them. The idea is that field work in 

sociology is not an easy job, things in practice are more complicated, with different 

forms of information and ways to collect and process them, many shortcomings 

appear: pseudo-quantification, imitation of natural science methodology, dependence 

on interview data, questionnaires, or informal observations3. This debate impinges on 

opposition between the quantitative methodologies used by positivists and the 

qualitative ones used by constructivists. We distinguish between methods based on a 

positivist epistemology and methods relying more on interpretation4. In details, there 

is A division in the social sciences between those who use variables and those who 

deal with case studies. If the aim is explanation and generalization as to what causes 

what, then it is useful to isolate variables and examine their effects across cases. If we 

are interested in context and in the complexity of outcomes, then whole cases may 

 
1 - op,cit https://i2insights.org/2017/05/02/philosophy-for-interdisciplinarity/  
2 - Harry J. Kienzle: “Pragmatic epistemology.” in: Epistemology and Sociology The British Journal of 
Sociology, Vol. 21, No. 4 (Dec., 1970), pp. 413-424 
3 - https://www.britannica.com/topic/sociology/ 
4 - Donatella della Porta and Michael Keating: Approaches and Methodologies in the Social Sciences A 
Pluralist Perspective, Cambridge University Press 2008, pp. 1-17 
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yield more insight. Of course, in between many sociologists prefer the third way: 

triangulation which is about using different research methods to complement one 

another. Here again it is difficult to triangulate distinct epistemologies 1.  

2-4- The problem of causation 

In philosophy the problem of causation in general refers to the cause-effect relation. 

To say that an event or fact bears the causal relation to another is to imply that the 

former in some sense explains the latter, in opposition to contiguity and succession, 

causation suppose a necessary connection, however, the idea of necessary 

connection is subjective2. In social theory the problem is much more complicated, it 

concerns the causal mechanisms that account for the emergence of wholes from the 

interaction between parts; this of course turn to be the problem of the micro and the 

macro, and so on scale3.  

The problem of the causal impact of social structures has been debated for ages in 

the literature of the social sciences, a discussion that dates back at least to Émile 

Durkheim and Max Weber. For example, and in opposition to Durkheim, Franklin 

Giddings, more than a century ago, in 1901, affirms that sociology was not going to 

consist of laws: “The causal knowledge of sociology would consist, they thought, of 

correlations, and, at best, sociology would discover a set of variables whose 

correlations persisted in a variety of circumstances4”. This causal complexity is at the 

historical focus in discussions of the problem of social science knowledge: too many 

variables, too many interacting causes, and no good way to untangle these causes5. 

How should we conceive then the relation between cause and correlation?  

Manuel Delanda describes this relation between cause and effect in sociology 

perfectly, i.e the link between the micro and the macro levels of social reality, and gives 

 
1 - ibid 
2- Causation, https://www.britannica.com/topic/causation 
3 - Sallie Marston: The Ontological Turn in Social Theory. A Commentary on 'Human Geography without 
Scale' New Series, Vol. 32, No. 1 (Jan., 2007), pp. 106-111 
4 - Stephen Turner: Philosophy and Sociology, in Companion to Sociology, edited by George Ritzer, 
Blackwell Publishing Ltd, 2012, pp.9-25 
5-ibid 
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it a name “The reductionism problem”. In his pertinent analysis of the question 

Delanda wrote: 

“Reductionism in social science is often illustrated with the methodological 

individualism …in which all that matters are rational decisions made by individual 

persons in isolation from one another. But the phenomenological individualism of social 

constructivism is also reductionist even though its conception of the micro-level is not 

based on individual rationality but on the routines and categories that structure 

individual experience…The other position (..) is that social structure is what really 

exists, individual persons being mere products of the society in which they are born… 

Durkheim … Marx…Talcott Parsons are examples of this stance. These authors do 

not deny the existence of individual persons but assume that once they have been 

socialized by the family and the school, (…) This tends to make the micro-level a mere 

epiphenomenon and for this reason this stance may be labelled ‘macro-reductionist. 

There are many other positions…such as praxis, the true core of social reality, with 

both individual agency and social structure being by-products of this fundamental 

level…. There are many social scientists whose work focuses on social entities that 

are neither micro nor macro: Erving Goffman’s work on conversations and other social 

encounters; Max Weber’s work on institutional organizations; Charles Tilly’s work on 

social justice movements; not to mention the large number of sociologists working on 

the theory of social networks, or the geographers studying cities and regions. What the 

work of these authors reveals is a large number of intermediate levels between the 

micro and the macro, the ontological status of which has not been properly 

conceptualized”1. 

Social reality for DeLanda is complex, and it is so ‘naïf’ to deal with in terms of 

simple dichotomies: micro/macro, individual/collective, rational or 

intentional/unintentional or irrational, observable/not observable. Delanda aims by this 

pertinent text to show the possibilities of rethinking the social in ontological terms, For 

 
1- Manuel DeLanda : A new philosophy for society: Assemblage Theory and Social Complexity, British 
Library Cataloguing-in-Publication Data, , pp. 10-13, 20011 
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DeLanda, however, to elaborate an ontology of the social means the necessity to re-

build, i.e re-conceptualize many notions in sociology1. 

To better explain this, Dave Elder-Vass2 for instance takes norms as an illustrative 

example for the situation and asks the simple question: what are morals, and how 

could they possibly be causally effective social structures?  

There are two sorts of answer to this question according to Elder-Vass, both can 

be traced back to Émile Durkheim: individual representations and collective 

representations. The first answer implies that these normative beliefs are only causally 

effective as items of knowledge or belief held by individual human agents. The second 

argues that it is not individual normative beliefs but collective ones that are causally 

effective here: that individual-level normative beliefs combine to give a collective 

representation, and that it is this collective representation that is causally effective. But 

it is crystal clear that neither the first answer nor the second provide an adequate 

solution to the problem of the transition from the individual to social level, just as the 

uncertainty principle of Heinsenberg, the more precise the analysis of individuals as 

social realities is the less precise the results on collective representations, and vice 

versa3. This is what scientists call Durkheim’s dilemma: should we accept the 

ontological implausibility of collective representations, or the mechanistic inadequacy 

of individual representations?4 

 
1 - Patricia Clough, Sam Han and Rachel Schiff: A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social 
Complexity by Manuel DeLanda  ,London and New York: Continuum, December, 2007, pp 1-10 
2 - Dave Elder-Vass:  Journal of Critical Realism 6(2) 2007, a method for social ontology iterating ontology 
and social research, pp. 226–49 
3 -Elder-vass details the problem: “Both arguments, however, have apparent weaknesses. If it is individual 
representations that cause the enactment of social practices, then we seem to be missing an explanation of the 
commonality of practices enacted by different individuals: the very thing that makes institutions what they 
are. The second alternative assumes that collectives as such can have representations, but this is highly 
problematic from an ontological perspective. Individuals can have beliefs because they have minds (and 
because they have brains), But groups of individuals do not have minds or brains, at least not in their own 
right, separately from the brains of the individual members of the group. It is therefore hard to see how they 
can have beliefs, at least beliefs of the group itself, separately from the beliefs held by individual members of 
the group,” ibid 
4 - Dave Elder-Vass:  ibid 
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2-5- The conceptual aspect 
A concept can be defined as ‘the basic unit of thinking’, they are abstract 

representations of the world, and the crucial stage in the research process, it is the 

stage at which the concepts are defined, because on relying upon these definitions the 

ideas and hypotheses are translated into an operational research design and into real 

research practice1. This why we did not stop asking in sociology the ‘what-is’ question: 

What is a social action? What is social reality? What is society? What is a social 

relation? What is the difference between social facts, social phenomena and social 

object? What is an institution? A corporation? Marriage? Capitalism? What makes a 

group a social group? What is money? What is a government? What about norms, 

identities, laws, organizations, conventions and roles? 

Sociologists used to work with concepts, without basic and somehow shared notions 

such as institution, class, state and society, it is difficult to see how we could get 

anywhere; but when we use these concepts randomly, knowledge becomes 

impossible. According to Dave Elder-Vass concepts are contested when people use 

them in different ways, concepts create serious problems when there is no possibility 

of shared meaning. It is “confusing when the same word is used differently in different 

disciplines or even within the same discipline, or where meanings only partially agree 

and overlap because they are based on different epistemological premises or underpin 

radically different world-views”2. In natural sciences, it would be unthinkable to employ 

a concept such as ‘molecule’ or ‘black hole’3 without having shared rules that 

determine the basics of such usage of a concept.  

Dave Elder-Vass defines this kind of deficiency as “a lack of ontological rigour”. 

Concepts are frequently used without any contextual definitions, and far from their real 

referents. The term “institution”, for example, may be synonymous to “social structure” 

or “patterns of behaviour” or even “whole systems of rules and practices”. The real 

 
1 - Peter Mair: Concepts and concept formation, in Approaches and Methodologies in the Social Sciences op, 
cit, pp.177-198 
2 - Dave Elder-Vass:  Journal of Critical Realism 6(2) 2007, a method for social ontology iterating ontology 
and social research, pp. 226–249 
3 -ibid 
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problem here is that “social scientists seem happy to employ concepts while 

disregarding their ontological basis” 1. But this is a wrong path. As Leonidas 

Tsilipakos puts it: “Doing social theory is primarily assuming a theoretical attitude 

towards language and only derivatively vindicating any proposition about social 

phenomena… adopting a theoretical attitude leads theorists into a confused 

relationship to the concepts 2”. This is why we should take concepts seriously. 

2-6- The practical aspects of sociology or ‘The paradox of the social 
sciences’3. 

Brian Epstein’s book, “The Ant trap: Rebuilding the Foundations of the Social 

Sciences ”4, begins with the statement “The Paradox of the Social Sciences: “The 

supposed paradox is that over the last twenty years, there has been an explosive, 

growth in the collection of data about people, and so there ought to have been a 

corresponding improvement in the ability of social scientists to resolve questions about 

such things as “the workings of the economy, the sources of poverty, the prescriptions 

for improving education, and financial regulation”; but in fact the social sciences “are 

hardly budging.”5 

Indeed, the practical achievements of the social sciences, need to be scrutinized 

and taken seriously. The applied side of sociological investigations should be important 

as well as the theoretical side. If we take position with Epstein who takes the “failures 

of social science” to be an established fact, we should extend our thinking beyond 

 
1 - ibid 
2 - Leonidas Tsilipakos:  Clarity and Confusion in social theory taking Concepts seriously Published by 
Ashgate Publishing limited, 2015, pp. 10-16 
3 - Robert Sugden : Ontology, Methodological Individualism, and the Foundations of the Social Sciences, 
Journal of Economic Literature 2016, 54(4), 1377–1389 
4 - Brian Epstein: The Ant trap: Rebuilding the Foundations of the Social Sciences, Oxford University Press, 
2015 
5 - Robert Sugden: “The usual clichés about the failure of economists to predict the 2008 crash are rehearsed; 
the pre-crash optimism of the usual suspects...is mocked; Paul Krugman’s New York Times column is cited in 
evidence” in Ontology, Methodological Individualism, and the Foundations of the Social Sciences, Journal of 
Economic Literature 2016, 54(4), 1377–1389 
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theories to the issue of the applications of these theories in real life, because practice 

of science is also a scientific matter that needs an ontological investigation as well1.  

2-7- When the crisis is exacerbated in the era of Big data2.  
After the end of “Methods and the Mess in Social Science Research”3, the time has 

come to another kind of crisis that sociology faces, let us call it: the Virtual crisis. A few 

years ago, Chris Anderson, former editor in chief of the magazine Wired, published a 

provocative article in 2008: “The End of theory: The Data deluge makes the scientific 

method obsolete”4. In his article, Anderson affirmed that in the era of petabyte 

information and supercomputing, the traditional hypothesis driven scientific method 

would become obsolete. In the era of Big data there is no need for theory5. At the 

petabyte scale, information is not a matter of simple three and four dimensional 

taxonomy and order, but of dimensionally agnostic statistics. This calls for an entirely 

different “Ontology” of processing and analysis. In this eminent extract of the article, 

which becomes iconic, Anderson says: “Forget taxonomy, ontology, and psychology. 

Who knows why people do what they do? The point is they do it, and we can track and 

measure it with unprecedented fidelity. With enough data, the numbers speak for 

themselves.6”  

What is left for sociologists in this new era? First answer: Not much, because it 

appears that sociology faces a world where massive amounts of data and applied 

mathematics replace everything. A world where scientists are trained to recognize that 

building models is more important than searching for causal explanation7.  

 
1 - Some scholars point to a practice turn in social sciences as well. 
2 -  Mike Savage Roger Burrows: The Coming Crisis of Empirical Sociology, Sociology Volume 41, Number 
5, October 2007 and Some Further Reflections on the Coming Crisis of Empirical Sociology, Sociology 
Volume 43, Number 4, August 2009 
3 - John Law: After method, Mess in Social Science Research, Routledge, 2004 
4 - idem 
5 - Chris Anderson: The end of theory, 2008,  http://archive.wired.com/science/ discoveries/magazine/16-
07/pb_theory/. 
6 - ibid 
7 - Sophie Mutzel: Facing Big Data: Making sociology relevant, Big Data & Society July–December 2015: 1–4 

http://archive.wired.com/science/
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The era of big data entails facing new epistemological, methodological and 

theoretical problems1, solving new issues as the relationships between the binaries: 

Life/Data, Mind/ Machine, and Induction/Deduction2, which could impinge to other 

issues concerning the locus and nature of human life, the nature of interpretation, the 

categorical constructions of individual entities and agents, the nature and relevance of 

contexts and temporalities, and the determinations of causality3. This era is concerned 

also with the questions of: is it true that Big Data is able to, to stand in for social life 

itself?4, the relation between ‘‘Big Data and Reality,’’ what kind of lenses we need to 

use if we are to make use of Big Data to study social life because at the end of the 

analysis the big data, we are dealing with is somehow software generated.  

3- Responses to the crisis: before the ‘real’ ontological turn. 

This critique of the natural science analogy5 or exactly, this critique of the ‘positivistic 

haunting’ as put beautifully by George Steinmetz6, was associated with the emergence 

of new epistemological approaches that start from empiricism and positivism in 

different versions7, through rationalism, structuralism, interpretativism, pragmatism, 

post-structuralism, and post-modernism, the roots and the occurrence of these 

 
1 - Rob Kitchin: Big Data, new epistemologies and paradigm shifts, Big Data & Society, 1 April 2014, 1-12 
2 - Robin Wagner-Pacifici, John W Mohr and Ronald L Breiger: Ontologies, methodologies, and new uses of 
Big Data in the social and cultural sciences, Big data And Society, July–December 2015: 1–11  
3 -ibid 
4 - ibid  
5 - August Comte prefers the analogy of biology, 
6 - “positivism’s paradoxical power” looks like “a zombie-like refusal to stay buried”, in: The politics of 
method in the human sciences, op, cit. 
7 - In neo-positivism and then post-positivism… Reality is still considered to be objective, but it is only 
imperfectly knowable. The positivist trust in causal knowledge is modified by the admission that some 
phenomena are not governed by causal laws but… by probabilistic ones. .. If positivism closely resembles the 
traditional scientific method in its search for regularities, post-positivism is closer to modern scientific 
approaches, which accept a degree of uncertainty. In Donatella Della Porta and Michael Keating: Approaches 
and Methodologies in the Social Sciences A Pluralist Perspective, Cambridge University Press 2008, pp. 1-17 



Sociology: The ontological turn  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Lafdil Hatim 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)451( 

approaches are multiple, scholars in general call them: epistemological turns or waves. 

There are according to Angela Lacerda Nobre four turns1: 

 The first is the logical turn, in early 1920s, originating in the work of the Vienna 

Circle, which reacted against 19th century’s positivism and promoted logical positivism. 

Carnap is the leading figure of this period. The best example in sociology is the school 

of Chicago and the priority of field work in practicing the science of society. This fits 

perfectly with the idea that knowledge rests upon public verification rather than 

personal experience.  

The second shift is the linguistic turn, which developed out of the works of Saussure 

and Peirce at the turn of the century, and then it was further developed by Wittgenstein, 

and many others throughout the first half of the century. Levy-Strauss developed 

structuralism by applying Saussure’s thought to culture in general. The interest in 

language included not only the syntax and semantic aspects, the structure and 

meaning, but also and above all the pragmatics of language use2.  

The third epistemic shift is the context turn, from post-war to the 1970s, and refers 

to an extension of the linguistic turn into a full historical-cultural revolution which 

radically contextualised science. Kuhn’s work on the conflict of paradigms reflects this 

change. This development implied also a relativist turn. Further examples of this 

movement are the feminist standpoint epistemology, radical hermeneutics, 

constructivism, post-structuralism, and postmodernism, as well as the works of 

Foucault and Bourdieu3.  

The fourth shift is the knowledge turn that refers to the last quarter of the century; it 

is an attempt to deal with the problem of the inherent ambiguity of context. It is the turn 

towards knowledge in the discourses of the human and social sciences4. Under the 

fourth shift, appears in sociology what we call the “Cultural Turn”, which gives rise to a 

 
1 - Angela Lacerda Nobre : Social Philosophy, Communities, and the Epistemic Shifts in Encyclopedia of 
communities of practice in information and knowledge management / Elayne Coakes and Steve Clarke, 
editors by Idea Group Inc , pp 481-484. 2006 
2 - ibid 
3 -ibid 
4 -ibid 
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new theoretical approach drawn from symbolic anthropology in its both versions: the 

structuralist anthropology of Claude Levy Strauss and interpretive anthropology of 

Clifford Geertz, linguistics, and literary criticism. 

 The new branch: Cultural Sociology1 which has rejected the scientific insistence on 

treating social practices as ‘‘thing-like’’2, as Jeffrey alexander put it clearly:” culture is 

not a thing but a dimension, not an object to be studied as a dependent variable but a 

thread that runs through, one that can be teased out of every conceivable social form’3. 

‘Culture’ here is explained …by other, supposedly ‘harder’ variables. For Alexander 

How the human world actually works involves an opposite causal trajectory, not from 

‘society’ to ‘culture’, but vice versa, from meaningful cultural structures to social 

institutions and practices. Every action is seen to be embedded in a horizon of affect 

and meaning, while institutions always have a powerful and efficacious cultural 

foundation.4  

4- The road not taken: from Ontology to social ontology: An 
answer for the everlasting crisis in sociology. 

 In the last three decades the field of social ontology has seen a surge of interest, 

and many sociologists, after years of denial and refusal of ontological thinking in 

sociology, begin to believe that: we cannot escape the need to be thoughtful and clear 

about questions of ontology, it is coming your way whether you like it or not. In fact, it’s 

already there. What is the source of this conviction? How did this happen?  

Corbetta argues that ‘Usually, competing approaches in the social sciences are 

contrasted on:…(a) their epistemological base, related to the possibility of knowing this 

 
1 - What cultural sociology aims is to ‘interpret … collective meanings and trace the moral textures and 
delicate emotional pathways by which individuals and groups come to be influenced by them’. ‘Sociology of 
culture’ approaches merely seek to ‘explain what created meanings … and to expose how the ideal structures 
of culture are formed by other structures … more material, less ephemeral kind’, in Alexander, J.C: The 
Meanings of Social Life,Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 5 
2 - David Inglis: Durkheimian and Neo-Durkheimian Cultural Sociologies, in Hand book of cultural 
sociology, Sage publication, 2016, pp. 61-77 
3 - Alexander, J.C: The Meanings of Social Life, Oxford: Oxford University Press, 2003 
4 - David Inglis: Durkheimian and Neo-Durkheimian Cultural Sociologies, in Hand book of cultural 
sociology, Sage publication, 2016, pp. 61-77  
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world and the forms this knowledge would take; (b) their methodological base, referring 

to the technical instruments that are used in order to acquire that knowledge’ but before 

that, he emphasises: they are contrasted on’ on (c) their ontological base, related to 

the existence of a real and objective world’1. 

Corbeta’s idea is simple and clear: when the solution is not epistemological, nor 

methodological, it should be ontological, it’s obvious that many of the controversies 

that have developed since the early decades of this century are rooted in philosophical 

issues, which means that sociology should return to social philosophy to find some 

answers. In other words, it appears that the attempts of positivism to avoid ontological 

issues resulted in assumptions that were counterproductive. In short, an ontological 

investigation is inescapable as Max Weber states in his Magnum Opus: “Economy and 

Society” “social ontology consists mainly in revealing out the nature of the basic entities 

that are constitutive of the subject matters of the social sciences”2. 

This is exactly the Flyvbjer’s idea when he suggests that: “since the social sciences 

can never gain the explanatory power of the natural sciences because of the nature of 

the world, they should return to this earlier age and seek to provide reflexive analysis 

and discussions of values and interests aimed at praxis, that is, to contribute to the 

realization of a better society”3. In short, ontological theorizing is part of the scientific 

enterprise of understanding the social reality. It is inherent within the scientific 

research.  

Daniel Little confirms that “social ontology matters” for conducting research and 

theory in social science, and affirms that the nature of the social world is not different 

in kind from more specific sociological claims about social class or individual rationality, 

which means that ontological theorizing is part of the scientific enterprise of 

understanding the social world4.  

 
1 - Donatella della Porta and Michael Keatin: How many approaches in the social sciences? An 
epistemological introduction, op,cit 
2 - Weber, Max: Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Berkeley: California University 
Press. 
3 - Donatella della Porta and Michael Keatin: How many approaches in the social sciences? An 
epistemological introduction, op,cit  
4 - Daniel  Little:  Social Ontology De-dramatized, Philosophy of the Social Sciences 1 –11, 2020  
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At the end of the analysis, the “Road not taken” for long, becomes today very 

attractive. So far, one thing is sure, Ontology is unavoidable in social research. It is 

there, explicitly or implicitly, hidden in the dark side of theories and approaches. 

Now, what social ontology could add to the existing sociological approaches, and 

how sociology can benefit from the application of social ontology both theoretically and 

methodologically is the new wave. Before answering these questions, it appears 

essential that we define the meaning of general ontology first. 

      What is general ontology first? 

Ontology is the philosophical study of being in general, or of what applies neutrally 

to everything that is real. It was called “first philosophy” by Aristotle in Book IV of his 

Metaphysics. The Latin term ontologia, “science of being”, was invented by the 

German philosopher Jacob Lorhard and first appeared in his work Ogdoas Scholastica 

in 1606. It has become popular thanks to the German rationalist philosopher Christian 

Wolff in his Latin writings, especially “Philosophia Prima sive Ontologia” “First 

Philosophy or Ontology” published in 17301. The term Ontology in this article refers 

to: “the science of what is, of the kinds and structures of objects, properties, events, 

processes, and relations in every area of reality”2 

     A little problem: ontology vs. metaphysics? 

Metaphysics and ontology should not be taken just for issues related to theology or 

other religious entities. Ontology is related to metaphysics, but metaphysics is a very 

broad domain. While the metaphysicians attempt to answer questions about how the 

world is, ontology tries to answer questions of what things exist in the world. Theories 

of ontology imply assertions of what makes the world and its objects. Ontological 

theories describe or explain reality and how it is structured. Even if some authors define 

them in an identical way, it appears that is a mistake, for sure they are not the same 

thing, nor the same field of study. Simply put: ontology postulates which entities exist 

in the world.  Let us consider an example that might clarify the distinction: The 

 
1 - Ontology in https://www.britannica.com/topic/ontology-metaphysics 
2 - Smith, B.: Ontology. In:  The Blackwell guide to the philosophy of computing and information, ed 
Florido, L.  Oxford  Blackwell publishing. (2004), p.155 

https://www.britannica.com/biography/Aristotle
https://www.britannica.com/topic/Metaphysica
https://www.britannica.com/topic/term-logic
https://www.britannica.com/biography/Christian-baron-von-Wolff
https://www.britannica.com/biography/Christian-baron-von-Wolff
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electromagnetic force. By definition this force is responsible for the repulsion of like 

and the attraction of unlike electric charges, but much more the electromagnetic force 

is invisible. Yet it is pretty hard to say that this force is not real. So what it is the 

electromagnetic force? The first answer is that this force is a "kind" of physical law that 

affects matter. So, it appears that the mode of being or of existence of the 

electromagnetic force is some sort of physical law that affects matter and perhaps 

everything else in the universe. But is this the “real” answer to the question of “what 

really causes “attraction and repulsion”? Well, the second question is metaphysical 

and not ontological. In fact, we do not know for real what causes the repulsion of like 

and the attraction of unlike electric charges, but at the same time we have 

traces/marks/fingerprints of its existence, in our case we know the effect of this force 

and we can measure it. So ontologically, we have to deal with this reality. Yes “the laws 

of electromagnetic force” may change tomorrow, but this happens only on the basis of 

discovering new realities, until then we have our ontologies, we have our realities. This 

is exactly the same thing with the concept of society and the field of social ontology.  

      Social ontology: What is it? And what for? 

Several notions of social ontology have been introduced, but all of them have a 

common denominator, that is: social ontology is the study of the nature of social reality. 

It is concerned with analysing the constituents, or building blocks, of social things and 

various entities that arise from social interaction in the world. In other words, it studies 

the types of entities that constitute the social world and the type of being that 

distinguishes social reality from other types of realities. The “objects” investigated in 

social ontology include norms, conventions, customs, laws, organizations, groups, 

identities roles, money, institutions, social classes, races, genders, artefacts, 

corporations, language.  

So, what could be the benefits of social ontology in social research? According to 

Mouzelis, if Social ontology has to be “useful” for sociology, it should at least respond 

to the appeals of two needs: ‘the need to conceptualise’ and ‘the need to theorise’1.On 

the first level, Simon Lohse considers that social ontology provides better 

 
1 - Leonidas Tsilipakos: Clarity and Confusion in social theory: Taking concept seriuosely, Routledge, 2016  
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understanding of concepts such as structure, rule, practice, actor, power, field, culture, 

and network, identity, gender, stratification, social space, power, rationality, and 

technology. With these concepts, investigators conceptualize their topics or subject 

matters and also formulate their descriptions. Based on these formulations and 

descriptions, the concepts become 1- operationalized, that is a part of empirical work, 

2- a bearer of the explanations or interpretations that the theory provide, concepts 

become the conceptual apparatus of the theory1. On the second level, Lohse suggests 

that in order to “build” social theories that capture the “real” nature of the social world, 

we need to have an ontology that provides something logical about the constituents, 

or building blocks, properties and structure of social things and various entities that 

arise from social interaction in the world, without this kind of knowledge, let it be implicit 

or explicit, it is almost impossible to start investigating the social reality objectively, 

because regardless of the outcomes of a theory, they are determined by the structure 

of the social world. Normally, good ontologies bring good theories2.  

Additionally, social ontology could provide important topics and issues for 

investigation. Examples of such issues are the nature of normativity, the character of 

social space, the relation between actor and structure, and relations between society 

and nature. Real social problems and abstract dilemmas will always motivate studies 

of the social world. Finally, social ontology might lead to solve the problem of pluralism 

in paradigms and approaches in social sciences, that is going beyond this competition 

between rival schools, explanatory frameworks and the different interpretations of the 

same phenomena. Here, social ontology might help by reducing pluralism in the social 

sciences through “some” restrictions of explanatory frameworks in the social sciences3. 

Lohse at the end of his analysis, and against what he calls specifically “the anti-

ontological pragmatism4”, sums up the benefits of social ontology in three main points: 

 
1 - Lohse  Simon  Pragmatism, Ontology, and Philosophy of the Social Sciences in Practice. Philosophy of the 
Social Sciences, 47 (1) ,2017, pp. 3-27. 
2 - ibid 
3 -ibid 
4 - They are fervents critics of ontology/social ontological investigations in radical way:  Lohse on the basis of. 
Tsilipakos’s article  “The Poverty of Ontological Reasoning” and others lists the misfits as such:-Recent 
attempts to “ontologize”  everything are deeply misguided and cannot add anything but confusion to 



Sociology: The ontological turn  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Lafdil Hatim 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)457( 

1-Ontological investigations do not determine research in the social sciences but they 

can be used to examine and restrict ontological assumptions in light of the postulated 

explanatory approach. It is essential that entities used in social explanations have the 

properties needed to do the explanatory work they are meant to do; 2- Some forms of 

social explanations rely heavily on unclear or taken for-granted ontological 

assumptions that can (and should) be made clear/explicit by ontological investigations; 

3-The critical analysis and comparison of different conceptions of “the social” can 

illuminate deeper relationships between different explanatory frameworks and may 

thereby contribute to a clarifying systematization of the fragmented social sciences1. 

   Another little problem: Sociology vs. social ontology. 

What is the difference between a sociological and a socio-ontological investigation? 

Let us begin with these simple questions: Could we for sure make a distinction 

between social and non-social facts? Is every fact that occurs a social fact? Is there a 

limitless number of social entities in the realm of the social existence, or there are just 

few that encompass all the rest? What is the mode of existence of a social fact or a 

social object? What is its mode of action? What does it take for them to survive over 

the time? 

 As a matter of fact, these are questions which belong to the field of social ontology 

but not sociology, how is that?  

Philosophers like Brian Epstein2 set the role of social ontology as follow: “First, 

cataloguing what kind of social entities exist; second, answering the question: how the 

social world is built. What are its building blocks and how do they come together to 

build it? Social ontology should not be thought of as the study of “ontological claims” 

such as “social groups exist” or “there are no social spirits.” But instead, it is the study 

 
contemporary social theory)-ontological investigations is slowing down or obstructing real progress in social 
theory, There are many ontological disputes (e.g., individualism vs. emergentism, naturalism vs. 
interpretationism, collectivism vs. singularism)- deep ontological disputes appear to be nothing more than 
persistent verbal disputes. Thus, the pragmatists argue, we should leave ontology behind and focus on 
explanatory and methodological issues in the social sciences. In Lohse  Simon  Pragmatism, Ontology, and 
Philosophy of the Social Sciences in Practice. Philosophy of the Social Sciences, 47 (1) ,2017, pp. 3-27. 
1 -ibid 
2 - Brian Epstein:  A Framework for Social Ontology, Philosophy of the Social Sciences, 2015, pp. 147 –167 
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of “ontological building relations” between different kinds of entities. The purpose of 

social ontology is to investigate the nature of these facts. Social ontology addresses 

the properties of social objects, as well as their relationship with non-social objects.1 

History teaches us, that even atrocities from government or dictators do not spark 

revolution among people, and in the contrary a death of one person could do the job 

perfectly. Why is it the case? In social ontology, we are concerned with why social facts 

have specifically certain social characteristics, and what puts them in place. In other 

words, what makes a specific element so relevant to change people’s ideas and 

practices in some spatial and historical contexts, but not in others? Why social change 

does not seem to happen in some countries even if they are in everlasting institutional 

or organisational mess? 

Epstein warns us that social ontology is not about causes, that is the task of social 

sciences or sociology in particular, and this due to two reasons: first: the complexity of 

the social world, there is no direct, unique cause to explain a social fact it is simply 

complicated. This why we should keep “An open mind about the domain of social 

ontology and understand the category of social facts broadly”, secondly: “Key to this 

broad treatment of facts is to notice that not every social fact is known, thought about, 

or conceptualized”2  

Epstein to better strengthen the argument of his project3 brings here two examples, 

the first one is about the ontology of corporations, here, it is not very helpful to ask the 

question: what is a corporation? It is not too clear what this question is even asking. 

Rather, we need to investigate lots of facts about them: What are the parts of a 

corporation? Does it have any essential properties? What does it take for a corporation 

to survive over time? What is it for a corporation to take an action or to have an attitude 

or intention? The Second one: why Assad is a war criminal? There are, of course, 

 
1 - ibid 
2 -ibid 
3 - Without diving into details, Epstein set up a social ontology project that consists of two distinct projects. 
The grounding project is the inquiry into the conditions for social facts to obtain. What facts in the world are 
metaphysically sufficient reasons…for social facts of some kind? The anchoring project is the inquiry into 
what puts those conditions in place. What sets up the grounding conditions for social facts, to be what they 
are? 
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causes for the criminality: Perhaps Assad became a war criminal because of pressure 

from his advisors. Perhaps because of the way his mother treated him when he was a 

child. Perhaps it was his training as an ophthalmologist. Those are questions for social 

science but not for the social ontology1 

 The entity that we call social reality? 

As stated above, when we talk about categories of social entities, these includes for 

examples social actions, social facts, social objects, social events, social actions, 

social properties, social groups, and social structures. But these conceptualisations 

are not taken for granted in the field of social ontology. Are there any social entities?2 

Soon we get to face the paradox: Common sense and our everyday experiences seem 

to confirm that there are social entities, but at the same time we don’t have any certain 

clue about their nature or their “essence”, and we don’t know for sure how they have 

such power on people. If social entities exist, what is/are their mode/s of existence3?  

What kinds of entities, powers, forces, and relations exist in the social realm? What 

kinds of relations tie them together? What are some of the mechanisms and causal 

powers that constitute the workings of these social entities? Are there distinctive levels 

of social organization and structure that can be identified? 

 These are sorts of questions that we address in the field: Are social entities natural 

kinds? Are they real? What is their mode of existence? Do they have essences? Are 

they mind‐dependent?4 Let’s go beyond the questions now. 

 Social reality leaves a mark. 

I consider here, the article of Llwellyn Gross where he developed a specific view 

on the mode of being and the “localisation” of social reality5. In this article llwellyn 

 
1 -idem 
2 - Rebecca Mason , Katherine Ritchie : Social Ontology, In Ricki Bliss & James Miller (eds.), Routledge 
Handbook of Metametaphysics, 2020, p. 13 
3 -‘what do we mean by existence? 1- ‘existence’ is univocal, that whatever exists exists in the same sense.2- 
Each metaphysically different kind of thing exists in its own. Mode of existence: For example: the ‘mode’ of 
existence of mind and body. Bodies have a spatial ‘mode’ of existence,  minds do not , is there then any 
difference between the two  kinds of existence or we they are just one thing? 
4 - Rebecca Mason : The metaphysics of social kinds, Philosophy Compass; v 11, pp. 841–850, 2016 
5 -  Frank Hindriks ,The location problem in Social ontology Synthese, 2013,issue 190: pp.413-437. 

https://philpapers.org/rec/BLITRH
https://philpapers.org/rec/BLITRH
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explains that the formative elements of social reality are at once divided and united, 

diverse and complementary. Social reality is not to be found in the idealized picture of 

pure reason or of pure emotion1. Thus he concluded that social reality could be found 

in The daily performance , here llwellyn find clues in Erving Goffman theory of “The 

Presentation of the self in everyday life” 2; the tension of life, i.e social reality is centred 

in the vital stress of opposites; in one’s commitment to face the counters of each act 

without paralysis, without amputation of experience, and without alienation from life; 

the spoken word where conversation is the vehicle of social reality3; and in the writen 

word 4.  

The written word, as a part of social reality, is well explained in the book of Maurizio 

Ferraris: Why It Is Necessary to Leave Traces5, where he exposes his theory of 

Documentality, in which he investigates and presents his social ontology and 

understanding of the what is social reality. In this line of analysis Ferraris explain the 

main characteristics of the social6: 

1-There is nothing (social) outside the text: Unlike natural objects, whose 

existence depends on the material consistency of the objects, social objects exist only 

if there is a trace that, in some way, performs the act that has brought them into being. 

A necessary condition for the existence of an object is not only the coming into being 

of a particular type of action, but also the fact that this action produces a trace in the 

form of an inscription. That trace is the bearer of a representational act that, in the case 

of social objects, is the result of a dual action7. 

2-Society is not based on communication, but on recording: For Ferraris, 

recording and traces are the conditions of possibility of social reality. the latter exists 

 
1 -  Llwellyn Gross: Where Is Social Reality? sociological inquiry, volume 33,issue 1 , January 1963, pp.3-8 
2 - The paradox in Goffman theory lies in: when performing or acting , the individuals may sincerely believe 
their acts express “what they believe” the“real reality”or,  in the contrary, may have no belief in their own acts. 
3 - Even if , as he adds elswhere, conversation as a testimony of social reality has its flaws. Gross, op,cit. 
4 -idem. 
5 - Maurizio Ferraris: Documentality: Why It Is Necessary to Leave Traces, Fordham university press, 2012 
6 - Tiziana Andina: An Ontology for Social Reality Translated by  Sarah   De Sanctis was first published in 
Italian as Ontologia sociale. Transgenerazionalità, potere, giustizia, copyright , by Carocci editore S.p.A., 
Roma,  2016, pp.92-93 
7 - ibid 
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in relation to the possibility that human beings have to deposit the intentional content 

of their actions into relatively articulated traces and record them on surfaces that allow 

one to recall them. In this context Ferraris criticize the arguments of Marshall McLuhan 

who have taken communication as the condition of possibility of the social world. The 

eminent exemplification of social object is the document, it is in the strong sense, are 

inscriptions of acts1. 

 An example: social action 

On the base of Reinach’s2 “plaidoirie” for an a priori social ontology, that is an a 

priori essence of social reality, Tiziana analyses the social situation given by Reinach 

in his work entitled the A Priori Foundations of Civil Law published in 1913, where he 

tries to answer the question of: what is the essence of the positif law?3. Let’s consider 

an action: making a promise to another person. Why this action is a social action?  

According to Reinach, when performing an action such a promise, we are 

establishing a NEW relationship that did not exist before4. the world, after the promise, 

is not the same as before, in that new fictional world emerges into being a new part of 

reality: The relationship that ties him to the person receiving the promise, and this leads 

him to change the world in which that relationship is contained, so that it will conform 

to what is involved in the relationship itself5. This relationship brings into being two new 

elements: an obligation that needs to be fulfilled and a legitimate claim6. What is 

surprising here is that:  

 “The promising produces a unique bond between the two people in virtue of which 

the one person […] can claim something and the other is obliged to perform it or to 

grant it. This bond presents itself as a result, as a product (so to speak) of the 

promising.” And much more: the action we call “promise” has a precise structure, it 

does not depend on the fact that, due to a conventional choice, humans have agreed 

 
1 -ibid 
2 - Adolf Reinach was a leading representative of the so-called realist phenomenology, he was described as 
Husserl's “first real co-worker in the development of the phenomenological movement”. 
3 -Tiziana Andina: An Ontology for Social Reality,  2016,op,cit 
4 - Tiziana Andina: op, cit, pp. 30-32 
5 - ibid 
6 - ibid 
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to commit to some acts of the will1, because as Reinach argue strongly: “The action 

of promising is completely independent of the content of the promise. Its force, its 

strength lies exactly in creating a new world of reality, new relationships”2, in other 

word it lies in leaving a trace. 

5- Models and theories of social ontology 

5-1- Models  
The first thing to emphasize before exposing these social ontological models and 

explaining them, is that we should take those models right from the start as ideal-types, 

which mean as methodological tools to approach social reality with different kind of 

lenses. There is no reason here to consider the social ontological presuppositions of 

these models as working in one direction and independently from each other. Social 

reality is complex and these models help to describe it as it is in “the real world”. This 

why , it is not strange or absurd or wrong that certain theories in social sciences may 

utilise only one type of social ontology, whereas others may rely on two. So, it is worth 

noting that the five models presented here, if combined, could perfectly solve the 

misfits in sociology by providing new response to its everlasting crisis.  

Now, I begin by exposing the first model on the basis of the classification of Tizian 

Andina who identifies two opposing theoretical models: The stipulative model and the 

essentialist3.  

 The stipulative model: relies on the philosophical position developed by David 

Hume and others, for whom social reality is originated in stipulation, according to this 

position, social reality exists because human beings, for their interests and through an 

agreement, have decided that it should exist, in a manner functional to some purposes 

that they have established and shared. Therefore, from this perspective, social reality 

 
1 - This why In essence, positive law is not what creates the objects of the social world, but rather it is what 
uses them, applies them or puts them in motion; whereas philosophy, in a way, discovers them. In op,cit, p.33 
2 - op,cit,ibid 
3 - Tiziana Andina ,op, cit, pp 22-30 
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exists because human beings have conventionally decided for its existence and 

chosen the rules through which it functions1.  

The essentialist model: is based on Edmund Husserl’s paper entitled “Soziale 

Ontologie und deskriptive Soziologie” published in 1910, where he coined the phrase 

“social ontology” and indicated the main lines of one of the eminent approach in 

contemporary social ontology., Husserl phenomenology sees reality as composed of 

things that have invariable essences, so the identification of these invariant that 

constitute the real is the first thing to do. So social reality, has an a-priori essence 

and a precise and stable structure, this structure does not depend on the fact that 

humans have conventionally decided to agree to commit some acts. Social reality has 

further “basic normativity” that is somehow sui generis and independent entity2.  

On the same line of ideas, Emmanuel Renault presents a three-model 

classification of social ontology: substantial, relational and processual ontology3: 

Substantial ontology is the set of theories that assume a primacy of substance 

over relations and becoming. Aristotle is the most important instantiation of these 

theories, firstly, he identified being with substance; secondly, he contended that the 

concepts of relation and becoming presuppose the concept of substance 4.  

Relational ontology refers to theories that assume a primacy of relation over the 

interrelated terms, and over becoming. Relational ontology adopts a position that does 

not only acknowledge the full reality of the relations, but also considers that there is 

more reality in relations than in the interrelated terms5.The relation here is not only a 

medium of knowledge or a logical concept it is the viewpoint from which whoever wants 

to do a sociological analysis, according to this view” Society is relations not has 

relations.  

 
1 - ibid  
2 - Tiziana Andina: op, cit  
3 - Emmanuel Renault Critical Theory and Processual Social Ontology, Journal of Social Ontology 2016; 
2(1): 17–32  
4 - ibid 
5 -ibid 
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 Processual ontology: Philosophically, it can be traced back to Whitehead, Leibniz 

and Hegel, Here the key idea is Process which means refers to “the nonstop 

dynamism” and to the fact that the mutual activity has the power to modify the 

properties of the elements as well as the form of relation that shapes this mutual 

activity. The distinctive feature of a processual ontology is the fact that the relationship 

between the relation and the interrelated elements is internalized and conceived of in 

dynamic terms. On the one hand, the interrelated elements exist nowhere else than in 

their interrelations so that the elements are no longer external to their relations (as in 

substantial ontologies). On the other hand, their interrelation is nothing else than the 

development of their own activity so that the relation does not have any kind of 

ontological priority over the elements (as in relational ontologies)1.  

5-2- Some theoritical framework.  
The common denominator between these social ontological theoretical frameworks 

is that they share a realistic perspective. Each theory within this realist perspective 

presents a specific view to the social world and a distinct explanation of social reality2. 

In what follow, I present five theoretical frameworks that I suppose encompasses 

almost every aspect of the sociological crisis, and by extension try to provide some 

answers to all the issues that we have discussed before.  

The first theoretical framework refers to the ontologies of Aristotelian inspiration 

which focus on the concept of person, agent and relations between people, an example 

of this position is the work of the Margaret Gilbert, the second group, exemplified by 

the position of the American philosopher John Searle, who considers the institutions 

and the rules as the center of social reality, The third framework is represented by the 

position of the Italian philosopher Maurizio Ferraris, which instead concentrates on 

the role and function of social objects3, in addition to these three I introduce two more 

theoretical frameworks, the first one is Pierpaolo Donati’s social ontology and his 

 
1 -ibid 
2 - Tiziana Andina, op,cit, pp.57-96 
3 -ibid 
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“real” relational theory as he repeatedly states, the second is Tony Lawson’s social 

ontology, which could be framed in the critical realist social ontological approach. 

5-2-1- Margaret Gilbert social ontology 

Building on the works of the founders of sociology Émile Durkheim, Georg Simmel, 

and Max Weber, Margaret gilbert have always in mind, since her first book1, the 

question of : How is society possible?2 What are the real foundations of living together? 

What is the essence of a social group? What is the glue that binds individuals together? 

As a response, she develops in a series of books a systematic social ontology 

through which she analyses in deep, social reality and its supposed foundations, the 

phenomena that she focused on are among others: collective intentions, social 

conventions, social groups, group languages, collective belief, and acting together, 

political obligation.  

The concepts on which this social ontology stands and through which it is articulated 

are: (1) the plural subject; (2) relationships and shared commitment; and (3) collective 

action. Gilbert discussed these concepts systematically in the works entitled “Social 

Facts, and Living Together: Rationality, Sociality and Obligation”, the fourth concept, 

which Gilbert uses to determine the transition from the sphere of the social world to 

the more properly political realm, belongs to the sphere of normativity: it is the concept 

of “political obligation” discussed in A Theory of Political Obligation3 . 

 Gilbert theory of plural subject  

In her theory, Gilbert tries to build a bridge between the two opposite sociological 

traditions: holism and individualism. And the main question she addresses was: What 

 
1 - Margaret Gilbert : On social facts, Princeton University Press, 1989 
2 - This is in fact Simmel’s question in his classic paper: how is society possible? “Kant could propose and 
answer the fundamental question of his philosophy, How is nature possible? only because for him nature was 
nothing but the representation of nature. . . . As the elements of the world are given to us immediately, there 
does not exist among them, according to Kant, that coherence which alone can make out of them the 
intelligible regular unity of nature; or rather, which signifi es precisely the being-nature of those in themselves 
incoherently and irregularly emerging world fragments” in Simmel Georg:  “How Is Society Possible?” 
American Journal of Sociology, 16(3), 1910, 372–91. 
3 - Tizina Andina : op,cit,p.58 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Simmel
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_belief
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is the mode of transition from the individual dimension to the community dimension 

social structure, and from the latter to the state dimension? 

 The first part of the problematic raised by Gilbert is related to the concept of a 

group: ‘what precisely is a social group?1” The second part refers to the question that 

Gilbert asks in her book, A Theory of Political Obligation: “how does it happen that a 

state can force its citizens to respect the law? What are the foundations of this 

obligation?2”. Gilbert’ theory places individuals at the center of her inquiry, according 

to her, individuals always precede the society they constitute, but at the same time she 

considers groups and relationships as the fundamental building blocks of the social 

world. How is that possible? 

First thing to assert “is that groups are formed by individuals who share a 

commitment to certain ends, intentions, attitudes, or actions and that commitment is 

common knowledge among them: the theory can be said to be intentionalist” Second, 

“the individuals make the commitment as a unit or body or whole3.  

For Gilbert: “a social group is a plural subject, and any plural subject is a social 

group, including families, tribes, corporations, religious bodies, literary associations, 

peoples, and states4”, In other words, the mode of being of social groups a 

communities as real social entities is as plural subject. “Surely a plural subject is the 

same kind of system as a singular agent. Its physical components are two or more 

human bodies. The movements of the system occur in response to the conception of 

the system which is contained contemporaneously in its physical parts, and which is 

based on the perception of what is taking place in each5.” 

The new concept suggested by Gilbert here is: “internationalism”, which is the core 

of the theory of the plural subject, internationalism designates the mode of existence 

of individuals.  

 
1 - Margaret Gilbert : On n social facts, op, cit, 1989,p.1 
2 - Margaret Gilbert :  A Theory of Political Obligation: Membership, Commitment, and the Bonds of 
Society, Oxford University Press: Oxford (2006) 
3 - Paul Sheehy: On Plural Subject Theory, Journal of Social Philosophy ·, Vol. 33 No. 3 , December 2002, 
377–394. 
4 - ibid  
5 - Gilbert Margaret: on social facts, p.433 
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As Gilbert confirms: “Plural subject concepts apply only when certain individual 

people are in specific psychological states, that is only when they are jointly committed 

with certain others in some way”1. 

A social group, a community, and so on, would exist insofar as the multiple individual 

shares and commit to the view which compose it and carry the belief that it exists. So, 

it is not enough that individuals meet and make conventions, it is not enough that an 

abstract “collective reality” represents individuals and unites them, what it is necessary 

according to Gilbert is that individuals themselves believe that society exists, beyond 

conventions and independently of a “collective representation”. What matters is the 

idea that “human individuals, in order to constitute collectivity in the ordinary sense of 

the term, must see themselves in a particular way2”. 

5-2-2- John Searle social ontology 

In the first place, John Searle was driven to the study of social reality, i.e social 

objects and social institutions by his study of language3, i.e speech act, and by his 

analysis of philosophy of mind4, i.e consciousness and intentionality in the second 

place. This is why he insisted that any conceptualisation of the social cannot be done 

without a social ontology, the philosophy that addresses the question of the nature, the 

structure, and mode of existence and of social entities. Very aware of the importance 

of his work, Searle distinguishes this kind of social investigation from sociology. 

Obviousely, it goes without saying that a better understanding of Searl’s theory cannot 

be achieved without any analysis of the whole of Searle’s philosophy. 

John Searle presents the main features of his social ontological project in many 

publications, that include: “The Construction of Social Reality” (1995), “Making the 

Social World: The Structure of Human Civilization” (2009). In one of his important 

articles, he posits the problem of social reality as such: “We are talking, in short, about 

 
1 - Gilbert Margaret:  Living Together, Lanham, Md: Rowman & Littlefield, 1996, p.9 
2 - Margaret Gilbert : On social facts, Princeton University Press, 1989, p.13 
3 - John Searle: Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1969 
4 - john Searl: Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge, Cambridge University 
Press,1983. 
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social facts, social objects, and social processes and events… The problem arises in 

various forms, but one is this: We know independently that the world consists entirely 

of physical particles in fields of force…Our question, in its most broad and naïve form 

is: How can such animals as ourselves create a «social» reality? How can they create 

a reality of money, property, government, marriage and, perhaps most important of all, 

language? A peculiarly puzzling feature of social reality is that it exists only because 

we think it exists”1. 

In another text, the problem is put differently but with the same ideas: 

“The notion of social object seems to me misleading at best, because it suggests 

that it is a class of social objects distinct from a class of non-social objects. But if you 

assume that there are two classes of objects, social and non-social, you immediately 

fall into contradictions of the following form, in my hand I hold an object. This object is 

both a piece of paper and a dollar bill. Like a piece of paper, it is a non-social object, 

like a dollar bill it is a social object. So, which one is it? The answer, of course, is that 

it's both. But to say that is to say that we do not have a separate class of objects that 

we can identify in terms of a social object. What we have to say, rather, is that 

something is a social object only under some descriptions and not under others. But 

then we are forced to ask the crucial question: what do these descriptions describe?”2 .  

From the speech act to the construction of social reality Searle tries to explain how 

social objects come into being. The main question for him was: How social constructs 

can exist in a world consisting only of physical particles?  

The logic of argument in Searle’s analysis goes like this: first move, he 

distinguishes between brute facts, which have an existence independent of the 

existence of human beings; like The existence of the Planet Earth, and institutional 

facts, which the properties and the existence depend directly on the existence of the 

subjects 3, like the existence of USA. Simply put: “The world of brute facts is not 

dependent on our agreements but pre-given to us, in contrast with the social or 

 
1 - John R. Searle : Social Ontology: Some Basic Principles, Papers 80, 2006 51-71 
2 - John Searle : L’ontologie de la réalité sociale. Réponse à Barry Smith, Pierre Livet (Traducteur) , Éditions 
de l’École des hautes études en sciences sociales, 2000, pp.201-208 
3 - John Searle, The Construction of Social Reality, New York, Free Press, 1995, p. 35 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brute_fact
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institutional fact”. Then he makes his second move, and presents the problematic 

question: “If “social facts in general, and institutional facts especially, are hierarchically 

structured, Institutional facts exist, so to speak, on top of brute physical facts1...We 

therefore need to figure out how social reality fits into our overall ontology, i.e. how the 

existence of social facts relates to other things that exist?”2. 

The answer of the question is: “there are portions of the real world, objective facts 

in the world, that are only facts by human agreement. In a sense there are things that 

exist only because we believe them to exist3”. And here where he introduces the notion 

of collective intentionality., which lies at the very heart of his ontology of social and 

institutional facts: social reality shall originate from collective intentionality4. 

Collective intentions, or “we-intentions” is a key notion in Searle’s definition of social 

institutions, and they presuppose the existence of individual intentions, or “I-intentions,” 

but the we-intentions are held only by individuals, they are not reducible to I-intentions; 

in other words, a we-intention is not merely the sum of a certain number of I-intentions5. 

In other words, it is not be necessary, as Searle repeatedly asserts, to consciously 

have in mind the others and their intentions. For Searle, A collective intention is, a 

mental state shared by several people (at least two) connecting them with each other 

in one way or another. These intentions express the ability of actors to behave 

cooperatively and to share the same intentions6. 

Searle insisted here: if social facts presupposes collective intentions to exist, 

institutional facts which is subset of social facts requires more, namely the collective 

attribution of functions and the collective acceptance of constitutive rules7. Searle 

explains: “Similarly, there are enormous differences between baseball games, twenty-

 
1 - ibid 
2 - Stephan Zimmermann : Is Society Built on Collective Intentions? A Response to Searle, 57 |  : social 
objects from intentionality to documentality, 2014, pp.121-141 
3 - John Searle, The Construction of Social Reality, New York, Free Press, 1995. 
4 - John R. Searle : Social Ontology: Some Basic Principles, Papers 80, 2006 51-71 
5 - ibid 
6 - intentions refers to mental states such as beliefs, desires, emotions, perceptions, action plans in which 
someone is, when he is directed to something theoretical or a rather practical attitude.  
7 - John R. Searle: Social Ontology: Some Basic Principles, Papers 80, 2006 51-71 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/collective
https://journals.openedition.org/estetica/625
https://journals.openedition.org/estetica/625
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dollar bills, and national elections, but the underlying logical structure is the same. All 

three consist of the imposition by collective intentionality of status functions. To 

describe the basic structure of social-institutional reality, we need exactly three 

primitives, collective intentionality, the assignment of function, and constitutive rules 

and procedures”1.  

Society then, is the result of a stipulated process, it can be explained in terms of 

institutional facts, and institutional facts arise out of collective intentionality through 

functions, constitutive rules and procedures. Searle has summarised this connection 

between collective intentionality, the attribution of functions and constitutive rules 

which is to be found in all human institutions as such by the handy principle: «X counts 

as Y in context C»2.  

5-2-3- Maurizio Ferraris social ontology: The ontology of social object.  

 We have already met Maurizio Ferraris previously, now I return to his theory with 

more details. As mentioned before his magnum opus is: “Documentality: Why It Is 

Necessary to Leave Traces” published in 2012, in this book in order to determine the 

essence of social reality Ferraris builds his argument on very deliberate investigation. 

Here I expose the main steps he takes to establish his ontology of social object. First, 

Ferraris set up the role of ontology as cataloguing things that exist or subsist in the 

“world”, which refers to “the totality of individuals: stones, organisms, artefacts and 

persons both physical and juridical”3; second, on this basis he affirms that There are 

three types of objects: natural, ideal, and social: 1- natural objects, which are in space 

and time independently of the subjects with which they are related; 2- ideal objects, 

which are not in space, nor are subject to time, and do not depend in any way on the 

subjects; 3- social objects, which have spatial and time location, and whose existence 

depends on the subjects4.  

 
1 - John Searle, The Construction of Social Reality, New York, Free Press, 1995,  p. 28. 
2 -Barry Smith and John Searle: The Construction of Social Reality: An Exchange, American Journal of 
Economics and Sociology, 2003, pp.285-309  
3 - Tizina Andina : op, cit, pp.89-95 
4 -ibid 
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After that, Ferraris emphasize on social object and their essence, and states the 

following :1-There is nothing (social) outside the text: Unlike natural objects, whose 

existence depends on the material consistency of the objects, social objects exist only 

if there is a trace that, in some way, performs the act that has brought them into being. 

A necessary condition for the existence of an object is not only the coming into being 

of a particular type of action, but also the fact that this action produces a trace in the 

form of an inscription. That trace is the bearer of a representational act that, in the case 

of social objects, is the result of a dual action1.2-Society is not based on 

communication, but on recording: For Ferraris, recording and traces are the conditions 

of possibility of social reality. The latter exists in relation to the possibility that human 

beings have to deposit the intentional content of their actions into relatively articulated 

traces and record them on surfaces that allow one to recall them. In this context 

Ferraris criticize the arguments of Marshall McLuhan who have taken communication 

as the condition of possibility of the social world. The eminent exemplification of social 

object is the document, it is in the strong sense, are inscriptions of acts2. This was, in 

brief, the framework of his theory on social object; let’s go through some details now. 

 The Ontology of Social Objects 

In respect to these socio-ontological conceptualisations, Ferraris attributes to social 

objects a specific ontology, every social reality is a complex reality that relies 

necessarily on three tenets: the archetype part, the ectype part and the inscriber. 

Ferraris take marriage as an example: the word marriage refers to the legal institution, 

the wedding ceremony, and the state that follows from it. The legal institution is the 

archetype, i.e. the model; the wedding ceremony is the “inscriber”, i.e. the act that, 

accompanied by recording, actualizes the legal institution in the single marriage. The 

latter, instead, constitutes the ectype3. As another example Ferraris considers the 

documents as the eminent social object4. 

 
1 - ibid 
2 -ibid 
3 - Tiziana Andina, op,cit,  ibid 
4 - For more details about Document as social objet see “ Phenomology of documents” pp. 98 In Tiziana’s 
book. 
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In details, the archetype reveals an internal necessity: we may never make a 

promise in our lives, but if we were to  do  that, then our promise would necessarily 

follow the internal structure of the archetypal promise. In the transition from the 

archetype to the ectype Ferraris introduces a third entity: the inscriber. Its task is to 

individualize the act and implement it in the ectype. The inscribers may have different 

structures (ranging from graduation ceremonies to weddings, allowing for the 

inscription of the archetypes of social objects “graduation” and “marriage” into 

documents, to the web as an inscriber whose power and pervasiveness characterize 

contemporary social reality) and above all, can create social objects143F

1.  

One more feature of social reality which is extremely interesting is the “autopoietic” 

capacity of social reality, which means exactly that There are parts of social reality 

that social reality itself produces, apparently without any particular foundation or 

specification2. 

5-2-4- The relational ontology: Pierpaolo Donati’s social ontology 

In what follow i focus on the work of Donati for he is the founder of the relational 

sociology, and for he is claiming in several works that his theory is the “real” relational 

sociology against “the other relational sociologies” that he calls relationist instead3. 

“Relational sociology”, then is the approach initiated in Italy in the 1980s by Pierpaolo 

Donati4, it is a way of observing and thinking that starts from the assumption that the 

problems of society are generated by social relations and aims to understand, and if 

possible, solve them, not purely on the basis of individual or voluntary actions, nor 

conversely, purely through collective or structural ones, but via new social relations 

and a new articulation of these relations5. 

 
1 - Tiziana Andina: op,cit, ibid 
2 -  Tiziana Andinaop,cit, p . 95 
3 - For Donati these  theories are in fact “figurational,” “transactional,” purely communicative and/or in one 
way or another “reductionist” 
4 -  Donati Pierpaolo : Manifesto for a critical realist relational sociology, International Review of Sociology, , 
pp.1-26, 2015 
5 - Pierpaolo Donati : ‘Relational versus Relationist Sociology: A New Paradigm in the Social Sciences.’ in 

Elżbieta Hałas, Pierpaolo Donati (eds.), The Relational Turn in Sociology: Implications for the Study of 
Society, Culture and Persons, special issue “Stan Rzeczy” [State of Affairs], Warsaw, 12, 2017:pp. 15-65. 
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 In respect to this perspective, the main aim of Donati’s relational sociology is: a- 

enables us to grasp the reality of social relations on their own terms, and b- that 

succeeds in defining the object of analysis and of intervention as social relations1. 

Although it is not an easy task to trace every step taken by Donati to realize this 

objective, one thing is sure: His first step was ontological, this is why the focus here 

will be on this line of analysis, with more or less emphasizing on the epistemological 

and methodological level when it is necessary. 

 Donati’s relational ontology 

On the ontological level, Margaret Archer in her description of Donati’s work says: 

Pierpaolo Donati makes this statement: “In the beginning is the relation” his motto 

and repeats it several times”2. This kind of thinking implies that “the relation” doesn’t 

work as “a medium of knowledge or a logical concept, it is the viewpoint from which 

whoever wants to do a sociological analysis, interpret data, or deal with practical social 

issues, must define his objects. If the social nature of phenomena is to be captured, 

every social object can, or rather should, be defined in relational terms”3. The first 

outcome of this conceptualization is that Sociology doesn’t study “relations among 

social realities, but it studies social realities as relations. Or in Donati’s words: Society 

It is not a field or a space where relations happen, it is—not “has”—relations”4. 

Relational sociology then: “has a deeper social ontology because the very existence 

of the social order is itself relational … social reality is social relationality… the social 

relation is a ‘cause of social reality’. Sociology…is not about ‘social facts’ but, rather, it 

sudies ‘social facts’ as social relations5, in brief society is based on relationality and by 

extension ‘social facts’ are ‘social relations’. 

This is why according to Donati: “Only a social ontology that observes social 

relations as proper to human beings (different from non-human relations) can 

 
1 - Pierpaolo Donati : Relational Sociology A new paradigm for the social sciences, Ed Routledge , 2011, 
pp.120-124 
2 - ibid 
3 - Pierpaolo Donati : Relational Sociology A new paradigm for the social sciences, Ed Routledge , 2011,p.125 
4 - ibid 
5 - Margaret Archer : Critical Realism and Relational Sociology, Journal of Critical Realism, 2010, 9:2, 199-
207 
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understand whether, where, and how society exceeds itself beyond the recurring crises 

it goes through, creating new historical-societal configurations”1. So “Relational 

ontology cannot be theorized on the basis of the atomistic ‘Homo economicus’ or ‘homo 

sociologicus’ but only in terms of ‘homo relatus’2. 

But One thing worth noting here: this statement goes with an epistemological 

position that sees the social as not a presentation of individuals nor as a holistic entity3. 

Donati describes this sort of epistemological positioning a “critical relational realism” 

or just “relational realism”, a realism that is analytical, critical and relational. On this 

point Margaret Archer makes a peculiar remark: Donati’s realist enterprise converge 

with critical realism epistemology on three levels: “First, both are strongly committed to 

emergence and to the importance of emergent properties and powers in explanatory 

accounts of the social order. Second, both endorse the ‘three pillars’ of realism: a 

stratified social ontology, epistemological relativity, and judgemental rationality. Third, 

they conjointly deny Anthony Giddens’s view that ‘social relationships … [are] 

abstractions from our repetitive or routinized behaviour’ based on rule-following, which 

has priority and indispensability for our relations”4.  

Building on this conceptions, social relations seem to have an existence sui generis, 

seem to possess a logic of their own, they “are not a simple derivative of something 

else, but constitute a proper order of reality with its own internal strata, each of which 

requires particular attention and theoretical and practical treatment”5. In more details, 

“the reality of relations does not exclude other “forces” in the spheres of human activity, 

but rather transforms these forces into elements of relations, which are relevant in as 

much as they are related with other elements … A human being as a generator of 

 
1 - Donati Pierpaolo : Manifesto for a critical realist relational sociology, International Review of Sociology , 
ibid 
2 - Margaret S. Archer : in Relational Sociology A new paradigm for the social sciences, Pierpaolo Donati 
First published 2011,  Routledge, forword 
3 - Pierpaolo Donati (2017). ‘Relational versus Relationist Sociology: A New Paradigm in the Social Sciences.’ 
in “Stan Rzeczy” [State of Affairs], Warsaw, 12, p.20 
4 - Margaret Archer : Critical Realism and Relational Sociology, Journal of Critical Realism, 9:2,2010, 199-207 
5 - - Pierpaolo Donati : Relational Sociology A new paradigm for the social sciences, op, cit 
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relations does not act as a free ego; and even if one thinks so, it is rather a function of 

relative self-reliance and social competences or advantages in a particular sphere”1. 

This means that Sociology should study the social not as a system, nor as the 

product of individual action but as projection of the relationality created by individuals. 

This view when converging with critical realism means that social relation cannot be 

reduced to a symbolic mediation, a projection of individuals, or the expression of 

structures. It is something more and different. “Social relation is an invisible but real 

entity, which cannot be treated as a thing Social relation instead is a peculiar effect of 

mutuality between the terms that it links”2. 

 Donati’s relational sociology 

Sociologically, Donati considers two levels on which sociological work can focuses: 

a) On the first, most elementary level, relations are observed but they are analysed by 

looking at one factor or variable ; b) On the second, reflexive level, what is to be 

observed are not the single factors within the relation but rather the reality (the dynamic 

structure) of the relations as such; as a matter of fact, once relations have been brought 

into stable existence, they have their own autonomy, so that concrete entities, such as 

the historical products of society, including institutions, can be observed and 

interpreted as relational networks stemming from a relationally contested social 

context3. 

But because social reality is hard to grasp for “relationality exists not only at the 

social level, but also in the interconnections between the other levels of reality—

biological, psychic, ethical, political, and economic. Therefore, in adopting the 

relational perspective, the first assumption is that the observer should situate himself 

at an invisible but nonetheless real level of reality, for which the relation is a third 

 
1 - Aleksander Manterys: Relational sociology paradigms, A New Paradigm in the Social Sciences.’ in “Stan 
Rzeczy” [State of Affairs], Warsaw, 12, pp. 77-97 
2 - Donati Pierrpaolo:  Donati Pierpaolo : Manifesto for a critical realist relational sociology, International 
Review of Sociology , op,cit. 
3 - ibid 
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element”1, we have to determine the real reality of being in relation before starting any 

kind of sociological inquiry. 

According to Donati, the notion of the social relation is in the core of the theory, 

prior to the concept of social system and social action. Why such radical position? Here 

we have to know What is the reality of a social relation for Donati? What is its real 

essence? Donati in answering the question assumes that a social relation is not a 

logical relation, nor a psychic one. A social relation is distinguished from logical and/or 

psychic relations in that for it: 

refers, i.e., makes symbolic references (refero); 

connects or structurally binds (religo);  

 and in being an emergent stemming from the reciprocal action of mutual  

interaction2. 

The relation: “is made up of diverse components which can be further distinguished 

by the effect of ego on the other (consistency in the behaviour of the ego towards 

others), the other on ego (the responsiveness of a person to different egos), and the 

effect of their interaction (the behaviour that none of the actors ‘brings’ to the relation, 

but which results from their mutual conditioning of each other). These effects can be 

observed and measured, given suitable methods. The first two effects can be analysed 

at the level of the individual, the third can only be examined by taking the relation as 

the unit of analysis3”. 

 Now let’s follow the logic of Donati’s argument in building his sociological theory:  

First, in order to be really relational, we have to take the social relation as the basic 

unit of analysis. But this does not mean replacing the concept of the individual or the 

system with that of the relation. On the contrary, this move is useful for better 

elucidating what are an  individual and a system from the sociological viewpoint. Being 

 
1 - Pierpaolo Donati : ‘Relational versus Relationist Sociology: A New Paradigm in the Social Sciences.’ in 

Elżbieta Hałas, op,cit 
2 - Pierpaolo Donati (2017). ‘Relational versus Relationist Sociology: A New Paradigm in the Social Sciences.’ 
in “Stan Rzeczy” [State of Affairs], Warsaw, 12, ibid 
3 - Pierpaolo Donati : Relational Sociology A new paradigm for the social sciences, Ed Routledge , 2011,op,cit 
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relational is inherent to the make-up of social reality. It proceeds from relatively 

autonomous theoretical aspects, including intermediate, methodological ones, to 

empirical facts and back, in a continuous reflexive process between different passages 

and phases1. 

Second, we have to ascribe agency to both individuals and structures. The two form 

a society, working in between, and generating social relations. This is not a singular 

act and its arena is not a purely virtual domain of theoretical thinking. Instead, the 

historically and situationally variable reality of human life, being the locus for the 

creation of social relations, is emergent in character, at least in the sense of the arising 

of individual/collective conscience, trust, social solidarity, sensations of togetherness, 

or collective action. This leads to the appearance of relatively autonomous relational 

structures; irreducible to their sources2. 

Third, we have to introduce a new concept in the toolbox, that is: relational subject, 

which is defined as: “The term ‘relational subject’ indicates individual and social 

subjects in that they are ‘relationally constituted’, that is, in as much as they acquire 

qualities and powers through their internal and external social relations. The term 

‘relational subject’ refers to both the individual subject and the collective (social) 

subject as regards the role that the relation with the Other plays in defining and 

redefining one’s own identity, whether personal (the identity that the I has of itself) or 

social (the identity that the I has for Others)”3. Obviously, this comes about in different 

ways depending on whether the subject is individual or collective. The term ‘social 

subject’ indicates “a collective subject in that it is constituted by internal relations 

between individuals that form part of it, and by the external relations that it has in as 

much as it is expressed in a ‘We’. We have a ‘relational social subject’ when this We 

is configured as a relation (We-relation)”4. 

 
1 - Pierpaolo Donati : Relational Sociology A new paradigm for the social sciences, op, cit,  pp.120-124 
2 - Donati Pierpaolo:. Manifesto for a Critical Realist Relational Sociology, “Inter- national Review of 
Sociology”, vol. 25(1), 2015, pp. 86–109. 
3 - Donati Pierpaolo: The ‘Relational Subject’ According to a Critical Realist Relational Sociology, in   Journal 
of Critical Realism,  August 2016,  pp. 1-26 
4 - ibid 
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Fourth, following Margaret Archer’s social theory we cannot have a real relational 

sociology unless we see the social relation as an emergent effect of a process of social 

morphogenesis1, social morphogenesis is “a term that comes from the Greek, literally 

means a change in form or shape. Although its original usage was in biology, 

morphogenesis was picked up as a term for social change by social systems theorists, 

who at that time thought biological models might also be appropriate to society2”. It is 

a form of surplus of society with respect to itself. In order to understand this 

phenomenon, it is necessary to invoke Margaret Archer who “gave the term new 

currency in social theory by using morphogenesis to identify a realist approach to the 

structure agency problem as distinct from the then more prominent approach of 

Giddensian structuration theory. As Archer conceptualized it, morphogenesis depicts 

a dialectical relation between structure and agency that, in contradistinction to 

structuration theory, does not conflate the two. So conceptualized, morphogenesis also 

departs from social systems theory, which generally represents a variety of social 

holism that leaves individual agents entirely out of account3.” And because this 

morphogenetic surplus is the product of emergent relational effects, the morphogenetic 

approach tries to detect and analyse every order of emergent properties that condition 

social action and outcomes at different levels of social reality whenever emergence 

can be observed. 

Fifth, we have to go beyond Parsons’s functionalist model, which means that 

“relational sociology” is a reformulation of the four-patterned AGIL (Adaptation; Goal 

attainment; Integration; Latency or Latent pattern maintenance) scheme in Talcott 

Parsons’ social theory. For Donati, AGIL is not just an analytical tool to detect social 

actions or facts, it is the “molecule” of the social itself, it transfers the socio-ontological 

questions from the individual being to the “relations”. The relation is thus both 

“structure” and “event”: the first locution is defined by religo and refero, that are, 

 
1 - For more details see: Margaret S. Archer: Social Morphogenesis and the Prospects of Morphogenic Society, 
in in Social Morphogenesis, Editor Margaret S. Archer, Springer, 2013, pp.1-22 
2 - Douglas V. Porpora: Morphogenesis and Social Change, in Social Morphogenesis, Editor Margaret S. 
Archer, Springer, 2013, pp.25-37 
3 - ibid 
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respectively, the A-I and G-L axis in the AGIL scheme; the second one is defined by 

the morphogenetic dimension of social facts1.  

 Donati’s conceptualization of society 

Now, what Donati’s calls ‘society’, on the basis of his critical realism approach, is 

not a more or less orderly, more or less conflictual collection of agents/actors (whether 

individual or collective) that share an arena of actions and interact with their mutual 

expectations over time2. The basic idea here is that society is not a space containing 

relations, or an arena where relations are played. It is rather the very tissue of relations. 

Relations are the very stuff of what we call ‘the social’3. Sociology then has to examine 

and determine sociological categories in terms of social morphogenesis. Relations are 

effects of actors’ agency, but at the same time they constitute the irremovable fabric of 

their experiences, and real objects of references to the world and other actors. 

Situations represent the arena of morphogenesis, real “clusters” of relations, without 

which the autonomy of individuals would be enclosed in solipsistic delusional self-

references4.  

For Donati society is made by individuals but is not made of individuals. Certainly, 

only individuals can activate it, but society is another thing with respect to what 

individuals are and carry in society. Society belongs to an order of reality that is 

relational, which is to say, the reality of concrete social relations. In other words, society 

can be viewed as created in groups of actors sharing areas of activities, entering 

interactions, and similarly defining events5, it is that order of reality that consists in the 

configuration that agents/ actors give to their relations when they recognize themselves 

 
1 - Davide Ruggieri: Georg Simmel and the “Relational Turn”. Contributions to the foundation of the 
Lebenssoziologie since Simmel, Simel studies, Volume 21, numéro 1, 2017, pp.1-30 
2 - Pierpaolo Donati: Manifesto for a critical realist relational sociology, International Review of Sociology, 
2015, pp. 1-26 
3 - Donati Pierpaolo: “Differently from other approaches named relational as well, this theory assigns to the 
social relation neither an ideational nor a materialistic character, nor a mixing of ideal and material elements, 
and does not reduce it to a pure exchange or transaction. “ in “The ‘Relational Subject’ According to a Critical 
Realist Relational Sociology, in   Journal of Critical Realism,  August 2016,  pp. 1-26 
4 - Aleksander Manterys: Relational sociology paradigms, A New Paradigm in the Social Sciences.’ in “Stan 
Rzeczy” [State of Affairs], Warsaw, 12, op,cit, pp.82-90 
5 - ibid 



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)480( 

in their belonging to a ‘ We ’ (the We-relation) that delimits (defines the boundaries of) 

a certain social sphere that has ‘ super-functional ’ qualities and properties1. 

5-2-5- Tony Lawson ‘s social ontology 

Tony Lawson in his impressive and splendid work: “The nature of social reality”, 

asks right from the beginning: why social ontology is relevant, important and 

inescapable to social research?2 The project of the book is not simplistic: If the social 

world is real, if there are out their entities that we call social realities, what are then 

their mode of existence? How could we identify Their features? What are some of the 

mechanisms and causal powers that constitute the workings of these social entities? 

How to elaborate objective conceptualisations about these entities?3. 

Although it is not easy to grasp every dimension of Tony Lawson’s sociological 

project, it is fortunately possible to expose the main tenets of the ontological part of 

this project, even if it is clear that philosophical issue is not the only concern of the 

book, Not just on the theoretical level but when we intend to do social interventions as 

well: 

 “My motivation in writing the book is far from that of elaborating an account that is 

without relevance to, or  has no bearing upon, projects of social intervention. On the 

contrary, I take the view that social ontology and its results are especially vital to such 

concerns and shall be suggesting that if practically oriented projects are to  be 

successful, they more or less require an explicit attention to social ontology and its 

results”4. 

Cleary what is expressed here is related to the idea that the kind of ontology the 

reader will encounter in the text has nothing to do with the speculations or purely 

metaphysical issues.  

 
1 - Pierpaolo Donati: Manifesto for a critical realist relational sociology, International Review of Sociology, 
2015, pp. 1-26 
2 - Tony Lawson : The nature of social reality : Issues in social ontology, Routledge,2019 
3 -  Tony Lawson: "Ontology and the study of social reality: emergence, organisation, community, power, 
social relations, corporations, artefacts and money," Cambridge Journal of Economics, Oxford University 
Press, vol. 36(2), 2012, pp. 345-385. 
4 - Tony Lawson : The nature of social reality : Issues in social ontology, Routledge,2019, introductin 
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 Social ontology and social reality in Lawson’s project  

The analysis of Tony’s work will focus on his theorisation of the basic nature and 

structure of social world, as well as his new conceptualisation or reconstruction of the 

main issues that i have discussed before. But some basic definitions are necessary to 

better understand the theory.  

The first notion is: Ontology. To Lawson the term refers to the study of being, and 

it includes at least the following: 1) The study of what is, or what exists, including the 

study of the nature of specific existents; 2) The study of how existents exist1. The 

second is: Social domain, which refers to all “phenomena, existents, properties, etc., 

(if any) whose formation/coming into existence and/or continuing existence necessarily 

depend at least in part upon human beings and their interactions. The predicate ‘social’ 

thus signifies membership of that realm or domain2.” Thus, “Social reality” is already 

there, it is somehow present and given to us in every moment. The social comprises 

all those phenomena whose existence depends necessarily on our existence as 

human being.  

So, the category we called: the social, really exists. There are no doubts about 

that, what its mode of existence? Its “essence”? What is the social per se? What are 

the properties of all the social kind? These are questions of another nature; they belong 

to the realm of social ontology. Social ontology according to Lawson is meant the 

study of the social realm in every aspect and types of social reality. In other words, it 

is meant to re-build and re-conceptualise notions like: institution, social fact, social 

object, money, state, corporation, social structure, groups, organisation, community, 

power, and so. Now what are the basic principles of Lawson’s social ontology? What 

is Lawson’s social reality?  

 Social reality’s mode of being according to Lawson 

As mentioned several times in his works, Lawson makes a methodological 

distinction between socio-philosophical ontology , which is concerned with features 

 
1 - Tony Lawson: A conception of social ontology,  Social Ontology and Modern Economics, Ed by Stephen 
Pratten, op, cit , 2015, pp.19-52 
2 - ibid 
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that hold or operate throughout the social domain − that is, features of social being per 

se, that comprise basic principles according to which social reality is everywhere 

constituted , and socio-scientific ontology which refers to how particular outcomes or 

social existents (money, markets, cities, corporations, technology, gender, 

universities) are formed, based on, or in line with, the more general features elaborated 

within philosophical ontology1.  

On the basis of this distinction Lawson develops a conception of social reality in 

relation with these fundamentals’ features. 

Social reality is structured: “that is, it is irreducible to any one ontological realm, 

such as that of actualised practices. In particular it is constituted in part by social rules”. 

By a social rule Lawson understands “a generalised procedure of action or way of 

doing things”2. 

Social reality is highly interconnected: which mean it is relational, with aspects 

constituted through their relations to other aspects, resulting in emergent totalities. 

Social phenomena are found everywhere to be relationally constituted, what 

characterise this relational aspect is the existence of internal social relations and 

external ones. For Lawson Two objects or aspects are said to be externally related if 

neither is constituted by the relationship in which it stands to the other3. 

Social reality is ontologically intrinsically dynamic: Social life is inherently 

processual, it is always in a state of permanent process of social transformation, these 

social dynamics are manifested in all social structures being reproduced or 

transformed through human. Social reality then everywhere is subject to a 

transformative process activated repeatedly through the sum total of our individual. On 

the basis of that, social structures for example exist as processes of reproduction and 

transformation. This is their mode of being. Here there is no aspects that are fixed 

and out of time, there is no ontological prioritisation of continuity over change, the same 

 
1 - Tony Lawson: A conception of social ontology,  Social Ontology and Modern Economics, Ed by Stephen 
Pratten, op, cit , 2015, pp.19-52 
2 - Tony Lawson: What is an institution, Social Ontology and Modern Economics, Ed by Stephen Pratten 
2015, pp.553-577 
3 - ibid 
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social logic determines continuity and change, somehow, they are the same thing the 

same thing1.  

Social reality is an Emergent totality: A final fundamental category of the 

ontological conception I am laying out is that of emergence. Reality can be said 

to be emergent, or as possessing emergent powers, if there is a sense in which it: 1 - 

has arisen out of a lower stratum, being formed by principles operative at the lower 

level; and 2- remains dependent on the lower stratum for its existence; 3 - contains 

causal powers of its own which are both irreducible to those operating at the lower 

level and (perhaps) capable of acting back on the lower level2.  

 The Non-social world as a part of the social world or when the social 

 is not necessarily human. 

Tony Lawson asserts that inanimate objects can also acquire social existence, 

Many objects in specific contexts, when they are positioned within a social system take 

on the identity of cash, passports or identity cards, deeds of ownership, wedding rings, 

etc., But obviously under the community acceptance3.Lawson define “Positions” in 

his theory of social positioning4as such: they are : 1-typically purposive , exist for 

some reason, though this is not the same as they’ve just functional ion ; 2- positions 

are usually named (have designations) and facilitate the formation of social identities 

and may involve associative markers (passports, wedding rings etc.); 3- occupants 

typically have pre-existent characteristics or capacities that enable or fit the position, 

but are also granted additional powers or capacities in virtue of the existence of the 

position5. In the case of inanimate objects when they are socially positioned, the 

capacities or powers associated with their positioning take the form not of rights and 

obligations but of system functions especially. 

 The causality issue: from the logic of emergence to the logic of organisation 

 
1 -ibid 
2 - ibid 
3 - Tony Lawson: A conception of social reality, op,cit, pp.1-29 
4 - Jamie Morgan :Review essay Tony Lawson, economics and the  real-world economics  review, issue no. 91, 
March 2020, pp. 132-145 
5 -  Tony Lawson: op, cit,  pp.31-73 
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The aim of this section is to analyse how Lawson has adressed the question of 

causation in social theory and what was his response to: “The reductionism 

problem” or simply put: what happened exactly when moving from the individual 

dimension to the community dimension social structure, and from the latter to the state 

dimension? What are the essence of these mode of transition? 

The keys to answer this question according to Lawson are to be found in two logics: 

the logic of emergence, concept that we have encounter before, and the logic of 

organisation. Let me elaborate. 

According to Lawson social reality everywhere is characterized by specific 

processes of emergence. In general, “an emergent entity is generally held to be 

composed out of elements which lie at a different (lower) level of reality to itself, but 

which, in a given context, have (perhaps through being modified) become organised 

as components of the emergent (higher level) entity or causal totality. Emergence, 

then, as widely interpreted, is ultimately a compositional term, and one that involves 

components being organised (rather than aggregated)”1.  

More clearly, emergence “is simply a term that expresses the appearance of novelty, 

or something previously absent or unprecedented. [...] So understood the term itself 

indicates nothing about how higher-level entities bearing causal powers have come 

into being. Nor in and of itself does it imply anything about any relationship that might 

hold between the causal powers of the higher level (emergent) entity and those of its 

components2. So, for Lawson, social reality is somehow made up of levels or layers 

of emergent social entities, every emergent totality is a novel social reality, the problem 

here is: what is the cause of the continuity in the process of the permanent “genesis” 

of social realities? Why it seems that this process of transformation or the re-production 

happens smoothly and in continuity? 

In respect to this question, Lawson argue that the logic of emergence is not enough 

to explain the mode of transition from lower level of reality to more higher and 

 
1 - Tony Lawson: Emergence and social causation: Published in John Greco and Ruth Groff (eds.), Powers 
and Capacities in Philosophy, London and New York: Routledge, 2013,pp. 2-3 
2 - Lawson, Tony: Emergence and morphogenesis: Causal reduction and downward causation? Ed:  M. S. 
Archer, Social morphogenesis, Dordrecht: Springer, 2013, pp. 61–85. 
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complicated one, so we need to introduce another category to better seize the essence 

of social causality, the concept here is organisation, and the idea is that in order to 

move from the micro to the macro structure, any emergent level of social reality come 

into existence by the social logic of the organisation of the micro parts in the social 

world. Simply put, the forms that take the organisation of the lower levels become the 

generator of the higher level. 

The idea here is clear, to better understand the relations between micro and macro 

structure in the theory we should set in mind that the central concept of the theory is 

not emergence as claimed by John Searle1. The central concept in the contrary is 

organisation and its consequences. Now in Lawson words: 

 “Why do I not consign the organisation of the elements along with the latter to the 

‘base’? My answer is simply because the organising structure is, and is always, itself 

an emergent. Whether the focus is on the formation of physical liquids or solids, or 

social artefacts [...], the totality emerges along with, and through the emergence of,  its 

organising structure2”. 

In other words, social causality works on the basis of an emergent entity’s organising 

structure: “Specifically, along with the emergence of an entity or whole and its ‘global’ 

powers of efficient causation, emerges the entity’s organising structure. Though the 

entity as a whole and its structure appear on the scene simultaneously, they are not 

identical, the emergent structure clearly being a property of the emergent whole3”, 

which means that new levels or plateaus of social realities emerge through the 

relational organisation of the pre‐existing elements, the cause behind this is that the 

pre‐existing elements become relationally organised in a specific form or forms, and 

thus bring into being novel phenomena. 

Lawson by using the analogy of the organisation process in building a house details 

more his idea: 

 

1 - Yannick Slade‐Caffarel Organisation, Emergence and Cambridge Social Ontology, Journal of Theory 
Social Behavior. 2020; 50:391–408 
2 - Lawson Tony:  Some critical issues in social ontology: Reply to John Searle. Journal for the Theory of 
Social Behaviour, 46.4, 2016e,pp .426–437 
3 - Tony Lawson: Emergence and social causation, in Powers and Capacities in Philosophy, Routledge, 2012  

https://www.taylorfrancis.com/books/powers-capacities-philosophy/10.4324/9780203075609?refId=8db84655-5ea9-466e-ba81-f47c541a88dd
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 “Consider the construction of a house out of such components as bricks, mortar, 

wood, panes of glass, cement, etc. At any stage in the process of construction an 

observer will find not only the part of the building constructed so far, formed out of 

various components, but also the relational organisation of the latter components. And 

this organisation will be essential to the former construction. As the house is 

completed, so is the relational organisation of the house’s components. The two –the 

totality and the organisational structure emerge simultaneously. Both are causal, but 

in different ways. The house has the power to provide safety and shelter, to facilitate 

family or other indoor activities, to be bought and sold, and so on. The arrangement of 

the parts makes the house feasible. The latter is a form of formal causation1. 

One direct result of this social ontological conception is Lawson’s elaboration of a 

precise, logic and real conception of some social categories like: social systems, 

collectivities social groups, money and institution. Lawson on the basis of all the 

different features of social reality considers that because social structures exist as 

processes of reproduction and transformation, this being their mode of existence, a 

social group or collectivity can be understood as consisting in, or depending upon, or 

as a set of people distinguishable by, their current occupancy of a specific set of social 

positions2. Collectivities on the other way exist as an ensemble of networked, internally 

related positions with their associated rules and practices. And because a social 

system is conceived as a structured process of interaction, then “categories” : 

economy, the state, corporations3, trade unions, households, schools and so on, can 

be recognised as depending upon, presupposing or consisting in networked internally 

related position-rule systems associated rules and practices, finally “Institutions are 

particular forms of emergent social phenomena, mostly social systems, or structured 

processes of interaction, that are either intended to be(whether or not they are), or are 

discovered a posteriori to be and are recognised as, relatively enduring”4.  

 
1 - ibid 
2 - Tony Lawson: what is an institution, op,cit, pp.553-572 
3 - Tony Lawson: The Nature of the Firm and the Peculiarities of the Corporation’,. Cambridge Journal of 
Economics, 39(1): (2015), pp.1–32. 
4 - Tony Lawson : What is an institution, op,cit. 
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6- Conclusion 

The last few years have seen a surge of interest in social ontology, in this article I 

attempted to show that, in relation to sociology, this ontological turn is a response to 

some epistemological, methodological, conceptual and practical problems, as well as 

contradictions that arise as sociology faces new challenges. The article suggests that 

social ontology open new avenues and perspectives to address these challenges and 

presents indeed a condition of possibility that is necessary to overcome the crisis of 

sociology. The article, also defends the idea that considers any attempt to avoid 

ontological issues in sociology counterproductive. The reason for that is simple, every 

response to the crisis has failed because whatever were the diagnoses of this 

sociological crisis, sociologists have mistakenly turned their critical sights toward 

methods and methodological issues having in mind theories and methods in physics 

or biology as the best example of a good scientific theory. With the return to social 

ontological investigation, it appears that sociologists have found the right direction. At 

the end, progress of sociology, is not taking place without some kind of return to the 

beginnings of sociology and without raising difficult questions about the nature and 

structure of its objects of study. 

Now, there is no doubt amongst sociologists, social scientists in general, about the 

important role of social ontology in social research, it is even required, before starting 

any research to establish first its ontological premises on every stage of scientific 

inquiry, that is in theory and in practice. The social ontological models and theories 

represented in this article are examples of the “open possibilities” and diverse 

perspectives that social ontology can offer for the benefit of sociological research. 

But there is another side of this ontological turn. Social ontology is in deep a 

liberating exercise. Given that Science is not only “about science”, which means that 

science has often a hidden political aspect, we could say that the “sociology” we are 

dealing with is somehow “an effect of power, a grid of inequality and domination, or, at 

the very least, it is the product of strategic machinations that are driven by motives 

other than discovering the truth”1. The consequences of such situation are: 1- “A 

 
1 - George Steinmetz : politics of methods, op,cit, PP.44-45 
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certain ‘methodological nationalism’, which takes two forms. One is a tendency to 

generalize from one’s own country. The other is the myth of exceptionalism, according 

to which one’s own country is the exception to the general rules of development and 

thus deserving of particular interest”1; 2- when politics is prior than science in 

universities, departments, magazines, and journals sociologists face a condition of 

“violating the liberal self-understanding of science…and this situation could easily 

reflect an epistemological unconscious, that is: some fundamental assumptions which 

adherents of all the variant systems within the epoch unconsciously presuppose2” In 

brief, what does this mean? Simply put, the social ontological project is also a 

decolonial project that can transform what exactly sociology is and what can be, far 

from the western hegemony3, but this is another story.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Donatella Della Porta and Michael Keating: Approaches and Methodologies in the Social Sciences A 
Pluralist Perspective, op,cit, pp. 1-17 
2 - George Steinmetz : op, cit, pp.44-45 
3 - Hwansuk Kim: Decolonization and the Ontological Turn of Sociology, journal of Asian Sociology 
Vol. 48, No. 4 ,December 2019, pp. 443-454  
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Finance Islamique: 

 Quelle place pour une economie de partage ?

 

Abstract: 

The aim of this paper is to highlight the characteristics of sharing economy in Islamic 

finance. In fact, Islamic finance invites us to adopt some regulations which allow the 

creation of an exact and fair division of wealth. Fundamentally, Islamic finance is about 

sharing economy. The Koran and Sunna include a series of economic principals based 

on acts of free solidarity and mutual aid on one hand and on economic solidarity in for 

profit entrepreneurial partnership on the other hand. 

Key words: Islamic finance, Sharing economy, solidarity, aid, sharing, profit 

Résumé: 

La finance islamique est une économie de partage par excellence. En effet, elle 

nous invite à adopter des règles de conduite qui permettent la création et à la 

répartition juste et équitable des richesses. Cette contribution a pour objectif de 

présenter quelques éléments de l’économie de partage en finance islamique, en se 

focalisant sur les prescriptions Coraniques et la Sunna qui préconisent un certain 

nombre de principes économiques, basés sur des actes de solidarité et d’entraide à 

titre gratuit d’une part, et une économie solidaire de partenariat entrepreneurial à but 

lucratif d’autre part. 

Mots- clés : Finance islamique- économie de partage- solidarité – assistance - 

entraide – partage à titre gratuit – partage a but lucratif – entrepreneurial-travail –

financement – investissements. 
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1- Introduction:

L’économie sociale et solidaire a toujours existé dans le monde sous plusieurs 

formes. Toutefois sa conceptualisation académique ainsi que l’intérêt que lui portent 

les pouvoirs publics sont récents. 

En économie islamique les pratiques de solidarité et de partage des richesses ont 

été institutionnalisées très tôt. En effet, la finance islamique relève d’une économie de 

partage par excellence. Elle nous invite à adopter des règles de conduite qui 

permettent la création et à la répartition juste et équitable des richesses ainsi que la 

réduction des inégalités sociales. Ceci étant, les prescriptions Coraniques et la Sunna 

ont préconisé un certain nombre de principes économiques, basés sur des règles 

morales et sociales, qui permettent une conciliation juste et équitable entre intérêt 

individuel et intérêt collectif. Selon la doctrine islamique, les problèmes économiques 

ne sont pas liés à la rareté des ressources mais plutôt à une répartition non équitable. 

Il faut donc opter pour un choix basé sur le principe de coopération et d’entraide, par 

lequel chacun s’unit à tous. 

Notre problématique consiste à s’interroger (à partir des référentiels de la doctrine 

Islamique) sur les mécanismes qui permettent d’asseoir une économie juste et 

équitable. 

Les prescriptions prévues expressément à cet effet par le Coran et le Hadith sont 

assez abondantes et sans équivoques. Elles sont constituées par un système alternant 

la contrainte et le volontariat. 

Dans cette contribution, nous essayerons d’apporter des éléments de réponse à la 

problématique énoncée plus haut en focalisant notre attention sur les actes de 

solidarité et d’entraide à titre gratuit d’une part (A), et une économie solidaire de 

partenariat entrepreneurial à but lucratif d’autre part (B). Ce papier de nature 

exploratoire, s’appuis sur un documentaire triangulé des textes Coranique et de la 

sunna prophétique. 
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2- Le partage sous forme de charité et de solidarité: 

L’islam ne tolère point qu’un individu, qu’il soit de religion musulmane ou autre, 

puisse vivre dans la société sans avoir un revenu minimal lui garantissant la 

satisfaction de ses besoins socio-économiques fondamentaux. Dans cette 

perspective, la religion islamique adopte un certain nombre de mesures, d’ordre 

obligatoire ou volontaire, qui permettent une répartition juste et équitable des richesses 

sur la base du principe de fraternité humaine. 

2-1- Les mesures obligatoires de partage des richesses: 
2-1-1- L’obligation envers une tierce personne de ses proches: 

Les valeurs islamiques octroient à l’institution de la famille une place prépondérante dans 

la société. De ce fait, la doctrine musulmane considère le lien de parenté comme source 

d’obligation particulière. C’est une obligation alimentaire et de solidarité qui pèse sur tous les 

membres du réseau de parenté, permettant ainsi de subvenir aux besoins des proches en 

situation difficile. Dieu dit : « Donne donc au proche parent son dû » (Sourate Ar-Roum, verset 

38) 

Le rite malékite limite le champ d’application de cette obligation aux parents et fils, alors 

que les partisans des autres rites l’étendent jusqu’aux proches lointains et aux gendres.  

2-1-2- La zakat: 

La "zakat" ou aumône légale est le troisième pilier de l’islam. De ce fait les préceptes du droit 

musulman considèrent que l’homme a une procuration divine quant à la répartition des 

richesses. Il oblige les fidèles à partager une partie de leur fortune, une fois atteint le seuil 

imposable, aux ayants droit définis par le verset 60 de sourate Attawba. Dieu dit : « Les œuvres 

de charité sont pour le besogneux, et pour les pauvres et pour ceux qui y travaillent et pour 

ceux dont les cœurs sont à gagner, et pour l'affranchissement des jougs, et pour ceux qui sont 

lourdement endettés, et pour la cause de Dieu, et pour le voyageur en détresse » 

L’aumône légale est un droit accordé au profit des ayants droit sur les biens des riches, en 

vertu des règles de la solidarité et de la fraternité. C’est une ressource importante de la finance 

islamique destinée aux prestations sociales. Autrement dit la zakat est une institution de 

sécurité sociale, garantissant le seuil d’aisance (الكفاية  des individus incapables de (حد 

travailler et de leurs familles. Une mauvaise distribution ou le non recouvrement de cette 
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ressource conduira nécessairement à des déséquilibres socio-économiques graves, comme 

c’est le cas aujourd’hui. 

Quant à l’estimation de sa valeur, la majorité des jurisconsultes musulmans affirment que 

les bénéficiaires de la zakat doivent recevoir de quoi subvenir à leur besoins fondamentaux 

pendant une année. 

2-1-3- Le devoir d’assistance et de protection des faibles: 

La religion musulmane considère l’assistance et la protection des faibles comme une 

obligation religieuse à laquelle sont soumis tous les musulmans. Les textes du Coran et la 

tradition du prophète ont parfois un caractère incitatif encourageant la bienfaisance. Parfois 

les textes sont formulés sous forme d’ordre clair. Le coran stipule : « Ô croyants ! Dépensez de 

ce que Nous vous avons attribué, avant l’avènement du jour où il n’y aura ni achat ni vente ni 

amitié ni intercession ». Al baqara verset 255. 

De même, le prophète dit « Délivrez les prisonniers, donnez à manger à l’affamé et soutenez 

les malades ». 

Il faut noter aussi que cette obligation d’assistance ne s’applique pas qu’aux seuls 

musulmans en situation de détresse. Les textes coraniques ou prophétiques n’excluent pas les 

non-musulmans de l’aide humanitaire. Ce principe, énoncé dans les textes, s’est souvent 

concrétisé dans les faits. Ainsi, durant les premières années de l’hégire, une famine a conduit 

le Prophète à organiser un convoi humanitaire destiné aux habitants de la tribu de Modar, 

(lesquels)qui , à cette époque, n’étaient pas encore convertis à l’islam.  

La "kaffara" (l’expiation) et la "fidya " (la compensation): 

Sont des aides alimentaires ou des sommes d’argent versés aux démunis et nécessiteux 

pour se faire pardonner la transgression volontaire de certains interdits, ou en cas de 

manquement involontaire d’accomplir une pratique religieuse. 

2-1-4- Le droit de succession : 

Les richesses en islam doivent être partagées et non monopolisées de façon qu’elles ne se 

concentrent pas entre les mains d’une minorité.  (afin que cela ne circule pas parmi les seuls 

riches d’entre vous. Sourate al hachr, verset 7). L’héritage constitue une source de 

redistribution et de partage de richesse parmi d’autres. 
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 Ce régime garanti à chacun la part qui lui est due, en tenant compte des droits et obligations 

de chaque membre de la famille et des besoins matériels des héritiers. 

2-2- Les actes de charité volontaires  
2-2-1- La "sadaka" ou aumône volontaire (dons et présents) :  

A l’instar de la "zakat", l’aumône volontaire est une source financière qui vise à favoriser et 

consolider le lien de solidarité et de fraternité, et à réduire les disparités économiques au sein 

de la communauté. Le don est un acte unilatéral volontaire de solidarité, mais très encouragé 

par le coran et la sunna. Ainsi Les versets 5 à 9 de la sourate 76 du Coran décrivent les 

jouissances que connaissent au paradis ceux qui «offrent la nourriture pour l’amour de Dieu 

au pauvre, à l’orphelin et au prisonnier… ». 

2-2-2-  Le "waqf " ou  "habous " 

Le waqf ou habous est un acte juridique unilatéral à titre gratuit, par lequel un propriétaire 

(le constituant ou le donateur) immobilise un bien au profit d’un bénéficiaire afin de l’exploiter 

ou de recevoir les revenus générés. Le bénéficiaire peut être une personne physique, une 

personne morale, un membre de la famille ou une personne quelconque, ou même un animal. 

C’est un acte religieux à but purement social, assurant un revenu durable aux profits des 

nécessiteux.  

2-2-3-  Le testament ou legs 

Les donations ou legs constituent une autre source de richesse, et sont soumises à des 

conditions portant à la fois sur les bénéficiaires et sur la portion de la donation. Ainsi un legs 

ne doit pas dépasser le tiers de la fortune du défunt, et ne doit pas être attribué à un héritier 

sauf accords des autres héritiers. 

Il faut noter que ces actions même si en principe elles ont un caractère volontaire, leurs 

statuts légaux peuvent changer du volontariat à l’obligation (wajib), ou même jusqu’au l’illicite 

(haram) ; et cela en fonction des personnes et des circonstances.  

3- Le partage entrepreneurial comme source de financement des 
investissements: 

Si l’islam encourage les actes de charités et le partage à titre gratuit de la richesse comme 

éléments non négligeable du maintien du pouvoir d’achat, le travail reste le facteur primordial 
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de développement économique et social. En effet le problème de la pauvreté est lié à la 

croissance, et il est difficile d’envisager une redistribution s’il n’y a pas création de richesse. En 

effet la doctrine de l’économie islamique est basée principalement sur le travail, c’est le 

meilleur moyen d’accès à la richesse et de lutte contre la pauvreté et la précarité. C’est ainsi 

que personne n’a le droit de mendier tant qu’elle est capable de gagner sa vie. 

Le Prophète dit que: «La demande d’aide ne peut être licite que pour trois personnes :  

A savoir celui qui, dans un but conciliatoire s’engage de payer une rançon 

Celui qui subit un ravage quant à ses biens. 

Enfin celui qui est frappé par une indigence».  

3-1- Le travail comme source de création de richesses constitue la 
base de l’économie du partage en finance islamique 

La satisfaction des besoins de l’homme doit être le fruit de son propre travail. Et l’individu 

ne doit accepter un don charitable que s’il se trouve devant une réelle incapacité à subvenir à 

ses besoins. 

A ce titre, les injonctions coraniques et les récits prophétiques sont abondants et variés. 

Dieu dit : « Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre de même que son messager et les 

croyants » 

Le hadith du prophète rapporté par Abu Hourayra stipule : « sans doute vous feriez mieux 

de recueillir un faisceau de bois et de le transporter sur le dos et gagner ainsi votre vie, plutôt 

que de demander à quelqu’un qui peut vous donnez ou non ».  

Aussi le hadith qui stipule que : « Le meilleur gain est celui qui provient du travail que 

l’homme effectue avec ses mains, et une opération de vente bien menée » 

Cependant le travail comme moyen de production de biens et de services nécessite la 

combinaison avec d’autres facteurs économiques; à savoir le capital et la terre. En effet, les 

fonds propres ne peuvent constituer la seule source de financement des investissements. D’où 

la nécessité de chercher des modes de financement dans un cadre de partenariat.  

3-2- le financement participatif et associatif : 
Pour se développer, les entreprises n’ont pas seulement besoin d’un financeur, mais d’un 

partenaire qui conseille, accompagne et prend une partie du risque. Face à une telle situation, 
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le financement participatif se positionne aujourd’hui comme alternatif pour le financement 

des projets. Dans cette perspective, la finance islamique adopte plusieurs formes de contrats 

de sociétés qui respectent le principe de partage des risques et des profits. 

3-2-1- Lamoucharaka 

La moucharaka est une forme d’entraide et de solidarité instaurée par le Coran « Entraidez-

vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans 

le péché et la transgression ». Elle consiste en la mise en commun des capitaux par deux parties 

au moins en vue d’investir dans un ou plusieurs domaines. C’est un outil de financement et de 

coopération où chaque associé a le droit de participer à la gestion de l’affaire, reçoit les 

bénéfices et supporte les pertes selon les proportions de son capital investi. La moucharaka est 

le moyen le plus important quant au financement des grands projets. 

3-2-2- La moudaraba  

La moudaraba appelée aussi moukarada est une forme de partenariat entre le travail d’une 

part et le capital d’autre part. Ce dernier reste toujours la propriété du capitaliste, tandis que le 

profit est partagé entre le travailleur et le bailleur de fond selon des proportions agrées 

d’avance. En cas de perte, et en application du principe de partage des risques, la dégression 

du montant de l’investissement est à la charge du capitaliste, quant au moudareb (le 

travailleur) sa perte sera traduite par le manque à gagner et ses efforts investis sans 

contrepartie. En plus, que sa crédibilité risque de diminuer dans le monde des affaires.  

3-2-3- Partenariat agricole :  

Elle est composée de trois types de contrats qui s’articulent essentiellement sur 

l’exploitation des terres agricoles. En effet la mougharassa, la moussakate, et la mouzaraa sont 

des formes d’associations entre le capital terre agricole et le travail fourni par une tierce 

personne. 

L’usage de tel ou tel contrat est conditionné par la nature du produit cultivé. Dans le cas des 

cultures céréalières, on utilise le contrat de la"mouzaraâ", car le mot arabe "zarâ" signifie semer 

grains ou semences. En revanche, si les produits cultivables nécessitent des efforts permanents 

d'irrigation, on fait appel au contrat de la "moussakat", car le mot arabe "saki" veut dire 

irrigation. Dans le cas de l'arboriculture, on utilise le contrat de la "mougharassa", car le terme 

"gharss" veut dire en arabe plantation. 
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Ces trois types d’activité présentent une certaine analogie avec la moukarada . En effet, ils 

sont tous des contrats d’investissements et de partenariat entre le capital, au sens large du 

terme, d’une part et le travail d’autre part. 

3-3-  La vente à terme : 
La vente à terme, au sens large du terme, est toute transaction dans laquelle la livraison de 

l’objet du contrat ou le paiement du prix a droit à un délai. C’est un outil de financement à titre 

gratuit au profit du producteur et du consommateur.  

 La vente à terme est composée de deux types de contrat : la vente avec règlement différé et 

la vente à livraison différée.  

3-3-1- La vente avec règlement différé : 

La vente à crédit est une facilité d’achat accordée par le vendeur à l’acquéreur. Selon 

l’éthique et la morale islamique. C’est une forme d’entraide dans le cadre du devoir 

d’assistance aux personnes en situations difficiles.  

Le noble coran stipule dans le verset 280 de sourate al baquara : « Si il est en difficulté 

accordez lui un délai jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance». Et selon le hadith rapporté par 

Houdayfa, qu’Allah a donné à un individu accès au paradis uniquement parce qu’il accordait 

des délais dans ses transactions commerciales et des remises aux pauvres de ses dettes. 

3-3-2- La vente avec livraison différée 

Baie Assalam est un contrat de vente avec livraison différée, autrement dit c’est une 

opération où le paiement se fait au comptant tandis que la livraison de la marchandise 

s’effectue à une date ultérieur. En principe la finance islamique prohibe la vente d’un produit 

non encore existant. Mais pour des raisons de financement de la production agricole, des 

exceptions ont été accordées lorsque certaines conditions sont remplies. 

3-4- Le prêt : 
La morale et l’éthique de la finance islamique n’envisagent le prêt que dans le cadre de 

solidarité et d’entraide. Autrement dit un prêt ne doit jamais prendre l’aspect d’une activité 

spéculative et lucrative. Les percepts du coran interdisent formellement toute forme de 

rémunération des dépôts d’argent ou prêt à intérêt : « Dieu a légitimé le commerce et a interdit 
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l’usure ». D’ailleurs la tradition prophétique assimile le prêt sans récompense à une sadaka 

(aumône) et même mieux recomposé par Dieu. 

En droit islamique des affaires le partenariat entrepreneurial est vivement recommandé à 

condition de respecter le principe de partage des profits et des pertes, selon la règle financière 

édictée par le prophète qui stipule que : « Le droit au profit pour une partie prenante dépend 

des risques et des responsabilités qu’elle assume ». Et que la part de profit revenant à chaque 

cocontractant, doit être un pourcentage du résultat et non un forfait, et qu’elle doit être 

également fixée dès le départ. 

4- Conclusion 

Le système financier islamique prend soin de ceux qui ne peuvent pas être pris en charge 

par le marché, ou encore ceux qui n’ont pas accès aux moyens financiers suffisants leur 

permettant d’exploiter les possibilités économiques autours d’eux. C’est ainsi que le droit 

musulman des affaires1, introduit de l’extra économique dans les comportements purement 

économiques. De même l’inclusion de l’éthique et des valeurs chères à l’islam comme 

l’honnêteté, la justice, la sincérité, la fraternité, l’entraide, le partenariat, la solidarité et le 

partage sont susceptibles d’améliorer le bien- être de l’homme, ce qui suppose une 

amélioration des conditions de vie de celui-ci.  C’est le sens globale du concept d’ " Al jihad 

"dont la signification de ses composantes est l’effort personnel et collectif que les musulmans 

doivent accomplir constamment pour respecter l’éthique et la morale, être solidaire, participer 

au développement social, économique et culturel, et défendre le territoire et les intérêts 

communs de la oumma.  

 

 

 

 

 

 
1 - Le droit musulman des affaires traite à la fois  les règles afférentes aux droits de propriété, au travail et à la 
production, à l’allocation des ressources, à la consommation, au fonctionnement des marchés, à la 
distribution du revenu et de la richesse, et au rôle de l’argent. 
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Reasons Underpinning the Culture of Takfeer

from an Educational Perspective: 

A Field Study

 

Abstract: 

Takfeer, which is the propensity to condemn people outside the self-defined group 

as infidels, is an aspect of extremism that has become increasingly apparent in the 

Muslim World. Takfeer gradually infiltrates the fabric of a society and becomes an 

integral part of its general attributes. Consequently, bringing cultural balance and 

reform is even more challenging for local institutions and governments. As a 

phenomenon, takfeer does not develop in a vacuum. Rather, it has emerged in various 

times and places as a result of religious wars and conflicts. This paper is a field study 

that investigates the ideology, background, and reasons underpinning the culture of 

takfeer. The paper also highlights the role of educational institutions in limiting the 

dangers of such dogmatic beliefs. 

Dr. Mohammad Sh. 
Alkhateeb
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1- Introduction:

For the past few decades, various concepts have been used to describe fanatics

and extremists. Used in different cultures, these concepts have become common in 

political, social, and cultural arenas. They include extremism, excessive abidance by a 

set of principles, fundamentalism, terrorism, takfeer,1 and recreants or Alkhwarij as 

called amongst Muslims. These concepts also recall certain historical circumstances 

and were common before they came to the Muslim world. Extremism, a type of 

fundamentalism that denotes excessiveness, immoderation and rejection of the middle 

way, the literal interpretation of the holy text, and adherence to a set of common values 

and principles, has many historical examples. 

Takfeer, which is the propensity to condemn people outside the self-defined group 

as infidels, is an aspect of extremism that has recently become evident in the Muslim 

World. 

Despite the numerous educational and supervisory efforts that local institutions and 

governments have made to prevent and/or remediate the consequences of extremism 

and takfeer, a substantial percentage of fanatics revert to their takfeer behavior (Falah, 

2010). 

Takfeer has been a social phenomenon with serious consequences at all levels. 

Contemporary takfeer is only an extension of takfeer chains throughout history. 

Although not a recent phenomenon, takfeer has evolved substantially in the last few 

years (Alsamra’ee, 2007). 

As a phenomenon, takfeer does not emerge from a vacuum. Rather, it has surfaced 

in various times and places as a result of religious wars and conflicts. It takes different 

shapes and forms, including the following: 

When religious factions grow in numbers and each gains supporters against the 

other despite stemming from the same origin 

When a defined group monopolizes religion 

1 Takfeer is a religious expression that has no equivalent in English; it means condemning others as infidels. 
Takfeer adherents believe they are empowered to classify others as infidels because such individuals (infidels) 
do not share their strict interpretations and applications of the holy text. 
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When those speaking on behalf of religion are presented as a separate group from 

the rest of the society, enjoying certain privileges and undeserved jurisdictions 

When adherents of the same religion are classified differently in the same society 

When religion is employed to serve personal interests 

When people compartmentalize their religion, or shield it in public, and isolate it from 

daily life 

When religion is not employed for the purpose of advancing people's lives culturally, 

economically, politically, and scientifically. 

When religious leaders are detained and subjected to maltreatment by unqualified 

guardians, and  

When religion is represented by slogans, rituals, and formalities at the expense of 

its substance and principles 

Such an environment is a breeding ground that gives birth to takfeer, which 

gradually infiltrates the fabric of the society until it becomes an integral part of its 

general attributes. Subsequently, bringing cultural balance and reform becomes 

extremely difficult, if not impossible, and rectifying such a situation may take 

considerable time. 

2- Research Questions

Facts, formal reports, research, and studies indicate that takfeer turmoil has been

the cause of serious social problems manifested in the assault on religious scholars, 

disobedience, violation of laws and adoption of self-directed violence while attacking 

innocent citizens, terrifying others, promoting confusion amongst people, provoking 

enemies, inciting hostility, dispersing efforts, and laying waste to property and money. 

In such circumstances, unsanctioned education plays a salient role in enforcing takfeer 

culture. In this regard, schools, informal education, and child-rearing methods are 

seemingly related to the takfeer phenomenon (Fahmy, 1995). 

Some believe that protecting the society from such aberrant phenomena as takfeer 

is the responsibility of educational institutions (Alyoussef, 2004). Abdelati argues that 

the widespread phenomenon of takfeer is caused by jurisprudence decrees pertaining 
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to the ethics of disagreement that are introduced to youth at schools and other informal 

educational institutes (Alshabili, 2004). 

Alfadil contends that many of the media shows and forums in the Muslim world have 

negatively influenced the minds of youths (Alqarni, 2004). Others suggest that a causal 

relationship between overprotected youth and uncensored exposure to media makes 

them prone to both diverted thoughts (e.g., mind invasion, terrorism) and takfeer 

(Alkhateebet. al., 2003). 

Although educational factors might not be the direct cause of the prevalence of 

takfeer, some researchers believe that the advent of alienation among youths is 

caused by the limitations and negative aspects of curricula and schooling systems 

combined with a lack of good teaching in the religion to foster ethics, values, and order 

(Hanoon and Albitar, 2008). Alfudla believes that civil sector administrations can play 

an important role in raising awareness with the goal of achieving security in society 

and eliminating fear and insecurity caused by such elements as extremism, violence, 

terrorism, and takfeer (Alfudla, 2003). However, Alkhashmi believes that the family is 

the chief body responsible for protecting children from religious terrorism related to 

takfeer (Alkhashmi, 2009). 

Research questions can be summarized by identifying a number of educational 

elements that trigger takfeer, as identified by experts and specialists. 

3- Objectives

The researcher aims to achieve the following objectives:

Establish a frame of reference for educational reasons associated with the takfeer

phenomenon 

Investigate some of the education-related factors leading to takfeer 

Propose an educational treatment for the causes of takfeer 

4- Theoretical Framework

The deterioration and degradation of education during and after school, along with

the spread in class consciousness among the different layers of the society, have made 
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young people vulnerable. Thus, young people have started to adopt such beliefs as 

takfeer as their own because these beliefs appear to offer the easiest path. 

In fact, in an unseen contemporary revolt among youths, they rejected almost every 

aspect of daily life, particularly the blind imitation of certain behaviors promoted by the 

media and other outlets. In addition, they have thought about adopting various hostile 

means; adherents are even ready to sacrifice their lives to achieve limited personal 

gains at the expense of innocents (Aba Alkhail, 2007).    

Albahnasawi (2006) indicated that the phenomenon of extremism took different 

shapes from one region to another. In the Gulf States, extremism focused on deeming 

the following acts as haram (religiously forbidden): singing, watching television, 

working in the field of law, supporting liberty of thought, and expressing religious 

diversity. This form of extremism also includes forcing Muslims to follow one opinion 

on who should be the ruler, forbidding work through parliament, barring women from 

working in the public domain, condemning other religious schools and beliefs, and 

considering adherents of Sufism as disbelievers. Such extremism considers 

contemporary Islamic society to be ignorant and forbids patriotism, nationalism, and/or 

saluting the flag. 

Furthermore, extremism often defames and slanders scholars and accuses them of 

religious peculiarity, deviancy, and eccentricity. It incites adherents to abandon people 

with different opinions and forbids befriending them, and Muslims who do not pray (out 

of laziness) are labeled as disbelievers and forced to separate from their wives and get 

divorced. In addition, this extremism forces Sufis to divorce their wives and considers 

their innovative acts in religious matters to be derogatory and defamatory of genuine 

beliefs. It uses force to change what is viewed as unacceptable and legitimizes harming 

the society and stealing its financial assets as long as that society is identified (in the 

extremist view) as deviating from the real teachings of Islam. Muslims are forbidden 

from praying behind an Imam who has different views than their extremist ones. These 

extremists claim that the era of peace with non-believers has ended, and thus, their 

financial assets can be legitimately acquired and their rights should be denied. Even 

Muslims who are not practicing their religion are considered disbelievers. 
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In other countries, extremism took different forms, such as putting brains ahead of 

revelation, criticizing the Quran, and claiming that religious text is human. It uses media 

and other communication forms to weaken faith, family, and parental authority, thus 

instigating rebellion among youth against social principles, turning a blind eye to, or 

even allowing, indecency and/or obscenity. It is characterized by the creation of laws 

that contradict religion and cites the sovereignty of the nation as justification for their 

enactment. 

Extremism and takfeer are attributed to a lack of understanding of Sharia 

regulations, through which the views of scholars and scientists are dismissed and 

religious decrees (Fatwa) are issued. Leftist extremism is caused by the separation 

between religion and the affairs of worldly life, ignorance, silence, and the decline of 

religious institutions (Albahnasawi, 2006).  

5- Aspects of Takfeer (Based on Extremism)

Takfeer is based on emotions rather than sense. As a result, its reactions contradict

reason and logic that is based on religious ethics, values, and norms. Takfeer is loaded 

with fallacy and manipulation, with no distinction made between right and wrong, and 

deviates from the majority opinion (Alkhateeb, 2007). 

The phenomenon of takfeer varies depending on time, place, and subject matter. A 

takfeer adherent is typically a futile person with an extreme sense of egoistical 

superiority. He/she also looks down on others and does not think positively of them 

until they prove that they belong to his/her camp. The Takfiri venerates earlier 

generations. The takfeer mode of thought is dominated by this reverence for the past, 

in combination with ignorance and narcissism. 

Takfeer adopters suffocate other viewpoints and may falsely claim or judge those 

with different views, asserting that they do not belong to the religion, defaming them, 

slandering them, and calling them names. This behavior particularly occurs when they 

fail to distinguish between concepts and biased behaviors. 

Takfeer adopters have a flawed understanding of certain concepts, such as the 

difference between the right and the extreme right. They adopt the views of their imams 
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and do their utmost to acknowledge such views and affirm their loyalty to those who 

made them, even if they are wrong. 

Despite some similarities in their views, takfeer adopters have disharmonious 

relationships. They often misunderstand adhering to the truth and hold fast to earlier 

views, even when identifying the mistake and admitting it should allow them to abandon 

those views (Alsharif, 2001) 

One of the most important reasons for the religious failures of the AODG adopters 

can be found in their distorted way of thinking, which is manifested in the adoption of 

trivial and incomplete philosophy, over-glorification of human beings, mental 

weakness, blind imitation, and self-conceitedness. Therefore, they appear to be 

unaware and somnolescent due to their full or partial submission to emotional 

reactions, lack of trust, and suspicion of others. They do not give others the benefit of 

the doubt even when those others try to support their views. When sufficiently strong, 

envy can occasionally lead these individuals astray and can be one of main factors 

behind takfeer (Alkhateeb, 2006) 

Experts believe that some of the main reasons leading to extremism include 

premature bias, enthusiastic propaganda, the views and statements of famous and 

powerful people, and false referendums. Preempting the issuance of supporting 

Fatwas; exploiting occasions, crisis, religion, and religious emotions; using the names 

of famous personalities; holding press conferences, forums, and fake occasions; 

overwhelming people with daily living problems and distracting them with various 

activities and entertainment; and suppressing freedom of expression are also identified 

as factors. Extremism may also be fueled by scapegoat policies, preventive strike 

policies, riding the wave, the carrot-and-stick approach, Othman’s shirt, repetition, and 

media cover-ups. Extremism is also fostered by concealing the source, calling or 

avoiding attention, reversing facts or telling half-truths, spotlighting, eliminating 

thinking, charging emotions, and spreading rumors (Alsharawi, 1991). 

Contemporary life problems, such as poverty, unemployment, work stress, marriage 

problems, and demographic factors (e.g., family education, children’s upbringing, and 

damage to the personalities of youth and children through belittling their feelings, 

views, and opinions) all cause skewed social relations. Spare time, social hypocrisy 
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and contradictions, frustration, despair, anxiety, and depression all lead to mental 

imbalances, which pave the way to the emergence of takfeer thinking (Arnoth, 1992). 

6- Takfeer Background

Many educational factors underpin takfeer problems. Educational factors are likely

the most responsible factors for the growing phenomenon of takfeer. The parents’ low 

educational background can also lead their children to drift away and fall into the 

takfeer trap. Family living style either liberal or conservative) can also be a reason for 

takfeer. In addition, other family-related causes include the modern family method of 

raising children, the lack of interest in observing religious values prevalent in the family, 

the type of clothes that girls and boys are wearing, and the degree to which the family 

is open to the world. Moreover, discrimination between sons and daughters, parental 

lying, and relationships between relatives, friends, and neighbors are also factors. 

The existence of such circumstances in family life sometimes leads some family 

members to feel isolated or mocked, resulting in a desire to harm a family member or 

leading them to favor friends over family members, oppose and belittle the views of 

family members, and rebel against one or both parents. 

Thus, experts believe it essential for the family to play a number of important roles 

to shield its members from extremism. The most important roles are enhancing values 

of love, mercy, harmony, forgiveness, understanding, wisdom, courage, chastity, 

justice, and discipline; abiding by social norms; and uplifting personal characteristics 

(Alrefaei, 1995). 

The family can protect its members from drifting to extremism through advancing 

their personal characteristics, teaching them social roles, achieving standards of social 

discipline and adhering to them, promoting awareness of the terms and rules of 

establishing social ties, enhancing values (i.e., love, mercy, harmony, forgiveness, 

understanding, wisdom, courage, chastity, and justice), teaching family members to 

economize and not to waste, to value and love work and honor earning living, 

establishing justice and equality and respect of other people rights, and modeling good 

examples. All of these factors will enhance language, values, and norms and will 

encourage good behavior (Alkhateeb, 2001) 
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In contrast, the reasons leading to extremism and takfeer include low self-esteem, 

the feeling of being unaccepted by other family members, frustration, lost love, and 

lack of family belonging (Alrefaei, 1995). 

The youth earn their cultural identity through the education system, their social and 

family rearing (where such rearing aims at creating an atmosphere of harmony and 

ability to establish decent personal relationships with others), self-development, social 

discipline, language and traditions, belief, liberation from conformity, and guided 

openness (Alkhateeb and others,1997). 

Communities of friends and companions can also be an important source of shaping 

thoughts and ideas, which can be wrong. As a result, youth can learn many dubious 

and crazy thoughts and behavior. Therefore, youth must be supervised and parents 

must guide and help them select their friends. The nature of peer communities creates 

a sort of pressure for conformity, in which the peer attempts to prove his loyalty, gain 

the approval of his peers, and considers everything they do as positive. Some peers 

can go as far as believing they have no life without their peers, who are viewed as God 

soldiers and agents on the earth. Learning from peers takes precedence over learning 

from parents. Trust in peers by their fellows is very strong and can be powerfully 

defended. Moreover, commands from peers and friends should be executed 

unquestionably. Friends are viewed by their peers as the hope that will carry the banner 

of goodness and reform to their country. The peers who are trusted exploit the trust 

granted to them by others, manipulating or blackmailing them through knowledge of 

some private problem, to control them so that they are merely tools to carry out 

commands (Abdelmoety, 2001). 

In the last few years, communication technology has become one of the most 

effective sources of education. Through those technologies, individuals are introduced 

to highly influential characters whose thoughts and plans they share, following their 

commands and instructions, running activities and operations, attacking opponents, 

and practicing all types of mental and emotional abnormalities (Arabic Center for 

Security Studies and Training, 2008). 

Illegitimate educational sources include groups of different natures: religious groups 

with wrong principles and deviated missions. Activities produced by those groups can 
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lead to considerable grief. Some religious groups promote abnormal ideas and can 

cause unrest among people. Some call for rebellion against authority and the ruler and 

cause turmoil for people and country, and some of those groups enjoy many privileges 

and possibilities, enabling them to easily and more smoothly spread their ideas. 

Appropriate authorities must comprehensively review those groups. 

Numerous studies have examined the effect of the instructional methods in public 

schools, institutes, and universities in shaping the way students think (Ads, 1995; 

Alhor, 2001; Hirshy, 1996; Bear, 2001; Costa and Jarmeston, 2000; Kohn, 2000; 

Holms Group, 1996). Those studies have shown the following causes lead students to 

lose their mental security and confidence in the schooling system: rigid education; 

focus on exams and having many of them; using improper evaluation methods; utilizing 

inaccurate reform policies; ineffective motivation system; lack of skill training; 

adherence to the philosophy of unaltered school myths; the dissemination of views 

opposing knowledge; monopoly of thinking; disregard for mental capital as a civil right; 

lack of social equality and justice in educational services and facilities; declining 

motivation for learning; and lack of management leadership. These factors all 

contribute to continual failure of education. 

Those studies have also shown that education based almost exclusively in teaching 

theory rather than real-life situations can lead to mental deviation in the new 

generation, as reported by educators and parents observing student behavior. In 

addition, sitting for long periods of time on uncomfortable seats can, in turn, negatively 

affect the students' psychological and social mental health and foster laziness and 

mental idleness, particularly if the method of instruction is based on lecturing and lacks 

active classroom participation. These together make students more hostile, trouble 

making, and rebellious (Alkhateeb, 2006). 

A hidden curriculum plays an important role in shaping youth emotions and ways of 

thinking about religion, politics, and culture. For every declared curriculum, a hidden 

curriculum exists that should integrate and achieve their goals. However, observations 

indicate that in the absence of control and follow up, hidden curricula can be misused 

and can disseminate orientations and instructions that contradict the declared 

curricula. Hidden curricula have a certain influence on the learner or the recipient that 
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varies based on the skill and experience of the user (Alkhateeb, 2004; Alssafar, 1992; 

Alzaidi, 2004). 

These studies conform with the conclusions of other studies (Bruzzone, Temori, and 

Massei, 2009; Canadian International Institute of Applied Negotiation, 1999;Cline, 

2006; Krueger, 2003; Moghadamm, 2002; Philip, 2004; and others) concerning 

extremism and its behavior, which worsen when caused by ideological and unusual 

circumstances. 

7- Methodology

The researcher followed a descriptive analysis method based on describing the

phenomenon in question, takfeer, and the educational factors leading to it. The 

following steps were taken: collecting, classifying, and analyzing data in preparation 

for the results and then proposing solutions (Ingle, 1982). 

7-1- Research Population and Sample
The research population consisted of experts in the High Institute of the Ministry of

Interior and the Advising Committee members, who address layers of society proven 

to adhere to takfeer thought. The researcher chose for this purpose a sample of 20 

from both the experts and committee members, who have long-standing experience 

and knowledge of the various aspects concerning takfeer. The sample represented 

more than 50% of the population.  

8- Research Tools

The researcher utilized a variety of resources and official reports in forming the

theoretical framework of takfeer. In addition, reports on interviews with recovered 

takfeer adherents (after they had been rehabilitated to their rational selves and had 

discovered the falsehood of takfeer) were added. The researcher also developed a 

questionnaire composed of a number of categories covering the educational factors 

leading to takfeer. The questionnaire was distributed to the study sample (experts and 

Advising Committee members) to closely analyze those educational factors. 

9- Testing the Tool Validity and Reliability
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For the purpose of validity, the questionnaire was reviewed by a group of five experts 

with long-standing experience. Their remarks, in addition to the remarks of division 

managers related to mental security, were considered to finalize the tool. 

With regard to reliability, the constant alpha Cronbach ratio was found to be .83. The 

researcher utilized a number of statistical methods to the record answers of the 

respondents, including frequencies, percentages, averages, and standard deviations. 

The general numerical average of the study is considered high, exceeding 2.75. 

Table. Categories of the questionnaire, averages, standard deviations 

# Questionnaire 

categories 

Average 

per 

category 

Number 

of 

sentences 

in 

category 

Range of 

standard 

deviation 

for 

sentences 

in 

category 

Range of 

averages 

of 

sentences 

in 

category 

1 Relationship 

between 

education 

environment and 

takfeer 

3.62 10 0.37–1.27 2.65–4 

2 Methods of 

communication 

between teachers 

and students as 

related to takfeer 

3.26 9 0.86–1.23 3.05–3.35 

3 Relationship 

between 

curricula and 

takfeer 

3.35 10 0.83–1.27 2.65–4.1 
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4 Relationship 

between 

religious groups 

and takfeer 

3.75 15 0.75–1.26 3.15–4.15 

5 Relationship 

between peer 

groups and 

takfeer 

3.72 15 0.69–1.15 2.95–4 

6 Relationship 

between child-

rearing style and 

takfeer 

3.25 15 0.70–1.05 2.6–3.7 

10- Summary And Analysis of The Field Study Results

From Table (1) above, the category “religious groups” occupies the highest average 

(3.75) in terms of influencing the takfeer behavior. This category is followed by the 

educational environment, with an average of 3.62, followed by curricula (3.35) in the 

fourth place. The fifth and sixth ranks went, respectively, to the communication 

between teachers and students and the method of raising children in the family: 3.26 

and 3.25. The table illustrates that all averages are either high or relatively high, which 

means that educational factors, through either the formal or informal educational 

system, play an effective role in causing the API behavior.  

Religious groups remain the strongest influence in causing the takfeer behavior due 

to their ideologies, which oppose the mainstream moderation of religious philosophy 

and teaching. Meanwhile, friends and peer groups have a considerable influence in 

attracting members to groups that promote takfeer behavior. Educational environment 

can positively or negatively influence individual behavior. The way is paved for takfeer 

traits whenever the environment is loaded with failure and frustration. 
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The influence of methods of communication between teachers and students, 

curricula, and child-rearing style cannot be underestimated in producing takfeer traits. 

Classroom activities, recreational field trips, and authoritarian family styles can all 

encourage deviant behaviors, including takfeer.   

The field study has shown that approximately 75% of the individuals in the study 

sample believe that a relationship exists between educational climate and the 

phenomenon of takfeer. This study outcome concurs with the conclusions of previous 

studies (e.g., Alhusain, 2004; Alkhateeb, 1995; Abdelati, 2009; Fahmy, 1995; Filip, 

2004).   

Communication between teachers and students who are not particularly observant 

of their religion, especially with respect to the five daily prayers, is primarily passive. 

This inference was also reached in a number of studies, including Alzaydi, 2002; 

Hanoon & Albitar, 2008; Alyoussef, 2004; Alzahrani, 2004; and others. In addition, 

curricula in the Saudi educational system do not include texts that entice students to 

adopt takfeer behavior (Alkhateeb and others, 1983). However, some texts can be 

misunderstood by some and mistakenly thought to encourage takfeer behavior. 

Comparative studies have demonstrated that texts in many countries demonstrated 

the inclusion of stereotypes in some religions. 

Some inferences of the field study concerning the relationship between curricula 

and takfeer conform with the conclusions of prior studies, including Alkhateeb, 2006; 

Alkhateeb, 1999; and Alhossain, 2004. The field study has demonstrated that 

approximately 80% of the study sample believes that IAO adopters have strong loyalty 

toward their groups. They are willing to do whatever their groups ask them to do, 

legitimate or otherwise. This conclusion corresponds with the outcomes of studies by; 

Moghadamm, 2002; Ministry of Waqf and Islamic Affairs, Promulgation, and Guidance, 

2004; Almajali, 2010; and others. 

The field study has also demonstrated that approximately 75% of the people in the 

study believe peer groups and friends were the main reasons beyond takfeer behavior. 

This conclusion coincides with studies by Alsamra’ee, 2007; Falah, 2010; and 

Alshabili, 2004. Regarding the style of child rearing within the family as a reason for 

takfeer behavior, 20-60% of the individuals in the study support this conclusion. This 
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wide range may be attributed to the difficulty of obtaining accurate information on such 

relationships because takfeer adopters do not always speak truthfully about their family 

problems. Rather, they often mislead and tell lies. This conclusion agrees with studies 

by Alkhateeb and Metwali, 2002; Alkhamshi, 2009; Alkhateeb and others, 2003; 

Youssef 1995; and Abdelati, 2009. 

11- Other Findings of the Field Study

The field study has found that most of the people involved with takfeer activities are: 

Young (age 19 to 30) 

At an educational level between high school and the early years of college. 

Unmarried 

From families with little or no education 

From families with low incomes 

From unstable and/or broken families (e.g., divorce problems, second wife, death, 

inheritance) 

From families that are not necessarily conservative. 

Furthermore, it found that: 

The extremist educational environment at school or university breeds takfeer and 

adherents of takfeer 

Preventive methods for the phenomenon of takfeer: 

Publish and broadcast everything related to takfeer along with religious scholars' 

views on them to the public 

Train the young on methods to enhance moderation and eliminate psychological 

and social reasons that feed into or pave the way to takfeer 

Enhance security awareness among the young through various programs led by 

security officials in a comprehensive community partnership and redefine the role of 

security officials and their interactions with individuals and society to secure social unity 

Revise concepts of religious authority and civil authority and achieve integration 

between them toward unity 
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Conduct comprehensive studies on methods for caring about adolescents and youth 

of both sexes and on ways to integrate those methods into a national strategy 

12- Curing the Phenomenon of Takfeer

Conduct a background check on individuals employed by schools and universities 

in any capacity, including leadership positions, overseas scholarships, promotions, and 

job assignments to ensure they are not involved with takfeer 

Impose severe punishment on any attempt to promote takfeer philosophy and 

equate such acts with treason, particularly when they take place in the formal or 

informal educational field 

Continue to support efforts and activities made by male and female experts and 

specialists to offer instant advisory services to extremists who have been involved in 

takfeer activities and diversify methods of advising and orientation 

Monitor and follow up on various events and activities carried out by educational 

institutes (formal and informal). In addition, make efforts to develop all types of 

education, including familiar, media, technological, religious, political, civil, and social 

education 

Review systems and by-laws concerning contacts outside the country. Illegal 

contacts should be deemed violations of civil, security, and religious laws and authority 

and should be appropriately punished 

13- Recommendations

In light of the field study results, the researcher recommends the following: 

Activate the university and school roles in developing awareness, guidance, and 

civil and religious education, thereby encouraging adherence to unity, enhancing 

values of citizenship, filling the spare time of the youth, and maintaining the safety of 

the learning environment 

Enhance efforts on both formal and informal levels to fight poverty among 

marginalized factions of the population, who have been particularly suffering 
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Elevate educational leadership in all dealings and communicative activities, 

adopting legitimate measures in interacting with all individuals in formal educational 

institutes, and punishing negative communications 

Continue to maintain curricula at schools and universities free from blemishes 

feeding into extremism, excessiveness, terrorism, and takfeer while paying attention to 

the hidden curricula in all directions 

Strengthen the relationship between formal and informal educational institutes and 

enhance integration among them in theory and practice through uninterrupted joint 

efforts 

Reconsider religious groups' composition and legitimacy and establish legal rules 

and measures for their safety, the soundness of their goals and directions, and the 

integrity of their staff 

Care for adolescents and youth through new perspectives and provide better 

measures for their protection while paying attention to international and societal 

development; these tasks can be performed by both formal and informal organizations 

related to youth 

Ensure that civil and security information technology organizations play more 

advanced roles in preserving security measures related to misuse of modern 

technologies; they should shield youth from their harms and ban the use of some 

technologies that could cause problems or civil and safety failures 

Introduce civil education and make it an essential part of the curriculum 
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Chapter Review: Larsen Freeman’s Principles and Techniques 
in Language Teaching (2000) 

Chapter 12 

Abstract: 

For many years, research in education in general and in language teaching in 

particular considered the teacher, the content, and ultimately the methods of teaching 

as the focal points to examine in any academic approach. Nowadays, adopting 

student-centered teaching methods that encourage positive involvement of learners 

and active, participation in independent learning activities represent a turning point in 

the educators’ approach to teaching methodology. In this regard, enhancing the quality 

of student learning is dependent on the teacher’s effective choices in planning and 

organizing the teaching and learning process. For Griffiths (2011), such choices are 

directly influenced by the educator’s perspectives of what effective teaching and 

learning are: 

The choice of teaching method depends on various factors that includes 

educational philosophy of teacher, classroom demographic, subject 

area(s) and the mission of school. There are various approaches and 

methods for teaching children but, there are "several factors involved in 

the successful implementation of a method or approach" (p.11) 

The chapter to be reviewed sheds light on Larsen-Freemen’s views about the 

educator’s constant attempts to make informed decisions in their day- to-day teaching. 

The review sets out to examine the major differences and similarities between various 

language teaching methods. It demonstrates how reflective teachers manage to create 

their own teaching methods by blending aspects of others in a principled manner. 

Keywords: approach, effective learning, learner engagement, pluralism, teaching 

method, management of learning. 

Ismail Benfilali
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1- Introduction: 

Effective teaching is highly inspired by adequate understanding of pedagogical 

methods that could help teachers achieve teaching and learning objectives. Achieving 

course objectives is reliant on a substantial evaluation of the content, context, students’ 

approach to learning, and pedagogical practices that can accommodate all these 

variables. In his approach the complexity of teachers’ responsibility to actively engage 

students in exploring new skills and learning a meaningful experience, Whitman (1981) 

notes that educators should constantly as a series of questions, the of which can highly 

inspire informed decisions related to teaching methods and strategies:  

Should they use the teaching methods that have used in the past? 

If the method of teaching a course is itself assigned, how can the strengths of the 

established method be utilized to best advantage? (p.16) 

By answering the questions about the potential methods to be used in a given 

educational environment and with certain groups of learners, teachers are likely to 

have adequate knowledge to lead their students towards the objectives of the course. 

However, choosing a teaching and learning strategy is not an easy task. Indeed, each 

learning experience may call for a different approach to stimulate student learning. 

Therefore, the choice may differ according to the nature of the course, the educational 

context and the diverse needs of the learners.  

The chapter to be reviewed is the concluding part of Larsen Freeman’s book 

Principles and Techniques in Language Teaching, published in 2000, by Oxford 

University Press. This part briefly examines the major differences and similarities 

between various language teaching methods. Further, it sets out to examine how a 

teacher chooses among the teaching methods. Besides, it emphasizes the relationship 

between teaching and learning “teaching as the management of learning”, and 

ultimately, reflects Larsen-Freemen’s view that teaching is a constant developmental 

process. 
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2- The complexity of choosing a teaching method:

In order to show the differences and similarities between the various language 

teaching methods, Larsen-Freeman uses an illustrative and descriptive chart that 

includes all the methods/approaches in the book. Each method is briefly presented on 

the basis of the aspects of language and culture focused upon, along with the way 

each method tends to enhance language learning and teaching alike. However, the 

author admits that the chart suffers from various limitations, the most important of 

which is that it fails to reflect the dynamics of methodological change. In addition, the 

chart obscures the similarities that exist among teaching methods, and some 

differences are not revealed by this overall treatment of the methods. Due to these 

limitations, the author decides to discuss each of the previous points in turn. 

It goes without saying that all the methods mentioned in the chart are nowadays 

practiced- though with different distribution- in classrooms all around the world. Some 

“traditional” methods as the Grammar Translation Method and the Direct Method have 

been practiced for many years and are still used in some schools such as the Berlitz’. 

Furthermore, some methods as the Audio-Lingual method were dominant in the fifties 

and the sixties in the United States before Noam Chomsky’s innatist view led to its 

decline. In this respect, the emergence of a number of language teaching ‘methods’ as 

the Silent Way, Community Language Teaching, and the Natural Approach announced 

a new period of methodological diversity. However, the wide interest in developing the 

learners’ communicative competence was the unifying factor that paved the way to a 

steady prevalence of the Communicative Approach. 

The 1980s announced a widespread focus on the language learning process, and 

the students’ interaction in authentic learning situations. The new millennium was 

characterized by more innovations in the teaching field with the appearance of the 

Computer Assisted Learning and the use of the Internet. This contributed to a 

redefinition of the teacher’s role, responsibilities, and the adoption of social life issues 

in the classrooms. 

Though the various teaching methods look different, they overlap in many ways, 

one of which is their tendency to develop the students’ communicative abilities. 

Besides, all of these methods- though challenged by new trends and technological 
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advances such as computer labs and distant learning- are practiced in the language 

classrooms. A common denominator between these methods is that they all treat 

culture implicitly. For example, a method like Desuggestopedia makes use of fine arts, 

not as an object of study, but as a means of facilitating language learning. 

Larsen-Freeman notes that there are two types of differences among teaching 

methods. The first is complementary; that is the methods may emphasize certain 

components or aspects of learning and teaching in different ways, but this remains 

helpful in constructing an adequate view of what learning and teaching are. The other 

type of difference is rather contradictory. For example, the use of the learners’ native 

language is acceptable in the Grammar Translation Method whereas it is proscribed in 

the Comprehension Approach. This difference and others set behind the question “how 

is a teacher to choose among teaching methods? Methods that may be different but 

complementary. 

Choosing may imply deciding “which method is best?” Regardless of how different 

or similar the teaching methods are, one may have to choose. Hence, a sound decision 

should take into account one’s values, aims and attitudes (Stevick 1993). For 

some teachers, the choice is not that difficult. Simply, they adopt a method that they 

consider consonant with their values and beliefs, their pedagogical aims, their students 

and context of instruction, or it is the one they know and have been trained in. This is 

what Larsen-Freeman refers to as absolutism; “one method is the best.” Still, teaching 

methods tend to be based on certain beliefs and ideals that do not necessarily relate 

to any particular practitioner. Thus, the teacher, the students, the context of instruction 

do influence any method put into practice, as Palmer (1998: 147) notes: ‘when a person 

A speaks, I realize that the method that works for him would not work for me, for it is 

not grounded in who I am.’ Thus, a method cannot be suitable for everyone. Moreover, 

Holliday (1994) argues that a method that is suitable for a particular situation may not 

be so in another situation. 

On the other hand, a relativist approach denotes that each method has its strengths 

and weaknesses. Relativists believe that methods are not equally suited for all 

situations; different methods are suitable for different learners in different contexts. 

Moreover, there is another version of relativism, which can be called pluralism that 
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“many teachers find reasonable” (Larsen-Freeman 2000: 182). Advocates of this 

approach believe that there is some value to each method, and instead of believing 

that different methods should be practiced in different contexts, they believe that 

different methods should be practiced in the same context (Prabhu 1990). In addition, 

Larsen-Freeman notes that successful teachers need to recognize ‘the uniqueness’ of 

each group of learners. 

3- A pluralistic approach to teaching methodology:

Adopting a pluralistic approach calls for what is termed principled eclecticism. It 

implies that a teacher creates his own method by blending aspects of others in a 

principled manner. However, eclectic does not mean haphazard. Eclecticism implies 

the careful selection of facets of various methods and their integration into a coherent 

procedure. This must be in harmony with the teacher’s personality, the students’ needs 

and strategies of learning and the aspirations of the community. However, the author 

argues that the teachers who practice principled eclecticism should be able to give 

feasible reasons to justify their own practice. Although there is often a gap between 

our intentions and our practice. 

The chapter ends with a discussion of the role of the teacher as the manager of 

learning. A role that results from a realization that the students and the teachers can 

be complementary partners in the enterprise of learning. Thus, a teacher’s pedagogical 

option should not neglect important factors as the affective needs of the learners. 

Methodology must be compatible with the time available, the aptitude and interests of 

the learners, and the personality and preparation of the teacher. For Freeman (1991), 

learning to teach is a developmental permanent process. 

Various are the strong points of this chapter. The fact that the used data are based 

on classroom observation and current teaching practice makes it a reliable reference 

for language teachers and researchers. Indeed, the chapter may derive its importance 

from that of the book itself that was published for two times in one year. Besides, 

Larsen-Freeman’ treatment of the teaching methodology develops from classroom 

observation, description of the methods and approaches, then an overall evaluation of 

the method/approach. Besides, the different issues discussed in the chapter are clearly 
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indicated by sub-titles (The dynamics of methodological change; similarities among 

language teaching methods) 

The chapter invites the teachers to a re-examination of their own practice. The 

general belief is that teachers can make sound decisions if they have an adequate 

knowledge of the various teaching methods and feasible realization of why they are 

using such or such a method. In her argumentative development of the various issues 

related to teaching methodology and teacher development, the author makes use of a 

variety of references (Ellis 1996; Stevick 1993; Nunan 1992; Prabhu 1992) in addition 

to her own teaching experience. She notes that she used to teach with a method she 

was trained in for many years, but her dissatisfaction with her teaching lead her to seek 

more education and to learn more about teaching. 

Thus, the author came up with the conviction that language, learning and teaching 

are dynamic and constantly changing. In this respect, the author emphasizes the 

difference between speaking about an experience, and expressing one’s own beliefs 

that arise from his/her own practice as a teacher and researcher in teacher education. 

Still, it cannot be claimed that the chapter is prescriptive in that it does not push the 

reader to adopt any particular method or approach, it is rather an attempt to push its 

readers to meditate about their practice and to critically examine their teaching 

experience. 

4- The implications of the author’s approach to teaching
methodology:

Though the chapter thoroughly examines teaching methodology and teachers’ role 

in the teaching field, it does not consider questions as ‘how can a teaching method 

affect the students’ motivation to learn a language’. Still, this can hardly be considered 

as a deficiency in that a single study cannot include all the issues. In this respect, 

Harmer (1983) claims that the method by which students are taught must have some 

effect on their motivation. If they find it deadly boring, they will probably be unmotivated, 

whereas if they have confidence in the method they will find it motivating. Moreover, If 

the students find that a method neglects their learning needs, they are likely to be 

unmotivated. 
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Another question that is related to the student’s motivation in language learning is 

‘what are the qualities a teacher needs to help in enhancing the students’ intrinsic 

motivation?’ The answer was elicited from a thousand children between the ages of 

twelve and seventeen. They were asked to put these qualities in order of preference 

(1-10): 

1- He makes his course interesting.

2- He teaches good pronunciation.

3- He explains clearly.

4- He speaks good English.

5- He shows the same interest in all

his students.

6- He makes all the students

participate.

7- He shows great patience.

8- He insists on the spoken

language.

9- He makes his pupils work.

10- He uses an audio-lingual method.

(Gerard 1970, quoted in Harmer 1983: 5-6) 

5- Conclusion:

There are a variety of useful and effective teaching strategies that teachers adopt in 

order to achieve the teaching/learning objectives. Larsen-Freeman argues that 

choosing among the variety of teaching methods is a very challenging task for 

educators. For the author, the diversity of teaching methods indicates that practitioners 

are in dire need to evaluate each method based on its relevance to the students’ needs 

and learning strategies, the nature of the course being taught, the objectives of the 

course along with their own beliefs about what effective teaching is. The author also 

indicates that in their attempt to seek the best method for instruction, teachers manage 

to explore a variety of teaching strategies that can be used for developing the learners’ 

knowledge and skills. 

A major hypothesis in this chapter is that teaching methods and strategies are not 

mutually exclusive. Therefore, several methods or parts of methods can be adapted to 

suit a given teaching/learning environment. Here, educators can resort to eclectic 
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pluralism to select areas of several teaching methods that can be blended together to 

achieve their objectives. Such an initiative grants a considerable degree of flexibility 

and efficiency to classroom instruction.  In other words, the teaching method is 

customized to suit students with diverse needs and approaches to learning, which 

indicates that classroom instruction can overcome the challenge of accommodating 

the diversity of students’ learning strategies and motivation.  

Adopting an eclectic approach successfully is highly dependent on the teacher’s 

evaluation of a series of criteria that are directly related to the teaching/ learning 

environment. The course objectives and contents, the availability of pedagogical 

resources, and the characteristics of the learners are among the factors that influence 

the choice and method(s) of classroom instruction. Furthermore, the way learners 

perceive a given teaching method is likely to play an influential role in the efficiency of 

teaching and learning. Thus, the teachers’ examination of the students’ performance 

and feedback can help evaluate the quality and productivity of teaching methodology. 
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L’atmosphère carcérale dans « Le désert des tartares » de 
Dino Buzzati et l’absurde emprise du temps. 

Résumé: 

Le désert des tartares est un roman qui explore les gouffres de la conscience d’un 

personnage à la lumière de l’isolement et l’auto-enfermement dans un style monotone, 

à la limite de l’arrêt du temps. 

Le personnage Giovanni Drogo reflète en partie le rêveur condamné à perpétuité, 

et le personnage nihiliste à la limite de l’absurde qui consume sa vie enfermé dans le 

Fort Bastiani, attendant l’arrivée des tartares qui ne viennent pas. Et c’est ce que Dino 

Buzzati a cherché à sonder dans cette sorte de texte unique par son processus créatif, 

et qui est original par son tempo très lent qui adhère parfaitement aux complexités 

discursives d’un roman vénérant le silence. Le personnage Drogo, figure de l’anti-

héros, a donc vécu une période charnière ouverte par la tentation d'exister, close par 

la mort qui l’attend mais qui est emblématique par les chimères qui l’enveloppent, les 

tartares qui la guettent et le masochisme social qui émerge. 

Mots-clés: prison– absurde – guerre - tartares-– masochisme social 

Abstract: 

The desert of the Tartars is the evidence of an absurd choice of life fed by the 

chimeras and dreams of a character who pretended to live, but who, finally, was forced 

to consume his life in expectation, imprisoned in a fort. What dominated in this story is 

the suffering, the isolation, the imprisonment and above all the self-imprisonment which 

made the character Drogo a social masochist. 

Like a house of cards, the «dream» of glory collapsed and the whole reality of the 

fort was revealed because the tartars never came: the fort is in reality an open-air 

prison that chained the spirits thirsty for glory, by usurping their youth and their dreams 

Dr. Raja Jadlaoui
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because their crime is hope. Such a transformation of the officer Giovanni Drogo 

existence was a series of quests emblematic of utopia traced by his naivety which was 

the object of a real irony of fate. 

The strings of this spell began with a simple awe for the fort and ended with the pre-

eminence of social and psychic evils ranging from social masochism to illness. The 

character collapsed under the weight of a very heavy destiny, fed by the very slow 

tempo of the time of Fort Bastiani. 

Key words: prison - absurdity - war - Tartars - social masochism 
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 لدينو ب��ا�ي وسلطة الّزمن العبثّية  التتار» ا�جّو الّ�ج�ّي �� «�حراء

ل كتاب «�حراء
ّ
مھ أوهام وأحالم يمث

ّ
  ت�جس �� باطن  التتار» إثباتا الختيار عب�ّي �� ا�حياة تملؤه أو ت�خ

لكّ��ا أج��ت �� ��اية املطاف ع�� استنفاد حيا��ا، وذلك ألّ��ا قّض��ا منتظرة، �خصّية تظاهرت بأّ��ا �عيش،  

ات    ،و�ّن ما هيمن �� هذه القّصة هو العذاب واالنفراد أو العزلة واالعتقال  �� محبس ب��ج.
ّ

وخاّصة حمل الذ

أو مر�ض  ملر�ض اجتما�ّ� بحّب �عذيب نفسھ   أنموذج ع�� ا�حبس، وهو ما حّول �خصّية «دروجو» إ��
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ّ
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1- Introduction: 

Dino Buzzati est un écrivain, journaliste et peintre italien né en 1906, dans un 

contexte historique et sociopolitique trouble caractérisé par la montée du fascisme en 

Italie après la première guerre mondiale. L’enracinement de l’identité textuelle de son 

œuvre est tributaire d’une étude assez creusée de son autobiographie car elle a 

influencé un grand chapitre de son existence. En effet, la mort de son père l’a 

beaucoup marqué et l’a rendu « hypocondriaque, il considère dès lors avec effroi la 

mort, qu’il attendra, en fait, toute sa vie, de façon obsessionnelle »1: du coup, « les 

héros buzzatiens seront tous hantés par le temps qui s’écoule inexorablement »2. 

En plus, en 1928, Buzzati a entamé une carrière de journaliste au journal Corriere 

della Sera, ce qui lui adonné l’occasion, en 1933, de voyager dans le désert libyen et 

en Ethiopie où il a trouvé le décor propice pour son œuvre écrite en 1939, publiée en 

1940: Le Désert des Tartares. Cette œuvre traite de l’absurdité du temps qui coule et 

qui consume la vie du lieutenant Giovanni Drogo qui a choisi d’attendre l’arrivée des 

tartares dans le fort Bastiani toute sa vie, mais en vain. Ennui, claustration, privation, 

attente, inquiétude et désespoir ont animé le quotidien de ce personnage et ont garni 

les murs de cette vieille bâtisse. Cette citadelle militaire rappelle en fin de compte 

l’atmosphère austère du lieu de travail de Dino Buzzati: Corriere della Sera où il a 

passé plus de quarante ans de sa vie. 

Cette forteresse, Bastiani, est le lieu qui a obligé le colonel Drogo à rompre avec la 

vie citadine, l’espoir, la joie, et la liberté. Cet emprisonnement conscient et volontaire 

fut en réalité l’arrière plan d’un espoir d’une prochaine victoire imminente: un espoir 

qui s’est avéré en fin de compte une chimère, une attente, une illusion voire même une 

obsession qui a duré toute une éternité « entre les murs-prison de la Forteresse »3. 

L’emprise du temps a enchainé le personnage principal: c’était son geôlier. Cette 

 
 

1 Denise Werlan, Le désert des tartares, études, Résonnances, collection dirigée par Etienne Calais, Ellipses, 
2004, p8. 
2 ibid. 
3Judith Obert, Il deserto dei Tartari de Dino Buzzati : étapes vers l’auberge étoilée, Cahiers d’études romanes, 
Aix Marseille Université, CAER (Centre Aixois d’Etudes Romanes), EA 854, 13090, Aix-en-Provence, France 
17/2007 197-217. 
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attente absurde était un emprisonnement psychique et physique à la fois. C’était en 

quelque sorte un double emprisonnement, conscient, voulu et volontaire. Donc, dans 

ce présent travail, il est utile de se demander comment l’attente obsessionnelle chez 

le personnage a entrainé un emprisonnement psychique et physique ; en plus, 

comment un personnage peut-il transformer la souffrance de cette incarcération en un 

défi obsessionnel perdu d’avance. 

Dès lors, pour répondre à ces questions, on a opté pour un plan qui comporte trois 

parties: la première est intitulée: Le fort Bastiani ou la métaphore de la prison dans 

laquelle on va essayer d’étudier les figures rhétoriques et les formes grammaticales 

adoptées par Buzzati afin de mettre en exergue la ressemblance voir l’identification du 

fort à une prison. En plus, on va mettre l’accent sur les personnages, le cadre spatial 

et les sentiments qui renforcent le fait d’assimiler cette bâtisse à un monde carcéral. 

Dans une deuxième partie intitulée: L’emprisonnement conscient et volontaire du 

personnage, on va essayer de comprendre pourquoi le personnage s’est-il emprisonné 

lui-même sans délit, sans jugement, sans procès, et sans aucun mouvement de 

résistance. 

Dans la troisième partie: L’autorité pénalisante de l’attente obsessionnelle, il faudrait 

mettre l’accent sur l’attente, la fuite du temps et l’absurde existence de cet officier: 

absurde dans la mesure où il a préféré subir tant de souffrances pendant trente ans 

dans l’espoir de voir les tartares venir, au lieu de revenir à la vie mondaine, loin du fort. 

De ce fait, on comprend mieux la problématique de ce présent travail qui tend à 

expliquer comment un personnage peut se tendre un piège à lui-même à travers les 

années et s’emprisonner pour délit d’espoir. Donc, tel le mythe de Sisyphe, l’histoire 

de Giovanni Drogo est la cristallisation de l’absurdité dans toute sa splendeur: 

monotonie, banalité, illusion, dilemme entre espoir et désespoir. Bref, c’est un roman 

(sans péripéties, sans suspens…) dans une prison à ciel ouvert où a vécu un 

personnage qui porte la prison en lui-même.  
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2- Le fort Bastiani ou la métaphore de la prison: 

Avant toute étude métaphorique ou exploitation du corpus, il faudrait sonder les 

échos lexiques et sémiotiques du mot-clé de notre étude qu’est « la prison » qui, selon 

Larousse, est définie comme étant: 

« Un établissement pénitentiaire où sont détenues les personnes condamnées à 

une peine privative de liberté ou en instance de jugement. Peine 

d’emprisonnement.Mériter la prison. Fig. lieu ou situation où quelqu’un est ou se sent 

enfermé, séquestré, isolé. Prison dorée: endroit luxueux où l’on se sent privé de 

liberté » 1. 

Du mot « prison » on peut aussi étudier ses dérivés, essentiellement l’adjectif 

« prisonnier » qui est « une personne détenue en prison. Personne privée de liberté 

(prisonnier de guerre). Prisonnier de: dont l’indépendance de jugement ou la liberté 

morale est entravée par (être prisonnier de ses préjugée) » 2.On comprend facilement 

dès le début que l’implication du thème de « la prison » dans un texte littéraire 

accentue nécessairement l’utilisation du lexique de la privation de liberté, de 

l’isolement, de l’enfermement, de la séquestration et de la condamnation. 

Or, c’est ce qu’on pourra déceler lors de l’examen de notre corpus « Le désert des 

Tartares » où il y a trente chapitres, dont vingt-et-un qui avaient pour décor le fort 

Bastiani, avec tout ce que le mot « Fort » ou « Forteresse » nous insuffle 

sémantiquement puisque c’est « un lieu fortifié, organisé pour la défense d’une ville, 

d’une région. Citadelle servant de prison d’état. Fig. Ce qui résiste aux atteintes ou 

aux influences extérieures. Forteresse de préjugées »3. 

Ce lieu en question est une allégorie de la Corriere della Sera, le journal où a 

travaillé Dino Buzzati pendant six ans (de 1033 à 1939) ; en effet, et comme disait 

Denise Werlen « les locaux tristes et l’ambiance austère du Corriere della Sera, 

 
1  Le Petit Larousse, 2009, p 822 
2  Ibid. 
3  Le Petit Larousse, op cit, p 434 
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« forteresse mussolinienne », inspirent en outre à Dino la peinture des « boyaux 

glacials » et de la vie rude du fort Bastiani » 1. 

L’origine du fort Bastiani dans l’histoire de l’art italien n’est pas assez claire et ne 

livre nullement d’études minutieuses mais laisse plutôt quelques empreintes 

historiques qui le présentent comme « une citadelle militaire plus ou moins déclassée, 

car elle n'est plus considérée comme stratégique, à la frontière entre « le Royaume » 

et « l'État du Nord », territoires mythiques séparés par un désert énigmatique, le désert 

des Tartares. » 2 

Dans le roman en question, la description de ce fort est singulière ; en effet, la 

présence de cette bâtisse est assez pertinente voire même obsessionnelle, car 

presque à chaque page on détecte sa présence. Par exemple dès le premier chapitre, 

le fort se profile à l’horizon à travers le regard ébloui et curieux de Giovani: 

« A travers une fissure des roches voisines que l’obscurité recouvrait déjà, derrière 

de chaotiques gradins, à une distance incalculable, Giovanni entrevit alors, encore 

noyé dans le rouge soleil du couchant et comme issu d’un enchantement, un plateau 

dénudé et, sur le rebord de celui-ci, une ligne régulière et géométrique, d’une couleur 

jaunâtre particulière: le profil de fort. Oh ! Comme il était loin encore, ce fort (…) Drogo, 

fasciné regardait fixement le fort, se demandant ce qu’il pouvait bien y avoir de 

désirable dans cette bâtisse solitaire, presque inaccessible, à tel point isolée du 

monde. Quels secrets cachait-elle ? » 3. 

Mais pour Buzzati lui-même, et dès les premières pages du roman, il a su influencer 

le lecteur par son regard péjoratif du fort. Certes, on sent qu’on se trouve face à un 

décor repoussant lorsqu’on sonde ce recours une fois aux couleurs vives « le rouge », 

puis fades « couleur jaunâtre particulière» et parfois encore ternes « l’obscurité », ce 

qui ne peut que nous transmettre une atmosphère effrayante, et qui nous met en garde 

contre ce fort qui n’est plus qu’une simple bâtisse isolée.  

 
1  Denise Werlen, Etude sur le Désert des Tartares, op cit, p 10 
2  https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9sert_des_Tartares 
3  Dino Buzzati, Le désert des tartares, op cit, p11 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9sert_des_Tartares
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Ensuite, à cette peinture impressionniste se greffe tout un champ lexical de 

dépouillement et de solitude comme « fissure, chaotiques gradins, distance 

incalculable, plateau dénudé, ligne régulière et géométrique, bâtisse solitaire presque 

inaccessible, à tel point isolée du monde »1 , ce qui met en valeur l’aspect étrange et 

unique du fort. En plus, le préfixe –in- dans « incalculable » et « inaccessible » 

parsemé presque partout dans le roman accentue le débordement des dimensions du 

fort et maximalise l’insignifiance du personnage par rapport à lui. Et l’ajout des adjectifs 

péjoratifs comme « chaotiques, dénudé, régulière, géométrique, solitaire, isolée », 

témoigne de la subjectivité du regard de l’écrivain pour cette bâtisse, et de la 

subjectivité du mécanisme de la conceptualisation graphique et sémantique du fort 

dans l’imaginaire du personnage et du lecteur aussi (et c’est ce qui inscrit Buzatti ici, 

dans la lignée des écrivains homodiégétiques). 

Du coup, la considération du fort Bastiani comme une prison et comme un lieu 

d’isolement est de rigueur, et par voie de conséquence, Giovanni Drogo (comme tous 

les habitants du fort) doit être considéré comme « un prisonnier ». Mais en contre 

partie, on est frappé aussi par la curiosité encore non-assouvie du personnage à 

propos de ce fort « Drogo, fasciné regardait fixement le fort, se demandant ce qu’il 

pouvait bien y avoir de désirable dans cette bâtisse solitaire, presque inaccessible, à 

tel point isolée du monde. Quels secrets cachait-elle ? ».2 

Une foi dans le fort, cette curiosité et cette ferveur de Giovanni nourrie par 

l’engagement militaire et la jeunesse fougueuse, est un peu essoufflée voire même 

ternie: « il se sentit brusquement seul: sa belle assurance de soldat si désinvolte(…) 

cette belle assurance et toute sa confiance en soi venaient tout d’un coup de lui faire 

défaut. » 3 

Or, Giovanni commence à prendre conscience de la vérité du fort et de son 

existence aussi le jour où des bribes de réflexion cartésienne ont submergé son esprit 

« le fort paraissait un de ces univers inconnus auxquels il n’avait jamais sérieusement 

pensé pouvoir appartenir…un univers bien plus absorbant, sans autres splendeurs 

1 Dino Buzzati, Le désert des tartares,p11. 
2 ibid, p 24 
3 Dino Buzzati, Le désert des tartares,p24. 
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que celles de ses lois géométriques »1. A partir de ce moment, tout le reste du roman 

s’est efforcé de justifier à Giovanni Drogo l’absurdité de son existence dans le fort et 

le flottement identitaire qui tend à effacer petit à petit cette existence au profit de la 

domination carcérale. 

L’opacité identitaire du fort dans l’esprit du lieutenant Giovanni l’a amené à adopter 

une vision plus critique pour cette bâtisse afin de la percevoir d’un air objectif, ce qui 

lui permettrait entre autre d’abolir le dogme de la grandeur chimérique du fort et 

d’échafauder les prémices de la prise de conscience de l’enfer absurde dans lequel il 

s’est piégé. Alors, on pourrait lire par exemple: 

 « voir les murs jaunâtres de la cour se dresser très haut vers le ciel de cristal ; et 

au dessus d’eux, au delà d’eux, plus haut encore, des tours solitaires, des murailles 

obliques couronnées de neige, des glacis et des fortins aériens(…) Jamais Drogo ne 

s’était aperçu que le fort était aussi complexe et aussi immense. Il vit une fenêtre (ou 

une meurtrière) qui s’ouvrait sur la vallée, à une hauteur presque incroyable. (…) Il vit 

des ombres géométriques d’abîmes s’étendant entre les bastions, il vit de frêles 

passerelles suspendues entre les toits, d’étranges portes condamnées le long des 

murailles, de vieilles canardières bloquées, de longues arêtes arrondies par les ans »2. 

Ce qui est intrigant dans cette description, c’est la répétition des mots « haut » et 

« hauteur », qui nous laisse percevoir le fort comme perché en haut d’une montagne ; 

en plus, il est bâti avec des murs très hauts, de façon à ce qu’ils renforcent l’aspect 

clos et impénétrable du lieu ce qui renforce son assimilation à une prison. En plus, 

l’utilisation répétée de la couleur jaune met en garde contre un lieu fade et triste mais 

toujours fascinant aux yeux de ce personnage, car il le qualifie de « complexe, 

immense, incroyable: le fort Bastiani est en quelque sorte « mi-prison, mi-

fascination »3. Certes c’est une première prise de conscience de la réalité, mais qui 

reste encore enchainée par la nostalgie des premières sensations d’émerveillement 

du début du roman. 

 
1 ibid 
2 Dino Buzzati, Le désert des tartares, pp 77-78 
3 Denise Werlen , Etude sur le désert des tartares, op cit, 43. 
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L’emprise de la géométrie du fort ouvre la voie à l’étude des personnages qui y 

vivent, à savoir cette hiérarchie militaire, dont Drogo fait partie. Il a fait partie de ces 

soldats qui « étaient semblables à des statues, leurs visages militairement 

Inexpressifs »1 ; ils ressemblaient aussi à des geôliers qui veillent à la sécurité de la 

prison et qui sont eux-mêmes enfermés: « des dizaines et des dizaines d’hommes 

ainsi enfermés, pensait Drogo, mais pour qui, pour quoi »2. Et « les hommes du fort »3, 

comme les appelle Buzzati, « commencent à avoir d’étranges pensées qui n’ont rien 

de militaire. Les murs ne sont plus un abri hospitalier, ils donnent l’impression d’être 

ceux d’une prison ». 4 

Il s’avère clairement ici, que tout le monde dans le fort Bastiani assimile ce dernier 

à une prison, non seulement suite à une ressemblance géométrique, mais aussi pour 

l’atmosphère carcérale qu’il crée et qu’il transmet dans la conscience collective des 

gens du fort ; par contre, le personnage principal, Giovanni Drogo, reste le seul 

« détenu volontaire ». 

Drogo-prisonnier: c’est ce que l’écrivain n’a cessé de ressasser tout au long du 

roman en reflétant une réelle affection linguistique et lexicale à son égard « Dieu sait 

à quel point ce lieu ressemble à une geôle et combien la chambre de Drogo 

s’apparente à une cellule d’incarcération, entre odieux petits bruits, fuite d’eau de la 

citerne et inconfort. »5. Dans cette cellule, Drogo a passé des centaines de nuits à se 

morfondre dans une monotonie totale et exaspérante, seule une mouche venait animer 

parfois sa solitude fracassante « une mouche tournoyait dans la salle » 6 , ou encore 

ces corbeaux qui traversaient le ciel au dessus du fort de temps en temps , et qui 

étaient cités à maintes reprises dans le roman, comme pour renforcer leur connotation 

négative puisque c’est un oiseau de mauvais augure, de couleur noire et au cri rauque: 

« Un vol de corbeaux passa, rasa les deux officiers et s’enfonça dans les 

profondeurs de la vallée. -des corbeaux, dit le capitaine. Giovanni ne répondit pas, il 
 

1 Dino Buzzati, Le désert des tartares, p 43 
2  ibid, p 41 
3  ibid, p 167 
4  Ibid. 
5 Denise Werlen, Etude sur le désert des tartares, op cit, p 43 
6 Dino Buzzati, Le désert des tartares, p136 
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était en train de penser à la vie qui l’attendait, il se sentait étranger à cet univers, à ces 

montagnes, à cette solitude » 1. 

Toute détection de ressemblance entre le fort Bastiani et la prison était une phase 

première de la prise de conscience de la réalité de la vie du personnage Giovanni 

Drogo, qui était face à un véritable dilemme: faire semblant d’appartenir à cette bâtisse 

militaire avec tout ce qu’elle cache d’hostile, ou bien d’accepter le fait qu’il est tout 

simplement prisonnier. Reste à cristalliser cette prise de conscience par l’exploration 

sociale et psychique des personnages à l’intérieur de cette bâtisse: du coup, 

hiérarchie, sadisme et intrigues militaires de la communauté incarcérée dans le fort et 

privée de leur liberté argumenteront du bien fondé de ce qui a été explicité ci-dessus.  

3- L’emprisonnement conscient et volontaire du personnage 

Cette deuxième partie sera consacrée à l’étude de la seconde phase 

d’appartenance de Drogo au fort Bastiani: une fois le dilemme identitaire absurde et 

sans issue dépassé, le personnage se voit dans l’obligation de se familiariser avec cet 

emprisonnement et de le considérer comme un choix de vie voulu et volontaire. Ceci 

dit, cette impasse entre le rêve de participer à la guerre contre les tartares et la réalité 

fade doit être surmontée voire même oubliée, sinon le personnage Drogo finira dans 

une véritable descente aux enfers. 

En dépit des forces contre-créatrices qui dominent le fort, l’illusion dans ce roman 

se fait et se déroule comme s’il existe un devenir, un avenir …. Pour être plus explicite, 

dans ce type d'approche critique, même les thèmes de la régression et de la mort 

doivent justifier la marche en avant de l'œuvre. C’est pourquoi la régression de Drogo 

doit être analysée en tant qu'évolution à rebours, contrairement à ses semblables, à 

ses collègues et à ses camarades du fort. 

Les gens du fort présentent une multitude de personnalités: Lagorio par exemple, 

n’avait pas cette ambition sans limites qu’a Giovanni Drogo ; Lagorio et dès la première 

occasion qui s’est offerte à lui, a quitté le fort: 

 
1  ibid 20. 
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« Lagorio avait un visage satisfait. Il était sorti de sa chambre sans lui accorder 

même un coup d’œil, et, lorsqu’il fut dehors, il ne se retourna pas non plus pour 

regarder le fort » 1. 

Matti et Lazzari parlaient même d’épisodes de dépression 2 ; Morel aussi a préféré 

renoncer à la gloire attendue et partir du fort. Monti et Simeoni présentaient le sadisme 

militaire dans tous ses états, dont Angustina et Lazzari étaient les victimes ; et ce, pour 

arriver à leurs buts d’ascension militaire. La plupart de ces personnages rejettent d’une 

façon ou d’une autre le fait d’être aliénés aux lois du fort. Ils y installent leurs propres 

lois, leurs propres choix: partir, ou rester avec instauration de leurs propres règles, 

sinon mourir: Donc, par force de rébellion, ils ne sont pas prisonniers. 

Contrairement à eux, Drogo s’est réjoui d’être prisonnier ou plutôt de s’auto-

emprisonner ; ce qui nous fait penser à un certain masochisme ici, c’est-à-dire la 

recherche du plaisir dans la douleur qui peut être physique ou psychique. Ce désir 

d’emprisonnement est appelé par Drogo lui-même « le désir coupable ».  

Selon les travaux de théodor Reik, on a parlé du masochisme social qui « ne devient 

pathologique qu’en dépassant certaines limites et en adoptant une nature qui exclut 

presque toutes les autres directions de l’instinct »3, par exemple la liberté (instinctive 

et innée), et c’est le cas de Giovanni Drogo. 

La psychanalyste Sacha Nacht va plus loin dans cette approche et définit le 

masochiste social comme étant un « raté chronique » (…), tout se passe comme si 

ces personnages étaient leurs pires ennemis. Dans ce qu’ils évitent, ils réussissent à 

gâter leur plaisir et leur travail se refusant un bonheur mérité et dans les cas extrêmes 

mettant en danger leur vie même »4. C’est une approche qui épouse parfaitement le 

cas de Drogo, qui, par cet emprisonnement conscient et volontaire a raté sa vie en 

pensant que le rejet du plaisir est de rigueur. 

 
1  Dino Buzzati, Le désert des tartares, p 72. 
2 Dino Buzzati, Le désert des tartares,  , p118 
3 Théodor Reik, le masochiste, Paris, Payot, 1953, (réimpr 2000), p 418. 
4 Sacha Nacht, Le masochisme, ed Denoel 1938, et Le Masochisme, préface : Robert Neuburger, éditeur : 
Payot 2008, coll Petite bibliothèque Payot ISBN 2-228-90326-4) 
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Or, Drogo, parmi tous ces gens, a vécu dans le fort et s’est résigné à ses lois, il s’est 

réjoui même d’être prisonnier ; et ce, pour la simple raison d’être libéré après la guerre 

promise contre les tartares: donc, il est obligé d’accepter et d’admettre que le fort 

dégage une force dévastatrice dont il ne peut guère faire front. C’est pour cette raison 

que nous parlons d’emprisonnement conscient et volontaire perceptible dans « la 

résignation » qu’il adopte tout au long du roman. 

La symbolique d’une métamorphose identitaire formée par une transformation 

d’ordre psychique s’ancre notamment dans plusieurs chapitres de l’œuvre, et surtout 

lorsqu’on a évoqué la scène de la permission qu’a eue Drogo pour voir sa famille. 

Cette permission fut pour lui comme une condamnation et cette liberté comme une 

souffrance. De cette sorte, on comprend pourquoi il s’est empressé de revenir au fort: 

parce qu’il ne l’a jamais conçu comme une geôle, c’est là où résident ses rêves et son 

ambition, bien qu’ils soient derrière les barreaux. 

Buzatti s’est efforcé de mettre en exergue la tristesse de Drogo quand il est rentré 

chez lui: à force d’être imprégné de l’atmosphère du fort, il s’est senti étranger à sa 

propre maison et même à sa famille et à ses proches…: 

«Il sentait sa joie se transformer en une tristesse désabusée. La maison lui semblait 

vide en comparaison d’autrefois ; de ses frères, l’un était parti pour l’étranger, un autre 

était en voyage, Dieu sait où, et le troisième était à la campagne, seule restée sa 

mère… sa chambre était restée identique…pourtant, elle lui sembla celle d’un 

autre….Le monde entier vivait donc en se passant parfaitement de Giovanni 

Drogo…Tel un étranger, il erra par la ville » 1. 

Même lorsqu’il a tenté de parler avec Maria, sa bien-aimée, la sœur de son ami 

Fansesco Vescovi, il a remarqué qu’il n’éprouvait plus rien à son égard. Ceci est 

perceptible avec la répétition de l’expression « quelque chose s’était glissé entre 

eux »2, « quelque chose s’était vraiment glissé entre eux »3. C’est vraiment «une 

vague impression de déception et de froid »4. Donc, la reconfiguration sociale et 

 
1  Dino Buzzati, Le désert des tartares, p172. 
2Dino Buzzati, Le désert des tartares, p 177 
3  ibid, p178 
4  ibid, p177 
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personnelle subie par cet officier s’est approfondie au point de creuser un écart 

tangible entre la communauté de la bâtisse et celle de la ville: 

« Toutes les choses qui alimentaient sa vie d’autrefois étaient devenues lointaines, 

un monde étranger où sa place avait été aisément occupée. Et ce monde, il le 

considérait désormais du dehors, encore qu’avec regret ; y rentrer l’eut mis mal à 

l’aise. Des visages nouveaux, des habitudes différentes, des plaisanteries nouvelles, 

de nouvelles façons de parler auxquelles il n’était pas habitué: ce n’était plus là sa vie, 

il avait pris une autre route, revenir en arrière serait stupide et vain » 1. 

L’expression « ce n’était plus là sa vie » est révélatrice de tant de points 

contradictoires de la personnalité de Giovanni Drogo. De cette manière, s’impose une 

sorte de totale brisure symbolique entre la ville et le fort: la ville est étouffante, tandis 

que le fort est une échappatoire. Il préfère être derrière les barreaux et enfermé 

volontairement dans cette bâtisse plutôt que de regagner la liberté. Drogo se sent à 

l’aise dans l’isolement, se réjouit de l’enfermement et de cette peine alimentée par le 

fantasme de la gloire contre les tartares. Mais ce qui échappe à la connaissance du 

personnage, c’est que cet enfermement volontaire entrainera avec lui à long terme une 

sorte d’attente obsessionnelle qui consumerait un grand épisode absurde de sa vie. 

4- Le pouvoir pénalisant de l’attente obsessionnelle: 

Cette partie c’est la troisième phase de l’appartenance de Drogo au fort Bastiani: 

après la découverte du fort, l’identification au fort, vient alors l’obsession du fort. Cette 

obsession est alimentée par l’attente, et par l’absurde combat contre la monotonie et 

l’habitude. 

En effet, « s’habituer » annonce l’avènement de tout acte de rébellion et de 

réintégration à la société, bref c’est une capitulation2, une reddition, une soumission, 

 
1  ibid, p 184 
2 Capitulation : Bas-lat. capitulatio, de capitulare, capituler. 1) Terme de guerre. Convention qui règle à 
quelles conditions une place, un poste, une troupe se rendent. Obtenir, accorder une capitulation honorable. 
Faire sa capitulation. Recevoir à capitulation. 2) Familièrement, conciliation. N'attendez de moi aucune 
capitulation. Le baron eut une capitulation digne de sa résistance, Hamilton, Gramm. 3.)Capitulation de 
conscience, c'est-à-dire accommodement avec sa conscience. À un soldat qui s'est bravement défendu il est 
permis de capituler, et il est des capitulations de conscience si difficiles à ne pas accepter, Scribe, le Puff, V, 6. 

https://www.littre.org/auteur/HAMILTON
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un accommodement. Le mot « habitude » est répété plusieurs fois, de manière 

anaphorique au début de chaque paragraphe surtout au chapitre X: 

« Le tour de garde, qui, les premières fois, lui paraissait une corvée insupportable, 

était devenu une habitude….Habitude aussi étaient devenus les collègues…Habitude, 

les promenades faites de temps en temps…Habitude, les courses effrénées à cheval 

dans la plaine…Habitude, pour Drogo, la chambre, les calmes lectures 

nocturnes…Habitude, les craquements de la porte pendant les périodes pluvieuses»1. 

Ici, l’habitude est une allégorie de la monotonie, de la banalité et de la morosité du 

destin du personnage. L’habitude admet obligatoirement l’étude du temps qui a coulé 

pour que tous les actes du personnage deviennent habitude. 

D’une autre manière, cela nous mène à étudier le cercle vicieux du temps dans cette 

œuvre et son rôle dans l’instauration d’une existence fourvoyée, voire absurde pour le 

personnage. En effet, au début Giovanni Drogo avait une attitude positive, optimiste 

lorsqu’il pensait à la victoire promise, alors le temps et son écoulement n’avaient rien 

d’alarmant. On peut lire à ce propos: 

« Tout ce que la vie avait de bon semblait l’attendre. Quel besoin y avait-il de se 

hâter ? …Que de temps devant lui ! Une seule année lui paraissait déjà interminable, 

et les bonnes années venaient à peine de commencer ; elles semblaient former une 

série illimitée dont on ne pouvait apercevoir le terme, un trésor encore intact et si grand 

qu’on pouvait courir le risque de s’ennuyer un peu…La vie lui semblait inépuisable, 

bien que sa jeunesse eut déjà commencé de se faner. Mais Drogo ignorait ce qu’était 

le temps 2….Vingt deux mois avaient passé sans rien apporter de neuf et il était resté 

ferme dans son attente comme si la vie eût dû avoir pour lui une indulgence 

particulière »3. 

 
4) Convention qui assure aux sujets d'une puissance certains privilèges dans les États d'une autre puissance, 
et, en particulier, la convention qui réglait les droits et devoirs des Suisses au service de France. 5) La 
capitulation impériale ou les capitulations de l'Empire, certain nombre d'articles que l'empereur d'Allemagne 
jurait d'observer à son élection. 
1 Dino Buzzati, Le désert des Tartares, p 81, 82, 83. 
2 Dino Buzzati, Le désert des tartares, p 86 
3  ibid, p 89 
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Cette attitude vis-à-vis du temps est née suite à l’habitude, et elle est alimentée par 

les chimères de l’arrivée des tartares. Alors, si Drogo « ignorait ce qu’était le temps » 

ceci nous mettrait devant une scène tragique: celle d’un innocent qui se voit trainé 

devant un délit inconnu. Le temps, cette notion physique, est devenu un vil voleur des 

années et a entrainé l’emprisonnement d’un innocent volontairement, voire 

inconsciemment: 

« Il n’y avait personnage pou lui dire: prends garde, Giovanni Drogo, illusion 

tenace » 1 … « L’existence de Drogo, au contraire, s’était comme arrêtée. Le fleuve 

du temps passait sur le fort, lézardait les murs, charriait de la poussière et des 

fragments de pierre, limait les marches et les chaînes, mais sur Drogo il passait en 

vain ; il n’avait pas encore réussi à l’entrainer dans sa fuite » 2. 

Le temps n’a pas réussi à l’entraîner dans sa fuite, et cela n’est pas dû à un acte de 

révolte ou de résistance, mais c’est plutôt le résultat d’une certaine ignorance, ou ce 

que Drogo appelle « rêve ». L’empire mensonger du temps a enchainé Drogo avec 

ses propres rêves illusoires, rendant son existence absurde. Ce mot possède deux 

explications selon le Robert:« 1.Contraire à la raison, au bon sens, à la logique. 

(Personne) Qui agit, parle sans bon sens 2. Ce qui est absurde; ce qui est faux pour 

des raisons logiques. Raisonnement par l'absurde »3. 

L’absurde a aussi garni et animé plusieurs œuvres littéraires et philosophiques qui 

ont marqué le XX eme siècle à l’instar de l’œuvre camusienne qui concevait cette 

philosophie comme étant un conflit entre ce qu’est le monde en réalité, et ce que voit 

l’homme, ce qu’il interprète et ce qu’il conçoit…Ceci crée une sorte d’écart dont 

l’homme est conscient. Le désir de l’homme et sa volonté de vouloir tout comprendre 

relève de l’impossible vu l’irrationalité du monde. Selon Camus « L'absurde naît 

toujours d'une comparaison entre deux ou plusieurs termes disproportionnés, 

 
1  Dino Buzzati, Le désert des tartares, p 86 
2  ibid, p 90. 
3  Danièle Morvan et. al., Le Robert de Poche, Paris: Dictionnaires LE ROBERT – SEJER, 2008, p 4 
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antinomiques ou contradictoires et l'absurdité sera d'autant plus grande que l'écart 

croîtra entre les termes de la comparaison. »1 

L’homme est conscient que la liberté n’est pas éternelle parce qu’il ignore quand il 

sera mort. Pour Camus, comme pour Buzatti justement, il est intéressant de connaître 

combien l’homme pourrait être conscient de l’absurde qui l’entoure ; à juste titre, il 

disait dans Le Mythe de Sisyphe: essai sur l'absurde: 

« Un monde qu'on peut expliquer même avec des mauvaises raisons est un monde 

familier. Mais au contraire, dans un univers soudain privé d'illusions et de lumières, 

l'homme se sent un étranger. Cet exil est sans recours puisqu'il est privé des souvenirs 

d'une patrie perdue ou de l'espoir d'une terre promise. Ce divorce entre l'homme et sa 

vie, l'acteur et son décor, c'est probablement le sentiment de l'absurdité »2. 

Dans cette même perspective, Dino Buzzatti conçoit son personnage Giovanni 

Drogo, comme figure emblématique de l’homme absurde, qui mène une vie absurde. 

En effet, Camus admet implicitement l’espoir d’une « terre promise » qui permet à 

l’homme d’échapper à l’absurdité du monde par l’espoir (l’illusion même d’un espoir) 

ou par le suicide (le désespoir): et c’est exactement ce que Buzatti a bien démontré 

dans Le désert des tartares.  

Donc, tout acte de renonciation ou de révolte contre l’illusion est un acte de 

renforcement de l’absurdité de la vie de l’Homme, et ce, jusqu’à l’arrivée de la vérité 

de la mort. L’empire mensonger du temps et de l’attente a alimenté l’existence de 

Drogo, et il a aussi alimenté l’illusion et l’espoir de voir un jour les tartares. Or, le temps 

a alimenté inéluctablement l’absurdité du personnage Drogo: 

« La pendule qui était en face du bureau continuait à moudre la vie 3…La guerre, la 

guerre, pensa le colonel, et il cherchait en vain à chasser cette idée, comme si ç’eût 

été un désir coupable. L’espoir s’était réveillé aux paroles de Matti et maintenant 

l’emplissait d’angoisse » 4. 

 
1André Comte-Sponville, Laurent Bove et Patrick Renou, Camus: De l'absurde à l'amour, L'absurde dans le 
Mythe de Sisyphe, Vénissieux: Éditions paroles d'aube, 1996, p. 12. 
2 Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe: essai sur l'absurde, Paris: Gallimard, 1942, p 18. 
3  Dino Buzzati, Le désert des tartares, p 132 
4  ibid, p 133 
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Ce moment du roman où le personnage prend conscience de l’absurdité de sa vie et 

de l’emprise du temps représente aussi une prise de conscience de la futilité de 

l’attente ; même la concrétisation de cet espoir tant attendu l’angoissait. Et c’est ici que 

Giovanni a pris conscience qu’il a vécu une vie absurde. En effet, « Il semblait évident 

que les espoirs de jadis, les illusions guerrières, l’attente de l’ennemi du Nord, 

n’avaient été qu’un prétexte pour donner un sens à la vie » 1… « Mais Giovanni Drogo, 

lui, attend encore, bien que son espoir diminue à chaque instant » 2. 

A ce moment précis du roman, on observe un mouvement oscillatoire entre la 

désillusion et l’illusion de l’espoir (qui a alimenté la majeure partie de l’existence de ce 

personnage). La désillusion est créée par la maladie qui fait partie de la vérité 

incontestable comme celle de la mort: « Une attente supplémentaire se greffa de la 

sorte sur la vie de Drogo »3. 

En somme, on peut comprendre que l’illusion et l’espoir ont manigancé pour 

l’incarcération de Drogo au sein du fort et dans le cercle vicieux d’une idée 

fantasmatique qui l’a rendu doublement emprisonné. Du moment où il a pris 

conscience de l’absurdité de son état, il s’est trouvé enchaîné de nouveau par la 

maladie et, par conséquent, enchainé de nouveau dans le fort Bastiani. 

5- Conclusion: 

Le désert des Tartares est la mise en évidence d’un choix de vie absurde alimenté 

par les chimères et les rêves d’un personnage qui a fait semblant de vivre, mais qui, 

finalement, a été obligé à consumer sa vie dans l’attente, emprisonné dans un fort. Ce 

qui a dominé dans cette histoire c’est la souffrance, l’isolement, l’enfermement et 

surtout l’auto-emprisonnent qui a rendu le personnage Drogo un masochiste social. 

Tel un château de cartes, le « rêve » de la gloire s’est écroulé et toute la réalité du 

fort s’est révélée car les tartares ne sont jamais venus: le fort c’est en réalité une prison 

à ciel-ouvert qui a enchainé les esprits assoiffés de gloire, en leur usurpant leur 

jeunesse et leurs rêves car leur délit c’est l’espoir. Cette transformation de l’existence 

 
1  ibid p 194 
2  ibid, p 238. 
3  ibid. 
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de l’officier Giovanni Drogo était une série de quêtes utopiques retracées par sa 

naïveté qui fut l’objet d’une réelle ironie du sort. 

Le jeu des ficelles de ce sort a commencé avec un simple émerveillement pour le 

fort et a fini par la prééminence de maux sociaux et psychiques allant du masochisme 

social jusqu’à la maladie. Le personnage a croulé sous le poids d’une destinée très 

lourde, alimentée par le tempo très lent du temps du fort Bastiani.  
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