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  تصدر مجلة نقد وتنوير (مقاربات نقدية يف الرتبية واملجتمع)، وهي مجلة فكرية تربوية

وتوزع يف أنحاء العامل  محكمة عن مركز نقد وتنوير للدراسات اإلنسانية، تنرش املجلة ورقيا

األكاد�ي لرئيس وقع املتنرش عىل  ك� ww.tanwair.com: موقع العريب. وتنرش إلكرتونيا عىل

  www.watfa.netالتحرير 

 ىل إصدار مجلة انبثقت رسالة املجلة من شعور مؤسسها األستاذ الدكتور عيل وطفة بالحاجة إ

للدراسات الرتبوية واالجت�عية ذات رؤية نقدية، �كنها أن تسهم يف توليد ثقافة تنويرية لدراسة 

التحديات الرتبوية والثقافية التي تواجه املنظومات الرتبوية العربية املعارصة. ومن هذا املنطلق 

م يف تغي� واقع املجتمع فإن مجلة (نقد وتنوير) تسعى إىل إنتاج خطاب تنويري حدايث، يسه

 العريب، مبناهج علمية ومقاربات فكرية نقدية رصينة. 

  ،وضمن هذه الرؤية، تسعى املجلة إىل التميّز، يف مجال الدراسات الرتبوية واالجت�عية والثقافية

ة ممكنة من التأث� يف الوعي والثقافة الرتبوية باستحضار البعد النقدي وإىل تحقيق أعىل درج

 .  يف مقارباتها ملوضوعة الرتبية والثقافة وقضايا املجتمع الفكرية والرتبوية

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

 - ة مميّزة للباحث� وأن تقّدم انتاجا علميا يتميز بالجدة واألصالة. مرجعية علمي تشكيل 

 - حديات الرتبوية والثقافية املعارصة. إحداث حركة تنوير ونقد فكرية يف مواجهة الت 

 -  املتجددة يف االنفتاح عىل الثقافات العاملية والعمل عىل ترجمة أهم األفكار والتصورات

 مجاالت العلوم الرتبوية واالجت�عية والثقافية. 

 - ي� العرب، مرشقاً ومغرباً؛ لتبادل الخربات مّد جسور التواصل ب� املفكرين والباحث� واألكاد�

 والتجارب، مبا يسهم يف خدمة الباحث� واملهتم� بالدراسات الرتبوية واالجت�عية والحضارية. 

 -  إشاعة الفكر الرتبوي الفلسفي النقدي يف مواجهة مختلف مظاهر الخطاب التقليدي

واألسطوري الذي عفا عليه الزمن، ومل يعد صالحاً لتلبية حاجاتنا الفكرية والحضارية، مواجهة 

 رصيحة شاملة. 

 النقدية التي تغطي املجاالت اآلتية تعنى املجلة بالدراسات واألبحاث :اهت�مات املجلة: 

  اواألنرثوبولوجيالبحوث العلمية الرصينة يف الرتبية واملجتمع والتاريخ واللغة وعلم النفس 

الثقافية، والدراسات املعنيّة بأعالم الرتبية وعلم االجت�ع، ومستقبل الرتبية وفلسفتها، واملقاالت 

ج�ت العلمّية، وعرض الكتب الجديدة ومراجعتها واألع�ل العلمية التي �كن والتقارير والرت

 .أن تسهم يف تطوير الرتبية ورقّي املجتمع وتطوّره حضاريا

 واهتماماتها اِّـجلة  رسالة

http://www.watfa.net/
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 واألنرثوبولوجيامجاالت الرتبية وعلم االجت�ع  يف النقدية والدراسات األبحاث بنرش املجلة ترحب 

 والعلوم السياسية ومختلف مجاالت العلوم اإلنسانية، وترحب أيضا بجميع املقاالت التي تتناول

 ومختلف الرتبية ب� ما وتهتم املجلة بالعلوم البينيةوالثقافة واملجتمع،  الرتبية ب� العالقة

 صحافة الخ.   أنرثوبولوجيا، علم نفس، طب، اجت�ع، علم فن، سياسة، أدب، - العلوم

 والتي �كنها األجنبية اللغات عن املرتجمة النقدية الرتبوية باملقاالت ترحيب أ�ا املجلة ترحب 

 الرتبية يف مجال الفكر العريب مبستجدات الرتبوي العقل وتغني العربية قافةالث مع تتخاصب أن

 واملجتمع. 

 يف الرشوط املنهجية فيها تتوافر التي األصيلة النقدية الفكرية والدراسات املقاالت املجلة تنرش 

 مكتوبة أن تكون عىل واالجت�عية، الرتبوية العلوم يف والتوثيق، واالستقصاء واإلحاطة الجّدة

 العربية.  باللغة

 أو باللغة (الفرنسية وآخر العربية باللغة كلمة 200 حدود يف صمبلخّ  املقال يصحب أن يفّضل 

 . )االنجليزية

 م أو  )إلكرتونيًّا أو ورقيًّا (نرش قد يكون أال البحث يف يشرتط  مكاٍن آخر.   أيّ  يف للنرش قدِّ

 نرشه.   يسبق ومل أصيل البحث ا يؤكد فيه أنيجب عىل الباحث أن يقدم تعهد 

 ودقّتها.  اللغة وبسالمة واملعرفية العلمية وبالقيمة باألصالة البحث يجب أن يتسم 

 ملخصات عن املؤمترات وطروحات ترحب املجلة بالتقارير العلمية ومراجعات الكتب و

املاجست� والدكتوراه واملقابالت والندوات والحوارات الفكرية يف مجال الثقافة والرتبية 

 واملجتمع.  

 التحكيم املتّبعة العلميّة األصول وفق للتحكيم، وتعامل املقدمة البحوث تخضع .    

 

 

 

 شروط النشر 

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

editorial@tanwair.com 

critique.lumieres@gmail.com 
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  البحث أو املقالة إلكرتونيا باستخدام برنامج  ينضدMicrosoft Word عدد ويراعى أال يزيد 

 والهوامش والجداول والرسوم األشكال ذلك يف ) صفحة، مبا40( صفحات املادة العلمية عىل

 واملالحق.  

   جلة ملخصا باللغة العربية وآخر باإلنكليزية أو الفرنسية عن املادة املرسلة يزود الباحث امل

 كلمة.   200بحيث ال تزيد عدد كل�ت امللخص عن 

   ورقم )اإللكرتو� ) الربيدوالعنوانيتوقع من الباحث أن يذكر الصفة العلمية ومكان العمل 

 للرتاسل من جهة وتضم� الرضوري منها يف منت البحث.   الهاتف

  الدقيق.   املوضوع عىل كل�ت مفتاحية دالة ث تضم� البحثيرجى من الباح 

  نقد وتنوير)( مجلة يف نرشه إقرار بعد آخر مكان يف منه جزء أو البحث نرش للباحث يحّق  ال 

 التحرير.  هيئة رئيس مبوافقة إال

  املؤلف، دار أو الدراسة عنوان املؤلف، التقليدي (اسم التوثيق عىل االعت�د التوثيق يف يفضل 

 ) APA( األمريكية النفس علم جمعية أسلوب اعت�د يف ض� النرش) وال تاريخ النرش، بلد النرش،

  التحرير.  اللغوي ومنهج الضبط ألغراض الجمل بعض صياغة أن تُعيد يف بحّقها املجلة تحتفظ 

  إىل النرش.  يرسل ومل سابقا ينرش مل أصيل املقدم العمل أن فيه يعلن بإقرار الباحث يتقدم 

  عىل استالم رسيعا ردا ألصحابها ترسل وأن بجدية املواد مع بالتعامل التحرير هيئة تتعهد 

 قبل رفضه من أو البحث بقبول األقىص الحد يف شهر فرتة خالل أيضا إليهم ترسل وأن لبحثا

 الهيئة. 

   عىل موقع مركز نقد وتنوير �كن للباحث� االطالع.comwww.tanwair فعالية املجلة  ملشاهدة

  –واالطالع عىل املقاالت واألبحاث املنشورة فيها 

  اإللكرتو� الربيد عىل التحرير هيئة إىل والرتج�ت والدراسات واملقاالت البحوث ترسل    

tanwair.comeditorial@ - gmail.comcritique.lumieres@ 

 ضوابط النشر 

http://www.tanwair/
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 أین الخلل؟ 
 

 

 

 

ر املسلمون وتقّدم غ��هم؟"، غ��  يت
ّ

ه��: "ملاذا تأخ
ّ

صادى سؤال: "أين ا�خلل؟" مع الّسؤال الّ��ضوّي الش

 أّ��ما، عند الّتدقيق، مختلفان. بل ع�� طر�� نقيض. 

من   ضر�ا  ف�ان  الغر�ّي،  التحّدي  ع��  رّدا  �شأ  إذ  للتقّدم،  واستعدادا  با 
ّ
توث يضمر  الثا�ي  فالّسؤال 

االستنفار العاّم �عد �حظة الّصدمة ال�ي حدثت باكتشاف تفّوق اآلخر ع�� جميع األصعدة، و��اوي أوهام  

 موجب اإليمان وحده.  األفضلّية املطلقة ب

أّما السؤال األّول، ابن هذا الّزمان، فيبدو نا�حا باليأس واإلحباط، مثقال بروح االستسالم واالنكسار.  

و�كشف تفكيكھ وس�� أغواره عن إحساس اإل�سان العر�ي املعاصر با�ح��ة أمام تتا�� خيباتھ، وعن مرارة  

السؤال تثوي أسئلة أك�� صراحة ووضوحا من    � عمق هذاشعوره بالهزائم منذ فجر "اليقظة العر�ّية". و�

ما توّهمنا  
ّ
 أك�� فأك��؟ ملاذا خسرنا �ّل املعارك؟ ملاذا نرتّد فكرّ�ا �ل

ّ
قبيل: ملاذا نتقهقر باستمرار؟ ملا ننحط

نا امتلكنا أسباب القّوة والّنصر؟
ّ
ما اعتقدنا أن

ّ
 التقّدم؟ ملاذا ن��زم �ل

تار�خّية وا�حضارّ�ة العاّمة ال�ي أثارت كال الّسؤال�ن، و�� شروط لها، بال ال مراء �� اختالف الشروط ال

ر�نشّك، تأث��ها �� رؤ�ة املص�ح�ن  
ّ

والسياسي�ن العرب لواقعهم بمشكالتھ ا�ختلفة وآفاق حّل تلك    واملفك

روط ش�ل حضوُر اآلخر الغر�ي املتقّدم املتفّوق إن �� مستوى ال 
ّ

واقع العر�ي  املشكالت. ومن أهّم تلك الش

ر املغر�ي املعاصر عبد هللا العروي قد جعل نقطة ارت�از  
ّ

أو �� مستوى الو�� ��ذا ا�حضور، حّ�ى أّن املفك

الذهنية   البنية   �� الّدي�ي)  واللي��ا�� واملص�ح  (التق�ي  الثالثة  بنماذجها  املعاصرة  العر�ّية  اإليديولوجيا  و�� 

مة سنكتفي بتتّبع آثار هذا العامل �� الواقع العر�ّي. والواقعّية �� الغرب. واستنادا إ�� هذه ا 
ّ
 ملسل

ر املغر�ي ع��  
ّ

يقف الّدارس ع�� أّن حضور الغرب �� الواقع العر�ي قد مّر، كما يرى كث��ون وم��م املفك

 مراحل صاحب��ا ثالث حاالت من الو��: أومليل، بثالث 

 مرحلة الضغط من ا�خارج.  -1 

 مرحلة االحتالل املباشر.  -2

اهر.  مرحلة الهيمنة الّناعمة رغم -3 
ّ
 االستقالل الظ
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 مرحلة الضغط من الخارج 

بأقدار متفاوتة، و�� ف��ات زمنّية مختلفة.   الغر�ي من ا�خارج  العر�ّية مرحلة الّضغط  البلدان  عاشت 

ي من القرن التاسع عشر، وتنت�ي �� حاالت نادرة �� بداية القرن العشر�ن.  ولكّ��ا تقع عاّمة �� الّنصف الثا�

املياه   و��  ا�حدود  ع��  القوة  واستعراض  العسكري،  ال��ديد  م��ا  عّدة  صور   �� الضغط  هذا   �
ّ

تج� وقد 

� اقتصادّيا �� غزو بضائعھ لبلدان ا�جنوب، 
ّ

و��    واستن�اف ثروا��ا،   اإلقليمّية واحتالل بلدان مجاورة. وتج�

�� الوصاية ع�� خ ة أوقع��ا 
ّ
إ�� االق��اض بفوائد مشط مّما تقّدم فإّن استمرار  ز استدراجها  ائ��ا. و�الّرغم 

ي�ن  
ّ
محل وسالط�ن  وملوك  أمراء  بيد  بالغرب  باستمرار  سمح  قد  ا�حكم  حاق 

ّ
وال� ر 

ّ
التأخ تجاوز   �� األمل 

ا�خصوصّية الّدينّية اإلسالمّية دونما حرج    املتقّدم، وذلك باستلهام علومھ ونظمھ وقيمھ �عد تكييفها وفق 

العلوم  وال  الّتحديث  �عارض  ال  اإلسالم  و��:  عموما،  اإلصال��  الفكر  ��ا  آمن  ال�ي  مة 
ّ
املسل وفق  كب��، 

هطاوي: نأخذ ما �� رؤوسهم وندع ما �� نفوسهم. وكالهما  
ّ
ا�حديثة، أو وفق املبدأ ال��ضوي الذي صاغھ الط

�عة م�اسب، مثلما    قاد إ�� نزعة توفيقّية 
ّ
ب�ن مرجعّيت�ن: إسالمّية تراثّية وأخرى غر�ّية حديثة. و�ان لهذه الن

 الّ��ضة العر�ّية األو��.   نجاح�انت لها عيو��ا ال�ي أعاقت  

 مرحلة االحتالل المباشر 

مثال: بدأت هذه املرحلة، ���يء من التعميم والّتجاوز، بداية من الثلث األخ�� من القرن الّتاسع عشر ( 

تالل املغرب  ح) وصوال إ�� العقد األّول من القرن العشر�ن (مثال: ا1882، واحتالل مصر  1881تو�س    احتالل

ت قوان�ن مدنّية، وتّم �� أحسن األحوال ظهور محاكم مدنّية وأخرى  1911، واحتالل ليبيا  1912
ّ
). وف��ا سن

ر�ن، كما يقول ع��  والقوان�ن الغر�ية، فلم �عد من ا شرعّية، و�غلغلت األح�ام
ّ

لّسائغ عند املص�ح�ن واملفك

بصورة   ظهرت  وهكذا  السابقة،  املرحلة   �� يفعلون  �انوا  كما  وتقليده  الغرب  باستلهام  ينادوا  أن  أومليل، 

ا�جهر ببعض األف�ار ال�ي �انت ال تث�� من قبل ر�بة وال    ع��ن تجّرأ  مّ م  عدد من املص�ح�نوا�حة مالحقة  

الثعال�يومحاكمة �ّل من    تكف��  معارضة، من ذلك مثال العز�ز  ) والطاهر ا�حداد (سنة  1904(سنة    عبد 

1930  () الرازق  ( 1925�� تو�س، وع�� عبد  الرّدة عن  1926) وطھ حس�ن  ا�خ... كما برزت ظاهرة  �� مصر   (

ف كتاب  
ّ
ا�خالفة  األف�ار الّتنو�رّ�ة الّسابقة شأن تراجع محمد رشيد رضا عن أف�ار أستاذه محمد عبده (أل

)، أّما  ع�� ان��اء مرحلة اإلصالح و�داية مرحلة ال�حوة  عالمة  -الذي �عّد كتابا  1922أو اإلمامة العظ�ى سنة  

ظاهرة   و��:  العر�ّية،  والّسياسية  الثقافّية  ا�حياة   �� شأن  لها  سي�ون  حركة  ظهور  ف�ي  األبرز  اهرة 
ّ
الظ

عل واملنقلبة  اإلصالح  عصر  ور�ثة  اإلسالمّية"  ات  "ال�حوة 
ّ

الذ تحص�ن  إ��  با�حاجة  "انقال��ا"  و�فّسر  ��ا. 

افر املتفّوق الذي حّل �� بالد املسلم�ن و�ات لھ حضور  
ّ
و�ان �� ذات الغرب الظ

ّ
ا�حضارّ�ة من التفّ�خ والذ

��ا  
ّ

ات باقتباس ما بھ تكتسب قّوة ومناعة تمك
ّ

ماّدي ملموس فيھ. فإذا �ان مطلب املرحلة األو�� هو إغناء الذ

ات، وصون الهوّ�ة، من الب
ّ

حاق باآلخر بل ومنافستھ، فإّن خاّصية هذه املرحلة �� ا�حافظة ع�� الذ
ّ

قاء وال�



ين الخلل؟
ٔ
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ما  
ّ
ھ �ل

ّ
جوء إ�� النواة الّصلبة للهوّ�ة و�� العقيدة الّدينّية. واعتقد رّواد ال�حوة أن

ّ
و�نقاذ ما يمكن إنقاذه بال�

ات أك��. و�دال من الشعار   �� ذلك �انت  بالعقيدة والتشّدد �ان هناك تمّسك أقوى  
ّ

فرص ا�حافظة ع�� الذ

عناصر التقّدم وال حاجة لالقتباس    القديم: الّدين ال �عارض التقّدم، حّل شعار جديد: ديننا يتضّمن �ّل 

 من الغرب. 

 رحلة الهیمنة الّناعمة رغم االستقالل الّظاهر م 

ع��   واإلسالمّية  العر�ّية  الّدول  معظم  �عدحصلت  من  ا  استقاللها  بداية  وخاّصة  العاملّية  �حرب 

خمسينات القرن املا��ي، �عد أن خرجت الّدول االستعمارّ�ة من ا�حرب م��كة القوى، مرتابة �� قيمها ال�ي  

لها �جزها عن أن تمنع �شوب حر��ن   يتبّ�ن  اّدعت طو�ال صالب��ا، وامتدح��ا مزهّوة بمعقولي��ا، قبل أن 

 ھ. مدّمرت�ن �� قلب العالم ا�حّر ذات

مت قيادات وطنّية وقومّية زمام ا�حكم، غ�� أن الفشل �� تحقيق التنمية والهزائم املتتالية  
ّ
وهكذا �سل

تجارب   واكتسب من  تطّرفا،  القمع  زاده  قد  األثناء،   �� �ان،  الذي  الّ�حوة  تّيار  أ�عش  قد  إسرائيل  أمام 

 
ّ
الال ومن  وا�حركة.  والعمل  م 

ّ
التنظ  �� واسعة  خ��ة  السابقة  ظاهرة  العقود  كثافة  املرحلة  هذه   �� فت 

ف  
ّ

اال�شقاق ال�ي شهد��ا تيارات الّ�حوة األساسّية (اإلخوان املسلمون أنموذجا). فقد �انت دائما تتكش

، وصوال إ�� ��خ��ا األخ��ة األك�� عنفا ورادي�الّية: تنظيم  وأك�� فاعلّيةعن مجموعات صغ��ة أك�� �شّددا  

عل عوامل عديدة، و�� مقّدم��ا ش�ل حضور اآلخر (مّرة أخرى). وهو  داعش، الذي �شأ وتوّسع نفوذه بف

ات �عد أن �ان، مهما اق��ب، "آخرّ�ا" وخارجّيا. 
ّ

 حضور ال�س دقائق حياتنا وتفاصيلها، وأصبح جزءا من الذ

،  كما أسلفنا  عالمة أّرخ ملرحلة الّ�حوة–و�ذا �ان كتاب رشيد رضا (ا�خالفة أو اإلمامة الك��ى) كتابا  

الطر�ق  ف  �� (معالم  سيد قطب  كتاب  العالمة1964  -إّن  هو  انية   ) 
ّ
واال�غالق مراتب    الث التشّدد  بلوغ  ع�� 

 قصوى ضمن مرحلة الّ�حوة.

ا�ح��ة    أسئلة  ھ 
ّ
محل ت 

ّ
وحل ال�حوة.  تّيارات  تفك��  أفق  خارج  األّول  الّ��ضوي  السؤال  بات  وهكذا 

 والضياع ملاذا نزداد انحطاطا؟ أين ا�خلل؟... 

أن �سأل بدورنا سؤالنا ا�خاّص ��ذه ا�حقبة املوحشة من الّتار�خ العر�ّي ال�ي اختلطت ف��ا السبل    ولنا

 الّ�حوة درجة مخيفة من الّتدم�� العدمي ل�ّل القيم واألشياء:   المست، و ّي مداهالفكر  �لغ التشّوشو 

 ما العمل؟

ما ي�ون بالعودة إ��  
ّ
بات واالنطالق م��ا انطالقة جديدة واثقة.  يبدو لنا أّن ا�خروج من التيھ إن

ّ
نقاط الث

ات
ّ

مات، واعتماد    وليست هذه النقاط سوى نقد الذ
ّ
مة من املسل

ّ
ھ بداهة أو مسل

ّ
ونقد �ّل ما ي��اءى لنا ع�� أن

 من الّسم�ن. وهو إ�� ذلك مسلك    ��ا  مطرقة الّنقد وحدها، إذ �� الكفيلة بأن َيم��
ّ

 من الّصواب والغث
ُ
ا�خطأ

حنا بھ، ع�� جعل الفكر �� حالة يقظة دائمة، وتحّفز ��  
ّ

  مستمّر   الفكر ُيطلب لذاتھ، ملا لھ من قدرة، م�ى �س�

إ�� ا�خلق واإلبداع ع�� غ�� مثال. وذاك هو الّتنو�ر... تنو�ر األذهان بنور العقالنّية واملرونة واالنفتاح وسائر  

�� مقّدما��ا  القيم ا�حديثة، و�الفكر املستن�� الذي يقبل االختال   تجد 
ّ
ف والتنّوع. و�عو�د العقول ع�� أال
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ص من �ل ما  
ّ
ح دائما بالقدرة ع�� التخل

ّ
ر�ق، وأن تتس�

ّ
عوائق تحول دون االلتقاء مع اآلخر �� منتصف الط

ب �� املوروث كما قال محمد عابد ا�جابري. وذلك هو العقل الذي سيشّع في��يء جوانب  
ّ

هو مّيت متخش

��   ا�ختلفة.ا�حياة ومجاال��ا   ثارت  ال�ي  املعاصرة  واإل�ستيمولوجّية  الفكرّ�ة  التحّديات  بالّرغم من  وذلك 

وجھ التنو�ر ذاتھ. تلك التحديات ال�ي تحّدث ع��ا جورج سور�ل �� كتابھ: العقل واللغة وا�جتمع. وم��ا: عدم  

. وذلك بظهور  20األو�� من قم إ�� العقود  17القدرة ع�� �عّقل العالم وفهمھ ع�� النحو الذي ساد منذ ق  

 �� املغالطات  من  سلسلة  واكتشاف  والطاقة،  و�املادة  و�امل�ان  بالزمان  الو��  أر�كت  ال�ي  النسبية  نظر�ة 

(مي�اني�ا   الكّم  مي�اني�ا  أحدث��ا  ال�ي  الصدمة  عن  فضال  الر�اضيات.  ��ا  ويع�ي  نفسها،  العقالنّية  معقل 

�� أعمق مستو�اتھ هو ال حت�ي وغ�� محّدد، وصوال إ�� ��ايات القرن   ال�وانتم) ومفادها أن الواقع الف��يائي

 العشر�ن ال�ي شهدت �شكي�ا �� معقولية العلم برمتھ ع�� يدي توماس �ون و�ول في��ابند ا�خ...

ا�� لآلخر املتفّوق وتحّوالت هذا ا�حضور صعو�ة فهم العالم، والتشكيك  
ّ
وهكذا يضاف إ�� ا�حضور الط

البشري ع�� �عّقل األحداث والظواهر ال�ونّية م��ا واال�سانّية االجتماعّية، ومع ذلك فإّن قدر    �� قدرة الو��

اإل�سان العر�ي املعاصر، أن ي�افح و�صارع و�واجھ ع�� جميع ج��ات الفكر والواقع، ألّن شرف اإل�سان  

 يح. هو �� هذا ا�جهاد، أّما ثمرة جهاده فليس مسؤوال ع��ا كما يقول الّسيد املس

ر�ن للقيام ��ذه  
ّ

ة "نقد وتنو�ر" إ�� إفساح ا�جال للباحث�ن واملفك
ّ
وانطالقا من هذا االقتناع �س�� مجل

املهّمة الّنبيلة، ال باعتبارها مهّمة يقتض��ا ال��ام املثّقف إزاء أبناء جلدتھ �� مطلق األحوال فحسب، بل ألّن 

سم بالضبابّية وال
ّ
 تباس السبل نتيجة �شابك عوامل االنحطاط والتقهقر. سمة هذه ا�حقبة ال�ي �عيشها تت

تيھ فنونا من املعارف الّنقدية، توّزعت  وهكذا فإّن العدد الّس  
ّ
ادس من مجلة "نقد وتنو�ر" قد ضّم ب�ن دف

األك��   الفلسفّية  األف�ار  ومعا�جة  ا�حديثة،  ال��بية  علوم  ع��  واالنفتاح  املوروث  الّدي�ي  الفكر  نقد  ب�ن 

   املعاصرة.أّمل أش�ال العيش ا�حديث وأنماط التمّدن �� ا�حواضر معاصرة، وت 
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 التعلیم القائم علی البرهان ثورة ترّبویة 

 في فضاء الّثورة الصناعیة الرابعة 

 

 

 

   الملّخص 

فائق الذ�اء، فع�� امتداد هذا ال�وكب تتشباك األدمغة   يتجھ �وكبنا قدما ليصبح �ونا عبقر�ا سي��نتيا

يبشر   �لھ  وهذا  اإل�سانية،  واملعارف  ا�خ��ات  وتتضافر  البشر�ة،  اإلرادات  وتتفاعل  العقول،  وتتخاصب 

املتش�ل من جماع   ا�جم��  الو��  إنھ ش�ل من أش�ال  التار�خ،   �� إبدا�� فارق  إ�سا�ي  اليوم بوالدة و�� 

العقول والعبقر�ات جميعها فوق هذا ال�وكب، ليتج�� �� ال��اية ع�� صورة عبقر�ة  األدمغة ومن تضافر  

إ�سانية خارقة ليس لها مثيل ولن ي�ون لها نظ�� �� التار�خ اإل�سا�ي برمتھ. فالثورة الصناعية الرا�عة �عمل 

ال� ب�ن �ل ما هو ف��يائي ورق�ي و�يولو��، و�� هذا  الفاصلة  إلغاء ا�حدود  ون ا�جديد املغمور اليوم ع�� 

بفيض اإلبداعات العبقر�ة واألصوات وال�لمات والصور، يتوجب علينا أن نحدث ثورة تر�و�ة نتجاوز ف��ا  

 Antonioأزمة العالقة ب�ن قديم ال يموت وجديد ال �ستطيع أن يولد كما يقول كتاب أنطونيو غرام��ي (

Gramsci ��ال الثورة  وأ�عاد  حدود  تتناول  املقالة  هذه  الرا�عة  ).  الصناعية  الثورة  خضم   �� املنتظرة  بو�ة 

 وتبحث �� مختلف تجليا��ا وأ�عادها �� ظل عالم محموم بالتغ�� والتثو�ر.  

 

Abstract 

Our planet is making headways to become a genius and ultra-intelligent cybernetic. Ideas 

compete, people interact, and human experiences and knowledge conglomerate. This heralds 

today a birth of a collective, creative human consciousness formed from a myriad of ideas and 

geniuses in the image of a  super human who has no, and won’t have,  a comparable in the entire 

human history. Today, the fourth industrial revolution seeks to abolish the boundaries between 

the physical, the digital, and the biological domains. In this new universe, flooded with genius 

creations, sounds, words and images, there must be an educational revolution as well to 

overcome the crisis of the relationship between the old that does not die and the new that cannot 

be born, to use Gramsci's words. Consequently, this article deals with the limitations of the 

education a revolution in the midst of the fourth industrial revolution and examines its various 

dimensions in the light of a world feverish of change. 
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 علي ا
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 : مقدمة 

الثورة �� ال��بية والتعليم، وليس مجرد التطو�ر أو التغي��، هو سبيلنا لدخول الثورة الصناعية الرا�عة، 

ينا عن ن
ّ
مطية التفك�� ال��بوي وجموده �� مجال  ونحن قادرون ع�� إحداث تلك الثورة �� �عليمنا إذا تخل

التعليم والتخطيط ال��بوي، وهذا األمر يتطلب أيضا نمطا من التخطيط الثوري الحتياجاتنا املستقبلية  

بحيادية، �عيدا عن الن�عة العاطفية االنفعالية، و�عيدا عن األخطاء ال�ي أعاقت تقدمنا ا�حضاري وال��بوي  

ي�� الثوري يجب أن ي�ون شموليا ت�امليا يأخذ �� ا�حسبان تفاعل املنظومات  لعقود طو�لة من الزمن؛ فالتغ

ال��بو�ة واالجتماعية ضمن خر�طة جينية تقوم ع�� التغي�� ا�جذرّي �� املنا�ج التعليمية �شمولية وعمق،  

وتط التعليم،  بيئة  وتحس�ن  جذر�ا،  التقليدية  التدريس  طرق  و�غي��  املعلم  كفاءة  رفع  ذلك  و�ر  و�تضّمن 

أنظمتھ، وذلك �لھ يجب أن يتم �� سياق الت�امل والتفاعل مع مختلف النظم االجتماعية والسياسية �خلق  

بنية مجتمعية مت�املة متكيفة مع االنفجارات التكنولوجية وا�حضار�ة الهائلة ال�ي �شهدها اإل�سانية منذ  

 مطلع القرن ا�حادي والعشر�ن. 

��بية ضرور�ة جدا ملواكبة الثورات الصناعية املتجددة، ومن غ�� هذه  لقد أصبحت الثورة �� التعليم وال

الثورة فإّن الثورة الصناعية الرا�عة ال�ي ننشدها ستل��م ثقافتنا، وتدّمر، واقتصادنا وتن��ك وجودنا األخال�� 

اليوم،   مجديا  �عد  لم  التعليم  و�صالح  وتحس�ن  تطو�ر  عن  وا�حديث  جار واإل�سا�ي، 
ّ
الت بّينت  ب  وقد 

�� بالدنا عقم هذه ا�حاوالت وفشلها خالل العقود املاضية، ولم يكن للمليارات ال�ي أهدرت ع��    اإلصالحية

االصالح نفعا أو جدوى، ولم �غّ�� �� جوهر التعليم، بل زادت الط�ن بلة، واملشكالت �شاب�ا والعقد �عقيدا،  

وحال هذه اإلصالحات كحال الّ�ج�ن الذي يظل يحفر نفقا طو�ال لسنوات للهروب، و�ذا هو ينت�ي بھ 

 إ�� غرفة ا�جالد.  

ال أحد �شّك �� أننا �عيش اليوم �� خضم ثورة تكنولوجية ثقافية اجتماعية شاملة. فالوظائف ت��اجع  

واملّدخرات تتال��ى، حيث نجد أنفسنا �� �عيش �� نظام عاملي خارج سيطرتنا. ومن البداهة أن نتحدث عن  

ل أحد جوانب هذه الثورة �� ثورة معرفية جامحة أنتج��ا األجيال ا�جديدة من الباحث�ن واملفكر�ن، وتتمث

إم�انية الوصول إ�� األش�ال ا�جديدة للمعرفة �سهولة ويسر. ونحن املعلمون ن�افح اليوم ملواكبة ا�جديد  

. ففي  
ّ
املدرسة  �� الفكر ال��بوي ألّن أك�� ما �علمناه �� ا�جامعة �ان زائدا عن ا�حاجة، ولم يكن ضرور�ا قط

اع��از وشموخ أمام الفصل، بل بات ذلك ال�خص الذي يتوجب  لم �عد املعلم هو ذلك الذي يقف ب

بّد من اإلشارة �� هذا املقام إ�� اال��يار األسرّي،    عليھ اليوم أن يكون متواضعا كفؤا ومهنّيا وجذابا. وال

وا�خدمات   السلع  �س��ل�ون  اليوم  فالشباب  املعيشة.  مستو�ات  وارتفاع  املواليد،  معدالت  وانخفاض 

غ��   د  بمعدالت 
ّ
يول الذي  االجتما�ّ�  ك 

ّ
التفك و�عاظم  املفرطة  الفردية  تنامي  مع  ذلك  و���افق  مسبوقة؛ 

 مشكالت كث��ة ومتنوعة.  

عليم.
ّ
دت هذه التحّوالت الكب��ة ا�حاجة إ�� ثورة را�عة �� الت

ّ
ومثل هذه الثورة ال ت�ون أو ال    لقد ول

ستبدال املعلم�ن ذوي األداء الضعيف، أو بناء  يمكن أن تتحّقق بمجّرد إدخال ا�حاسبات إ�� املدارس، أو ا

فصول دراسية حديثة، أو إدخال منا�ج وطنية، أو �غي�� الكتب املدرسية القديمة فحسب، بل تحتاج إ�� 
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نا �� مسيس ا�حاجة إ�� ثورة ��  
ّ
أن م. وهذا �ع�ي 

ّ
إجراء �غي��ات عميقة وشاملة وجوهر�ة �� التعليم والتعل

ال��بو�ة لتمك� أننا  أنظمتنا  الّتعلم والتعليم من أن يصبح جزًءا من أسلوب حياتنا ووجودنا. وهذا �ع�ي  ن 

ما من خالل قدرة هذا النظام  نحتاج إ�� تقييم نظامنا التعلي�ي  
ّ
ليس عن طر�ق امتحانات خارجية، و�ن

ناغم مع هذا العالم الذي يزداد صعو�ة و�عقيًدا؛  
ّ
نا نحتاج إ�� من�ج تر�وي ال ي ع�� الت

ّ
ز ع�� حالة  أي أن

ّ
رك

بل نحتاج إ�� من�ج جديد يركز املعرفة الراهنة الّساكنة استجابة لسؤال: ماذا �عرف؟ ومن ذا الذي �عرف؟  

ع�� معرفة شائكة معقدة بأسبا��ا وجوهر وجودها بصيغة: ملاذا أعرف؟ وكيف أعرف؟ وما �� حدود  

لة، أي معرفة متغ��ة بتغاير الظروف  هذه املعرفة؟ وهذا �ع�ي معرفة موجهة نحو األسباب والعلل الفاع

واملتغ��ات و�� املعرفة املطلو�ة �� عالم تتالحم فيھ التغ��ات املتسارعة، وتر�سم �� حركة تتفاعل ف��ا  

باب �� عصر عنوانھ  
ّ

ف، وتلك �� املعرفة املتغ��ة ال�ي يحتاجها الش
ّ
املعرفة مع العمل �� ص��ورة ال تتوق

ورة الرا�عةالتغّ�� الدائم والنمّو امل 
ّ
 .تصالب مع �ل أش�ال التعقيد والتغي�� ا�حادث �� فضاء الث

�اء االصطنا�� املتفجر باإلبداعات  
ّ

وألننا �عيش �� عصر الثورة الرقمية واالنفجار املعر��، أي �� زمن الذ

ا الكتشاف  الضرور�ة  الذكية  باملهارات  الطالب  تزو�د  إ��  يحتاج  التعليم  فإن  املهولة،  ملعرفة  اإل�سانية 

وتقييمها والتعامل معها بطر�قة ذكية. فالتكنولوجيا الثور�ة تتطور اليوم باستمرار، وكذلك الطرائق ال�ي  

فإن   اإلبدا��  التطور  هذا  وضمن  والتعليم،  ال��بية  مجال   �� ا�جديدة  والنظر�ات  الطالب  ��ا  يتعلم 

 ووسائل التعلم ا�جديدة.  التكنولوجيا ا�جديدة �عزز أنواًعا مختلفة من التفاعالت ال��بو�ة

التعليم   أساليب  و�جعل  الطالب،  عقلية  �غي��  إ��  يؤدي  واإلن��نت  التكنولوجيا  تأث��  أّن  د 
ّ

املؤك ومن 

الطالب وسائلهم   ي�ون  أن  ُيتوقع  التأث��  أو داللة. وضمن هذا  مع�ى  ألّي  وفاقدة  م��ا  جدوى  التقليدية ال 

م والتفاعل ال��بوي ملواكبة الطا�ع الثوري للتطور ا�جديد، بما وطرائقهم اإلبداعية ا�خاصة �� عملية التعل

ھ إذا �انت املعرفة من شأنھ أن �عكس تصورا��م واهتماما��م وطموحا��م ا�خاصة.  
ّ
ومن البداهة القول إن

املعرفة  تحصيل   �� واملعلم  الفصل  ع��  االعتماد  فإن  ومتعددة،  متنوعة  مصادر  من  �سهولة  متاحة 

ا�جد عديم  العالم .  وى سيكون  ع��  شمو�ّ�  نحو  ع��  تنفتح  أن  املدارس  ع��  يتوجب  أنھ  �ع�ي  وهذا 

ا�خار��، وأن �عمل ع�� ز�ادة معامل ارتباطها وتفاعلها مع ا�جتمع بصورة أوسع وأعمق وأشمل، حيث  

م والن�ج
ّ
ب ضمن هذه الصيغة من التفاعل مع ا�جتمع أن يكونوا أك�� قدرة ع�� التعل

ّ
ال

ّ
 .  يمكن للط

لتعلم املستقب�� �� ا�جتمعات االف��اضية ُيوجب ع�� الطالب اكتساب مهارات اجتماعية ذكية، تتمثل فا

�� القدرة ع�� الّتعاون والتعاطف و�ناء العالقات اإل�سانية والعاطفية واملرونة لدعم قدر��م ع�� التعلم مع  

عليم �� حدود املدرسة و��ن جدرا��ا،  اآلخر�ن ومن خاللهم. فالتعليم الثوري املعاصر يختلف اليوم عن الت

وهذا ال ينفي أن التعليم املدر��ي قد ي�ون جزءا من الّنظام التعلي�ي ا�جديد الذي ��دف إ�� تمك�ن الطالب 

تر�و�ة   جماعات  ضمن  التعلم  مسؤولية  وتحّمل  واإلبداع  العمل  حوافز  وامتالك  واالستقالل،  التم��  من 

 متناظرة.  
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نتظرة لن ت�ون يوما ثورة ناجحة ما لم تنبع من اهتمام الناس واملتعلم�ن واملعلم�ن إن الثورة ال��بو�ة امل

وحاجات ا�جتمع، و�جب �� �ل األحوال أن تنبثق من الضرورة التار�خية للثورة الصناعية الرا�عة، وهذا  

ورة تنتجها األنظمة  �ع�ي أن الثورة املنشودة يجب أن ت�ون ثورة اجتماعية شاملة، وال يمك��ا أن ت�ون مجرد ث

 السياسية ال�ي تحكمنا ع�� مقاييسها األيديولوجية الضّيقة. 

و�� هذا املسار تتطلب الثورة املنتظرة أن ي�ون التعليم والتعلم استمرار�ة وجودية مدى ا�حياة، وذلك  

وأن ت�ون    لتمك�ن األجيال ا�حالية واملستقبلية، ال من أن ت�ون منتجة �� هذا العالم ا�جديد فحسب، بل

قادرة ع�� مواجهة التحديات ا�جتمعية أيضا، والسيما هذه ال�ي تفرضها الثورة الصناعية الرا�عة، وتلك  

ال�ي تفرضها التحديات املصاحبة لها مثل �غي�� املناخ والنمو الس�ا�ي، والشيخوخة الس�انية، واملشكالت  

 الطبية، وغ��ها من التحديات ا�حدقة بالوجود اإل�سا�ي. 

عن أهمية هذا التعلم املستقب�� ا�جديد    -ال�اتب األمر��ي املستقب��  -)،  Alvin Toffler�ع�� ألف�ن توفلر (

األميون �� القرن الواحد والعشر�ن لن يكونوا أولئك الذين ال �ستطيعون القراءة أو الكتابة، بقولھ: "

. وقد ورد هذا االقتباس ��  1�حياة"بل أولئك الذين ال �ستطيعون الفهم والتعلم و�عادة التعلم مدى ا

، وورد فيھ أيضا قولھ: "من خالل �عليم 1970) الذي صدر عام  Future Shockكتابھ "صدمة املستقبل" ( 

الطالب كيفية التعلم، والتعلم عن التعلم، و�عادة التعلم، فإن التعليم يكتسب طاقة هائلة وقوة متجددة.  

ا هم أولئك الذين ال �ستطيعون القراءة، ولكن أولئك الذين لم يتعلموا  وع�� هذا النحو لن ي�ون األّميون غد

 كيف يتعلمون".  

وهذه الرؤ�ة تكشف عن مثالب األنظمة التعليمية الرسمية القائمة اليوم. وهذا يؤدي إ�� طرح �ساؤل�ن  

� ينجحون  كيف  يتعلمون  أ��م  أم  يتعلمون؟  كيف  �علمون  اليوم  مدارس   �� الطالب  هل  �  جوهر��ن: 

األ�ادي�ي  التصنيف  مسألة  حول  ودو��  وط�ي  قلق  وجود  السياق  هذا   �� و�الحظ  فحسب؟  االمتحانات 

ل�جامعات، ومستوى إنتاجية التعليم واألداء الذي يحققھ، ومثل هذا االستغراق �� قضايا التصنيف واألداء  

ات والتصنيفات، ومثل هذه  واألمور ال�ي تبدو لنا ش�لية قد �عزز فكرة أن التدريس �ستخدم فقط لالختبار 

الرؤ�ة تتعارض تماما مع التحديات ال�ي ستواجهها األجيال ا�حالية خالل هذا القرن بما يحملھ من ثورات  

  ومفاجآت لن تخطر ع�� البال.

 الجمود التربوي:  

يم ) الوضع ال�ار�ي الذي �عا�ي منھ التعلR. Keith Sawyerيتناول عالم النفس األمر��ي ر. كيث سو�ر ( 

التقليدي. و�حدد منظومة املتغ��ات الفاعلة �� انتاج هذا ا�جمود �� مقالتھ املوسومة "تحس�ن التعلم: نتائج  

 
عتاب القرن الحادي والعشرين، ترجمة لبنى الريدي، القاهرة، الهيئة    -  1

ٔ
لفين توفلر، تحول السلطة، المعرفة والثروة والعنف على ا

ٔ
ا

 .436. ص 1995المصرية العامة للكـتاب، 
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) والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  �شر��ا  ال�ي  التعليمية"،  العلمية  عام  OECDالبحوث   ��  (2008  ،

 : 2تقليدي وقضاياه أبرزهاوتضّمنت هذه املقالة عددا من املالحظات الهامة �شأن التعليم ال

-   .
ً
 تّم تصميم املدارس التقليدية حول اف��اضات عامة لم يتم اختبارها علميا

إذا �انت املعرفة مجموعة من ا�حقائق واإلجراءات �حل املشا�ل فإن وظيفة املدرسة التقليدية تكمن    -

 �� نقل هذه ا�حقائق واملعلومات إ�� الطالب. 

التقليدية  - املدارس  ا�حقائق    ��  من  كب��ة  مجموعة  ع��  يحصلون  عندما  متعلم�ن  الناس  �عت�� 

 واإلجراءات. 

 يدرك املعلمون هذه ا�حقائق واإلجراءات، وتتمثل مهم��م �� نقلها إ�� الطالب. -

، يتبعها حقائق و�جراءات معقدة    -
ً
و�تطلب هذا التعليم معرفة ا�حقائق واإلجراءات األك�� �ساطة أوال

ّم فإن املعلم�ن أو مؤلفي الكتب أو الكبار من ا�خ��اء يقومون بتحديد تدّرجات املواد  �ش�ل م��ايد.  
َ
ومن ث

و�سلسلها وتناغمها وأهدافها ومضامي��ا، و�ل هذا يجري �عيدا عن فهم الكيفية ال�ي يتعلم ف��ا األطفال ��  

 الواقع. 

ر�ق اختبار الطالب ملعرفة عدد  و�� ��اية األمر يتم تحديد مدى نجاح العمل املدر��ي ودرجتھ عن ط   -

التعليم مفارقا لعالقتھ مع   ال�ارثة حيث نجد هذا  تكن  ��ا. وهنا  ال�ي احتفظوا  ا�حقائق واإلجراءات  هذه 

 ا�جتمع وقضاياه الوجودية.  

ت إعداد الطالب وتأهيلهم �ش�ل فّعال  
ّ
و�� هذا السياق يمكن اإلشارة إ�� املدارس الّنموذجية ال�ي تول

 ) �االهان  �ش��  كما  املدارس  هذه  وظفت  لقد  العشر�ن،  القرن  أوائل   �� الصنا��  االقتصاد   .R�خدمة 

Callahan,1962 داف هذه املدارس �� ) لنقل مجموعة متجا�سة من ا�حقائق واملعارف للطالب. وتمثلت أه

قولبة الطالب ضمن نموذج معر�� موحد يفرض ع�� الطالب معرفة واحدة ضمن من�ج قيا��ي واحد. وقد 

التنظيم   وهذا  اإلنتاجية،  والورش  املصا�ع   �� يجري  ملا  مماثلة  بطر�قة  و�شغيلها  املدارس  هذه  تنظيم  تم 

�ونوا مجّرد عمال مؤهل�ن للعمل �� املصا�ع  أن ي  -إن لم يكن قد فرض عل��م    -املدر��ي سّهل ع�� الطالب  

 ). R. Callahan, Education and the CultofEfficiency, 1962واملعامل والورش الصناعية (

من   تتطلبھ  وما  ف��ا  ا�حياة  وموجبات  والعشر�ن،  ا�حادي  القرن  تحديات   �� ننظر  عندما  ھ، 
ّ
أن وا�حل 

للعيش ضرور�ة  ومعلومات  وخ��ات  ومهارات  اإلبداع   معارف  مطالب   �� نفكر  أن  علينا  يتوّجب    فيھ، 

وضرورات االبت�ار والتجديد والتفك�� النقدي �� أع�� مستو�اتھ ملواجهة التحديات وحّل املشكالت املكثفة  

 . 3عالية التعقيد �ي �ستطيع ا�حياة ومواجهة متطلبا��ا ومستجدا��ا �ش�ل أفضل

 
2-Optimizing Learning: Implications of Learning Sciences Research, OCDE, Avril 2008. t.ly/agDo 
3- Graham Brown-Martin, L'Éducation et la quatrième révolution industrielle, Préparé pour Groupe Média 
TFO, août 2017. https://t.ly/zTGG 
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) أّن نجاح التعليم التقليدي يقاس  Thrive�ا "االزدهار"() �� كتا�Valérie Hannonترى فال��ي هانون( 

بمدى النجاح املتحقق �� ز�ادة الناتج ا�ح�� اإلجما��، و�نظر إ�� هذا التعليم بأنھ جيد ألنھ يتيح للمعلم�ن  

فرصا تنافسية من أجل الوصول إ�� وظائف أفضل �� سوق العمل. ولكّن مثل هذا التعليم بدأ يفقد جدواه  

هذا الزمن، حيث أصبحت الغاية من التعليم �� تحقيق النمو واالزدهار �� عالم يتغ�� باستمرار    �ليا ��

 و�ثور بصورة متواصلة.

ب، بل يفرض فرضا  
ّ
ح�ى اآلن اعتدنا ع�� التوقع بأّن التقّدم التكنولو�ّ� للثورة الصناعّية الرا�عة يتطل

مج  ع��  قادرة  وفعالة  جديدة  عاملية  �عليم  نظم  االستثمارات  ابت�ار  من  الرغم  وع��  ولكن،  العصر،  اراة 

الّ�خمة ال�ي وظفت �� تكنولوجيا التعليم، فإّن ذلك لم يجد نفعا ولم يتحّقق التغي�� املنشود. وُيعزى ذلك،  

رّ�ما، إ�� التوتر ب�ن القوى املتنافسة حول مسألة تفر�د التعليم وتوحيد معاي��ه: فتفر�د الّتعليم يؤّدي إ��  

ا املنا�ج  تلبية  توحيد  أّن  ح�ن   �� والطالب،  للتالميذ  الفر�دة  واالهتمامات  واملواهب  املتغ��ة  الحتياجات 

 و�عميمها �ش�ل ا�حرك األسا��ي للنمّو السريع، وانخفاض الت�اليف، وز�ادة األر�اح.

ب�ن املعلم وتأسيسا ع�� ما تقّدم يجوز لنا أن �ستنتج أن العالقة ب�ن التعليم والتعلم، كما �� العالقة  

تحصيلهم   �� األفضل  تحقيق  ع��  القدرة  الطالب  فيھ  يتحّسس  انفعاليا،  إ�سانيا  طا�عا  تأخذ  واملتعلم، 

  وت�و�ن �خصيا��م. و�ذا كّنا نر�د �� حقيقة األمر ألبنائنا ا�حصول ع�� مستو�ات عالية �� التحصيل
ّ

، فإن

. ويستنتج  ال�ي تقصر عن أداء هذه الغايةتحقيق هذا األمر ال يكون من خالل املنا�ج الواحدة ل�جميع  

.  عالية �� التحصيل ال �ع�ي أن ا�جميع يصل إل��ا بطر�قة واحدةمن ذلك أيضا أّن ما يتحّقق من مستو�ات  

 املنا�ج املوّحدة �ع�ي تكرار العملية ال��بو�ة ب�لفة أقّل. وهو املبدأ  
ّ

ومن املعروف، كما أشرنا أعاله، أن

تائج وز�ادة األر�احالذي يؤّسس للمجتمع ا
ّ
�اليف وتوحيد الن

ّ
 . لصنا�� القائم ع�� خفض الت

) الذي يتم فيھ  Le modèle standard de l'éducationيتمّ�� الّنموذج التعلي�ي املعياري املوّحد للتعليم (

سوقا  توزيع املعرفة املوّحدة املعيار�ة ال�ي �ش�ل موضوعا أو مادة يخت�� الطالب ��ا. ويش�ل هذا القطاع  

كب��ا مثمرا ألر�اح الشر�ات املتعددة ا�جنسيات ال�ي تدعو إ�� إصالح التعليم. وهذا ما يؤكده أستاذ جامعة  

 Global Education) الذي��ى أّن ما �سميھ حركة اإلصالح العاملية (PasiSahlbergهارفارد باسيساهلب��غ(

ReformMovement, ou GERM  (ألن    ي�ي ع�� آليات السوق نفسها. تؤكد أهمية اعتماد النظام التعل

اليوم أفضل مسار ووسيلة ممكنة لتطو�ر النظام  - من وجهة نظر أ�حاب هذه ا�حركة  -هذه اآلليات �ش�ل  

التعلي�ي املعاصر،و�عبارة أخرى يكّرس التيار اإلصال�� �� مجال التعليم اآلليات نفسها ال�ي �عتمد �� عالم  

 . 4األسواق والتجارة العاملية

و�ناء ع�� هذا التوّجھ املعلن من قبل ا�حركة العاملية، فإّن خ�خصة التعليم يجب أن تقوم ع�� صورة  

الذي   املوّحد  املعياري  امل��اج    ي�ا��املن�ج  يقّررها  ال�ي  ا�خ��ات واملعارف  الذين يحفظون و�تقنون  الطالب 

�� القرن العشر�ن. وهو اقتصاد    املدر��ي. ويعكس هذا النظام ال��بوي صورة النظام االقتصاد الصنا��

 
4- How GERM is infecting schools around the world, Washington Post, juin 2012. https://t.ly/Bi2J 
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ي ا�خيال اإل�سا�ي وال أن ��جع السمات  
ّ

�عتمد ع�� املصا�ع وخطوط اإلنتاج، وهو ال �ستطيع أن �غذ

 .  اإلبداعية �� التعليم

ط شركة بيارسون (WIRED)يذكر تقر�ر من مجلة "وايرد"
ّ
، و�� شركة صناعية  (Pearson)5كيف تخط

األ  واملستثمر  كب��ة  شركة  �عليمية   �� التعليم -التعليمية    (Bridge)سا��ي  نموذج  خالل  من  العالم  لغزو 

هذه   لنجاح  حيو�ا  أمرا  سي�ون  ال��بو�ة  املعاي��  توحيد  أّن  بوضوح  ندرك  أن  علينا  يجب  وهنا  املوحد. 

الكب��ة، وألنھ من دون ذلك، يصبح من املستحيل ز�ادة وتوليد األر�اح الالزمة لدعم املصا�ح  املشروعات 

 .6�خاصةا

ا�حادي والعشر�ن   القرن   �� التعليم  فإّن  الصورة  واالبت�ار  وع�� خالف هذه  يقوم ع�� عنصراالبداع 

ب ع�� البشر فهم الذ�اء االصطنا�� والتنافس مع اآلالت والرو�وتات  
ّ
والقدرة ع�� االكتشاف، حيث ي��ت

بالذ�اء اليوم  املتشّبعة  القائم ح�ى  التعليم  نظام  أّن  �ع�ي  با�خ��ات  ؛ وهذا  الطالب  تزو�د  �ساعد ع��  ال 

 واملهارات والقدرات ال�ي يحتاجو��ا ملواجهة التحديات املتوقعة �� القرن ا�حادي والعشر�ن. 

�عد   العالم   �� األك��  العاملي هو  التعليم  أّن قطاع  العاملية  التقديرات  تبّ�ن  املستوى االقتصادي  وع�� 

ادية �� السوق حسب تقر�ر منتدى وادي السيلي�ون العاملي  القطاع الص��، وتقدر قيمة ا�حركة االقتص

)GlobalSiliconValley  ومع نمو س�ان العالم تتقّدم صناعة  2020تر�ليون دوالر بحلول عام    6.3) بمبلغ .

سع �ّل يوم مع قدوم أجيال متجددة من الطالب والتالمذة
ّ
. و�الحظ 7التعليم بوصفها صناعة مستدامة تت

والّتوظيف،  �� هذا   ال��بو�ة،  والعمالة  التدر�ب   �� أسا��ي  �ش�ل  تتمثل  القطاع  هذا  ت�اليف  أّن  الّسياق 

التحتية   البنية  ��يئة   �� الكب��  اإلنفاق  عن  فضال  واألجهزة،  واملنا�ج  الكتب  و�نتاج  املعلم�ن،  وتأهيل 

 الضرور�ة للعملية ال��بو�ة �� هذا القطاع التعلي�ي.

الو  لهذا  طبيعة  االقتصادي  وكنتيجة  التعاون  ومنظمة  الدو��،  البنك  يدعو  للتعليم،  االقتصادي  اقع 

النوع   هذا  إ��  ا�خاصة  والشر�ات  ا�ح�ومات  و�عض  إ��  والتنمية،  ُينظر  حيث  ال��بو�ة  اإلصالحات  من 

ھ فرصة لز�ادة رأس املال البشري إ�� أق�ىى حد، وذلك دون اهتمام بدور التعليم �� بناء  
ّ
التعليم ع�� أن

املنافسة  الق ع��  ال��بية  تقتصر  بحيث  ا�جتمع،   �� الثقا��  والت�امل  االزدهار  وتحقيق  الثقافية  يم 

السوقية والقيمة االقتصادية املاّدية فحسب. و�عبارة أخرى يتّم �غييب ا�جانب اإل�سا�ي �� العملية 

 . ال��بو�ة

التعل تخطف  الّتعليم   �� الرأسمالية  اإلصالحات  هذه  أّن  د 
ّ

املؤك والطالب  ومن  (املدرسون  أهلھ  من  يم 

للر�ح   األولية  �عطى  حيث  والّتوظيف،  والر�ح  واالستثمار  للتجارة  مفتوحة  سلعة  وتجعلھ  وا�جمهور)، 

 �� والرو��  واألخال��  اإل�سا�ي  النمو  تحقيق   �� للمجتمع  ا�حقيقة  االحتياجات  إهمال  و�تّم  واالستثمار، 

 
كبر شركة تعليم ونشر للكـتب في العالم متعددة الجنسيات مقرها الرئيس في بريطانية بيارسون: هي شركة نشر وتعليم-5

ٔ
 .لندن، وتعد ا

6- Pearson's Quest to Cover the Planet in Company-Run Schools, WIRED, avril 2016. https://t.ly/ndUM 
7- 2020 Vision: A History of the Future (GSV, 2015) http://gsv.com/2020-vision/ 
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التجا التعليم وأنظمة  ا�جتمع. ونتيجة لذلك، أصبحت املصا�ح  الدافعة وراء تطو�ر تكنولوجيا  القوة  ر�ة 

زالت   ما  األسف،  ومع  االجتما��.  وال��وض  التعليم  تطو�ر  عملية  �عيق  الذي  األمر  وهو  الرقمية،  التعلم 

املمارسات ال��بو�ة الرأسمالية ال�ي عرفناها �� القرن�ن التاسع عشر والعشر�ن تمارس ضغوطها وهيمن��ا ��  

ا واملنا�ج  العقدين  التعليم  تطو�ر  ع��  العمل  املف��ض  من  ھ 
ّ
أن مع  والعشر�ن،  الواحد  القرن  من  ألول�ن 

واألنظمة ال��بو�ة القائمة و�غي��ها جوهر�ا ملواجهة التحديات الكب��ة ال�ي تفرضها الثورة الصناعية الرا�عة  

 تلك الثورة ال�ي �عتمل �� قلب األلفية الثالثة ا�جديدة. 

تعلیم المبني علی البرهان:  البنائیة أو ال 

 �� ممكنة  البدائل  هذه  ومثل  البدائل.  عن  نتساءل  تجعلنا  املوحد  للتعليم  املعيار�ة  الوضعية  هذه 

م املدعوم من قبل الشر�ات التجار�ة  
ّ
املستو��ن املادي والتكنولو�� ع�� حد سواء. فالنموذج املعياري للتعل

ع��  �عتمد  الذي  التعليم  �عتمد  بيارسون  املعرفة    مثل  تحو�ل  أو  و�مكن،  (Instructionnisme)التلق�ن 

البنائية    )Constructivisme(اق��اح التعليم البنائي   بدال عنھ، وهو التعليم الذي يقوم ع�� النظر�ات 

، وغ��هما من املنظر�ن البنيو��ن �� مجال  )LevVygotsky(وفيكو�س�ي (Jean Piaget)عند جان بياجيھ

فإن البنائية ترى  ھ �� الوقت الذي ينظر فيھ إ�� ال��بية بوصفها عملية نقل للمعرفة،  .وهذا �ع�ي أنال��بية

 التعليم هو إعادة بناء للمعرفة، حيث يكون التعلم اختبارا دائما يقع �� سياق م�ي واجتما��، و�مكن 
ّ

أن

م با�خ��ة والعمل  التعب�� عن هذه الوضعية بالقول إنھ نوع من التعليم الذي يقوم ع�� العمل أي: التعل

 وال��هان معا.  

املعياري   النموذج   �� التدريس  �� طرق  النظر�ة  املعرفة  إن  القول  يمكن  الّتوضيح  املز�د من  ومن أجل 

، ت�ون مستقلة ومنفصلة عن الواقع، أي: عن ا�حاالت ال�ي يتم ف��ا �علمها واستخدامها.   )(منا�ج موحدة 

(اإل  البنيوي  الّتعلم  فإن  ذلك  خالف  ب�ن وع��  أي:  والواقع،  املعرفة  ب�ن  العميقة  الصلة  ع��  يؤكد  درا�ي) 

املعرفة والنشاطات الفعلية ال�ي ترافقها حيث تتم العملية التعليمية �� سياقات النشاط والفعالية املعرفية  

ضمن.وهنا يأخذ التعليم صفتھ االجتماعية بحيث ال ي�ون منعزال، إذ يتعلم األفراد  8واإلدراكية للمتعلم�ن

عملية االندماج االجتما��، وذلك كنتيجة طبيعة للنشاطات ا�جماعية ال�ي يقومون ��ا و�تشار�و��ا أثناء  

أّ��م   كما  يتعلمو��ا  ال�ي  القضايا  و�ناقشون  و�تعاونون  يتفاعلون  السياق  هذا  ضمن  فاملتعلمون  التعلم. 

 .9يتشار�ون هذه املعرفة خالل أداء املهمات التعليمية

ز�ادة منسوب مفردا��م.   وع�� سبيل القاموس من أجل  التعلم من خالل  غات 
ّ
الل يمكن لطالب  املثال 

ز�ادة   اللغة وهو  إال جانبا واحدا من  يقّدم  باال�عزالية وال  اللغوي يتصف  التحصيل  النوع من  ولكّن هذا 

�م يتعلمون أشياء  املفردات. وع�� خالف ذلك عندما يت�لم املتعلمون مع أحد املتحدث�ن األصلي�ن للغة، فإ�

8- Brown, Collins, et Duguid, Situated Cognition and the Culture of Learning, 1989, t.ly/llo4 
9- Graham Brown-Martin, L'Éducation et la quatrième révolution industrielle, Préparé pour Groupe Média 
TFO, août 2017. https://t.ly/zTGG 
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  �� ال�لمات  استخدام  وكيفية  األصلية  الثقافة   �� ال�لمات  هذه  استخدام  كيفية  حول  مهّمة  جديدة 

 التفاعالت االجتماعية اليومية.

مؤّسس��ا   ومن  العشر�ن  القرن  أوائل  إ��  �عود  إذ  محدثة،  نظر�ة  أو  جديدة  فكرة  ليست  فالبنائية 

فيجو� وليف  بياجيھ،  جان  فّن  الكالسيكي�ن:  التعليم ع��   �� البنائية  املنا�ج  وتركز  وديوي.  وجون  س�ي، 

التدريس وفّن التعلم من خالل تحف�� الطالب ع�� حل املشكالت وحّ��م ع�� التفك�� �� أع�� مستو�اتھ، كما  

التقنيات النشطة (ا�خ��ات   النقدي، و��ّجع ع�� استخدام  أّ��ا �عزز مفاهيم اإلبداع والتعاون والتفك�� 

ملية، وحل املشكالت �� العالم ا�حقيقي) �خلق مز�د من املعرفة، ومن ثم ��جيع املتعلم�ن ع�� تقييم  الع

ونقد ما يفعلونھ وما يتعلمونھ، وكيف �شعرون بالتغ�� ا�حادث �� وع��م ومعرف��م لألشياء. وع�� هذا النحو  

ن ا�خ��اء". و�قوم هذا الوصف ع�� ما  يمكن أن نطلق ع�� الطالب الذين �علموا وفق هذا املن�ج بـ "املتعلم�

 �� وأفاعيلهم  إطارا نظرّ�ا يوجھ �شاطا��م  املفاهيم  الفهم والعمل حيث �ش�ل  الطالب من وحدة  يمتلكھ 

دائرة ا�حياة العملية وضمن مختلف املواقف التعليمية وا�حياتية ع�� حد سواء. وهنا تجدر اإلشارة إ�� أّن  

 ياجات املتعلم�ن وميولهم بالدرجة األو��.  هذا التعليم يقوم ع�� أساس احت

د أّن اعتماد املن�ج البنائي �� العملية ال��بو�ة يمثل رك��ة لإلبداع واالستكشاف، وهو مع ذلك  
ّ

ومن املؤك

اآلن،  ح�ى  املعياري  جاه 
ّ
االت  �� ا�حال  هو  كما  املصا�ح  أل�حاب  كب��ة  مالية  أر�اح  تحقيق   �� �ساعد  ال 

جهود التحف�� وع�� التعلم القائم ع�� املشاريع والبناء، حيث �شارك املتعلم بو�� �� فالبنائية �عتمد ع��  

 بناء هو�تھ العامة �� وضعية ي�ون ف��ا ال��ك�� ع�� التعاون بدال من املنافسة.  

) "ليغو"  ال��بو�ة   )، و�� شركة LEGOفشركة  األلعاب  بإنتاج  ا�جنسيات متخصصة  دنماركية متعددة 

ليغو"، "لألطفال، �عتمد أساليب التعلم البنائية �� مختلف منتجا��ا ال��بو�ة. ومن من أشهر منتجا��ا لعبة

بالالتينية،   أ�علم"  الدنماركية، و"أنا  باللغة  جيًدا”  "العب  الشركة:  ال�ي تطرحها هذه  الشعارات  أهم  ومن 

وم بإنتاج املر�عات واملكعبات والقطع امللونة  . ومن املعروف أّن تلك الشركة تق”ألعابنا تجعل األطفال أذ�ى“و

التعليمية  العملية   �� مهّما  جزًءا  األلعاب  هذه  أصبحت  وقد  خاللها،  من  األطفال  يتعلم  ال�ي  الصغ��ة 

يا ع�� املن�ج البنائي �� ال��بية. وهناك عدد آخر من الشر�ات التعليمية  
ّ
لألطفال. وهذه األلعاب �عتمد �ل

�عتمد ع�� التكنولوجيا �� تصاميمها، وقد بدأت �عتمد املن�جية البنائية �� إنتاجها    ا�جديدة العديد ال�ي

 ال��بوي. 

ھ يتوجب  
ّ
وتتج�� منا�ج التعليم والتعلم باستخدام مبادئ البنائية �� صور وصيغ متعددة. وعليھ فإن

وأهدافهم التعليمية. و��  ع�� املعلم املتخّصص اختيار النماذج املالئمة و�عديلها لتلبية احتياجات الطالب 

)، املدير املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  LarryRosenstock( هذا السياق تندرج رؤ�ة الري روز�ستوك 
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(High Tech High)  الذي أطلق شبكة من املدارس ا�خاصة املعتمدة �� سان دييغو �� الواليات املتحدة ،

 . 10عليمية"ال�ي رفعت شعار " املعلم بوصفھ مصمما لل��امج الت

ر�زنك  ميتشل  (  (MitchelResnick)و�قدم  مؤسسة   �� التعلم  أبحاث  أمثلة  MITMediaLabأستاذ   ،(

�ان  ال�ي  ال�حظات   �� تأ�ي  ما  التعلم ل�خص  أن أفضل خ��ات  باللعب مو�حا  التعلم  �� حول  ملموسة 

و�دال من اعتماد طرائق  �شارك ف��ا �� عملية التعلم ضمن سياق األ�شطة ال�ي يح��ا و�رغب ف��ا. ولذا،  

قاسية ومز�جة، يمكن اعتماد أساليب مشوقة وجذابة. وقد بّينت �عض الدراسات أّن الشباب الذين لد��م  

�� مشاريع    ما يظهرون ترك�ً�ا كب�ً�ا عندما �شار�ون 
ً
التقليدية غالبا الدراسية  �� الفصول  اهتمام محدود 

م�ن يقدمون ع�� األ�شطة الصعبة طاملا ترتبط هذه األ�شطة  ��ّمهم حًقا. و�الحظ �� هذا السياق أن املتعل

ا وثيًقا باهتماما��م وشغفهم
ً
 . 11ارتباط

فوسوغيو�يفان يطرح  السياق  هذا  ضمن    (VossoughietBevan, 2014)  و��  �شرت  لهما  مقالة   ��

ق بالفعالية ال��بو�ة ا
ّ
 . 12لبنائية األ�اديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطّب ثالثة قضايا تتعل

العق��    كيف   -أوال ونمّوهم  ذ�ا��م  تنمية  ع��  الشباب  املتعلم�ن  �ساعد  أن  املشاركة  لعملية  يمكن 

 و�عز�زهو���م وتصّورا��م املستقبلية؟ 

م والفهم عند املتعلم�ن عن طر�ق  -ثانيا  
ّ
كيف يمكن تنظيم ال��امج وتنفيذها بطرق ��ّجع عملية التعل

اهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والر�اضيات �� سياقها من خالل أ�شطة  التنسيق ب�ن العلوم ووضع مف

 مجدية تر�ط ب�ن ممارسات متعددة؟ 

ا  
ً
كيف يمكن تحقيق التنسيق ب�ن ال��امج ال�ي ��ف إ�� تحف�� املتعلم�ن وتنمية ومهارا��م وتحقيق  -ثالث

 املتعلم�ن ا�جدد والقدامى؟وأهدافهم املش��كة، ومن ثم ��جيع التعاون والتفاعل ب�ن 

خالصة:

ع التغ��ات  
ّ
يبّ�ن الفحص النقدّي للتطورات ا�حادثة �� ميدان الثورات التكنلوجية أنھ يمكننا أن نتوق

ا�جار�ة �� طبيعة العمل ومستقبلھ، كما يمكننا التنبؤ بأهّم التحديات ال�ي تطرحها هذه التغ��ات �� ميدان  

مجال العالقات االجتماعية لعدد كب�� من ا�جماعات الثقافية واالجتماعية.    التوظيف واألمن الوظيفي، و��

اختفاء   إ��  التغ��ات  هذه  ف��ا  تؤّدي  ال�ي  بال�حظات  ة 
ّ
بدق التنبؤ  بم�ان  الصعو�ة  من  ھ 

ّ
أن لنا  و�بدو 

تمتة  الوظائف لصا�ح الرو�وتات املؤتمتة أو التنبؤ بالوظائف ا�جديدة ال�ي ستظهر مع تقدم تكنولوجيا األ

الذ�اء االصطنا�ّ�   بتأث��  ال�ي ستولد  النمط ا�حتمل من الوظائف  ھ ال يمكننا تصّور هذا 
ّ
أن الذكية، كما 

تحّديات وجودية   ا�حادي والعشر�ن  القرن  �� مجرى  أن اإل�سانية ستواجھ  اليوم  تؤكد  فالعلوم  املنتظر. 

10- Larry Rosenstock, High Tech High, Teachers as Designers: https://vimeo.com/105605942 
11- Resnick M., Edutainment? No Thanks. I Prefer Playful Learning, MIT, décembre 2013. https://t.ly/6LOT 
12- Vossoughi S., Bevan B. Making and Tinkering: A Review of the Literature https://bit.ly/38ee6qJ 
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ان
ّ
مساواة ب�ن الناس، ومقاومة  تتمثل �� التغ��ات املناخية، والنمو الس�ا�ي، وشيخوخة الس�

ّ
، وتنامي الال

 املضادات ا�حيو�ة، وتنامي األيديولوجيات.  

  �� وتوج��ها  ا�جديدة،  التحوالت  هذه  لتحف��  إ�سانيا  ال 
ّ

تدخ تتطلب  ا�جسام  التحديات  هذه  ومثل 

الذكية  مسارات إ�سانية، والسيما �� مجال ال��بية واألنظمة التعليمية حيث يجب االستفادة من القدرات  

الغايات   القادم وتوجيھ مساراتھ ضمن  التغي��  �� توف�� تر�ية نوعية قادرة ع�� احتواء  ل�خ��اء والقيادين 

م املتم��ة  
ّ
التعل ال��بو�ة الشاملة وتجارب  ق بتدخل إ�سا�ي �عزز االتجاهات 

ّ
يتعل اإل�سانية املرغو�ة. وهذا 

عها �� املستقبل.  واملستمرة وتوظيفها �� مواجهة التحديات وا�خاطر ال�
ّ
 ي يمكننا تحديدها وتوق

إّن تر�ية نوعية شاملة وعادلة ع�� مدى ا�حياة ومن أجلها، سواء أ�انت مدرسية رسمية أم غ�� رسمية،  

رقمية أم غ�� رقمية، ست�ون حيو�ة من لتحقيق االزدهار االجتما�� �� مستقبل لم تتحدد معاملھ بوضوح.  

الذي عرفنا �بوي 
ّ
ال� �� سياق  فالّنموذج  الو��   �� املعلومات  بقّوة غرس  �عمل  الذي  العشر�ن،  القرن   �� ه 

 ملواجهة التحديات  
ً
منا�ج موحدة مصممة إلنتاج قوة عمل للوظائف ال�ي لم �عد موجودة، لن ي�ون �افيا

االستكشاف   ع��  �عتمد  ألّ��ا  فعلها:  اآلالت  �ستطيع  ال  ال�ي  تلك  ست�ون  املستقبل  فوظائف  املقبلة. 

ت�ار، وتنطلق ع�� مقومات التفاعل االجتما��، واملهارات البدنية، والتعاطف، واإلبداع، والتعاون. و�� واالب

مجرى القرن ا�حادي والعشر�ن ستحتاج اإل�سانية إ�� علماء ور�اضي�ن ومهندس�ن وفنان�ن عمالقة البت�ار  

 
ّ
�عل ا�جميع  من  يتطلب  وهذا  إ�حاًحا.  األك��  ملشا�لنا  الناجعة  األقر��ن ا�حلول  اآلخر�ن  مع  التعا�ش  م 

والبعيدين. وست�ون ا�حاجة أك�� إ�� تزو�د املتعلم�ن باملهارات واملعرفة اإلبداعية ال�ي يحتاجون إل��ا إلعادة  

 . 13بناء ا�جتمع ع�� نحو جديد بطر�قة تمكنھ من مواجهة التحديات ال�ي تداهمھ

التقليدي، حّ�ى أك��ه حداث التعليم  فإّن  ة، هو �عليم مب�ّي ع�� املعلومة وآليات تحصيلها.  و�اختصار، 

ومثل هذا النمط من التعليم لم �عد صا�حا �� زمن الثورة الصناعية الّرا�عة. و�مكننا �� هذا السياق أن  

نوع من   (يوشي�ونومورا)، وهو  اليابانية  ال�ي وضع��ا  املستمر»  الّت�ام�ّ�  ال��ها�ي  «التعليم  طر�قة  �ستلهم 

يتجھ نحو التحّول من التعليم املب�ى ع�� املعلومة إ�� التعليم الذي يؤّسس ع�� ا�حكمة، أي    التعليم الذي 

من التعليم الذي يركز ع�� املعرفة العقلية إ�� �عليم شامل �ع�ى �عملية بناء ال�خصية ك�ل، ومن التعليم  

لعصر، ومن التعليم املرتبط  الذي ينقل الثقافة التقليدية إ�� التعليم املع�ي بخلق ثقافة جديدة تناسب ا

�سنوات املدارس إ�� �عليم مت�امل مستمر ع�� مدار العمر. ومثل هذه النظر�ة تؤمن بأّن �ل ��يء �� ا�حياة  

 
ً
 14.هو مادة للتعليم الذا�ي وأّن �عليم الطفل يجب أن يصاحبھ �عليم الوالدين واملدّرس�ن أيضا

 

 
13- Graham Brown-Martin, L'Éducation et la quatrième révolution industrielle, Préparé pour Groupe Média 
TFO, août 2017. https://t.ly/zTGG 

زمة   -14
ٔ
 http://bitly.ws/9rC8 04/10/2015نشر:الثقافة العربية المعاصرة، موقع إسالم ويب، تاريخ الخالد سعد النجار، ا

http://bitly.ws/9rC8
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راسات االجتماعية والتربويةالمعهد  العالي للد 

 جامعة قفصة

 من خالل کتاب: في الفلسفة ومجاالتها

 "مهمة الفیلسوف ومسؤولیته" لجیاني فاتیمو
 

About Philosophy and its Fields with reference to: 
The vocasion and Responsibility of the Philosopher by Gianni 

Vattimo 
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 من خالل کتاب:  في الفلسفة ومجاالتها 

 "مهمة الفیلسوف ومسؤولیته" لجیاني فاتیمو 

 

 

 

   الملّخص 

 "يقود الفلسفة نحو "األنطي   الق��ي،قٌدر فاتيمو بأن هناك " ضرورة تأو�لية "لولوج الداللة ومغامرة ��  

)(ontico    ا�جاالت تمنعت  أو  الدروب  توعرت  مهما  املع�ى  تنشد  للمايحدث،  والسياسة    (الدينومحايثة 

 ، ولكن أيضا يحكم عل��ا باملقاومة حينما تصادر ا�حر�ة. ...)وا�جنس

وعالق��ا    ثقافة  ت�ٌون   اشتغالها  مجاالت  تحديد  من  الفلسفة  سيمكن  الذي  هو  مخصوصة،  تأو�لية 

  ."دون أن يفقدها "تمٌ��ها -بوصفھ مخرجا تأو�ليا ل�ل اإلش�اليات املطروحة  -بالعلم و�الفن 

 اعادة رسم سياسة ا�حقيقة و�دراجها ضمن فضاء ايتيقي. 

ب  وهو  الفيلسوف،  ومسؤولية  الفلسفة  املمارسة  مهمة   �� التوتر  مقدار  ع��  للوقوف  مفتاح  مثابة 

بأن "يكتب �� ال�حافة    مستحدثا:نحوا    الفيلسوف ينحوإذ أن ثقل املسؤولية جعل    املعاصرة.الفلسفية  

"، كما تحتم عليھ "السقوط �� السياسة "، كما أن ممارسة الفلسفة انطالقا من السياسة سيحملھ إ��  

 :اكتشاف�ن

 .الثقافةفلسفي ال �عمل إال انطالقا من أن التفك�� ال- 

 .سياسةأن بناء اإل�سانية هو أيضا  - 

املفاتيح  الفلسفة،  ا�حقيقة،  الضعيف،الفكر    :ال�لمات  مهمة  الضعيفة،  مسؤولية    االنطولوجيا 

 .  ال�حا��، السقوط �� السياسة، سياسة بناء اال�سانية-الكتابة الفلسفية، الفيلسوف  الفيلسوف،
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ٔ
 ا
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Abstract 

Vattimo estimates that there is an “interpretive necessity” to delve into connotation and an 

adventure to the extreme that leads philosophy towards the “ontico” (real or physical existence) 

and keeping up with what is happening.  It seeks meaning, no matter how rough the paths are 

or how thorny the fields are: religion, politics, sex...But it also forces it to resist when freedom 

is confiscated: 

Creating a specific hermeneutical culture will enable philosophy to define its fields of action 

and its relationship to science and art- as an interpretive way out of all the raised problems- 

without losing its “peculiarity.” 

The reformulation of the “truth” policy and its inclusion in an ethical space. 

The mission of philosophy and the responsibility of the philosopher are key to understanding 

the amount of tension in contemporary philosophical practice.  As the heavy burden of 

responsibility made the philosopher head towards a novel direction: “writing in the press” and 

thus forcing him to “fall into politics”  in addition, practicing philosophy from a political 

perspective will lead him to two discoveries: 

- Philosophical thinking works only from culture. 

- Humanity construction is also politics. 

Key Words: 

Weak thought, truth, the weak ontology, the mission of philosophy, the responsibility of the 

philosopher, philosophical writing, the philosopher-journalist, the fall into politics,  the policy of 

humanity construction 
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: مقدمة 

الفلسفة وعالق��ا  تأو�لّية، �عيد فاتيمو قراءة تار�خ الفلسفة من أجل تحديد هو�ة    -��خر�ة** ما �عد

قراءة   املتفلسفة  لبعض  بدت  و�ن  قراءة  وقضاياها)،  (أسئل��ا  والّسياسة  وا�حقيقة  والعلم  بالتقنية 

وغ�ى ،  1"اخ��الية" منطلقا��ا  لتنوع  نظرا  املعاصرة،  الفلسفية  املقار�ات  أهم  إحدى  تظل  ذلك  مع  فإ��ا 

ع��   عملت  ال�ي  والزحزحات  أطروحا��ا  �عض  وجذر�ة  من  خلفيا��ا  بالعديد  حدا  الذي  األمر  إحدا��ا، 

املفكر�ن إ�� اعتباره الفيلسوف األك�� إثارة وجدال من ب�ن الفالسفة املعاصر�ن، و"األك�� أهمية ممن يمكن  

. إّن هذه املقار�ة ال ��دف إ�� تقديم أجو�ة أك�� دقة وأشّد صدقية عن مشكالت وقضايا  2أن نقرأ لهم اليوم"

امليتا الفلسفة  النكشاف  حّركت  إم�ان  كشرط  نظر�ة  أ�ساق  �شيّيد  إ��  وال  عّدة،  قرون  طيلة  ف��يقية 

أساس"
ّ
، من خالل "تذو�ب" األسس الصلبة  3ا�حقيقة. إ��ا مقار�ة تتجاوز "فكر األساس" نحو " فكر الال

ات الواعية بذا��ا، واإلعالن عن أفول اإليديولوجيات القو�ة الثابتة..
ّ

. ف�ي مسار  للميتاف��يقا و"تنحيف" الذ

"بالفكر   �عرف  بات  ما  أو  الضعيفة"،  "البنيات  أفق  بوصفھ  الراهن  األفق   �� و��  ب�ل  ينخرط  تفكري 

ومن  من جهة خلفياتھ الفلسفية والسياسية،  4حديث"  -الضعيف" الذي ينت�ي �� داللتھ إ�� أفق "ما �عد

 ب�ن أهدافھ املعّ�� ع��ا بوضوح "فلسفة جديدة". كيف ذلك؟

�شمل املفكر�ن الذين حاولوا فهم املعاصرة ��    هو فعال أحد "فالسفة التقنية"، وهذه العبارة   إّن فاتيمو 

�ّدد أو ا�ح��ة    غ�� مع��ف بالذنب وال آبھ بھ،  العل�ي،-نموها داخل االنتشار التق�ي  
ّ
ھ لم يحكم عليھ بال�

ّ
كما أن

ة، يمكن ترم�� "املايحدث" من خالل عبارة  حيال ذلك الفهم بالنمّو. �� هذه املساحة الهائلة من ترم�� التقني

ْع�ُ� ملالقاة الكينونة،  ascoltandone l’appelloطر�فة: "أن نص�� للنداء" (
َ
)، ذلك أّن اإلصغاء للنداء هو امل

ري  
ّ

والتعّرف إ�� ذواتنا. و�ناء ع�� ما تقّدم يتسّ�ى لنا القول إّن عملھ هذا يتن�ل اليوم ضمن مسار تأو��� تفك

) بوصفھ آخر كتاب "فلسفي" كتبھ، وذلك  1994�ان قد أعلن عنھ �� كتابھ "ما وراء الّتأو�لية" ( يدعم ما  

). حيثCredere di credere) (1996" �عقبھ "اعتقاد االعتقاد"(filosoficoباملع�ى الدقيق ل�لمة "فلسفّي" "

ف املقاِومة"،  "الفلسفة  من  ش�ل  نحو  حملھ  تماما  جديد  طر�ق  �شّق  فاتيمو  ا�جاالت  بدأ  متعّددة  لسفة 

  والتساؤل، فيالدهشة  وتثير** السخرية هي تمارين فلسفية على قضايا ومشكالت اجتماعية وإنسانية تكشف التناقضات والمفارقات 
نه نقيض العقل القوّي (عقل التنوير  

ٔ
ا وال، كما 

ٔ
ا العقل الذي يسخر من ذاته  و في المسكوت عنه. فالعقل الّساخر هو 

ٔ
ا مفكر فيه 

ّ
الال

) موجة من النقد  1983نفسه والمطمئن إلى صواب منطقه ونتائجه. وقد رافقت صدور كـتابه "الفكر الضعيف" (الواثق من    والحداثة)
 نعته بالفكر الّساخر. من قبل معاصريه، وتّم 

1 - Emannuele Severino, Articolo, la stampa 21/03/2007. p: 8. 
2-Franca D Agostini. introduzione a Vattimo, Gianni, société transparente trad. J-p. Bisetta, Desclée de 
Brouwer, Paris 1990.p 6. 
3-Vattimo, Gianni, La fin de la modernité. Nihilisme et herméneutique dans la culture  postmoderne. Tr ad 
charles Alunni Ed Seuil. Paris 1987 p, 123. 
4-Vattimo, Gianni, la société transparente ; trad. J-p. Bisetta, Desclée de Brouwer, Paris 1990.p 23. 
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 ا
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�حال بحثا عن مدينة املع�ى، ومن أجل إنقاذ اإل�سانية. وهكذا جاءت الكتابة مبّسطة،  
ّ
وا�ج��ات، ودائمة ال�

 ال��اث الفلسفي الذي مّ��تھ.  متخّففة من العديد من الروابط مع التقنيات واإلحاالت املعهودة ع��

ھ ال يطرح  – شهد ع�� ذلك  وهذا النّص الذي نطرحھ �   -من املهم الّتوكيد
ّ
ة �� ش�ل �عو�ض    ع�� أن

ّ
بدق

فر�د   ملسار  بي�� 
ّ
الط الّتعضيد  هذا  محّدد،  ملسار  �عضيد  هو  و�نما  للفلسفة،  إ�عاد  ش�ل   �� أو  تفاع��، 

ا�ع العم�ّ� لفلسفة فاتيمو، والذي من املشروع �سميتھ �عبارة تجعلنا  
ّ
لنموذج فلسفّي متحّقق يكشف الط

ا غبطة  زمن  تؤّمن  �ستحضر  تأو�لية  ثقافة  بميالد  ين�ئ  فلسفي  مسار  ورّب  محسوسة".  "نظر�ة  ملاركسية 

ھ املآل الذي ال مردّ   .العبور إ�� مجال الّسياسة، لكن العبور هنا ما �ان ليتّم من دون "الّسقوط"
ّ
لھ، وال    إن

"سقوطي لفاتيمو  الّساخرة  العبارة  عليھ  تدّل  كما  منھ،  بّد  ال  الذي  والفعل  عنھ،  الّسياسة"  محيد   ��5 

)caduto nella politicaّل ذلك من أجل الّتحّرر والولوج إ�� اإل�سانية� ،(. 

يبدو أّن فاتيمو لم يفعل شيئا آخر سوى �ونھ طّور واحدة من ا�ج��ات أو املظاهر ال�ي للنظر�ة (بتفك��ه  

بفك ا�خاّصة  املقوالت  إحدى  بوصفها  ومتحّققة)،  عملية  لتأو�لية  إنجازه  ت�ّون  ��/أو  أطوار  فبدت  ره، 

أي ل�جدلية الهيجلية    ،6الوضعية الهرمينوطيقية ا�جديدة، باملع�ى الّت�و��ي، "إعادة بناء أصلية للتأو�لية"

�عد ما  للتأملّية  هيدغ��  -كما  لفكر  ��  جدلية  والفعل  واالنفتاح  االنز�اح  من  الفلسفة  ن 
ّ

مك فقد   الثا�ي، 

ھ الزمن الّتأو��� املعاصر الذي هّيأ للعبور، وفتح آفاقا إ�سانية متنوعة ورحبة،
ّ
لم تجرؤ    مجاالت مختلفة، إن

ت متحصنة بمنطق الهو�ة والتطابق الرافض لالختالف واملغايرة
ّ
 . الفلسفات امليتاف��يقية ع�� ولوجها، وظل

ما قّدره فاتيمو ذاتھ بأّن هناك "ضرورة تأو�لية" أو "قدرا    :أّما ا�خيط الهادي الذي نق��حھ لهذا القول فهو

امليتاف��يقية   املقوالت  ع��ت  قد  العدمية  ت�ون  خاللھ  من  األقا��ي،   �� ومغامرة  الداللة  لولوج  فلسفّيا" 

�� حدوث صيغة هرمينوطيقية، هو الذي قاد  الكالسيكية. ورّب عبور هّيأ لھ "الفكر الضعيف" الذي أّدى إ

ص من املاهيات    «Ontico»الفلسفة نحو "األنطي"  
ّ
را بأك�� فاعلية بھ تتخل

ّ
ومحايثة للمايحدث، و�ان تفك

 واقعيا وراهنيا.  العابرة ألسوار األرض و�حقائق ا�حياة، في�ون ف��ا التفك�� حدثيا،

شا لت�ون  الفلسفة  مجاالت  توسيع  هو  الّرهان  ع��  إّن  مجبولة  تأو�لية  عملية  تقودها  وعملية،  ملة 

االختالف، دائمة الّ��يام واالرتحال، تنشد املع�ى مهما توّعرت الّدروب، أو تمّنعت ا�جاالت (الّدين والّسياسة  

وا�جنس)، ولكن أيضا يحكم عل��ا باملقاومة حينما �ستلب ا�حقيقة وتصادر ا�حر�ة. إّن غرضنا هنا هو أن  

امل  �� (الّ�حيحة    األو��رحلة  �عرض  بالعلوم  الفلسفة  عالقة  ف��ا  تتحّدد  مخصوصة  تأو�لية  ثقافة  ت�ّون 

والطبيعية م��ا، واإل�سانية التار�خ واألدب...) و�الفّن بوصفھ مخرجا تأو�لّيا ل�ّل اإلش�اليات املطروحة، غ��  

نا سن�ى أن "التمّ��" الذي للفلسفة وتماّسها مع العلم والسوسيولوجيا 
ّ
  -وعلوم الثقافة والصور الفنية  أن

، ف��ا يتحّدد مع�ى "االنطولوجيا الضعيفة"  7األدبية سيحمل ع�� اخ��اع "فلسفة للمنطق ومنطق للفلسفة"

 
5-Vattimo Gianni, Vocazione e responsabilita del filosofo, il melangolo, genova, 2000. p: 113. 
6- Vattimo Gianni, oltre l’interpretazione Il significato dell ermeneutica per la filosofia. Editori Laterza. Prima 
Edizione.Roma 1994, p94. 
7-Vattimo Gianni, op. cit. p: 92. 
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أّن تأو�لية فاتيمو ملفهوم "ا�حقيقة"    املرحلة الثانيةومع ذلك سيتبّ�ن لنا ��    كفكر أر��ّي يبحث �� اآلن والهنا،

بھ   حدا  ��   إدراج  إ��  -طر�فة  بمفارقة  و�ن  –قد  وأنواعها  الّصداقة  أطواِر  أرفِع  فضاِء  ضمن  "ا�حقيقة" 

" من قسوة املوضوعية واملطابقة الوصفّية، وتفهمها  polis"املدينة"(
َ
)، حيث تحّرر الهرمينوطيقا "ا�حقيقة

فهم  )،  li altriلآلخر�ن (  (fedelta)، وأساسها "الوفاء"  (carità)بوصفها قيمة قوامها "الّرحمة"  
ُ
ومن ثّمة ال ت

 بوصفها حدثا،
ّ
 و"الذات" ال�ي �� قبل �ّل ��يء حوار ومشاركة.  "ا�حقيقة" إال

نا سنقف عند "مهمة الفلسفة ومسؤولي��ا":(عنوان الفصل األخ�� الذي جعل املرحلة الثالثةأّما �� 
ّ
، فإن

الّتوت مقدار  ع��  للوقوف  مفتاح  بمثابة  و��  هذا).  لكتابھ  عنوانا  فاتيمو  الفلسفية    ر منھ  املمارسة   ��

األستاذ، و��ن االختصاص الفلسفّي ومهّمة الفيلسوف  -ال�حا��، والفيلسوف  –ب�ن الفيلسوف    :املعاصرة

ال�حافة"،   �� "يكتب  �أْن  مستحدثا،  نحوا  ينحو  جعلھ  املسؤولية  ثقل  إّن  اإل�سانية".  ف 
ّ
"موظ بوصفھ 

�� الّسياسة".    كما تحّتم عليھ "السقوط  �سانية،ويستعمل الوسائط من أجل الّتحّرر وفتح الّسبل نحو اإل

 و�ذلك يتّم التعرف ع�� الطر�قة الوحيدة ملمارسة الفلسفة انطالقا من الّسياسة (الّتحّرر) والّدين(الّنجاة)،

 انطالقا من الثقافة، و�أن "بناء اإل�سانية هو [�� حقيقتھ
ّ
د لنا أّن الّتفك�� الفلسفّي ال �عمل إال

ّ
]  حي��ا سيتأك

 .8سياسة"

بقي أن �سأل: ما �� ممّ��ات الفلسفة؟ وما �� مجاالت اشتغالها؟ وكيف تتمّ�� عن العلم من جهة، وعن   

أرضيا" و"فكرا  للواقعّية  أنموذجا  الفلسفة  ت�ون  وكيف  أخرى؟  جهة  من  والفّن    pensiero del(  األدب 

terreno  (  نوع من الكتابة    وما �� مهّمة الفيلسوف ومسؤوليتھ اليوم تجاه اإل�سانية؟ وأّي   ل�حقيقة؟ �� فهمها

شريع للّتحّرر؟ و�أّي مع�ى يتّم ا�جمع ب�ن حّدين مختلف�ن من جهة  
ّ
نھ من ترجمة الواقع والت

ّ
الفلسفية تمك

باألساس، وأن الفلسفة �� عملية  �انت  إذا  والّسياسة"،  "الفلسفة  أع�ي:  والوجود،  الّسياسة ��    املاهية 

 منطلقها األّول.  

I.  :الفلسفة والعلم 

ھ "مضطر للتفك�� ما �عد �انط وهيغل"
ّ
. و�مكننا أن نرصد �� 9يصّرح فاتيمو �� مفتتح الفصل األّول بأن

االستعمال الفاتي�ي ملصط�ح "ما �عد" داللت�ن مختلفت�ن، و�ن �انتا غ�� متباعدت�ن. أّما االستعمال األول  

"هرمينوطيقّي  الفلسفة،  فهو  مهّمة  إنجاز  أو  بالعلم،  الفلسفة  عالقة  عن  الّسؤال  استئناف  �ع�ي  إذ   ،"

ومسؤولّية الفيلسوف انطالقا من إعادة ترسيم ا�حدود بي��ا و��ن العلم ضمن مجاالت وطو�وغرافيا جديدة  

املتوّعرة، وتقاطعا��ا ومسالكها  وروافدها  ثناياها  تحّدد  تظهر ع�  للفلسفة  أن  أجل  أك��  وذلك من  نحو   �

 
8-Vattimo. op. cit. p: 123. 
9-Vattimo Gianni, op. Cit.p.49. 
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ٔ
 ا
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، وهو مع�ى عّممھ فاتيمو ليدّل عاّمة ع�� أّن "الفلسفة ليست علما باملع�ى  10عملية، وال�ي تتم �ش�ل" أنطي"

 ، وذلك من زاو�ة ثقافّية محض. 11الدقيق لل�لمة"

  وأّما االستعمال الثا�ي فهو م���ّ� حيث يتعلق "املا�عد" بالفلسفة ذا��ا وحدود مستطاعها، وقد تدّرج 

د �� مستوى عالقة الفلسفة بالعلم، ع�� أّ��ا "متمّ��ة" عنھ، وهو  فاتي
ّ

مو �� إيضاح هذه الداللة كما ي��: أك

الحقا املع�ى  هذا  تدقيق  وحاول  العلم.  عن  بمعزل  قرارها  خاذ 
ّ
ات  �� حّرة  الفلسفة  يجعل  الفصل   ما   ��

ا�حدث" :الثا�ي اآل Il lampeggiaredell’Ereignis(  ،12"برق   �� فبّ�ن،  يمك��ا  )  ال  الفلسفة  أّن  ذاتھ،  ن 

، إذ عل��ا، �� مقابل  13االستغناء تماما عن العلم، وشّدد ع�� ذلك بقولھ: "هذا حسب اعتقادي لن ي�ون"

  �� املش��ك اإل�سا�ّي،   �� الثقافة،   �� تار�خ كينونتنا،   �� بما "يحدث من تحوالت  ت�ون ع�� علم  أن  ذلك، 

للعلم" اليقينية  للنتائج  النظر هذه، يمكن  . وضمن14املعرفة  العلم كما �ان، أي بمعناه    وجهة  إ��  العودة 

إذن   األمر  يتعلق  الّسيا��ي. وهكذا،  أو    “بـ  األخال�� 
ّ
الال والوجود  العلم كش�ل من  15أنطي"-العلم  وليس   ،

ضعف، أومن
ّ
واقع، أو من الال

ّ
 . التعا�� الال

الّسوسيولوجيا، من فلسفة الثقافة، و�ّن �ّل  إّن فلسفة العلم بالنسبة إ�� فاتيمو �� باألساس جزء من  

تفك�� فلسفي �� العلم ال يمكن أن ي�ون منطق العلم (ألّن الفلسفة تر�د أـن تقول للعلم كيف يفكر، وهو  

إذ بقدر ما ير�د أن ي�ون تفك��ا تار�خيا، فإّن هذا الّنوع من    ،))feyerabend( *املوضوع ال�حيح لف��ابند

.إّن تجذير طر�قة تفكر الفلسفة �� العلم، يدل، �� تقديرنا، ع��   ج عن تحّول الوجودالنشاط الثقا��، ينت

ال   إذ  والعلم،  الفلسفة  ب�ن  للعالقة  التقليدية  املثالية  الصورة  بصيغة مخصوصة،  باشر،  قد  فاتيمو  أّن 

لغادام��، أو،    إجماع صائبا هنا حول العالقة ب�ن الفلسفة والعلم كتلك ال�ي نجدها �� "ا�حقيقة واملن�ج"

قبل ذلك، عند هيدغ�� �� "عصر تصورات العالم"، و�ظل خطاب "ا�حقيقة واملن�ج" موّجها حسب فاتيمو،  

العلم وحده، بل إن ا�حقيقة كما   . وما هو حقيقي ال يحتكره16بواسطة "مطلب اس��داد من نوع إ�سانوّي "

لتجر�ة االستيطيقية و�� التجر�ة التار�خية"، وهذا  نقرؤها �� التار�خ، يقولها الفّن أيضا، ونجدها كذلك "�� ا 

 ال �عدو أن ي�ون تحصينا �� تأو�لية غادام��.

و�� هذا السياق، اق��ح فاتيمو أن نأخذ مسألة ارتباط الفلسفة بالوجود من الّتحديد الغادام��ي ملع�ى  

لذلك فهو �ستحضر املقولة  وتبعا  .  " طر�قا ��تدي بھ نحو ال��وض بالّسؤال عن حقيقة "الكينونة"اللغة"

 
10-Vattimo. op. cit. p: 51. 
11-Vattimo. op. cit. p: 53. 
12- Ibid. 
13-IVattimo. op. cit. p: 54. 
14-Ibid 
15-Vattimo. op. cit. 61. 
16-Vattimo Gianni. op. cit. p: 62. 

  (*)Feyerabend Paul Karl   صل  ب
ٔ
لماني من ا

ٔ
هم   نمساوي، ابستيمولوجيول كارل فيرابند ا

ٔ
واستاذ فلسفة بجامعة كاليفورنيا من ا

 )1978مؤلفاته " العلم في المجتمع الحر" (
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الثالث): (الباب  واملن�ج"  "ا�حقيقة   �� "   «l’essere che puo venir compreso è linguaggio»الشه��ة 

 ". 17الكينونة ال�ي يمكن أن تفهم �� اللغة

اهد من صعو�ة غ�� مفتعلة، بل �� منتصبة �� صلب  
ّ

ال نحتاج إ�� التنبيھ إ�� ما ينطوي عليھ هذا الش

فهم    اإلش�ال  طبيعة  عن  الّسؤال  ب�ن  الّتوا�ج  وجوه  تبّ�ن  من  تمنع  صعو�ة  ف�ي  نفسھ،  فيھ  املبحوث 

غة، و�� تحديدا بنية املنعرج اللغوي للفلسفة الّتأو�لية  
ّ
وما تقتضيھ من تمي�� ب�ن    -الكينونة وعالقتھ بالل

  -العلوم اإل�سانية وعلوم الطبيعة
ّ
ع�� االع��اف ��ا، بوصفها  ، لذلك فال سبيل لتذليل لتلك الصعو�ة إال

 عنصرا مقّوما للفلسفة ذا��ا.

 ما �� النتيجة ا�حاسمة ال�ي يخلص لها فاتيمو �عد هذا التمّعن �� "تار�خ الفاصلة"؟  

ية   إنھ " تار�خ األنطولوجيا
ّ
" �� التحديد الغادام��ي للكينونة. إّن تخصيص الوجود بواسطة "الك��" (�ل

غة) ال يمكن لھ أن ي�ون 
ّ
��    الل الّتخصيص األصيل "للكينونة"، وأّن ذلك يضع غادام��، بحسب فاتيمو، 

والهيجلية" النسبية  ب�ن  "ما  متأرجح  املوضو��  18وضع  الّروح  تخوم  عند  غادام��  هيغلية  تتحّدد  حيث   ،

، و�� الفهم لل�ّل �� مع�ى االنتماء، وذلك ألّن غادام�� لم يفهم من مع�ى "الوجود" طبقا لطر�قة  للهيجلية

هيغل �� فهم الروح املطلق، سوى مع�ى "املطلق". إّن رأس األمر هنا هو الّتحّرر من الّداللة الّسائدة للو��، 

الّتفك علينا  هيغلي�ن،  فعال  ن�ون  "أن  إذ  باألساس،  املطلق  مبدأ  وللّروح  هو  املطلق  الّروح  بأّن   ��

 .19أسا��ي(قاعدة) للو�� الذا�ي"

ا�ع املطلق ملع�ى الوجود من خالل "تذو�ب" األساس، و"تنحيف" الذات  
ّ
إّن هدف فاتيمو هو �عليق الط

ال�امن �� مش�ل الوجود    20و"تنسيب" اإلطالقية ال�ي تكتنفھ ح�ى �عود ضر�ا من "اإلضعاف" أو "الضعف"

 يقول فاتيمو   إضعاف" أو "ضعف" �ع�ى، كما هو الشأن هنا، �سبية "الروح املطلق" وواقعيتھ،" نفسھ. ورّب 

 .21"ال نفعل شيئا آخر سوى البحث عن واقعية الروح املطلق و�شكيل صورة �سبية"

ق   علينا أن نح��ز من أن نرى �� مساءلة فاتيمو
ّ
"للروح املطلق" مجرد نقد للتصّور الهيغ��، فاألمر يتعل

ة أك�� خطورة: إّن األمر يتعلق بما �سّميھ فاتيمو "تحديد موقع املطلق"، وهذا ليس غر�با عن "الفكر  بخط

ب�ن   املطلق  العقل  يتأسس ع�� االختالف وا�جدلية من داخل جغرافية  الضعيف" بوصفھ "فكرا أرضيا" 

 
ثناء ترجمته لكـتاب "الحقيقة والمنهج"، قد واجه مشكلة في نقل الجملة التالية "الكينونة التي يمكن   -17

ٔ
ن فاتيمو، ا

ٔ
ن  نذّكر هنا با

ٔ
ا

لمانيةة تتعلق بمدى الحفاظ على الفاصلة في الجمل  " هي اللغة" تفهم
ٔ
 »اال

18- Ibid. 
19- Ibid. p:.59 . 
20-Ibid. 
21-Vattimo, "non facciamo altro che cercare di realizzare la sperito assoluto, fornendone una immagine 
relativa” op. cit. p: 60. 
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ٔ
 ا

 

(37) 

يمكننا   (...) نحتاجھ، حيث ال  راهنا  ذاتيا  املطلق "وعيا  ن�ون فقھ داالليما  شرق وغرب. عندئذ يض��  أن 

)*(Dalailama "فل�ل واحد روحھ املطلق الذي �عّ�� عن انتمائھ22بل علينا أن ن�ون معرفتنا ..   

و�تساءل فاتيمو: ماذا لو تّم تخليص هيجل من فكرة املطلق التام، أي من الو�� الذا�ي األكمل، و�ماذا 

 يف��ض �عو�ضھ؟ 

أن   يمكن  اعتقادي  "حسب  بقولھ:  يجيب  تبدو  ثم  ال�ي  األنطولو��  االختالف  فكرة   �� فقط  ينعكس 

ھ قد جعل من "االختالف االنطولو��23منطلقا للمسار"
ّ
شرطا ضرورّ�ا    24". والطر�ف �� جواب فاتيمو هو أن

 لبدء مسار الفكر الضعيف الذي يقوم ع�� "تنحيف" الذات و"إضعاف" الوجود وا�حقيقة.

اب ال�ي يب�ي من خاللها رؤ�تھ للفلسفة الواقعية املباعدة حّقا  يكشف فاتيمو، هنا، قبل �ل ��يء، األسب

عن العلم (الفلسفة ال�ي دأبت ع�� �عر�ف العلم، �� دائما مل��مة، و�� نفس اآلن، بإعادة �عر�ف العلم، 

كما يبدو جليا �� حالة هوسرل) وال�ي ال تتبع تماما األدب، وال يمك��ا أن تدمج مع السوسيولوجيا، وال مع  

 األدبية. -لم الثقافة، أو �عض أش�ال اإلرادة ا�حرة الفنيةع

ما هو تأمل ينّم عن طرافة خاّصة. ووجھ  
ّ
إّن رصد الفلسفة ع�� هذا الّنحو �� عالق��ا بالعلم واألدب، إن

الطرافة أّن فاتيمو يحّدد الفلسفة بوصفها شيئا "متمّ��ا" عن العلوم (الّ�حيحة والطبيعية واإل�سانية)  

فن، وهو "تمّ��" مخصوص إ�� ا�حّد الذي ي�ون فيھ صّك التحكيم منضو�ا تحت تلك اإلش�اليات  وعن ال

العميقة املتعلقة ب�ّل تلك ا�جاالت ومتناسبا معها، ف�ي مشدودة بألف مشّد قرابة، وموّزعة ع�� �ّل عملية  

 ثقافية. 

II.    الحقیقة   تأویل  

حقيقة األرسطي:  التناوب  داخل  ا�حقيقة  ملفهوم  هرمينوطيقي  ار�سام   �� فاتيمو  خطة  صداقة.    -إّن 

الذي يأ�ي تمثيال مذكرة تفضيل للصداقة، فينت�ي إ��    و�كشف عّما وراء هذا الرّ�ط الّتناو�ي من وضوح،

ھ  ) �� األرضية ال�ي م��ا تتش�ل نظر�ة فلسفية  polisالتنبيھ إ�� أّن "املدينة" (
ّ
ل�حقيقة، و�قّدر مص��ها. إن

د�� اآلن إ�� الفحص عن مطالب فاتيمو �� الفصل الثا�ي من "مهّمة    تحت هدي هذا النحو من الّنظر،
ُ
ن

 الفيلسوف ومسؤوليتھ ". 

 ما �ي د���� ا��قيقة؟ أو ��و ��ل� هرمينوطي�� ������ ا��قيقة  - 1

الهرمينوطيقي�ن وضّد   ب�ن  املناقشات  �ل  "�� عمق  ھ 
ّ
بأن البداية،  منذ  فاتيمو،  الهرمينوطيقي�ن    –يقّر 

، ومن ثمة يدعو إ�� ضرورة االنخراط �� مسار هرمينوطيقي  25توجد دائما مسألة ا�حقيقة بوصفها مطابقة"

 
 داالليما هو الزعيم الروحي لشعب التبتو البوذية  *

22-Vattimo Gianni. Op. cit. p: 61. 
23-Ibid . 
24- Vattimo Gianni e Pier Aldo Rovatti, Il pensiero debole, il melangolo. milano. 1983.p 12. 
25-Vattimo Gianni, Vocazione e responsabilita del filosofo, il melangolo, genova, 2000. p: 101. 



 2021  يناير) كانون الثاني /(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيةالسنة     -  العدد السادس  – مجلة نقد وتنوير  
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أّن فاتيمو قد عمد أّول األمر إ�� فّك  . وعلينا، �� هذا السياق، أْن نتنّبھ إ��  26""ا�حقيقة بوصفها قيمة لفهم

جھ من �عد �� تحديد وجھ االق��ان ب�ن ا�حقيقة  االرتباط
ّ
ھ قد ات

ّ
ب�ن ا�حقيقة واملطابقة الوضعية، ثم إ�� أن

 "الوفاء".   والصداقة �� مع�ى

  ذلك؟كيف 

)، soggettoوع ()، وملوضeventoبدأ فاتيمو أّوال بتأو�ل "الوفاء" بوصفھ إخالصا لكيان، ل��يء "حدث"( 

وهو قبل �ل ��يء حوار ومشاركة. وهو كذلك ما �سّوغ لنا البحث �� الّسؤال اآل�ي: بأّي وجھ يحمل الطا�ع  

 "الصداقوي" ع�� ا�حقيقة، أو �عبارة أخرى: بأّي مع�ى ترتبط ا�حقيقة بالصداقة؟ 

ما ي
ّ
ل �� وضع إصبعھ ع��  إّن التحر�ر ا�خط�� الذي حّرر بھ فاتيمو ضروب ا�حقيقة من املطابقة إن

ّ
تمث

مظهر ّ �� غاية األهّمّية من هذه الصداقة، أال وهو أخذ مسافة من املنطق املسنود من البالغة، و�ع�ي بذلك  

دون استعمال لالنتقاء الالمسؤول �� أغراضها التار�خية والنظر�ة. �� نص �عنوان "األسباب ال�ي ال �عرفها  

عن "عقل   مدافعا  طّور فاتيمو جيدا هذه املسألة،  -   pas)t îne conna(les raisons que la raisonالعقل "

 ) بوصفھ يتن�ل بذّمة عمل املفكر.gioni del cuorearالقلب" (

ق ��ا  
ّ
إّن قصد فاتيمو هو االستغناء عن أي ضرب من ضروب "املطابقة" الوضعية ال�ي يمكن أن تتعل

رافة أن  ا�حقيقية، ومن أجل ذلك يف��ض أّن "للقلب" أو  
ّ
"الفؤاد" إدرا�ا من جنس طر�ف تماما، ووجھ الط

ھ إدراك مفتوح انفتاحا جذرّ�ا ع�� الّصداقة  
ّ
هذا اإلدراك هو مستطاع الوجود األخّص الذي ل�حقيقة، إن

   .)piétasال�ي �غذ��ا "الشفقة" ( 

 فبأّي مع�ى �غادر ا�حقيقة �حاري املطابقة لتستقر بأرض الصداقة؟

ا�ع "الّصداقوي" ل�حقيقة هو شرط إم�ان لنمط الوجود الذي من  س�� فاتيمو إ�� ا
ّ
ل��هنة ع�� أّن الط

ات.... إذ يتوّجب برأيھ "أن ي�ون �� الفلسفة فتور تجاه ا�حقيقة بوصفها وصفا موضوعيا"
ّ

 .27شأن الذ

فاتيمو  يجيب  ذلك؟  يليق    :كيف  ال  أ��ا   �� للوضعية  املوضو��  الوصف  فكرة  ذلك  ع��  تنص  "كما 

متسعةعرض دائما  ت�ون  الوضعية  ألن  الو��    ها  ھ 
ّ
و�ن الوضعّية،  إّ��ا  التفك��:  ا�ع�اسات  تأث��  تحت 

لديناميكية   "أوفياء"  البقاء  بضرورة  فقط  يتعلق  لكن ال  ا�خ.....  بالوضعية  بالو��  الو��  بالوضعية، وهو 

�حمية، وال�ي ليست �� �ل  الوضعية (إذن إنھ باإلم�ان دائما التسليم الذي هو أيضا "نوع" من املطابقة ا

يتوجب   وال�ي  أعمق  أخرى  مسائل  توجد  بتمّعن).  محددة  وضعيات  إلسناد  ومالئمة  ضرور�ة  ا�حاالت 

 . 28تقديرها"

 
26-Ibid. 
27-Ibid . 
28-Ibid . 
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ٔ
 ا

 

(39) 

 .(La verità vi fara libiri)29تقوم خطة فاتيمو ع�� هذا االف��اض: "إن ا�حقيقة �� ال�ي تجعلكم أحرارا"

�ابط املت
ّ
 أن  وتكشف هذه األّولية عن ال�

ّ
�ن ب�ن ا�حقيقة وا�حر�ة، ذلك أّن األو�� �� شرط إم�ان للثانية، إال

مع�ى  لفهم  أعمق  وتأو�ال  أك��،  توضيحا  تحتاج  ف�ي  ال��كيب،  حيث  من  �سيطة  تبدو  ال  البداهة  هذه 

 é vero cio chi mi) ا�حقيقّي. فماذا عساه أن ي�ون؟ يجيب فاتيمو للتّو: "ي�ون حقيقيا ذاك الذي يحّرر�ي

ibera)lذاك الذي هو حقيقّي ( ، وال يحّرر�يmi libera cio che é vero"(30.. 

عند   نجدها  كما  والثابتة،  واملطلقة  الواحدة  املتعالية،  ا�حقيقة   �� االعتقاد  ممكنا  �عد  لم  هكذا 

سبينوزا مثال ال�ي ال  الفيلسوف العقال�ي أو رجل العلم الواق�ّ� (باملع�ى الثورّي لل�لمة)، وال ح�ى �� فلسفة 

�عّد من املمكن االحتذاء ��ا. يقول فاتيمو "هذه �� وجهة نظر سبينوزا، فقد تأمل أبدية ا�حقيقة الر�اضية  

�ع�ي حر��ي، رّب حر�ة هنا تلك ال�ي تتالءم مع القبول ا�جرد    بوصفها بنية ضرور�ة للكينونة، ف�ي غبط�ي،

 .31القدر"والبسيط ألمر مفروض ع�ّ�، �ع�ي القضاء و 

ول�ن �انت ا�حقيقة ع�� هذه الشا�لة من الّضرورة ال�ي تجذب اإل�سان وتخضعھ �حتمي��ا، ف�ي تبدو 

اف ل��يء شبيھ). وهذا ما دفع شو���اور 
ّ

وضمن وجهة الّنظر  -برأي فاتيمو  -أك�� سلبية دينّيا أيضا (نور كش

ساؤل: "ملاذا نحتاج إ�� حب الطبيعة كما ��، ال    -هذه
ّ
 أل��ا طبيعة؟"إ�� الت

ّ
، إذا �انت الطبيعة 32ل��يء إال

يحكمها قانون بيولو�� ال يرحم، والبقاء ف��ا لألقوى، وهو ما حدا بفاتيمو إ�� القول: "�� الطبيعة ا�حوت  

الصغ��" ا�حوت  يأ�ل  ا�حقيقة  33الكب��  طبيعة  تقبل  باألحرى  أو  الطبيعية،  للضرورة  فا�خضوع  لذلك   .

س مطبوعة"  "طبيعة  يقول  بوصفها  باملقاومة،  علينا  يحكم  عندئذ  ا�حقيقة،  قوام   �� ال�ي  ا�حر�ة  ��دد 

 .34"أنا أدافع بواسطة أظفاري و�أسنا�ي. وهكذا السبيل، بمثل هذا املع�ى تص�� حر��ي":فاتيمو

األلفاظ بفحص  بلغنا  هل  األنطولو��ّ   ولكن  الّتأو�ل  نواة  إ��  ��    هذا  ا�حر�ة  أليست  ا�حقيقة؟  ملع�ى 

 قليدي لتخر�ج هذه الصعو�ة؟السياق التّ 

أّن هدف فاتيمو هو إخراج ا�حقيقة من منطق املطابقة العلمية ومنطق املطابقة امليتاف��يقية    كال ش

. 35..تصور مختلف وأشّد �عقيدا للمطابقة ".والّدينية. و�قول موّ�حا: "لقد قلت بأنھ يوجد �� الهرمينوطيقا

 عن الّنظر من جهة ا�حقيقة   الذي اتخذه فاتيمو: إنھ ينب��وهذا القول يفّصل القرار الهرمينوطيقي 
ّ

الكف

للعقل، وللوجود الذي يحمل عليھ مع�ى ا�حقيقة. ويعتقد جيا�ي    كمطابقة، واالنخراط �� مساءلة مقصودة

"هيمنة" ا�حقيقة من حيث �� مطابقة ع�� حساب ا�حقيقة بوصفها انفتاحا وتحررا، وأّن هذا   فاتيمو أن

 
29- Ibid. p: 102 
30-Ibid . 
31- Ibid. p 101. -102 
32- Ibid. p: 101 . 
33-Ibid. 
34-Ibid. 
35-Ibid . 
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(40) 

ة، هو الوجھ األخر لعملية أساسية طبعت تار�خ امليتاف��يقا بأكملھ، و�التا�� ال تحّل رموز هذا  القمع ل�حر�

 كتار�خ هيمنة وقمع ل�حر�ة. لقد قطع فاتيمو شوطا خط��ا �� مساءلة ا�حقيقة من حيث ��  
ّ
التار�خ، إال

 أّن ذلك ال يبدو ممكنا من دون أن يحط الرحال عند هيدق�� لل��و 
ّ
د بالتحليل الوجودا�ي فيما  مطابقة، إال

ق بمبت�� ا�حقيقة: "أقرأ لهيدقر �ل هذا، إن التحليل الوجودا�ي، مع فكرة املشروع، مع تما�� ال��يء 
ّ
يتعل

)، لكن ��  la varita vi fara libiriمع األداة. �� بطر�قة ما قراءة فلسفية ل�جملة "ا�حقيقة تجعلكم أحرارا" (

ينتج ع��ا أّن ذاك    �� حال وضع هذه املقّدمة،  رركم". من الطبي�� عادةمع�ى "ي�ون حقيقيا ذاك الذي يح

ن�ي أن أترّ�� ترجمتھ �� الواقع، و�� 
ّ

الذي يحّرر�ي هو ذاك الذي ينقذ�ي، يدفع�ي إل�شاء مشروع، الذي يمك

بالضرورة التسليم  ا�حّصلة أن ي�ون املشروع الّتحّرري بواسطة ا�حقيقة، فمن البدي�ي أن ا�خالص ال �ع�ي  

. 36باألشياء كما ��"

 فما مغزى هذا القول؟  

ب�ن ا�حقيقة والّتحّرر    إنھ الّتوا�ج  علينا أن ننّبھ هنا إ�� أمر الفت للّنظر �� عرض فاتيمو ملع�ى ا�حقيقة،

فھ  
ّ
�� تركيبة اإل�سان بوصفھ مشروعا: هو مفهوم "ا�خالص". إن طرافة هذا املصط�ح هو أّن فاتيمو يوظ

الوضع ال أستطيع أن   بداللتھ األصلية حيث �ع�ي مع�ى "الّرحمة  "�� مثل هذا  "اإلنجيلية. يصرح فاتيمو: 

جيلية. الّتحّرر الوحيد هنا والذي يمكن تصّوره، هو حياة  أتصّور أن فكرة ا�حقيقة منفصلة عن الّرحمة اإلن

الّرحمة"  �� ا�حياة  37أبدية  �ع�ي  العامية، حيث  الفلسفية  بداللتھ  نفهم مع�ى "ا�خالص"  أال  علينا  . ولكن 

 األخرى، ففي ا�حقيقة ليس الّتحّرر سوى" الّرحمة". 

 ولكن بأي مع�ى؟ 

قنا �� داللة "الّرحمة" كما يخرجها فا
ّ
) و"اعتقاد  1990تيمو �� أغلب كتاباتھ من "إيتيقا الّتأو�لية"(لو دق

)، لوجدناه �� واقع األمر يركز نكتة الّتأو�ل ع�� 2015) إ�� "ا�حقيقة أو اإليمان الضعيف" (1996االعتقاد" (

الثا�ي  "ا�حوار مع اآلخر�ن"، كما �ع�ي "ا�حبة" و"الشفقة " و"إنقاذ اآلخر"...، لكنھ يبدو غ�� حافل با�جذر  

لل�لمة، أي جذر "الّرحمة اإللهية" وما تحملھ من �عاٍل جعلها تنس�خ عن حقائق األرض وحياة الناس. إ��ا  

ھ يكمن: "�� اإلصغاء لآلخر�ن و��  
ّ
الّرحمة األرضية، ومحورها األنا واآلخر، يقول فاتيمو موّ�حا موط��ا بأن

 .38ا�حوار مع اآلخر�ن"

رتھ: "ي�ون حقيقيا ذاك الذي يحرركم"، �� مع�ى أن ي�ون املشروع الّتحّرري  ��ذا املع�ى ينب�� أن نفهم عبا

سليم باألشياء كما ��. إن ا�حقيقة متأصلة �� الّرحمة وتحيا  
ّ
بواسطة ا�حقيقة، وأّن ا�خالص ال �ع�ي الت

فها تجد معناها  ف��ا. و��ذا يتبّ�ن أن ما بھ ي�ون هذا الّتأو�ل ل�حقيقة مشروعا تحّرر�ا، هو أّ��ا مفّسرة بوص

األو�� �� مفهوم الّتحّرر، ولكن ليس بما هو "قول يقي�ي" ومسك ب��هان كما ت�ون عليھ األشياء، فا�حقيقة  

36- Ibid. p: 103. 
37-Ibid . 
38-Ibid. 
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ٔ
 ا

(41) 

ما �� متأصلة ��  
ّ
بما �� تحرر ال تأ�ي إ�� اإل�سان من خارج أي من جهة حجة أخالقية أو موجود غائب، و�ن

 أّن هذا اإلش�ال . وقد تبدو عبارة "اإلنجيلي39"الّرحمة األنجيلية
ّ
سرعان ما يتبّدد    ة" هنا موضع إش�ال إال

الذي أقامھ فاتيمو مع املسيحّية، وقد بلغ مداه األق��ى �� كتابھ "استفهامات حول    بمعرفة طبيعة النقاش 

) ي��  ) cristianesimoInterrogazioni sulاملسيحية"  بما  فاتيمو  فيھ  يصرح  عن    :الذي  نت�لم  "عندما 

ھ وضع إ�سان مشدود إ�� الواقع شّدا،  40"ومعوز  ت�لم عن إلھ ك��يء مّتضع، ضعيفالتجسيد فنحن ن
ّ
، إن

ر بإرهاصاتھ.
ّ
 وال ي�اد يبارحھ حّ�ى يتأث

إّن الّتحّرر الذي يمكن تفكره هنا هو حياة أبدية "للرحمة"، �ع�ي اإلصغاء لآلخر�ن ومحاور��م والتجاوب  

 بوصفها "مأدبة"  
ّ
، ف�ي (Banchetto)معهم، ولكن من أجل أّن ا�حياة األبدية �� الكتاب املقدس ال تفهم إال

. 41ع�� حّد �عب�� فاتيمو: "ليست تأمال هندسيا �حقائق موضوعية"

عقالنية؟ ولكن، أّي مع�ى ألبدية ضائعة �� التأملية ا�جّردة لإللھ؟ أال ي�ون هذا املشروع سقوطا �� 
ّ
 الال

ھ أك�� عقالنية، مشروع تحرري من هذا النوع عوضا عن مشروع تحرري  
ّ
يجيب فاتيمو: "يبدو �� يقينيا أن

ھ  . إن هذا مفصل خط�� من تأو�ل ف42يتأسس ع�� معرفة األشياء كما ��"
ّ
اتيمو ملسألة ا�حقيقة وذلك أن

 يلقي ضوءا جديدا تماما ع�� مش�لة الّتأسيس ل�حقيقة من جهة مع�ى الّتحّرر وعالقتھ بالّرحمة.

 إّن نكتة اإلش�ال قائمة �� مع�ى "�عرف األشياء كما ��

"conoscere le cose come stanno   تأو�ل  �� الّرحمة  فهم   ،�� كما  األشياء  "�عرف  عن  ينتج  كيف 

ا�حقيقة، ثم نبحث �� مع�ى الّرحمة انطالقا من ا�حقيقة؟ �ستبعد فاتيمو أن �ع�ي املعرفة ههنا نحوا من  

فعل االستنباط املنطقي. و�نصرف إ�� تأو�ل معرفة األشياء بوصفها من طبيعة الفهم الذي هو خاّصة للذات  

ل للفهم ال  اإل�سانية. هذه ا�خاّصة �� أّن معرفة األشياء هنا بمثابة "مشروع ف 
ّ
هم"، بحيث أّن الّتأو�ل املش�

يفعل سوى أن ي��ك الفهم يكشف من نفسھ عن هيئة "الّرحمة" ال�ي �ش�� إل��ا ا�حقيقة املوضوعية إشارة  

هنا يفيدنا فاتيمو بتخر�ج طر�ف لوظيفة "ا�حقيقة املوضوعية" من حيث أ��ا "�ساعد�ي من أجل   .صور�ة

ما تأ�ي إ�� الفعل    .43فضل مع اآلخر�ن؟"الفهم، كيف بإم�ا�ي أن أ�عا�ش أ
ّ
إّن قصد فاتيمو هو أّن ا�حقيقة إن

لعالم   طبقا  البشر�ة  ا�حر�ة  عالم  طّوع 
ُ
ت إّ��ا  وظيف��ا.  مدار  هو  الذي  املعيشة"  "الّرحمة  ضمن  الّتواص�� 

 ا�حقيقة املوضوعية، ف�ي ال�ي تجسر الهوة بي�ي و��ن اآلخر�ن ضمن عالم الّتواصل.

 يمو الّسؤال عن "الّرحمة "شرطا لضرورة مسألة ا�حقيقة. فكيف ي��ّر هذا املوقف؟ لقد جعل فات

39- Ibid. p: 103. 
40-Gianni Vattimo, “quando noi parliamo dell incarnazione parliamo di un Dio che si e fatto umile. debole. 
povero “Interrogazioni sul cristianesimo cosa possiamo ancora attenderci dal vangelo? Edizioni lavoro, 
Copyright. Roma 2000. p: 30. 
41-Vattimo Gianni, Vocazione e responsabilita del filosofo. op. cit. p: 103. 
42-ibid. 
43-Vattimo, OP. Cit. p:104. 
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إال ّع��   يتحّقق  لن  تواصلية  ونظر�ة  تحّرري  مشروع  �ّل  أّن  وصورتھ  املفارقة،  من  بضرب  األمر  ق 
ّ
يتعل

هابرما فاتيمو  ت��ير موقفھ هذا �ستد��  أجل  تبدو. ومن  بمعرفة األشياء كما  ا�حقيقة، وذلك  س  أساس 

)Habermas (Jürgen ليس من    :، ويشرع �� تأو�ل نظر�ة الفعل التواص�� بما يتالءم ومع�ى "الّرحمة"، يقول"

املصادفة أن ي�ون هابرماس مواليا للنظر�ة التواصلية والفعل التواص��، إذ ليس بإم�انھ �عد أن يختلف  

. ها نحن �ع�� ع�� نقد فاتي�ي 44تيجة أبدا"كث��ا عن الّرحمة املعيشة، مع أن هابرماس ال يمكنھ تقّبل هذه الن

طر�ف "ل�حقيقة املوضوعية"، فل�ن �ان ع�� قرابة الفتة تؤّهلھ للنظر �� إش�الية األطروحات الهابرماسية،  

فهو أك�� م��ا عملية وتواصلية مادام يقصد إ�� تخر�ج جديد لطبيعة ا�حقيقة وقيم��ا انطالقا من مع�ى 

"الرحيم" ل�حقيقة املوضوعية �� عصر العلم وهيمنة الوضعانية، الذي يتّم تحت    الّرحمة. إّن هذا الّنقد

الضعيفة "الهرمينوطيقا  ضمن  يقع  ما 
ّ
إن فاتيمو  بوصفها   قلم  ا�حقيقة  تصّور  يقاوم  ھ 

ّ
إن إيتيقا.  "بوصفها 

وهو يقاوم كذلك  يجد أساسھ �� ظاهرة القوة والهيمنة و�قصاء اآلخر،    "امتال�ا" من جهة أن االمتالك مفهوم 

سليم باألشياء كما ��، من أجل "املعيش"    -بالضرورة  -الّتصّورات الّدينية املسيحية "ل�خالص" بوصفھ  
ّ
الت

القو�ة   الواحدة  وا�حقيقة  األساس  فكر  �عد  وملا  ا�حداثة  �عد  ملا  صيغة  سوى  ل 
ّ
�ش� ال  الذي  املعاصر 

ن تأو�لية الفكر الضعيف ل�حقيقة وا�حر�ة، وقد  واملطلقة. إّن هذه املقاومة ال�ي باشرها فاتيمو تكشف ع 

   .حرص فاتيمو ف��ا ع�� الذهاب قدما إ�� املساءلة، والدفع بحوار مش��ك حول هذا املوضوع

رؤ�ة   تضمر  أن  ينب��  اآلخر�ن، ال  مع  إقامة وسكنا  بوصفها  ا�حقيقة  أّن  إثبات  هو  فاتيمو  إّن مقصد 

  شديدة العداء �� مواجهة ا�حقيقة العلمية.

بوصفها   ا�حقيقة  لطبيعة  الضعيف  الّتأو�ل  نواة  عن  املساءلة  هذه  بمثل  فاتيمو  كشف  هل  ولكن، 

 صداقة؟ 

نا ال �ستطيع أن نجزم بذلك،
ّ
ذلك أّن دفاع فاتيمو عن الّتأو�ل الضعيف ل�حقيقة قد اقتصر    يبدو أن

أي قيمة،  بوصفها  وا�حقيقة  املوضوعية  ا�حقيقية  ب�ن  االختالف  وجوه  إبراز  الروح.   ع��  علوم  حقيقة 

ولإليفاء ��ذا املطلب عقد فاتيمو الفقرة األخ��ة من فصل "قول ا�حقيقة" بوصفها الشوط األخ�� وا�حاسم  

لبيان نكتة اإلش�ال �� الّتأو�ل الضعيف ملش�لة ا�حقيقة من حيث هو فصل املقال ع�� ممكن ا�حقيقة  

 باعتبارها صداقة.  

التسا لنا  يجوز  تقّدم  ما  ع��  ا�حقيقي  بناء  االسم  بوصفها  "الصداقة"  فاتيمو  يتأّول  مع�ى  بأي  ؤل: 

   ل�حقيقة؟

ل فاتيمو من شأن االختالف الذي يقيمھ �عضهم ب�ن عبارة حقيقة و"صداقة" أو "محادثة حسنة"
ّ
. 45يقل

هذا    �� أيضا  ا�حقيقة  عن  ا�حديث  ومواصلة  العبارة،  بنفس  االحتفاظ  الواقع   �� ا�جدي  من  ھ 
ّ
أن و�رى 

ا�خلود والتسليم  السياق إم�انية  الّنظام�ن، وفكرة  الّ��اية تقبل   �� �ع�ي  للموضوع�ن  ، ف�ّل عملية فصل 

 
44-Ibid. 
45-Vattimo, op. Cit. p: 104.  
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ٔ
 ا
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ھ ليس بإم�انك ا�حديث عن الّرحمة  
ّ
بقسوة ا�حقيقة املوضوعية، املطابقة، العلمية. وهو ما �ع�ي اإلقرار بأن

الّروح، وال عن ا�حقيقة بوصفها قيمة   �� علوم   
ّ
إ�� ذلكإال بينماوما  لن ي�ون لھ أي  علوم الطبيعة  ال  ��  ، 

. و�قيم فاتيمو توا�جا طر�فا ب�ن علوم الروح (العلوم اإل�سانية) و��ن الّرحمة، وذلك من حيث هما  46"مع�ى

، عندئذ، ووفق هذا املسار، ت�ون علوم الطبيعة غ�� قادرة ع�� احتمال  47مقامان "ل�حقيقة بوصفها قيمة"

 املع�ى.  

ة إ�� علوم الطبيعة؟ وما آليات فهمها، إذا �انت هذه العلوم ال تتضمن فعال لكن، كيف نفّسر ا�حاج

 مع�ى؟ 

انحصار عن  يكشف  جهة  من  فهو  مضاعفا:  هنا  فاتيمو  قصد  ملن�لة    يبدو  املعاصر  الّتأو���  التصّور 

جهة أخرى،  "املع�ى" �� تفس�� العلوم، ومن ثّمة لتقسيم علوم الطبيعة بوصفها "خالية من املع�ى". وهو من  

يحاول بيان كيف أنھ من املمكن استصالح علوم الطبيعة والعناية ��ا ع�� استنبات املع�ى "ألن�ي أر�د الدفع 

كما يقول. إّن الفرضية    48بحوار مش��ك حول هذه املوضوع: إنھ ج�� بأن هذا هو املنطق األك�� إنصافا"

 . انفتاحا وحوارا مش���ا املوّجهة هنا ��، بال شّك، إدراج مسألة ا�حقيقة بوصفها 

  ا��قيقة دفاع عن   - 2

�عد إيضاح مع�ى "ا�حقيقة"، و�أّي وجھ تتعلق بقيمة "الّرحمة"، بادر فاتيمو بطرح سؤال حول ما إذا  

 وهل يوجد مثال مخصوص ل�حقيقة؟ ال؟�انت هناك حقيقة أم 

، severino)إّن فاتيمو لم �شرع فجأة �� طرح الّسؤال حول "إم�انية وجود ا�حقيقة" كما يزعم سيفر�نو (

ا�حقيقة،   �� البحث  نطاق  من  أصال  االنتقال  هو  ف��ا  الطرافة  ووجھ  استش�ال،  ة 
ّ
خط اخ��ع  قد  هو  بل 

ك فإّن طرح فاتيمو للّسؤال  . ولذل49بوصفها قيمة �شاركية، إ�� أفق البحث �� "نمط ا�حقيقة الذي �عنينا"

إنما أراد من ورائھ أن يدحض تصّورا مخصوصا ل�حقيقة يفصل    ،50الّساخر: "هل يوجد مصاصو دماء؟"

بي��ا و��ن األرض، و�جعلها �سبح �� فلك متعال ع�� التار�خ، وال ت��مز ��مز ا�حدث، وال يرى أّن األحداث ��  

ي "مع�ى   كماالال�ي تحّدث أخبارها. ويعّد هذا املسلك است للذي سلكھ �� الفصل السابق، ح�ن قّرر تق��ّ

يكشف قدرة ما  قيمة". وهو  بوصفها  "ا�حقيقة  و�ع�ي  ي    ا�حقيقة" واستجالءه،  تق��ّ وآلّياتھ ع��  الّتأو�ل 

غة لتحر�ر مفهوم ا�حقيقة، وأ�سنتھ ح�ى �شارف الّداللة واملع�ى. يقول فاتيمو:  
ّ
ا�خطاب، وفك شفرات الل

. قد تبدو هذه املقولة بمثابة  51ن الذي يبحث عن ا�حقيقة يبحث عن البعض من ا�حقيقة""ليس �حيحا أ

 
46-Ibid . 
47-Ibid . 
48-Ibid . 
49-Ibid. 

خير من فصل، " - 50
ٔ
ن فاتيمو قد جعل من هذا الّسؤال عنوانا للعنصر الثالث و اال

ٔ
 : في قول الحقيقة"  نشير هنا إلى ا

 «esistono I vampiri?» op. Cit. P105  
51-Vattimo, op. Cit. p: 103. 



 2021  يناير) كانون الثاني /(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيةالسنة     -  العدد السادس  – مجلة نقد وتنوير  

 

(44) 

 أنھ ير�د من وراء ذلك أن يدحض  
ّ
قال �� مقام مشروط، أو �� �عب�� عن وضعية مخصوصة، إال

ُ
ت مزحة 

، 52با�حقيقة يمكن استخدامھ"  فكرة وجود مثال خاص با�حقيقة واستخداماتھ، و"أنھ ال يوجد مثال خاص

ساخرا ما ينفك يجيب عنھ: "هل يوجد مصاصو دماء؟ ر�ما    ولتوضيح ذلك يف��ض، �� اآلن نفسھ، سؤاال

 تث�� اهتماما أو أّ��ا ال �شغل�ي، ليس هناك من باستطاعتھ أن ي��هن بأّن  
ّ
�عم، لكن هذه ا�حقيقة يمكن أال

ھ ال يجدي نفعا اختيار إم�انية 
ّ
 .53معرفة وجودهم أم ال"مّصا��ي الدماء غ�� موجودين، أو بأن

إّن ما �ان فاتيمو يبحث عنھ ع�� مدى الفقرات السابقة، و�ع�ي بذلك الظفر بتحديد مع�ى ا�حقيقة 

تار�خ   جهة  ومن  املوضع.  هذا   �� اآلن  استشرافھ   �� يبدأ  قد  واملوضوعية،  املطابقة  منطق  من  وتحر�رها 

يث�� مش�لة تقليدية �� مش�لة   ال��ائية"، أي  الفلسفة، فإن فاتيمو هنا  أو "ا�حقيقة  "ا�حقيقة املطلقة" 

 حقيقة واحدة، ألّن القول با�حقيقة ا�جزئية أو "ا�حقيقة النسبية" ��دم إم�انية  
ّ
ھ ليس ثمة إال

ّ
االعتقاد �� أن

 فهم مع�ى ا�حقيقة. وهو مش�ل قد ر�ختھ العقالنية ا�حديثة والعلمية واملوضوعية للعلوم التجر�بّية.  

 حل برغم ا�جهد  يقّدم فاتيمو  
ّ
 ملش�لة يبدو أ��ا ظلت �� رأيھ بال

ّ
"الّتأو�ل الضعيف" ل�حقيقة بوصفھ حال

الّتأو��� لرور�ي، ليخلص إ�� النتيجة اآلتية: "إّن من ي�ون منشغال فقط با�حقيقة، سيعمل �� الواقع فيما  

كرنا حسب فاتيمو بطبيعة  �عد باالنتقاء، و�نتقي هذه ا�حقيقة أو تلك. و�ن انتقاء ا�حقيقة ومفصل��ا يذ

املقام، مثال   �� هذا  فاتيمو،  للمعرفة. ويستحضر  التجزئة  القائمة ع��  التجر�بية  العل�ي والعلوم  العمل 

الّدفوعات   ضد  �عرضها  نك��ث  ال  ا�خ��   �� بتجر�ة  نقوم  "عندما  يقول:  نجده  إذ  الف��يائية،  البحوث 

نا نف��ض، و�تج�� لنا بوضوح، أ��ا ليست مهّمة. لكن، من  )،  Alfa centauri"ألفا سنتوري" ( االلك��ونية لـ
ّ
ألن

أحد  بواسطة  ملغاة  ستغدو  العلمية  النتائج  من  العديد  أّن  نتبّ�ن  أن  املستقبل،   �� باإلم�ان،  أنھ    يدري 

س�ي ل�حقيقة الذي ما فتئت    . إّن قصد54النماذج"
ّ
ا�ع الن

ّ
فاتيمو من خالل هذا املثال هو الكشف عن الط

العلمية اليوم ترّوج لھ وتثبتھ، وا�حل أّن ا�حقيقة ليست معطى نكتشفھ، بل يتم بنا��ا وفق نماذج  الّنمذجة  

 . وتصورات معينة

ما ف�ئ فاتيمو ينّبھ إ�� أن االنتقال إ�� التكثيف عن بنية ا�حقيقة العلمية والتحّوالت الطارئة عل��ا �� 

ما هو  
ّ
تدش�ن لنمط جديد من ا�حقيقة، تلك ال�ي "يمكن عصرنا ا�حاضر ليس تطبيقا ع�� حالة جزئية، و�ن

ھ ليس شيئا   اف��اضها" أي ا�حقيقة الشيئية، أو
ّ
"ا�حقيقة الضعيفة"، ولكن ما هو مقياس الضعف هنا؟ إن

مّرة  لكن  و " فاتيمو:عليھ أن �شهد ع�� وجوده. يقول    آخر سوى حقيقة اإل�سان نفسھ الذي بات من ا�حّتم

فقط   هذا  نا 
ّ

يذك طر�قة  أخرى،  و�غي��  أمانا،  األك��  تلك  ح�ى  النتائج  لتغي��  ل 
ّ

يتدخ تار�خا  هناك  أّن 

 . 55"استخدامنا لها

 
52- Ibid. p: 105. 
53-Ibid . 
54-Ibid. 
55- Ibid. p: 105 . 
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إن ا�حقيقة ال تظهر حقا إال إذا أبصرنا من خالل الزحزحة ال�ي أجراها فاتيمو ع�� آخر تصّور فلسفي  

 فاتيمو يحاول هنا أن �ستأنف  وّجھ فكرة ا�حقيقة �� الفلسفة الغر�ية، و�ع�ي التصّور الرور�ي. قد يظهر أّن 

ا�جهد الرور�ي لتأّول ا�حقيقة بوصفها انفتاحا ومشاركة �عيدا عن املطابقة، وا�حال أّن األمر ليس كذلك.  

فاأللفاظ ال �ع�ي هنا ما �انت �عنيھ لدى رور�ي، يقول فاتيمو: "من الطبي�� جّدا أن يحمل�ي �ل ذلك �عيدا  

عهد إ��  يزال  ال  الذي  رور�ي،  غ��    عن  "ا�حقيقة  أّن  مفادها  ال�ي  األطروحة  عن  املرافعة  يزعم  قر�ب 

وتقت��ي    .، مشّددا ع�� أّن الّداللة ا�حقيقية: "لم �عد �عب��ا بوصفها موضوعا ممكنا للبحث"56موجودة"

ق "�عدم وجود  
ّ
فرضية "ا�حقيقة غ�� موجودة" حسب فاتيمو، أن ت�ون هناك حقيقة وصفية إضافية تتعل

فأْن يقع إخالء الفعل، حيث ت�ون ا�حقيقة ليست تماما "موجودة" أو أ��ا "ال توجد"، ولكن    ،57ا�حقيقة"

، 58من املستحيل، مع ذلك، أن ي�ون مثبتا أو غ�� مثبت، فإّن هذا يظهر "التناقض املفضوح �� االف��اض"

ھ
ّ
 ذلك يوجب عليھ أن  فإّن   ح�ن يتحّدث عن ا�حقيقة من جهة نظر تار�خ الوجود،  ،ع�� حد �عب�� فاتيمو. إن

ى  
ّ
يدخل �� مناقشة جدية مع الفلسفة ال��اغماتية ال�ي تحتاج إ�� بيان ��افت أطروح��ا تلك. لكن كيف يتأ�

لھ ذلك؟ يقول فيلسوف تور�نو: "باعتباري فيلسوفا من داخل اللغة املتداولة ال أزعم القدرة ع�� جعل اللغة 

 .59ال�ي �ستوجب اإلجابة أيضا عن غياب ا�حقيقة" املش��كة لغة حقيقة تنضوي تحت اسم ا�حقيقة

ية إ�� تبيان طبيعة ا�حقيقة بوصفها متداخلة تماما مع  
ّ
فت للّنظر هو أّن فاتيمو قد انصرف بال�ل

ّ
إّن الال

فتح هذا الفصل الذي قّدره لتخليص طا�ع ا�حقيقة من االّدعاء الرور�ي، وهو اّدعاء    اللغة، ومن أجل ذلك

ساخرا: "مثل غ��ه من وجهات نظره األخرى، يتناسب أيضا مع نوع من ا�حاولة لتقو�م    يقول عنھ فاتيمو

قائال: "يوجد نوع من الوسواس النف��ي للفكر التحلي�� الذي يتوجب عليھ أن    . و�ضيف60أرجل الكالب"

 . 61يضع ترتيبا ل�ّل ��يء"

الذ التار�خ،  تماما، حيث يوجد  ي�ون مختلفا  ا�خطاب  أّن  فاتيمو  ا�حقيقة  يرى  "تحدث"  ي من خاللھ 

�غّ��   ا�حقيقة قد  أّن استعمال عبارة  ملاذا  أفسر  أن  "يجب ع�ّ�  بقولھ:  املع�ى، ويعّ�� عن ذلك  و�تّم، فهم 

وملاذا ي�ون بمع�ى ما �حيحا أنھ "ال نمتلك أبدا ا�حقيقة"؟ إن تار�خ الكينونة قائم ع�� مجموعة من    اليوم؟

ولكن ليست تلك "ا�حوادث" ال�ي يمكن تركها ع�� حدة بمجّرد فعل ما:   ا�حوادث، ومن الوقائع ال�ي حدثت،

. 62إّ��ا األحداث. أي ا�حقيقة ع�� تار�خها، و�� أحد هذه األحداث، ومن الصعب التفك�� �� التخلص م��ا"

 
56-Ibid. p: 106 . 
57-Ibid. 
58-Ibíd. 
59-Ibíd. 
60- Ibid. 
61- Ibíd 
62- Ibid. p: 106. 
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ا  ذلك أّن الوظيفة ا�خط��ة لهذ   إّن قصد فاتيمو هو محاولة ترّسم الّسياق ا�خاص ��ذا الّتأو�ل ل�حقيقة،

 ا�خطاب �� فهم املع�ى من خالل التار�خ. 

III. ومسؤولیتها مهمة الفلسفة  

  ��و ا���اع ��اذج �د��ة من ال��ابة الفلسفية   - 1

يفتتح فاتيمو الفصل األّول من القسم الثالث من كتابھ: "مهمة الفيلسوف ومسؤوليتھ" بتحديد مع�ى 

ھ قد انجذب إ��
ّ
، ومن  63الّ�حافة، واختار "الكتابة ع�� ال�حف"  "الكتابة ع�� الّ�حف"، مش��ا إ�� أن

�� إيضاح ا�خصائص األساسية للكتابة الفلسفية ال�ي تحركها أيضا "املنطلقات ال�خصية". بيد   ثمة شرع 

الّرسم البيا�ي للكتابة   ھ ضرب من 
ّ
أن ما ��ّمنا نحن �� هذا الفصل هو �عده الّتوضي�ّ� والبيبليوغرا��. إن

أّن   حيث  خطابھ  الفلسفّية،  الفيلسوف  يكتب  ع��ها  ال�ي  والطرق  الكتابة  أنواع  تبي�ن  هو  فاتيمو  غرض 

 وأسلوب اضطالعھ بمسؤوليتھ تجاه اإل�سانية. وأنواع هذه الكتابات �� ع�� الّتوا��:

  (scrivere sui giornali) الكتابة ع�� ال�حف-

 in prima persona) (scrivereالكتابة وفق منطلقات �خصية  - 

   :ال��ابة ��� الصحف-أ

ع��  الكتابة   �� الفلسفّية،  للكتابة  جديد  �عر�ف  من  االنطالق   �� ذلك  تحقيق   �� فاتيمو  خطة  إّن 

ال�حف. و�� كتابة أ�حت جزًءا ال يتجّزأ من الكتابة الفلسفية ومن العمل الفلسفّي، وانطالقا من هذا  

مة أجملها �� قولھ: "�� ال��اية أنا ال أعتقد أن هناك فرقا ب�ن ما أقوم  نتيجة حاس  االختيار وصل فاتيمو إ��

 .  3بھ أثناء تدري��ي �� ا�جامعة، و��ن ما أقوم بھ عندما أكتب مقاال �� �حيفة"

 فما داللة هذا البيان؟ 

البيان هذا  أهّمّية  التقليدية    تكمن  لألعمدة  ومغادر��ا  الفلسفية،  الكتابة  انفتاح  يبّ�ن  ھ 
ّ
أن للكتابة  �� 

بة ترتيبا محكما و"قو�ا"، أعمدة ال تنفك تتعّمق الهوة بي��ا و��ن ا�جمهور، أي بي��ا 
ّ
لة �� الكتب املرت

ّ
املتمث

وسائل   ع��  اليوم  والثقافة  الفلسفة  انفتاح  استبصار  محاولة  هو  هنا  الغرض  إّن  اليومية.  ا�حياة  و��ن 

"ا كتابھ   �� فاتيمو  نّبھ  أن  و�عد  والوسائط،  ( اإلعالم  الشفاف"  (1990�جتمع  الوسائط  أن  إ��   (média  (

االغ��اب   إ��  تؤدي  إن  يمكن  ال�ي  السالبة  األداتية  التقنية  من  ضر�ا  "وليست  تحرر�ة  اجتماعية  "ظاهرة 

نا �شهد اليوم تحّول الّنظر�ة إ�� ممارسة،  
ّ
واالستالب (مدرسة فرانكفورت، أدورنو وهور�ايمر)، أشار إ�� أن

ل
ّ
  ال�ي �� ع�� قدر كب�� من ا�جسامة   -مهّمة الفلسفة، و�ضطلع الفيلسوف بمسؤوليتھ  ومن خاللها تتش�

 تجاه اإل�سانية.  

 
63- Ibid. p: 109. 
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فبأي مع�ى تحّدد مهّمة الفيلسوف؟ وهل تنحصر مهمتھ �� أداء وظيفتھ �أستاذ �� ا�جامعة أم بالكتابة  

 بلوغ أهدافھ؟ ع�� الّ�حف وااللتقاء با�جمهور؟ وهل تحتمل الّ�حف أعباء ا�خطاب الفلسفي ��

تنفتح إجابة فاتيمو �سؤال إضا�ّ� هو: كيف نمارس الفلسفة دون أن تفقد معناها؟ واملع�ى املقصود هنا  

من خالل نموذج فلسفّي، وأيضا من خالل الكتابة. والّنجاة عنده "ليست    (Salvezza)هو مع�ى "النجاة"  

 .uale)(ma non tanto la mia individ 64النجاة ا�خاّصة بفردّيتھ"

ھ يتعّ�ن علينا أن نفحص  
ّ
و�نتقل فاتيمو �عد ذلك إ�� مباشرة اإلجابة ع�� ما تقّدم من أسئلة، بقولھ: إن

"للنجاة"   طر�قا  الفلسفة بوصفها  �� تحقيق مهّمة  بدور حاسم  ن��ض  وأن  تأديتنا ملهنة أستاذ  عن كيفّية 

دا "ع�ّ� أن أ
ّ

مهّمة أستاذ فلسفة، ألّن ذلك    مارس جيداوخدمة اآلخر�ن. و�وّ�ح فاتيمو هذه الوضعية مؤك

عم��" العمل؟65هو  ذلك  قيمة  وما  �عملھ؟  املقصود  ما  ولكن  يجيب    ،  الفلسفة؟  مهّمة  مع  يتقاطع  وهل 

أ�ي أساعد اآلخر" ال��اية، "ألنھ عم��" �ع�ي أيضا:  للتّو: "��  أّن هذه اإلجابة تتضّمن  66فاتيمو  . واملالحظ 

سبب�ن �افي�ن لالضطالع بمهنة أستاذ من قبل فاتيمو: الّسبب األّول يتعلق باألنا، فالعمل هو ا�حّدد لوجود  

ق باآلخر، إذ هو ��دف إ�� مساعدة اآلخر  
ّ
األنا، لذلك فهو واجب، و�تقانھ ضرورّي. أما الّسبب الثا�ي فيتعل

 وتوج��ھ.

هذا التوضيح مفهوم "إ�سان" داللة مستجدة من جهت�ن: من جهة الذات ومن جهة اآلخر.  وهكذا، منح   

أّما من جهة الذات فنالحظ أّن فاتيمو قد انتقل من ا�حديث عن الفلسفة �� املطلق إ�� الفلسفة "املتعّينة  

ع��  ذاتھ  استجادة  ع��  األستاذ  رأيھ،   �� �ساعد،  فت "ال�ي  اآلخر  جهة  من  وأما  �بية  "العمل". 
ّ
ال� غاية  بدو 

� و"ال�جرة"  
ّ
 مساعدة اآلخر ع�� ال���

َ
وأهدافها وا�حة هنا، حيث �� ممارسة عملية تفتح لألستاذ ف�حة

 إ�� اإل�سانية. 

باب  
ّ

الش مھ املرتبطة بحراك 
ّ
�عل فاتيمو منذ بدايات  و�بدو أن ممارسة خطة أستاذ �انت رغبة حّركت 

رنا  �� ف��ة ا�خمسينات، فقد �ان هاج  بإيطاليا 
ّ

سھ وغايتھ الك��ى �عليم من هم أصغر منھ وأك�� شبابا. و�ذك

"�� ��اية املرحلة الثالثة باملعاهد،    :فاتيمو بأواخر مس��تھ التلمذية �� املعاهد، و�عالق��ا بالفلسفة، فيقول 

ان. هكذا  كنت دائما ألقي ا�حاضرات �� الواقع، وانتقل بصورة دور�ة ل�حديث عن اإل�سانية ال�امنة �� مار�ت 

 .4�ان قد �شأ موقفي الفلسفي"

��ذا يتبّ�ن أّن الفلسفة متأصلة �� ت�و�نھ ال��بوّي و�داية �شكيل �خصيتھ، فالفلسفة بما �� عملية  

ما �� متأّصلة �� نمط وجوده  
ّ
ى إ�� اإل�سان من خارج (أخالق، دين)، و�ن

ّ
و�نية مقّومة للّدنيا وللّدين ال تتأ�

يخ يجعلھ  ما  وهو  إ�� ا�حّر،  انتمائھ  توطيد  ھ 
ّ
�ل ذلك   �� ومسؤوليتھ  اآلخر�ن،  يدّرس  أستاذا  ي�ون  أن  تار 

ملتبس   فهو  كث��ا،  إل��ا  "يحّن"  فيھ  أصيلة  فلسفية  روح  ع��  منطو  أي  "مدين"،  فاتيمو  إّن  اإل�سانية. 

 
64-Vottimo, Gianni, Vocazionne e responsabilità del filosofo, op. Cit. p: 109. 
65-Vattimo, devo far bene il professore di filosofia perché é il mio lavaro, op. cit. p: 110. 
66- Ibid. 
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 ع�� "اش��اع" نموذج فلسفّي 5"بالفلسفة �� لقا��ا بالّدين" 
ّ
 أّن ذلك ال يص�� ممكنا إال

ّ
ونمط مخصوص  ، إال

 ع�� إثارة الواقع. 
ً
 �� الكتابة ت�ون الّ�حف أحد أهّم أش�الھ، ألّ��ا األك�� نفاذا ل�جموع وقدرة

تماما ع�� مش�لة   يلقي نورا جديدا  ھ 
ّ
أن الفلسفة، وذلك  تأو�ل فاتيمو ملهّمة  إّن هذا مفصل خط�� من 

 يتوافق ومهّمة الفلسفة اليوم؟   الكتابة الفلسفية �عامة. فهل ثّمة ضرورة البت�ار نمط من الكتابة

ھ يف��ض  
ّ
يذهب فاتيمو إ�� أّن ش�ل الكتابة الّتقليدي غ�� مؤّهل اليوم للّ��وض بمهمة الفلسفة، وذلك ألن

أصبح مجتمعا "شّفافا"   اليوم  ا�جتمع  أّن  غ�� ممكنة هو  املهمة  يجعل  وما  بھ،  ي��ض  أن  ير�د  ما  مسّبقا 

صاالت املعّممة، وأّن 
ّ
 مهّمة الفلسفة ليست �� العمق، سوى نداء هذا الوجود اإل�سا�ي من  مح�وما باالت

أداة �جسر الهوة بيننا و��ن اآلخر والعالم، مثلما أّ��ا تّ�ئ  فهمھ، حيث ت�ون الكتابة ع�� الّ�حف مثال أجل

 . درب الفيلسوف للعبور وال�جرة إ�� اإل�سانية

  ال��ابة وفق ا��نطلقات الشخصية  - ب 

عا�ج فيھ مسألة ما تحّدد بوجھ ما طبيعة تلك املعا�جة، فإّن علينا أن نكتشف  إذا �ان الّسي
ُ
اق الذي �

 .(scrivere in prima persona)  "الكتابة وفقا للمنطلقات ال�خصية" الّسبب الذي أ�ى بفاتيمو إ��

  املنطلقات ال�خصية" وفق   الكتابة“بـ  يمكننا أن نرصد �� عنونة فاتيمو للفصل الثا�ي من القسم األخ��  

الّتفك�� الفلسفّي، حيث أشار صراحة إ�� أّن اهتمامھ بالكتابة �� البدايات �ان صادرا، بال   �عض مم��ات

مشاحة، عن حاجة داخلّية �� البحث الفلسفي عن الوجود، ولم يكن مفروضا عليھ نتيجة أّي سياق من  

لبدء" و"الشروع" و"البدايات"، ذلك أّن البداية ��  سياقات الكتابة الفلسفية الّتقليدية، وال بموضوعات "ا

 �� أفق مشروعها
ّ
 .. .أفق مشروع، وال يمكن رؤ���ا إال

وهذا الّنوع من الكتابة الذي ابتدعھ فاتيمو، والذي ا�عكس ع�� وضعية الكتابة الفلسفية عنده، لم  

�� كتابھ: "اعتقاد     credere) (cridere di (1996)االعتقاد"يكن سوى تدش�ن ملا �ان قد أعلن عنھ سابقا 

 se c’é un apertura stilistico(  67حيث �ان، كما قال، بمثابة "االفتتاح ملذاق أد�ّي �� كتابا�ي الفلسفية"

letteraria nel mio scrivere filosofico ( 

 م�ى �ان نا�عا من "عطف" ما ذي طا�ع  وقد ي�ون مذاق ما �� الكتابة غ�� مستساغ،
ّ
. لقد بقي  68دي�ي"  إال

إلبصار   طر�فة  إم�انية  يوفر  الذي  الفلسفية  الكتابة  من  ا�جنس  هذا  يتجسم  وجھ  بأي  اآلن  نحدد  أن 

 . (stlizzazione)إذ البد من طر�قة جديدة �� الكتابة تر�� إ�� مستوى "النمذجة"  الوجود،

ما يكشف  إن إقرار فاتيمو بأّن هذا ا�جنس من الكتابة الفلسفية قد جاء "بدافع ف  
ّ
ردي و�خ��ي"، إن

لنا حقيقة ما دفعھ إ�� اإلقدام ع�� اخ��اع نوع جديد من الكتابة بوصفها النموذج الوحيد القادر ع�� س��  

بيد أّن ذلك �ع�ي، إذا    . أعماق الوجود و�نارة ثناياه، وما تث��ه هذه الكتابة من حميمية �� اكتشاف أغواره

 
67-Vottimo, Gianni, Vocazionne e responsabilità del filosofo, op. Cit. p: 111. 
68- Ibid. 
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ٔ
 ا

 

(49) 

نموذج الكتابة ومسار "الفكر الضعيف" ومن ثمة ب�ن "الكتابة وفق    ب�ن  أبصرنا املسألة من زاو�ة التوا�ج

. ��ذا  69"نموذجا" يف��ضها الفكر الضعيف" منطلقات ال�خصية" و"الفكر الضعيف"، بأّن الكتابة تمثل

مساران   هما  حيث  من  وذلك  الضعيف"،  و"الفكر  ا�جديدة  الكتابة  نوع  ب�ن  طر�فا  توا�جا  فاتيمو  يقيم 

ح ع�� اآلخر، ويعقدان العزم ع�� ال�جرة إ�� اإل�سانّية. إّن الطر�ق إ�� ذلك وعر، و�ف��ض  يؤّمنان االنفتا

 استفهامات وتوضيحات مفهومّية.  

 ولكن، عالم يدّل الفكر الّضعيف؟ وما وجھ ا�جّدة فيھ؟ 

تفاخ  يجيب فاتيمو قائال: "يدّل الفكر الّضعيف، عندي أيضا، ع�� نوع من الّ�خر�ة العميقة إزاء أي ان

، أي الوجدانية"
ّ
 .70ذا�ي، باتجاه �ل الّنمنمات أو الّتعب��ات ا�خاصة جدا

ھ يوجد من أجل أن  
ّ
إن مقصد فاتيمو هو االع��اف بأّن الفكر الّضعيف هو ضّد العقل القوّي، فقط ألن

م الوجود من ج
ّ
ديد. وال  ي�ون ب�ن الضعفاء، ومن هنا �ستوجب مّنا فّن اإلصغاء، ومن �عد إم�انّية أن يت�ل

باألحرى   الهرمينوطيقا  �س��جع  "عندئذ  فاتيمو  يقول  الّصلوحية،  هذه  يمتلك  الهرمينوطيقا  غ��  أّن  أظّن 

البدء" داللة  لقول  مختلفا  الفلسفة، 71نموذجا   �� اليوم  محور�ة  إش�الّية   �� "البدء"  إش�الية  أّن  ذلك   .

ب �ّل أ�ساقو"الفلسفة �� أيضا اليوم تفك�� �� البدايات، و�� األسس  
ّ
املعارف    األو�� ال�ي من خاللها ت��ت

حقة"
ّ
أن الفلسفة ع�� محطا��ا ا�ختلفة قد جعلت من أو�� اهتماما��ا مساءلة البدايات،   ك ال ش.  72"الال

البداية   مش�لة  نفسھ  اآلن   �� ومستأنفا  ناقدا،  بوصفھ  ك��كيقارد  الّسياق،  هذا   �� فاتيمو،  ويستحضر 

"من هذا املنطلق، فإّن الكتابة من منطلق �خ��ي ليست انحرافا ملش�لة البداية،   يقول فاتيمو: .الهيجلية

خصية) جلّية وال�ي ت�ون �� مجملها ضرور�ة ملا  
ّ

كما أ��ا ليست الطر�قة ال�ي تجعل الطبيعة الّتحكمّية (ال�

 .5يقال وللطر�قة ال�ي يقال ��ا"

لي�ن املعاصر�ن �حاور��م بخصوص أهم اإلش�اليات  الّتأو�لية �� استدعاء كبار الفالسفة الّتأو�  وكعادتھ

الفلسفية، استحضر هذه املرة در�دا ورور�ي، للمقابلة بي��ما ومحاور��ما، من ذلك قولھ: "عندما قال در�دا  

الذي    تثور �ّ� عديد التساؤالت، ع�� خالف رور�ي  ،نحن �� هذه ا�جز�رة سلكنا در�ا ووصلنا إ�� هذه ا�جز�رة 

��ا. وعندما يوجد أسلوب �خ��ّي �� الّنموذج الفلسفي لدر�دا، أّ��مھ باألدبيات �� املع�ى السل�ي ال أحّبذه كث

الّنموذج  6لل�لمة"  �� األدبّية  السرديات  عنھ  �عّ��  الذي  ال�خ��ي  األسلوب  توظيف  فاتيمو  و�رفض   .

ق  �� دأ��ا  عن  تحيد  و�جعلها  األدب،  عن  تمّ��ها  الفلسفة  سيفقد  ذلك  ألّن  فحّ�ى الفلسفي،  الوجود،  ول 

صھ الفلسفة ل��وم معاشرة الوجود، فيكتوي بنار ح��تھ، وتمنحھ بذلك تأش��ة ا�حّج  
ّ

خ��ي والبدء ��خ
ّ

ال�

إ�� اإل�سانية. لقد �ان فاتيمو واعيا بخطورة مش�لة "البدء" بوصفها تمثل "طا�عا �خصيا، و�� اآلن نفسھ 

 
69-Vattimo Gianni, op. cit. p: 112. 
70-Ibid. 
71-Ibid. 
72-Ibid. 
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(50) 

البداية. ورّب "ح��ة"     (imbarazzo)بـ "ح��ة"   �سم��ا  . وهذا ما جعلھ 73ال�خصيا للفكر �� فعالية الوجود"

أ�عد ما ت�ون عن ا�حالة الّسي�ولوجية، و�� هذا يقول فاتيمو: "و�� املقابل، حسب رأينا، �� با�خصوص 

 .74إ��ا ح��ة الوجودا�ي" :��يء فلسفّي 

ر مسألة "البدء" داخل الفلسفة كمبحث �� الوجود. و 
ّ

انطالقا من وجهة  لقد أراد فاتيمو بذلك أن يجذ

ع�� أنھ بمثابة وضع للسؤال من داخل   (prima persona)النظر هذه ي�ّ�ر فاتيمو كتابتھ �� بداية ال�خصية  

بما يجعل ممارسة الفلسفة    75مشروع مش��ك، أو هو مثلما قال رو�ي: "انثناء وت�ّن حول ا�خّيلة ال�خصية"

بواسطتنا نحن. و�� ممارسة ل�حّر�ة، لن ت�ون ممكنة    إعادة الّتعر�ف  ضر�ا من املمارسة ل�حّر�ة من أجل

 �� إطار الفعل السيا��ّي. 
ّ
 إال

  الفلسفة والّسياسة -2

  السقوط �ي الّسياسة - أ 

 أّن امللفت 
ّ
را بقدر انجذابھ إ�� الكتابة ع�� الّ�حف، إال

ّ
يبدو أن فاتيمو قد انجذب إ�� الّسياسة مبك

 caduto nellaالعنوان) هو استخدامھ للعبارة الّساخرة: "سقوطي �� الّسياسة"( لالنتباه هنا (انطالقا من  

politica  أو �
ّ
ھ الوقوع �� املمارسة والفعل الّسيا��ّي دون أن �ع�ي ذلك الّتع�

ّ
). إّن �� ذلك أك�� من داللة، إن

ن موقف، و�نّم  السقوط الذي ال �عقبھ الوقوف، فهو الّسقوط الواقف الذي يحفظ املآل، والذي �عّ�� ع

 ي��: تأّول فاتيمو نفسھ مع�ى الّسقوط بما  وقدعن حّر�ة ومسؤولية تجاه ما يحدث. 

ھ دائما ما تطرح �� الفلسفة مسألة السيا��ي ا�جّيد، ومسألة املش��ك السيا��ّي. وهذا من شأنھ   -
ّ
أوال أن

أو ممارسة للسياسة  أن ي��ر الفلسفة سواء �انت �عليما أ�اديميا أو بوصفها "كتابة ع�� ال�حف"،  

  �� اليوم  نف��ي  أجد  وال�ي  األخ��ة  اال�عطافة  "هذه  فاتيمو:  ع��ا  يقول  الّسقوط.  أنواع  أخطر  وهو 

 . 76مواجه��ا..."

ھ "الن�ول" و"اإلقامة". وليس   -
ّ
ثانيا أن الّسقوط ُيفهم هنا بمع�ى االل��ام واملسؤولية تجاه اإل�سانية. إن

ط اختياري تجسر فيھ الهّوة ب�ن الفلسفة والعلوم اإل�سانية،  "الهبوط" و"االنحدار"، لذلك هو سقو 

بوصفھ   واألدب  در�دا  ب�ن  ال��ابط  يفهم  رور�ي  فيھ  بدا  الذي  نفسھ  "النموذج  شا�لة  ع��  ليس  لكن 

. إذن بأّي مع�ى يتأّول فاتيمو  77خطوة تحو�لية للهروب إ�� أزمة حقيقية موضوعية وتار�خية للفلسفة"

 والعلوم اإل�سانية؟   العالقة ب�ن الفلسفة

 
73-Ibid. 
74- Ibid. p: 113. 
75-Ibid. 
76-Ibid. 
77- Ibid. 
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ٔ
 ا

 

(51) 

"يبدو أن املرور من الفلسفة إ�� �عض العلوم اإل�سانية األخرى أو املمارسة الثقافية    :قائال يجيب فاتيمو

. ��ذا ي�ون الّسقوط �� الفعل السيا��ي والثقا�� هو إحالل املمارسة  78هو ش�ل من الّسقوط أو من املغفرة"

 �خوض غمار الفعل ومر��ى ملطاف الّسؤال عن ا�خ��. �� الّنظر�ة، و�� خاتمة محمودة

قائال:ي ذلك  ويشرح  مبكرا،  الفلسفة  ن�ج  اختيار  إ��  دفعتھ  ال�ي  األسباب  عن  فاتيمو  "أشعر    كشف 

هكذا بدت االستمرار�ة وا�حة �� هذه الشهادة   .79بالتوّرط �� مشروع �غي�� اإل�سان ضمن برنامج للتحرر"

�وع  �حالة فاتيمو الذي أقبل ع�� دراسة الفلسفة بدافعية �غ�� اإل�سان والعالم. ثم  
ّ
�عزو فاتيمو هذا الن

لتغي�� العالم إ�� وضعيتھ االجتماعية، وانتمائھ الطبقّي. ذلك أّن فاتيمو ينحدر من أصل بروليتاري. وهو ما  

�غي��   تخيل  يمك��م  ال  الذين  ال��وليتار�ون  إ��م  ال��وليتاري:  أص��  إ��  راجعا  هذا  ي�ون  "قد  بقولھ:  ده 
ّ

أك

. ال ينكر فاتيمو بأّن الوسط العائ�� الذي �شأ عليھ  80�� �غي�� العالم"  حيا��م ا�خاصة فعال إن لم �شرعوا

قد حّفزه ع�� االنخراط �� مشروع �غي�� جذرّي ورادي�ا�ّ�،   -ألّم أرملة، وأب جنو�ي �ان �عمل ضمن الشرطة  -

� هذا الن�ج، وأّن �ّل تلك الوضعيات االجتماعية والنفسية قد أّدت إ�� والدة فاتيمو فلسفّيا، واستمراره �

 .81ونحت "�خصيتھ املهنية واأل�اديمية"

وحول مهمة الفلسفة وعالق��ا بالّسياسة منذ القدم، أعاد فاتيمو قراءة أفالطون، وانت�ى إ�� خالصة 

السيا��ي" الفيلسوف  هو  أفالطون  "أّن  من  82مفادها  يخلو  ال  الذي  اإلش�ا��  ا�ع 
ّ
الط من  الّرغم  ع��  إذ   ،

لدى أفالطون.   «polis»فإّن ذلك ال يحول دون ارتباط الفلسفة العميق باملدينة  لة،مفارقة حول هذه املسأ

ل م��ة للفلسفة اإلغر�قية ك�ّل �� نظر فاتيمو. 
ّ
 ورّب ارتباط مث

قافة  
ّ
حظة الّراهنة داخل الث

ّ
ا�ع الّسيا��ّي للفلسفة الذي �شأ منذ فجر اإلغر�ق �ستمّر حّ�ى ال�

ّ
هذا الط

العالم �� م��ة "غر�ية" خالصة ع�� حّد �عب�� الغر�ية. و�ّن سقوط ا �� السياسية، ومهّمة �غي��  لفلسفة 

عن   للبحث  نذهب  "عندما  قائال:  و�ضيف  أورّ�ية".  "ا�حقيقة  هوسرل:  مقولة  ذلك   �� مستأنفا  فاتيمو 

الهندوس   بحسب  فلسفة  �سّ�ى  الّتحر�فات  �عض  املعرض   �� فقط  سنجد  غر�ي 
ّ
الال العالم   �� الفلسفة 

 .83..؟".اف�ن ا�خوالعرّ 

 . فلسائل أن �سأل: بأّي مع�ى يراها كذلك؟ 84إذا �ان فاتيمو يرى أّن الفلسفة "علم تار���"
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"ليس فقط باملع�ى الذي قيل، ولكن أيضا باملع�ى الذي �شأت عليھ بواسطة    قائال:يجيب فاتيمو نفسھ  

. و�ناء  85ما إذا �انت ستموت ��ذه الثقافة"تار�خ للثقافة، و�واسطة ضرب من الثقافة التار�خية، وال أعرف  

قافة، ذلك أّن 
ّ
ھ ال ينب�� أن نحصر مسألة "العلم" �� حدود الّسؤال عن تار�خ الث

ّ
�ل البحث    ع�� ذلك فإن

"الود�عة" يتسّدد نحو مع�ى  فاتيمو  قافة والعلم لدى 
ّ
والث للفلسفة  أثارها هوسرل   86الّتأو��ّ�  أزمة    ال�ي   ��

 . الفينومينولوجيا ال���سندنتالية.العلوم األور�ية و 

من أجل ذلك يختم فاتيمو الفقرة األخ��ة بنوع من التنبيھ إ�� محدودية مسألة الثقافة بالنظر إ�� مسألة  

أخطر م��ا، �� الّسؤال عن الطبيعة �� أفق الّسؤال عن مع�ى التار�خ �عامة. فالّسؤال عن تار�خ الثقافة أو  

 مع�ى التار�خ �عامة.  العلم ال �ستو�� الّسؤال عن 

  الّسياسة ��ى الف��سفة -ب 

تّم   إذا  ت��ز  كما  السقوط،  هذا  وخلفيات  الّسياسة»   �� «سقوطھ  أسباب  عن  فاتيمو  كشف  أن  �عد 

إ��   و�غي��ها  االجتماعية  الوضعية  نمط  ضوء   �� أي  والعالم،  اإل�سان  �غي��   �� ا�حلم  جهة  من  تفّحصها 

تأو�لي ال��اما  يتنقل  الفيلسوف  األفضل، نراه  �� "مهمة  الّتمهيدي للقسم األخ��  الّتحليل  ا صر�حا بطبيعة 

ع�ن   معاودة  هو  الغرض  إذ  الفالسفة،  عند  الّسياسة  حضور  عن  يكشف  ھ 
ّ
أن حيث  من  ومسؤوليتھ"، 

 التحليالت السابقة ولكن كما يحتملها نمط الفلسفة الّسياسّية. 

الفلسفية خمسة �� ع�� التوا��: «فلسفة»    ونحن نالحظ أن فاتيمو قد أح��ى ههنا من أنماط ا�حرفة

أي مقام  87و«مشروع» و«تار�خية» و«تنظ��» و«تحرر» بي��ا،  املش��ك  القاسم  الكشف عن  إ��  انت�ى  ثم   ،

الفلسفية   »88االح��افية« الضروب  لهذه  ا�جامع  الّنمط  جنس  اعت��ه  عّما  الكشف  إ��  فاتيمو  وخلص   .

، حيث يكشف املسار الّتأو��� عن ا�حدود  89» أو «ا�حرفة الفلسفية»ا�خمسة، وهو ما �سّميھ بـ«االح��افية

قائال تلك  الفلسفية  املمارسة  نوع  فاتيمو  و�تأّول  نظر،  وجهة  �ّل  ب�ن  ع�ّ�    :الفاصلة  تق��ح  أّ��ا  "أعتقد 

  . و�قيم فاتيمو كذلك تمي��ا ب�ن90اختيارات عّدة ووضعيات ليست «اح��افية»، وليست باملّرة «أ�اديمية»"

املهمة   "إن  قولھ:  يوّ�حھ  ما  وهو  الّسياسة،  نحو  املوّجهة  الفلسفية  واملهمة  الصرف،  السياسية  املهنة 

 . 91السياسية الصرف لها �عض االختالفات ا�ح��مة مع مهّمة فلسفية موّجهة نحو الّسياسة"

يجب أن �ع��ف أّوال أن تداخل الّسلطت�ن السياسية واملعرفية ليس جديدا، وال مرتبطا بفضاء الثقافة  

داخل   الّسلطت�ن  تمازج  يقت��ي  جذرا  لھ  ووجد  التداخل،  هذا   �� ر 
ّ

فك أن  ألفالطون  سبق  لقد  املعاصر. 

 
85- Ibid. 
86- Ibid . 
87- Ibid. p: 116. 
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89- Ibid. 
90 -Ibid. 
91- Ibid. p: 117. 
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ٔ
 ا
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 إذا تفلسف ا�ح�ام أو حكم الفال 
ّ
سفة، وقد �ان �انط  �خص واحد. وأجملھ �� قولھ: ال يص�ح ا�حكم إال

واعيا ��ذا الّرهان، من أجل ذلك بادر إ�� االع��اف بأّن هاجسھ هو أن يتحّمل الفيلسوف مسؤولية الّتدب��  

الّسياسية عن مجال سلطة   رعية 
ّ

الّسلطة والش تمّ�� مجال  إ�� قبول  الذي دفعھ  األمر  �بوّي. 
ّ
وال� األخال�� 

 العقل الفلسفّي وشرعّيتھ.

� سياسة الفلسفة ملتا�عة الّتحّرر، ورسم الّسبيل نحو ال�ونّية من داخل الفلسفة دون  يراهن فاتيمو ع�

أن تتحّول إ�� مهنة �� الّسياسة الصرف، ي�ون ف��ا الفيلسوف سياسّيا مختّصا ومح��فا. يقول فاتيمو: "إّن  

�ي �� اتخاذ  مهّمة جعل سياسة الفيلسوف متا�عة الّتحّرر كفيلسوف وليس كسيا��ّي مختص ومح��ف، �ع

خيار بمع�ى ما أك�� �ونية، بصفة أدق، �ش�ل غ�� مباشر متوّرط مع أقّل نتائج مباشرة ذات طا�ع سيا��ي 

 .92�شري�ّ�... ولكن أك�� �عليمّية"

أحد   الّسياسة  ل 
ّ
�ش� الذي  العمومّي  االجتما�ّ�  الفضاء  داخل  حضوره  الفلسفي  ل�خطاب  أّن  و�ما 

ھ "عند اختيار ممارسة الّسياسة كفيلسوف، فإن البيداغوجيا لد��ا  مجاالتھ األساسية، �ش��ط  
ّ
فاتيمو بأن

 . 93الكث�� مّما تفعلھ، ذلك أن فكرة تثقيف اإل�سانية تقوم ع�� �غي�� اإل�سان قبل �غي�� البنية"

تمام  لقد �انت ثقة فاتيمو �� الفلسفة كب��ة جّدا، ف�ي طر�ق الّتحّرر، وتثقيف اإل�سانية. لذلك بدا االه

بتأصيل شرعي��ا البيداغوجية الفتا. ونقصد بذلك شرعية تر�ية الذهن ع�� الّتفك�� والفهم وا�جرأة ع��  

انفتاح   أن  إ��  هنا  �ش��  أن  و�جب  أهمي��ا.  �امل  الفلسفّي  الّت�و�ن  بيداغوجيا  تأخذ  هنا  ا�حقيقة.  قول 

 بيداغوجّية. -ا املعرفّية والّسوسيوالفلسفة ع�� الّسياسة ال يجعلها تفقد طبيع��ا الذاتية ومسؤولي��

اهتمامات   إ��  فاتيمو  لدى  راجعا  يكن  لم  الفيلسوف  الفلسفة ومسؤولية  �� مهمة  البحث  أّن  والواقع 

ھ مارس الّتعليم ا�جام�ّ� لسنوات عّدة، بل هو من صميم نظرّ�تھ الواقعّية. فقد  
ّ
بيداغوجية صرف، مع أن

وعالق��ا   الفلسفة  مهّمة   �� تفك��ه  أش�ال  �ان  �ّل  ضّد  اإل�سانية  تجاه  الفيلسوف  ومسؤولية  بالّسياسة 

الّتخصص العل�ّي والتق�ّي وامل�ّي امتدادا لبحثھ �� إم�انية إصالح اإل�سانية، وترشيد الفعل السيا��ّي. لهذا  

الّسبب، جعل القسم األخ�� من كتابھ: "مهمة الفيلسوف ومسؤوليتھ" منصّبا ع�� ما أسماه "الّسياسة لدى  

عمل   تمّس  ال�ي  القواعد  جملة   �� أي  الّسياسة،  وممارسة  التفلسف  شروط   �� تبحث  ال�ي  الفالسفة" 

املتفلسف الذي ير�د ممارسة الّسياسة، وتزّوده بمجموعة مبادئ من إيتيقا الفعل السيا��ي �البيداغوجيا،  

قا��  
ّ
بمقتضيات املمارسة السياسية  والّتحّرر واملواقف الثقافية من أجل �عز�ز الديمقراطية. هذا الو�� الث

أو إحالل الثقافة �� الّسياسة دفعھ إ�� القول بأّن "املسار الديمقراطي يقود قبل �ّل ��يء إ�� هذا، أك�� مّمن  

�س�ى   ما  إنتاج  ��يء  �ل  قبل  عليك  ديمقراطيا  كنت  إذا  لقولھ:  مصداقا،  ومباشرة  تّوا  الّسياسة  يمارس 

. ال يثبت فاتيمو مهّمة الفلسفة ومسؤولي��ا �� الّتحّرر وال�جرة إ��  94"نظر�ة، أي أف�ارا، ومواقف ثقافية...

 
92 -Ibid. 
93- Ibid. p: 117. 
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 ل�ي يؤّسس ملهّمة أخرى �� ال�ي �سّم��ا إنتاج أف�ار نظرّ�ة، ومواقف  
ّ
اإل�سانية ع�� ممارسة الّسياسة، إال

م الّسياسة  ص 
ّ
يخل أن  من شأنھ  ديمقراطّي  توّجھ  �ل  �� شرط  والقيمة،  املع�ى  إ��  تنشّد  قو��ا  ثقافية  ن 

 وعنفها وطغيا��ا. 

  سياسة الفلسفة وفلسفة الّسياسة   - ج 

مارس وفقها الفلسفة. كيف ذلك؟ ال  
ُ
لقد أوصلنا تحليلنا ملهّمة الفلسفة إ�� التعّرف ع�� الطر�قة ال�ي ت

ده فاتيمو مرار 
ّ

ا  بّد أن تنطلق الفلسفة، ال�ي �� طر�قة �� التفك�� محّددة، من الّدين والّسياسة. وهو ما أك

وم��ا قولھ: "بالنسبة إ�ّ�، الفلسفة الوحيدة، الطر�قة الوحيدة ملمارسة الفلسفة �� ما وصفتھ، انطالقا من  

ال م�ان، إذن، للبحث عن الفلسفة خارج الفعل والّرجاء، إنھ املنعطف الفلسفي الذي    95الّدين والّسياسة."

ھ ال مع�ى للّدين وال للسياسة خارج  يثبت حقيقة ذات �عدين: إذا �انت الفلسفة بحثا �� الّدين وا
ّ
لّسياسة فإن

لها   و�ضمن  ا�خطابات،  من  غ��ها  عن  "يم��ها"  ما  هو  املن��  هذا  وفق  الفلسفة  ممارسة  إن  الفلسفة. 

 "االختالف" الذي يمّ��ها عن أّي اح��اف عل�ي آخر. 

الفراغ"   "ملء  نص  ا   (Riempire I vuoti)يضيف  الّدال��  الّتعّدد  هذا  إ��  مفهوم  مشكال  يطبع  لذي 

نادي   وقد  عملّية  ت�ون  فكيف  باألساس.  عملية  بوصفها  والّسياسة  الّدين  إ��  هنا  تردنا  ف�ي  الفلسفة، 

 هوسرل بأولو�ة العلماء ع�� الفالسفة؟ 

يبدو تصّور الفلسفة، كما يقّدمھ نص "مهمة الفيلسوف ومسؤوليتھ" هنا، مخالفا لألطروحة الهوسرلية.  

ده قول فات
ّ

يمو: "�� هذا املع�ى لست مّتفقا مع ما قالھ هوسرل �� "أزمة العلوم األورو�ية"، أي  وهو ما يؤك

 .96هناك العلماء، ومن �عد يوجد الفالسفة "موظفو اإل�سانية"

ن 
ّ

�� النّص نفسھ يذهب فاتيمو إ�� القول بأولوّ�ة الفلسفة، وأهمي��ا �� ا�حياة اإل�سانية، ع�� نحو يمك

كة �� جدوى الفلسفة وضرور��ا. ع�� أساس هذا التقر�ر يمكن أن نمّ�� ب�ن من إ�عاد شبح الوضعية ا
ّ

ملشك

ع�� أطروحة هوسرل والّرافض�ن ألولو�ة   من يمارس الفلسفة ومن ال يمارسها. ولعّل فاتيمو ��ذا الّتمي�� يردّ 

] إن أي جهد  الفلسفة، و�� نظره "أّن الذي ال يمارس الفلسفة هو رجل مستقيل، أو "مي�اني�ي شر�ر". [و

أنھ ال أحد   ال��اية   �� أتفق  أنا  إ�� حّد ما منافقا،   �� للنظر بتسامح مع الوضعيات اإل�سانية األخرى يبدو 

�ستطيع صراحة أن "يتخصص"، إن لم يكن دائما يقدم مجمل ا�حياة الروحية: وهذا هو "الفيلسوف" الذي  

 . 97يوجد �� �ّل ا�حياة"

هنا فاتيمو  �شغل  الذي  الهّم  جوانب    إّن  �ل  و�شمل  باألساس،  عملّية  بوصفها  الفلسفة  تأسيس  هو 

ا�حياة الّدينية والدنيو�ة، وتبدو الفلسفة �� هذا اال�شغال النظري متم��ة عن العلم. إّ��ا تؤّسسھ، ولكّ��ا  

اه، إذ يمك��ا أن تقف ع�� حدوده وتوظيفاتھ الّسياسّية. ع�� أّن االختالف ب�ن هذين ا�ج
ّ
ال�ن  تتجاوزه وتتخط

 
95- Ibid. p: 121. 
96-Ibid. 
97- Ibid. p: 122. 
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 ا

 

(55) 

ال يصل إ�� درجة ازدراء العلماء وا�ختّص�ن. فواقعة العقل �عّرفنا ع�� ا�حياة باعتبارها مجاال رحبا لت�امل  

صھ فاتيمو �� قولھ: "ال أعتقد أن أصدقائي األطباء،  
ّ

ا�خ��ات، ول�جمع ب�ن الّنظري واملمارسا�ّي، وهو ما �خ

التقني�ن هم معوزون: ولكن أ�س  أو  الكيميائي�ن،  الذين ال يقومون ��ذا العمل،  أو  �� ما يفكر أولئك  اءل 

ر بأّن    .الّدجاج؟ ..عندما ال يقومون �عملهم. ماذا يفعل تاجر الّدجاج عندما ال ت�ون تجارة ��  
ّ

أحيانا أفك

اغرة �� العمل" أهّمية
ّ

ھ بالّضبط يمأل الفراغات الش
ّ
 .98اإليروس �� حياة اإل�سان تكمن �� ا�حقيقة �� أن

لفلسفّي ما �عد هيدغرّي، فإنھ مع اكتشاف الّتفك��، يمّ�� ب�ن العقل ا�حاسب والعقل املتأّمل، فال  وأّما ا

ف �� الوقت ذاتھ باخ��اع  
ّ
يكتفي بالتقاط مفرداتھ من املعرفة العلمية أو التخّصصات فحسب، ولكّنھ م�ل

املباعدة،   التقليدية،  غ��  تقاليده  واج��اح  نفسھ،  الّتفلسف  من  جديد  العلم  ضرب  عن  واملتم��ة 

محدد   ��يء  لديك  ي�ون  ال  عندما  فيھ  تفكر  ما   �� "اآلن  إ��ا  الفلسفة؟  هذه  ما��  ولكن  والتخّصصات. 

.. ��ذا املع�ى ر�ما ي�ون التفلسف متوافقا مع أك�� من موهبة أو مهمة، مع نقص: أو باألحرى مع  .للتفك�� فيھ

لسفة، مهما �انت الف�حة للمواضعات الوجودية،  �عاظم ومأسسة النقصان. عندما نفكر "مهنيا" �� الف

 .99عندما ال ت�ون التخصصات املهنية �شطة، عندئذ ت�ون �جموع ا�حياة الروحية بداهة أك��"

ھ من الوا�ح بأّن هذا الّنوع من " االنحراف" �شأ  
ّ
��ذا الّتمع�ن وحده يمكن فهم مع�ى "االنحراف"، " إن

، وتحتاج الفلسفة، هذا التفك��  100ضعيات اجتماعية مخصوصة"فقط �� �عض أصناف ا�جتمع، و�� و 

الذي يحتاجھ �ّل إ�سان، إ�� إعادة بناء مستمرة و�عر�فات جديدة بما يجعلها محايثة للمايحدث، �عد ب�ل  

 ��يء و��ون ف��ا التفك�� حدثيا، واقعيا وراهنّيا.

 فهل �� الفلسفة ال�ي تدرس أ�اديميا، أم أّ��ا تلك ال�ي تف��ض وجود مهنة خاصة ��ا؟ 

"إذا لم تكن هناك دراسة أ�اديمية للفلسفة، و�ذا لم تكن هناك فرضية ملهنة من هذا   يجيب فاتيمو:

ر �� الّتأكيد ع�� عدم وجود أف�ار محّددة كفكر. كذلك مرة أخرى، إ
ّ

ھ ال أحد يفك
ّ
ن الفلسفة ��  النوع، فإن

 .101فقط اإلنجاز التار��� �� م�ّو��ا ا�حض"

لها أيضا ع�� حضورها املؤّس��ي 
ّ
ر فاتيمو �� الفلسفة باعتبارها نمطا خالصا للفكر فقط، بل تمث

ّ
لم يفك

هذا   بوجود  بل  وحدها،  التفك��  بممارسة  التار���  مص��ها  ير�ط  ال  بذلك  وهو  ا�جامعة،  فضاء  داخل 

ره  
ّ
يوف وما  ألستاذ  الفضاء  تدريس  "مهنة"  من  يوفره  بما  وكذلك  جهة،  من  و�حثية  أ�اديمية  دراسات  من 

يبعث ع��  أعمق  �عدا  "كمهنة" ستأخذ  للفلسفة  الفاتي�ي  الّنقد  صيغة  أّن  غ��  ثانية.  جهة  الفلسفة من 

فع  الّ�خر�ة، من ذلك حينما يث�� فاتيمو مسألة وصاية ا�ح�ومة ع�� الفكر بوصفها املسؤول األّول عن د

إ��    :��ذا أسأل  أجر أساتذة الفلسفة؟ يقول فاتيمو: "أحيانا عندما أفكر كطفي�ّ�، ال أفكر فقط ��خر�ة،

 
98- Vattimo, op-cit. p: 122. 
99- Ibid. 
100- Ibid . 
101-Ibid. 
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(56) 

"بالتأكيد أن الفلسفة ليست مهنة "طبيعية"، ليس من    م�ى ستظل ا�ح�ومة تدفع أجر أساتذة الفلسفة؟

يخلق حالة من عدم االستقرار    الفراغ أن فالسفة املا��ي ينظفون ببطء، هناك دائما شك �� الب�جة، والذي

 . 102�� هذه املهنة"

طبيعية   مهنة  الفلسفة  ت�ون  أن  فاتيمو  يقبل  ل�ح�ومة  -لن  تا�عة  األخرى  املهن  يتقا��ى    -كغ��ها من 

تار�خ   عن  ح�اية  لسرد  تخّصص  مجرد  الفلسفي  الّتعليم  ليس  لإل�سانية.  �عليمھ  جراء  أجره  الفيلسوف 

لقدرة ع�� البحث عن سياسة ا�حقيقة ال�ي �عنينا وال�ي ت�ون �� عالقة  الفلسفة وأ�ساقها، بل هو ترسيخ ا

لت 
ّ
ذلك أّ��ا    "أزمة العلوم األور�ية" مشكال،  محايثة للواقع وأحداثھ ومع مجموع ا�حياة الروحية، "لقد مث

ة،  و�ذا �انت حاضرة هامشيا �� �ل مهن  حافظت ع�� ا�خاصية ا�خاّصة �� عالقة مع مجموع ا�حياة الروحية،

 .103فإ��ا حاضرة بنيو�ا �� الفلسفة"

  سياسة بناء ال�كونيّة -د 

"السقوط �� الّسياسة"، و�عد معرفة الّدور املنوط �عهدة الفلسفة   �عد الوقوف ع�� مسارات وأهداف

قها بالّسياسة، علينا أن نفهم اآلن بأّي مع�ى استثمر فاتيمو ذلك �� تبّ�ن حقيقة بناء 
ّ
 ال�ونّية؟ �� �عل

تخّصص، �شعر "بالذعر �� ا�حديث، إذ �ع��  
ّ
ر �� مش�ل التخّصص والال

ّ
ھ، عندما يفك

ّ
ينّبھ فاتيمو إ�� أن

�سبة   ع��  لإل�سانية"  0.0001فقط  للو��  104باملائة  ا�خط��  ي 
ّ
التد� عن  املفزع  الرقم  هذا  و�كشف   .

ما هو مش�لة العمل، وما يف��ضھ من تخ
ّ
ّصصات �عيدة جّدا عن مسألة الثقافة،  باإل�سانية، ومرّد ذلك إن

أّن حياة األغلبية من البشر �� روحّيا مضبوطة    -بحسب فاتيمو-وتوجد ضمن نظام عيش مجرد، وذلك �ع�ي

«املوت   يطرح مسألة  فاتيمو  أن  لذو داللة  ھ 
ّ
و�ن الذائقة.  ونوازع  العقل  دوا��  ب�ن  بامليل  وتتحرك  بالّدين، 

ش �� مع�ى اإل�سانية وعالق��ا بالّسياسة �� كتاب "مهّمة  وضمن هذه الزا  105جوعا �� املدن»
ّ
و�ة علينا أن نفت

الفيلسوف ومسؤولّيتھ"، و�خاصة ضمن هذا الفصل األخ�� من الكتاب الذي أودع فيھ فاتيمو أطروحتھ  

 حول مهّمة الفيلسوف وعالقتھ بالّسياسة. 

اإل�سانية، وهو: «أي مع�ى يمكن أن بادر فاتيمو بطرح الّسؤال األك�� إحراجا للفيلسوف تجاه مش�ل  

. إّن القصد من وراء سؤال كهذا هو امتحان مدى ال��ام الفلسفة باإل�سانية،  106يث��ه مش�ل املوت جوعا؟»

 الفلسفة ال�جرة إ�� اإل�سانية.  �� زمن أعلنت فيھ 
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 ا

 

(57) 

تأّمال�ي أنا  يقول فاتيمو «أنا بالفعل أ�ون خائفا �� �عض األحيان �سبب ضيق األفق الذي منھ تتحرك  

ر بـ "نكران النفس"
ّ

. �� الواقع أت�لم فقط عن نف��ي، وعن أولئك الذين يقومون بحرف  ∗نف��ي الذي يبش

  .6 مماثلة أو مختلفة ع�ي»

سبة إ�� موقفھ   لن ��ّمنا من هذا االع��اف ا�خاّص تجاه ما يحدث �� قضية ا�جوع
ّ
  سوى ما يضيفھ بالن

ق بالسياق الذي أ�ى منھ فاتيمو إ�� مسألة بناء  
ّ
من هذه القضايا اإل�سانية من صراحة أو جرأة، وما يتعل

ال�ونّية �� عالق��ا بالّسياسة. ووجھ الطرافة هنا هو عثورنا أّول األمر ع�� مفهوم دي�ّي �شبھ أن ي�ون مرادفا  

بوصفھ الشعور    (perdere l’anima)ن النفس»  للمقصود من ال�و�ّي وما هو بال�و�ي، أال وهو مفهوم «نكرا

أّن  ات بوصفها "إقامة مع اآلخر�ن"، عندئذ يتوّ�ح 
ّ

الذ تأو�ل  ات تجاه اإل�سانية، وذلك �عد 
ّ

بالذ ا�خاص 

 . «نكران النفس» هو ع�� نحو ما من القول الذا�ي �� إش�الية ال�ونّية �عاّمة

غ�� النفس»  «نكران  أّن  إ��  ننتبھ  أن  علينا  أنھ  «طبقة    بيد  فاتيمو:  يقول  الواقع.   �� للتحّقق  قابل 

، ماذا يمكن  (calcutta) ال��وليتار�ا، الشعوب البدائية، الهنود الذين يقبعون ع�� أرصفة الطر�ق �� �ل�وتا* 

. من أجل ذلك �سارع فاتيمو إ�� الّتذك�� بأمر خط��، وهو أّن 107أن ي�ون لد��م للقيام بھ مع ما أقولھ؟»

الفلسفي ھ  ا�خطاب 
ّ
وأن العالم دون غ��ه،  �عي��ا،    يطال فقط جزءا من  بثقافة  با�حّصلة خطاب مح�وم 

ر، ويشتغل من داخل تلك الثقافة.
ّ

 و�فك

"إذن قبل �ل ��يء: أنا مقتنع بأ�ي عندما أمارس فلسفة أنجز   قائال:و�ضيف فاتيمو �� الّسياق نفسھ  

ر فاتيمو ع�� كشف محدودية ا�خطاب  . ب108خطابا يرى فقط جزءا معّينا من العالم، وليس غ��ه"
ّ
ذلك توف

الفلسفي �� اّدعائھ ال�ونّية. و�قول �� ذلك: "هكذا بالرغم من أّن الفلسفة و�صفة حقيقية تف��ض شرعيا  

 أنھ ال يمكن أن ي�ون"
ّ
� ع�� ا�حياة   . قد ي�ون 109و�إخالص أن ت�ون خطابا �ونيا إال

ّ
ذلك �سبب الّضغط الك�

 
ّ
 أنھ ثّمة دائما ضرورة م�ّحة لتبيان عزم الفلسفة ع�� رسم الّسبيل نحو ال�و�ي و��  الروحية اإلجمالية، إال

الوقت نفسھ هناك ضرورة ال تقّل إ�حاحا ملساءلة تار�خ الفلسفة، والكشف عن م�انّية ال�و�ّي ف��ا، ونحن  

"كيفية بناء ال�ونّية".    ��ّمنا هنا بخاّصة أن نصرف اهتمامنا إ�� ا�خطوة الثانية من مهّمة الفلسفة، أي خطوة

وهل تفيد    اإل�سانية؟ملاذا تص�ح    اإل�سانية؟فما الذي �عنيھ الّتفك�� �� ال�ونّية؟ وع�� أّي أساس يتّم بناء  

 ؟...نفاذهالهنود القا�ع�ن ع�� الطر�ق �� �ل�وتا، عندما تمطر أو ال تمطر بوجود الطعام أو 

 

ن" ترجمة العبارة االيطالية "   ∗
ٔ
ن ننبه هنا إلى ا

ٔ
خالقي ديني “بـ  "  perdere l’animaيجدر بنا ا

ٔ
نكران النفس" إّنما يقع ضمن سياق ا

 بمعنى جلد الذات.

 وهي رابع  1911كلكوتا: مدينة هندية تقع شرق الهند، عاصمة والية بنغال الغربي المحاذية لبنغالداش. وقد كانت عاصمة الهند قبل  *
 .مدينة في الهند ذات كـثافة سكانية عالية

107-Vattimo Gianni, op. cit. p: 123. 
108-Ibid. 
109-Vattimo Gianni, op. cit. P: 123-124. 
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ر قل
ّ

يال ع�� شا�لة هوسرل، عندما تحّدث عن الكهنة واألطباء،  يدعونا فاتيمو �� هذا املوضع إ�� أن نفك

ھ "يتوجب أن ت�ون لديك القدرة ع�� مقارنة وجودهم مع وجودي"
ّ
من وراء    . إّن املطلوب110ويع�ي بذلك أن

ذلك هو الّ��وض بنحو من الو�� قادر ع�� ا�حوار م��، ومع أش�ال أخرى من الو��. يقول فاتيمو "أنا ال  

ھ فقط توجد إم�انية للّدخول �� التفك�� املستمّر  أشعر �عد اآلن 
ّ
باح��ام م��ايد للبدائّي�ن، ولكن أعتقد بأن

ح�ى يصبح ممكنا اإلبصار كيف ي�ون الو�� أفقا للّتواصل مع    ،111�� تواصل ممكن مع الثقافات ا�ختلفة"

إ�شاؤها، املزمع  ال�ونّية  فكرة  أن  �علم  "نحن  فاتيمو:  يقّر  ذلك  �سبب  أو    اآلخر�ن.  مهّمة  بوصفھ  ال�و�ي 

 أّن 112مشروعا أو فكرة تنظيمّية، �� فكرة من خاللها تتحرك بال��اية، �ّل الثقافة الفلسفية �عد �انط"
ّ
. إال

 ع�� أرض الّسياسة، إذ الّسياسة �� ال�ي ترسم خرائط األف�ار، وتحّدد  
ّ
إ�شاء ال�ونّية و�شييدها لن يتّم إال

«ت�ون ال�ونّية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمشروع سيا��ي، و�جب أن ت�ون باألحرى  مجاالت اشتغالها، وهكذا  

ننا من استيضاح هذا الّتوا�ج ب�ن بناء  113مع��فا ��ا كبناء سيا��ي ل�ل اآلثار»
ّ

. و�ف��ض فاتيمو أّن ما يمك

 ال�ونّية والّسياسة �� الفكر الفلسفّي هو «الطا�ع املوضو��». 

 كيف ذلك؟ 

  صط�ح هو أّن فاتيمو يأخذه �� داللتھ الواقعّية، حيث �ع�ي اإلنتاج والتقنية �� العالم، إن طرافة هذا امل

. ولكْن علينا  114و��ذا فإّن فكرة ال�ونّية حسب فاتيمو "ليست مركز�ة أورو�ية ح�ى لو �انت منتجا أورو�يا»

 نأخذ مع�ى ال�ونّية �� الّداللة الثقافية التار�خية، حيث �ع�ي املركز�ة
ّ
أي "األور�ة"، فع�� ا�حقيقة ليس   أال

فهم داللة املوضو�� هنا باملع�ى التكنولو��، يقول  
ُ
من �ونّية اليوم سوى البعد املوضو�ّ�. ولكن بأي مع�ى؟ ت

 �� ممكنة  أصبحت  ال�ي  القيم  أفق  و��دد  ترعب  التكنولوجية  ال�ونّية  مش�لة  لدينا  اآلن  «نحن  فاتيمو: 

أهّم   115الغرب اليابان  ل 
ّ
و�مث قيم  .  انحسار  مقابل  ال�وك�ّي  وانتشارها  التكنولوجيا  قّوة  ع��  األمثلة 

اليابان  5الديمقراطية (الهند،  العالم   �� توطي��ا  وسهولة  التقنية  ترّحل  سرعة  عن  يكشف  املثال  وهذا   .

ب م��اثا ومراسا وتار�خا. إّن االنتشار الّتكنولو�� لوحده ال  
ّ
يبصر  والص�ن) ع�� عكس الديمقراطية ال�ي تتطل

 ال�ونّية، وهو ما يدعو إ�� تبص��ها، أي تبص�� إم�انية االنز�اح من التكنولوجيا إ�� الديمقراطية. 

عند عتبة هذا التوضيح �شرع فاتيمو، ضمن الفقرة األخ��ة من الفصل األخ��، �� الفحص عن العالقة  

بناء    �� ومسؤولي��ا  الفلسفة  دور  عن  أي  والّسياسة،  الفلسفة  ب�ن  �� املمكنة  فاتيمو  طر�قة  إن  ال�ونّية. 

واملراهنة ع�� عملها الثقا��، بوصفها مسئولة عن تحقيق التواصل اإل�سا�ي، ال تخلو    إخراج دور الفلسفة

من طرافة، إذ يقول: «أعتقد أن الفلسفة ال�ي يجب عل��ا فعل الكث��. و�� هذا املع�ى يمثل ال��ملان األورّ�ي  

 
110- Ibid. p: 124. 
111-Ibid. 
112- Ibid. p: 124. 
113-ibid. 
114-ibid. 
115-ibid. 
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ٔ
 ا
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ن العمل. إذ هناك الكث�� من الثقة �� إم�انية �غي�� الزّي والثقافة أك�� من  م�انا مثاليا ملثل هذا النوع م

 .116ال��امج التشريعية»

األورو�ي. وقد �ان ذلك مناسبة ملمارسة الفلسفة تحت قبة   نحن �عرف أن فاتيمو �ان عضوا �� ال��ملان 

بوصفها أفقا لبناء ال�ونّية هو ما  ال��ملان، أي �� نطاق الّسياسة. إّن إم�انية حمل الفلسفة ع�� الّسياسة  

يفّسر كيف أن فاتيمو ال ي��ّدد �� حمل الفلسفة ع�� ا�جال الّسيا��ّي، ودورها املستقب�ّ� �� رسم السياسات  

نا نأمل أن تنتج شيئا  
ّ
ال�لية، يقول �� هذا: «ل�ن بدت الفلسفة حاليا أقّل فاعلية ع�� املستوى السيا��ّي، فإن

حابة، أي تلك ال�ي يقع �عديلها لصالحية أطول، هذه �� أيضا واحدة من املسؤوليات  فشيئا مشاريع أك�� ر 

 .117الفلسفية ال�ي نحتاج إ�� توظيفها أيضا عندما يبدو علينا الظمأ وعندما �شتد التعب»

��لك ال�ونّية �� الّسياسة، ولكن ستبقى الفلسفة آخر القالع لتحص�ن اإل�سانية من خطر الوقوع ��  

ة، ثقافية �انت أو تكنولوجية، ولكن من حيث �� مأخوذة بوصفها أفقا لفهم الوجود ومسارا تحررّ�ا  املركز�

 بالفلسفة. إّن طرافة هذا ا�حمل للفلسفة ع�� الّسياسة  
ّ
لإل�سانية، ولنقْل أيضا الّسياسة ال يص�ح أمرها إال

 لهو�ات الثقافية ضمن فضاء ال�ونّية. من شأنھ أن يحمل الّسياسة ع�� ا�خ��، وأن يتّم ��ا جسر الهوة ب�ن ا

 خاتمة  

لذلك فا�حاجة إ�� الفالسفة ال ينب�� أن    .إن غاية الفلسفة ليست ف��ا، بل �� مقام خارج ع��ا هو ا�حياة

� الفيلسوف فكره تجاه    مشروع الّتحّرر. إذ ال حرج  :تخرج عن املهّمة األساسية للفلسفة �� رأي فاتيمو
ّ
أن يو�

ا�حياة العملية وتجاه ش�ى الّتجارب اإل�سانية، وع�� رأسها الّدين والّسياسة، "إنھ الفيلسوف الذي يوجد  

 .من أجل استجادة الذات ومالقاة اإل�سانية 118�� �ل ا�حياة "

ولكن هل هذه �� طبيعة الفكر الفلسفي املنتظرة من عمل الفالسفة؟ أم أّن غاية التفلسف ا�حقيقية  

، وفتح  �� أن نتجّرأ ع�� دفع اإلم�ان الّتأو���، وصوال إ�� إعادة رسم سياسة ا�حقيقة، واملغامرة �� األقا��ي

آفاق جديدة بحثا عن مدينة املع�ى؟ هل الفيلسوف هو البديل املمكن عن الّسيا��ّي �� العصر الراهن؟ إّن  

غموض التماّس ب�ن الفلسفة والّسياسة لدى فاتيمو يكمن أك�� ما يكمن �� اإلجابة عن الّسؤال�ن ا�حورّ��ن 

  والّسياسة؟ ة عالقة ممكنة اليوم ب�ن الفلسفة  �� القسم األخ�� من كتابھ "مهمة الفيلسوف ومسؤوليتھ": أي

الفلسفة ع�� الفعل ومسؤولي��ا �� بناء ال�ونّية؟ ولن تتبّدد هذه ا�ح��ة إال بالوقوف ع��    وما حدود مستطاع

رة، وأهّمها كتاب: "�� الواقع، ��اية
ّ

)    fini della filosofia .Della realtà(119الفلسفة"  كتابات فاتيمو املتأخ

 �ون طورا جديدا الستئناف تلك القضايا ومعا�ج��ا، ففيھ يضع فاتيمو الفلسفة ع�� محّك الواقع. الذي سي

 

 
116-ibid. 
117-Vattimo Gianni, op. cit. p: 125. 
118- Ibid. p: 122. 
119-Vattimo GIANNI, Della realtà. fini della filosofia. Garzanti. Milano. 2012. 
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   الملّخص 

ا�جتمع    �� �جال  من  أثارتھ  وما  والّرجل  املرأة  ب�ن  املساواة  إش�الية  ع��  االشتغال  إ��  الورقة  هذه  اهتمام  ينصرف 

مة  
ّ
عبية املهّمشة. و�عت�� منظ

ّ
بقات املفقرة والفئات الش

ّ
التو���ي املعاصر �اد �عصف باملطالب العميقة املرتبطة بواقع الط

غل مجاال
ّ

للش التو���ي  العام  حاد 
ّ
ا�جندرّ�ة وتأث��ا��ا  اإلت الّدالة ع�� عمق األزمة  الّتجارب  تتّبع �عض  لبحثنا، وذلك ع��   

ا�ختلفة ع�� آليات اشتغال ا�جتمع، وع�� القيم والّتصّورات ال�ي يحتكم إل��ا �� مختلف قطاعاتھ. فتجارب الّنقابيات مرآة  

مع الّتو���ي و�عاطيھ معها بحكم التقاليد الديمقراطية  عاكسة ملدرسة االتحاد العام التو���ي للشغل ودرجة تفاعل ا�جت

غل ركنا من أر�ان  
ّ

لهذه املنظمة وأهّمية املسؤوليات داخلها. و�عت�� الّتجارب الّتار�خية �� صلب االتحاد العام التو���ي للش

هنية و�التحّديات، إْن  املس��ة ا�حقوقية للمرأة العاملة �� عالقة بالقضايا اإل�سانية الك��ى و���كيبة ا�جتمع التّ 
ّ

و���ي الذ

 �� صلب الّنقابات أو �� مستوى األسرة وا�جتمع. 

طنا بھ الّضوء ع�� أهّم تجارب الّنقابية شر�فة املسعدي بوصفها أنموذجا   
ّ
ينا �� هذا البحث من�جا تار�خّيا سل

ّ
وقد توخ

الّتار�خية و  املرأة لبعض حقوقها �� منظمة لها رمز���ا  ال ملمارسة 
ّ
الوطنية واالجتماعية. و�عرض، إضافة لس��ة حياة  ممث

زوجة محمود املسعدي، وع�� املن�ج املقارن، �عض الّتجارب الّدالة ع�� درجة التغّ�� �� املنظومة ا�حقوقية للمرأة الّتو�سية  

 بناء ع�� مس��ة نقابيات تو�سيات �� الف��ة املعاصرة نفسها.  

ينا تحليل املفارقة ال�ائنة    وقد أجر�نا �� هذا اإلطار مقابالت مع 
ّ
�ي يتحّملن مسؤوليات نقابية، وتول

ّ
ساء الال

ّ
�عض الن

سق القي�ي �� إنصاف  
ّ
وري" الذي يحول دون انخراط الن

ّ
ب�ن النّص القانو�ي و"ثقافة العمل الّنقا�ي" ع�� تحليل الّسقف البل

ينا هذ  املرأة و�عز�ز منظومة ا�حّر�ات
ّ

ات الّتار�خية ال�ي مّرت  ه املن�جية لتعّقب الفردية �� ا�جتمع. وقد توخ
ّ
مختلف ا�حط

مة النّقابّية الستحقاقات الّتنمية من خالل مراعا��ا للمنظومة ا�حقوقية ا�خاّصة  
ّ
��ا املرأة وفهم مدى استجابة هذه املنظ

سائي �� القيادة ضمن هيا�ل االتحاد العام التو���ي 
ّ
غل. باملرأة، وع�� تفّحص حجم حضور العنصر الن

ّ
 للش

إذا �انت إلش�الية املساواة ب�ن املرأة والّرجل عمق مجتم�� وامتداد ��   و�ان ا�حافز من وراء �ل ذلك هو البحث �� ما 

ل املشروع ا�جتم�� الذي بدأ  
ّ
سيج املؤّسسا�ي للمجتمع املد�ي، أم أّ��ا مجّرد تخمينات نخبو�ة، ومحض ترف فكرّي �عط

ّ
الن

ال2011منذ   القسم  أما  التو���ي.  العميقة لقسم مهّم من ا�جتمع  األهداف  ثا�ي من اإلش�الية فيتمحور حول  ، و�بطل 

قافة و"حقيبة املعيش اليومي" للمجتمع، أم ��   البحث عن الّصعو�ات ا�حقيقية
ّ
ال�ي �ع��ض إش�الية املساواة: هل �� الث

 املنظومة القانونية و�� نقص الّنصوص الّضامنة �حقوق املرأة ونّدي��ا للّرجل؟

 ت الفردية، املساواة، العمل الّنقا�ي، تجارب �سائية. : ا�جتمع التو���ي، ا�حّر�اال�لمات املفاتيح
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Abstract 

 This paper deals with the problem of equality between women and men, and the controversy that resulted 

from it in contemporary Tunisian society which almost blew the deep demands related to the reality of the 

impoverished classes and marginalized popular groups. The Tunisian General Labour Union considers an 

area of our research and tracing some experiences indicating the depth of the gender crisis and its 

repercussions on the logic of the functioning of society in its various sectors. The experiences of female trade 

unionists are a reflection of the UGTT School and the degree of Tunisian society's interaction and interaction 

with it, given the democratic traditions of this organization and the importance of responsibilities within it. 

Historical experiences are at the core of the Tunisian General Labour Union as one of the pillars of the human 

rights march for working women concerning major humanitarian issues, the mental makeup of Tunisian 

society, the challenges they face, and the difficulties that await them at the union level as well as at the family 

and community level. 

 We considered that the history curriculum and traced the most important experiences of the trade 

unionist Sherifa Al-Masaadi is a feature of women's rights in an organization that has its historical, national, 

and societal symbolism. In addition to the biography of Mahmoud Al-Masadi's wife and through the 

comparative approach, we presented some experiences indicating the degree of change, if there is any at all, 

in the human rights system for Tunisian women based on the path of Tunisian trade unionists in the 

contemporary period. 

 In this context, we conducted interviews with some women who have union responsibilities, and we 

analysed the paradox between the legal text and the “culture of union work” by analysing the “crystal ceiling” 

that prevents the value system from engaging in women's equity and strengthening the system of individual 

freedoms in society. The methodology for tracking the various historical milestones that women have gone 

through and understanding the extent of Hashhad's response to development entitlements through its 

consideration of the women's rights system and the extent of the presence of women in leadership within the 

UGTT structures. 

 The motivation behind this study is to investigate whether the problem of equality between women and 

men has its societal depth, or is it merely elite speculation and an intellectual luxury that disrupts the societal 

project that began in 2011 and nullifies the deep goals of an important section of Tunisian society. As for the 

second part of the problem, it is in what the real difficulty lies in the problem of equality, is it in the culture 

and the “daily living bag” of society or the legal system and the lack of texts guaranteeing women's rights and 

their appeal to men. 

Keywords: Tunisian society, individual freedoms, equality, trade union work, women's experiences. 
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 : مقدمة 

ل مبدأ االع��اف بكرامة اإل�سان، بحسب وثيقة اإلعالن العاملي �حقوق، جزًءا من "
ّ
"  ا�حر�ة والعدل يمث

 مركزّ�ا �� ا�جتمع بصف��ا ط  .ب�ن الّناس
ً
ا �انت املرأة فاعال

ّ
ي ا�حياة االجتماعية،  ومل

ّ
اقة �عديل، ومصدًرا �غذ

�كيبة االجتماعية أو ا�جسد االجتما��، �ان من الّضروري العودة    و�الّنظر إ��
ّ
موقعها �� األسرة و�� �ل ال�

إل��ا �عيد  االجتما��  العقد  من  نوع  قيمة    إ��  االعتبار   �� تأخذ  وظيفية  لعدالة  و�ؤّسس  املركزّي،  دورها 

 �ّل م��ما �� تقّدم ا�جتمع دون تمي�� بي��ما.ا�جنس�ن، ودور 

�بية  م��ا الّتعليمعديدة،    وتظهر املساواة بحسب اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان �� مظاهر 
ّ
(حق    وال�

م) و
ّ
دها مناصب عليا �� الدولة وا�جتمع) ا�خ... العمل  املرأة �� التعليم والتعل

ّ
(حق املرأة �� التوظيف وتقل

بموجب   ال  الطبيعة  بموجب  الّناس  بمساواة  تق��ي  ال�ي  الطبيعية  العدالة  إ��  ا�حق  هذا  أصول  و�عود 

ع��   ومحافظا  عادال  الوض��  القانون  جاء  وقد  اإل�سان.  إرادة  ع��  ف 
ّ
يتوق ال  بما  أي  قافة، 

ّ
العدالة الث

وضامنا �حقوق األفراد بقطع الّنظر عن أجناسهم وديانا��م ولغا��م، وأك�� من ذلك قادرا ع��    طبيعة،بال

ال  من اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان " 12منح األفراد حقوقهم بالتقا��ي وتحكيم القانون. و�حسب املادة 

.."، بما  .سكنھ أو مراسالتھيجوز �عر�ض أحد لتدخل �عّسفي �� حياتھ ا�خاّصة أو �� شؤون أسرتھ أو م 

يضمن اح��ام حقوق الفرد �� حياتھ ا�خاّصة مع أسرتھ وضمان حّقھ �� إدارة شأن أسرتھ. و�ضيف اإلعالن  

 : 16العاملي �حقوق اإل�سان �� املادة 

" للّرجل واملرأة حّق ال��ّوج وتأسيس أسرة دون أي قيد �سبب العرق أو ا�جنسية أو الّدين وهما متساو�ان   

 ). 1� ا�حقوق لدى ال��ّوج وخالل قيام الّزواج ولدى انحاللھ"(�

 وهكذا، فاملساواة ب�ن األفراد �� روح اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان وعموده الفقري. 

ل 
ّ
الّنواة األو�� والعمود الفقري �� ا�جتمع و�جب أن تتمّتع بحماية مجتمعية وقانونية،   أّما األسرة فتمث

��ّدد ا�جتمع وجودها، وال الدولة والقانون ينب�� لهما أن يناال من قيم��ا. وللفرد ا�حق �� التمّتع    فال ينب�� أن

�� ذلك املرأة والّرجل. و�الرغم من الّتحامل ع�� هذه    با�حقوق االجتماعية واالقتصادية �� إطار أسرتھ سواء

ا�ع ا�خصو��ي،
ّ
الط الّساسة،  والّتمظهرات االجتماعية ا�ختلفة ا�حقوق ذات   فإّ��ا ما  خاّصة من جانب 

تزال تحتّل م�انة معت��ة �� بنية األسرة وا�جتمع، ولها دور مركزي ور�ادي �� ا�حفاظ ع�� ا�جسد االجتما��  

 واستمرار�تھ وضمان فعالية أطره. 

من أجل أن  ومهما يكن من أمر، فإّن املساواة وعدم الّتمي�� ب�ن املرأة والّرجل �عّد شرطا ال غ�ى عنھ   

). و�ناء ع�� ما تقّدم، فاّن مبحث ا�حّر�ات واملساواة ب�ن  2يتمّتع ا�جميع بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية (

 
مم  - 1

ٔ
 العالمي لحقوق اإلنسان.   اإلعالنالمتحدة: اال

االقتصادية   - 2 بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  تنفيذ  عن  ناشئة  جوهرية  قضايا  واالجتماعي:  االقتصادي  المجلس  المتحدة،  مم 
ٔ
اال

رقم   العام  التعليق  والثقافية،  االقتص2005(  16واالجتماعية  الحقوق  بجميع  التمتع  حق  في  ة 
ٔ
والمرا الرجل  بين  المساواة  ادية ) 
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من بالّرغم  والّرجل،  ��    تقييده وضبطھ  املرأة  لھ  فإّن  فاقات، 
ّ
واالت واملواثيق  بالّنصوص  قانونية  زاو�ة  من 

وت عنھ،  التغافل  يصعب  اجتماعّيا  جانبا  الفردية  العمق  ا�حّر�ات  فمسألة  عنھ.  بمعزل  املوضوع  ناول 

م وحّق التظاهر ا�خ... �� قيم عاملية وثقافة  
ّ
واملساواة �� ا�حقوق والعدالة االجتماعية وحّر�ة الّتعب�� والتنظ

سم بالعمق
ّ
سق االجتما��    مجتمعية معوملة يصعب تجاهلها �� أي مجتمع، و�� قيم تت

ّ
من جهة عالق��ا بالن

إّ��ا املقار�ة السوسيولوجية،  بما يجع القول  لها مبحثا سوسيولوجّيا قبل أن ي�ون قانونّيا، وهكذا �سوغ 

فاقات الّدولية. 
ّ
شريعات واالت

ّ
 قبل أن ت�ون قانونية تحسمها الت

 المساواة والحّریة في الفکر الغربي:   - أوال 

ل هذه املتغّ��ات "ا�حقوقّية" مركز الّتفك�� الّسوسيولو�� منذ   
ّ
ورة  تمث

ّ
ظهور دستور أمر��ا وصوال إ�� الث

ك وانحالل �� ا�جسد االجتما��، وأداة  
ّ

الفر�سية، ولكّن هذا املكسب قد تحّول ع�� السن�ن إ�� مصدر تفك

قمع وتجاوز لبنية ا�جتمع و"تضامنھ العضوي" باملع�ى الّدور�اي�ي ع�� إثر التحّوالت العميقة ال�ي عرف��ا 

 ا�جتمعات املعاصرة. 

�ان الفكر الغر�ّي منذ بدايتھ �� العصر ا�حديث، �افيا إ�� حّد ما �حفظ املساواة ا�حقيقية ب�ن   وقد 

�عض   يح�ي  آمن  حزام  و�ناء  املستضعفة  الفئات  حماية  أجل  من  خاّصة  تداب��  خاذ 
ّ
وات والّرجل،  املرأة 

مو��. وقد �انت البدايات األو�� مع وضعية الّسود ��  
ّ

أمر��ا ومس����م الّنضالية  ا�جماعات �� ا�جتمع الش

 �� الّسلطات  خذ��ا 
ّ
ات ال�ي  الّتداب��  بذلك  واالقتصادية. و�ع�ي  املدنية واالجتماعية  نيل حقوقهم  من أجل 

أمر��ا بقصد تمك�ن الّسود من املشاركة �� االنتخابات �عد ما عرف بـ"صيف ا�حّر�ة"، الذي �ان سببا ��  

وتمّ  االنتخاب.   �� حّقهم  تح�ي  نصوص  بحكم  �عث   
ً
مساواة الواقع،  مستوى   �� الّنصوص  هذه  ترجمة  ت 

 القانون. ثّم �عّززت، �عد ذلك بالّتدر�ج، ع�� تحّولها إ�� مساواة بحكم األمر الواقع. 

هذا    ولكن  امليادين،  جميع   �� والّرجل  املرأة  ب�ن  املساواة  لتحقيق  استعدادا  الدول  أغلب  أبدت  وقد 

العالقات   مستوى  إ��  فعلّيا  ي��جم  ولم  شريعات، 
ّ
والت والّنصوص  فاقات 

ّ
االت مستوى   �� ظّل  االستعداد 

إ�� ثالثة مستو�ات مهّمة شملت  املتساو�ة �� ا�حقوق والواجبات الواقعّية. وتفّرعت هذه االل��امات الّدولية  

نفيذ و ا�حمايةو  االح��ام
ّ
املرأة من حيث �� فاعل أسا��ّي �� ا�جتمع، لها نفس ا�حقوق، وعل��ا   اح��ام: الت

و الّرجل.  ع��   �� ال�ي  الواجبات  للعدالة    حمايةنفس  الّضامنة  أّ��ا  حيث  من  القانونية  املنظومة  هذه 

هذه ا�حقوق بما يجعل للمرأة نّدا للّرجل    تنفيذظوظ ب�ن ا�جنس�ن، واالجتماعية وتنمية ا�جتمع بنفس ا�ح

تنفيذ.
ّ
 ومساو�ة لھ �� ا�حقوق، والعمل ع�� �عز�ز امل�اسب ا�حقوقية ع�� األداء والتسي�� وال

وقد انتشرت ثقافة تقاسم املسؤوليات �� الوسط األسري، وا�جتمع، والفضاء العام ا��جاما مع تطّور   

امل �� ا�جتمعات  تقر�با  مع�ى وال مضمون  غ�� ذي  أن�ى/ذكر  متغّ��  اليومي وأصبح  املعيش  و�عّقد  عاصرة. 

د مناصب مهّمة �� الّدولة، وأصبح من واجب  
ّ
األسرة الّتو�سية، إذ بات للمرأة ا�حّق �� مواصلة الّدراسة، وتقل

 
  13/نيسان / ابريل  25من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية). جينيف    3واالجتماعية والثقافية (المادة

يار / مايو 
ٔ
 .  2. ص 2005ا
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امل  البيت من أجل مواجهة صعو�ات ا�حياة  بالعمل خارج  عاصرة، والّتعاون ع��  الّرجل أن �سمح لزوجتھ 

ُفُل الـّتأج�� ا�جزي بحسب  
ْ

ك
َ
تر�ية األبناء و�عليمهم. وصارت املهن ال�ي تتمّتع ��ا املرأة منصفة ومناسبة، وت

ا�جهد وقيمة اإلنتاج بدل التقييم الوظيفي واملتحّ�� ع�� أساس ا�جنس، أو ع�� أساس قيمة اإلنتاج، أو  

�قية و�ساوي ال
ّ
فرص املهنّية. ع�� أّن ذلك قد صاحبھ استمرار ألوان من ا�حيف ع�� أساس مقاييس ال�

�ي غالبا ما ُيحرمن  
ّ
ساء �� املناطق الّر�فية الال

ّ
لم �� حّق �عض الفئات االجتماعّية، م��ا خدم املنازل والن

ّ
والظ

العاّم ع��    والعنف الّرمزي �� الفضاء  ،من حقوقهّن فضال عن املساواة �� التقاعد اإللزامي، والعنف األسرّي 

جار بجمالهّن  
ّ
ة بالقيم اإل�سانية مثل عارضات األز�اء، أو االت

ّ
التحّرش أو إجبارها ع�� العمل �� مهاّم مخل

ان تجاري قصد الّز�ادة �� �سب املبيعات، أو تفضيل �شغيلهّن  
ّ
ع�� اختيار أجملهّن وانتدا��ا للعمل �� د�

دون ج�� األضرار البدنية والعقلية والوجدانية الّناجمة  مع خفض التأج�� لضمان ز�ادة رأسمال املؤّجر، و 

عن الهيمنة ال�ي تمارس ع�� املرأة بصف��ا زوجة أو ابنة أو أختا أو غ��ها، فضال عن ا�حق �� اختيار الّزوج  

 تماما مثل الّرجل وعدم إجبارها ع�� الّزواج بما يحّقق لها ضمانات الّنجاح �� أسر��ا.

ت  املساواة  �شمل  ��  كما  ا�حّق  ضمان  مع  م، 
ّ
والتعل الّتعليم  ملتا�عة  والّرجل  للمرأة  الظروف  نفس  وف�� 

ر نفس ا�حظوظ ب�ن ا�جنس�ن  
ّ
تنمية املعارف مجانا، فاملن�ج ال��بوّي يجب أن �عّزز مكسب املساواة وأن يوف

 
ّ
 مها.  بدل توسيع الفارق �� ا�حقوق والتشّبث بالّتقاليد والعادات املكّبلة لتنّور املرأة و�عل

و�الرغم من أهّمية اإلرث ا�حقو�� والّرصيد القانو�ي �� ا�جتمع الغر�ي الذي يجعل الفرد يحتّل م�انة   

�عض التجارب قد بّينت العكس تماما. وأظهرت أّن الّنص    فإّن   مرموقة ضمن بنية ا�جتمع املتحّول دائما،

فاقات من    القانو�ّي ال �عكس �ش�ل آ�� الوقائع �� ا�جتمع، وأّن هناك
ّ
شرخا ب�ن الّنصوص القانونية واالت

  وغياب للعدالة، وضعف �� اح��ام ا�حّر�ات، ومن تنام   جهة، و��ن واقع الّناس وما فيھ من تفاوت اجتما�� 

 للّتمي�� ع�� أساس ا�جنس.

� �� أ 
ّ

ش�ال  وقد شمل هذا التباعد ب�ن النّص القانو�ي والواقع املوضو�� �� ا�جتمع حقوق املرأة، وتج�

 ونذكر م��ا الّنقاط اآلتية:  عديدة من ا�حيف الذي تتعّرض لھ.

ية تعب�� ا��رأة عن نف��ا:   - 1 ّ�� 

إّن ال��ام ا�جتمع باح��ام حق املرأة �� املساواة يج�� املرأة ذا��ا ع�� عدم القبول بالقوان�ن والّسياسات  

املرأة وقيم��ا، وتلك ال�ي ال تحفظ من�ل��ا إ�� جانب    والّتداب�� وال��امج اإلدار�ة ال�ي ال تأخذ �� االعتبار دور 

  الّرجل �� �سي�� و�دارة ا�جتمع �� مختلف أطره. فأحّقية املرأة �� التمّتع بحقوقها يتعّزز عند قدر��ا ع�� 

د املناصب الهاّمة �� الدولة و�دارة شؤون األسرة بنّدية واقت
ّ
 دار.  الّتعب�� عن حّر���ا، واختبار كفاء��ا �� تقل

 ��ك�ن ا��رأة:  - 2

كما    عملية  التمك�ن  هو  ومرديث  مورال  ��  عّرفھ  ل 
ّ
من  تتمث كث��   �

ّ
تو� ع��  القدرة  األ�خاص  منح 

املسؤوليات من خالل تقديم الّدعم املعنوّي، والّتدر�ب والّت�و�ن. و�ع�ي �� هذا الّسياق فتح ا�جال للمرأة  
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م والتمّ�� وا�حراك امل�ي بما يمنحها  
ّ
م املهنة ��  للتعل

ّ
� �� سل

ّ
سلطة معرفية واقتدارا مهنّيا �سمح لها بال���

 إطار معقولية إدارّ�ة تمنح األولو�ة لأل�خاص األك�� كفاءة.  

 مشار�� ا��رأة:  - 3

املشاركة �� صياغة ال��امج واملشاركة �� الفعل والتغي�� وتنمية ا�جتمع هو الذي يمنح املرأة مز�دا من   

قة �� الّنفس،
ّ
نحو    و�فتح لها الباب ع�� مس��ة مهنية أرحب. وهو نفسھ الذي يمنح ا�جتمع فرصا أك��   الث

تحّمل    �� ا�جتمع  أطياف  �جميع  ممتع  توّرط  سوى  ليست  التشاركية  املقار�ة  ألّن  والتقّدم،  التطور 

 مسؤوليا��م التار�خية أمام تحّديات كب��ة. 

 خالل الّتجربة الّتونسیة:   الّسیاق المجتمعي وإشکالیة المساواة من   - ثانیا   

مًعا.  ومضمونھ  بنيتھ  مستوى   �� الّتغي��  �سق  بتسارع  التو���ّي  ا�جتمع  حركة  أّن    تتمّ��  يالحظ  ومّما 

ورة"، وعن عمق يفتؤوا يحاولون الّساسة �� تو�س �عد "الثورة" لم 
ّ
ثقا�� وفكري يمنحها   البحث عن "روح للث

خصية" �� الف��ة البورقيبية،  
ّ

رونقها الّنخبوي، من خالل العودة مثال ل�حديث �� مضمون "مجلة األحوال ال�

   .تراث ا�جتمع من أجل تحر�ك أعماقھ، وتفعيل عناصر ا�حياة فيھ وع�� القيام بحفر�ات ��

لتبّ�ي الّتداب�� املالئمة من أجل تحقيق املساواة    ومن نافلة القول الّتذك�� بأّن ل�ل مجتمع هامشا تقديرّ�ا 

االس��اتيجيات   تصّور  أجل  ومن  والرجل،  املرأة  ب�ن  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  العدالة  وضمان 

والتوّجهات   العاّمة  الّسياسات  تنفصل عن  أن  يمكن  ال  اس��اتيجيات  املطالب. و��  تلك  لتحقيق  املالئمة 

ساقها مع ثقاف��ا من ناحية، و��ن  الك��ى، فتجمع بذلك  
ّ
ب�ن االهتمام بالقضاء ع�� الّتمي�� ع�� نحو يكفل ا�

ا�حفاظ ع�� ال��امات الدول واتفاقا��ا من ناحية أخرى. ولعّل من ب�ن أهّم االس��اتيجيات الّرسمية املّتخذة  

ضمان أجل  أ   من  من  أن 
ّ

الش هذا   �� إدار�ة  سلطات  تثبيت  بالّرجل،  املرأة  والّدوائر  مساواة  املظالم  مناء 

م والّتقا��ي 
ّ
القضائية من أجل التصّدي لالن��ا�ات ا�حتملة، غ�� أّن ما ينب�� ��جيلھ هو أّن معاي�� التظل

ة مرنة غ�� رادعة، وقابلة أحيانا أخرى للتوظيف لضرب األسرة، وقدسية العائلة وأحيانا أخرى  
ّ

ت هش
ّ
ظل

الّدفاع حينئذ ع�� حق املرأة �� املساواة    �عنوان حّر�ة املرأة، فيتحّول   �خلق شرخ �� ا�جتمع ب�ن املرأة والّرجل

ل القانون �� األسرة لضبط حقوق املرأة ع�� حساب  
ّ

إ�� ان��اك ا�حقوق االجتماعية لبعض األطر مثل تدخ

عميقا ��    بنية األسرة وتضام��ا واستمرار���ا. بالّرغم من �ّل ما يقال من أّن مبدأ الالمساواة يضرب بجذوره 

مساواة: (Aristoteالتار�خ. من ذلك قول أرسطو 
ّ
 ) �� ت��ير الال

بموجب    �� والعبد  السّيد  ثنائية  أّن  كما  الطبيعة،  مرّدها  والعبيد  ساء 
ّ
الن لدى  ا�حّر�ة  "غياب 

بيعة"
ّ
 .)3(الط

 
3 - Christopher Mcall: de l’individu et de sa liberté. Sociologie et sociétés. PUM. 2009. 41(1). 177-194. (« la non-
liberté des femmes et des esclaves découlant de la nature –hommes, maitres et esclaves étant des paires 
«naturelles»).  



 مد امنجي ح  د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٕاشكالّية الحّريات الفردّية والمساواة

 

(67) 

ھ �عود إ��  
ّ
"الطبيعة البشر�ة"  وهو ما يدّل ع�� أّن لعدم املساواة ب�ن املرأة والّرجل امتداد تار���، وأن

وما نقصده بالطبيعة البشر�ة هو مرحلة ما قبل الّتفك�� �� تصر�ف املعطى    .القائمة ع�� املعطى الطبي��ّ 

قا�� أو تحو�ل املعطى الثقا�� إ�� بناء حضاري يؤسس  
ّ
الطبي�� إ�� معطى ثقا��، مرحلة ما قبل اإلنتاج الث

 
ّ
ل الو�� البشري الذي �عطى ل�ّل األفراد �� ا�جتمع �عضا  ملساواة وحر�ة وعدالة. ف�ي مرحلة ما قبل �ش�

 إطار التعاقد االجتما��.  املساواة ضمن من حقوقهم ��

مدّونات    نصوصها   �� استلهمت  قد  والّرجل  املرأة  ب�ن  باملساواة  نادت  ال�ي  املقار�ة  أّن  البيان  عن  غ�ّي 

مات الّدولية وقواني��ا ومباد��ا دون مراعاة، أحيا
ّ
نا، لطبيعة ا�جتمع املع�ّي باملساواة، أو محاولة فهم  املنظ

. و�عّد هذه ا�حلقة املفقودة  2011ثقافتھ والّسياقات ا�جتمعية املتعاقبة، وحاجات هذا ا�جتمع �عد عام  

ل حلما عز�زا لدى قسم كب�� من ا�جتمع الّتو���ي الذي    فجوة �� املشروع فاقمت ا�خالفات حولھ. و�ن 
ّ
ش�

�ة األفراد �� ا�جتمع، ع�� نحو �سمح للمرأة بالّ��وض بدورها دون قيود قانونية أو اجتماعية،  يتوق إ�� حرّ 

فإّن األمر ال يخلو من توظيفات سياسّية و�يديولوجّية، لبعض املدافع�ن عنھ، وذلك من أجل حيازة م�ان  

   .ضمن بنية الّصراع ا�حتدم �� صلب ا�جتمع.

نذ  ح�ن  الّصواب  نجا��  ال  الّسب��ي وقد  قائد  البا��  الّرئيس  مبادرة   �� فن�ى  ذلك،  من  أ�عد  إ��  هب 

 لتخليد اسمھ �� التار�خ
ً
اهر ا�حّداد  4( وتقديمھ ملشروع املساواة ب�ن املرأة والّرجل محاولة

ّ
) ع�� غرار الط

مواقع  الرغبة �� مز�د كسب األنصار من أجل احتالل    والّرئيس األسبق ا�حبيب بورقيبة وغ��هما، فضال عن

نھ املدافع  
ّ
قوّ�ة �� ا�خارطة الّسياسية ع�� استقطاب املرأة الّتو�سية واستغالل صو��ا مقّدما نفسھ كما لو أ

ما تّم التماسها ع�� 
ّ
إن   الوحيد ع��ا، وعن حقوقها �� ا�جتمع الّتو���ي. وال مراء �� أّن هذه املقاصد جميعا 

خصيةمحاولة الّنبش �� عمق " 
ّ

ة األحوال ال�
ّ
بدعوى تحي�ن قراء��ا وعصرن��ا وفق ما يقتضيھ تطور   "مجل

ا�جنس�ن،  ب�ن  واملساواة  الفردية  ا�حّر�ات  ملناخ  جديدة  قراءة  يتيح فرصة  الّتو���ي. وهو مشروع  ا�جتمع 

قة بحقوق املرأة و�عادة تأو�لها ملواكبة "روح    وذلك من خالل
ّ
شريعات املتعل

ّ
تطويع الّنصوص القانونية والت

ورة" وع
ّ
با�ّي. الث

ّ
 مقها الش

وقد أثار هذا املشروع عاصفة هوجاء من ردود األفعال، تجّسدت �� صدامات ب�ن وجهات نظر مختلفة،   

ب�ن معارض ومناصر، ولك��ا عّ��ت جميعها عن مواقف فئات مختلفة من ا�جتمع، وهكذا ع�� �عضهم عن  

أو بدعوى أّن النص الّدي�ي   ،الدين بالضرورةرفضھ للمشروع بدعوى عدم جواز املّس مّما هو معلوم من  

�غافل أ�حا��ا عن   إذ  فئات أخرى عن سطحية،  الّنوع من االج��اد. مثلما عّ��ت  يقت��ي هذا  وا�ح وال 

مراعاة �عض خصائص ا�جتمع الّتو���ي ونموذج األسرة فيھ. تلك البنية ذات ا�جذور ال�ي يصعب بناء أّي  
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سانية. محمد اإلمام: تقرير لجنة الحّريات الفردية والمساواة التونسية: خطوتين إلى اال
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ت دون العودة إل��ا. وقد انقسم ا�جتمع ب�ن متعّصب ذي "مشروع داع��ي"،  تصّور �� مجال ا�حقوق وا�حّر�ا

 ).5ومتفّ�خ و"عدو للهوّ�ة الّتو�سية"(

�، �� قابليتھ العالية للتوظيف ��  
ّ

ة موضوع املساواة ب�ن املرأة والّرجل تتج�
ّ
ومهما يكن من أمر، فإّن دق

جاهات مختلفة متباينة أحيانا، وال أدّل ع�� ذلك  
ّ
  حوا��ي العمل الّسياسوي ومناوراتحضوره �� "  من ات

للمرأة6"(البالطات الوط�ي  العيد  بمناسبة  الدولة  رئيس  قّدمھ  مشروع  فهو  من  )7(  )،  ضاعف  أمر  وهو   ،

وانخراط فاعل�ن كث��ين �� الّ�جال الّدائر، ول�ل فاعل، فردا �ان أو   ،إم�انيات ظهور اس��اتيجيات عديدة

مخصوصة، رهانات  و�دا و   فئة،  والتحّديات.  والّصعو�ات  باملعّوقات  مكّبال  املشروع  ولد  تقّدم،  ملا    نتيجة 

ة ا�حقوق الفرديةمشروع "
ّ
)، لدى �عضهم �� كث�� من األحيان، عامال مهّددا ل�حقوق ا�جماعية  8(  "مجل

وغ��ها الّرأي،  عن  الّتعب��  وحق  والّسيا��ي،  الّنقا�ي  م 
ّ
التنظ وحّق  الّتظاهر،  بحق  قة 

ّ
م�اسب    املتعل من 

   طو�ل. ا�جتمع الّتو���ي ال�ي تحّققت ع�� مسار نضا��ّ 

نبيلة    قضّية   �� حيث  من  باملساواة  املطالبة  مشروعية   �� يجادل  أحد  ال  ھ 
ّ
فإن أوسع،  منظور  وضمن 

ھ
ّ
ال أحد مستعّدا ألْن يفّرط �� فردانيتھ و�رجواز�تھ    وعادلة، وال أحد يجرؤ ع�� رفضها جهرا، ومع ذلك فإن

  La préférenceبـ"فضائل الالمساواة"  François DUBETالذي �عّ�� ع��ا فرا�سوا دو�يھ  ،Son moiه"  و"أنا 

 .de l’inégalité  ،املعاصرة ا�جتمعات   �� الّديمقراطية  التحّوالت  مع  �شّدة  املساواة  موضوع  شاع  وقد 

األّول محافظ ا�جتمعات:  ظهر نمطان من  الفر�سية عندما  ورة 
ّ
الث �عد  األفراد متساو�ن   .وخاّصة  ويعت�� 

الّنموذج   إياها  معت��ا  عل��ا  اإلبقاء  و�حاول  القائمة  االجتماعية  البنية  تكّرسھ  تصّور  وهو  القانون،  أمام 

  �� حرا�ا  خلقت  سياسّية  اختيارات  بفعل  ظهر  وقد  مجتم��.  تفاوت  قوامھ  فطبقّي،  ا�ي 
ّ
الث أّما  األفضل. 

مالكة، وطبقة عّمالية �ادحة خاّصة مع ا�جتمع الّصنا��.  مستوى البنية، و�شأت بموجب ذلك برجواز�ة  

. فمن  L’égalité des places"  )9(وظهر نوع جديد من املساواة، �سّميھ فرا�سوا دو�يھ "مساواة �� األمكنة  

م مقّدما  
ّ
باب املساواة أن ي�ون العامل منتجا وأن ي�ون صاحب العمل مستفيدا من إنتاجھ، وأن ي�ون املعل

م متقّبال لهذه الّدروس.
ّ
 للّدروس واملتعل

إّن تزايد أهّمية العمل الذي يؤّسس لهذا الّنوع ا�جديد من املساواة ويساعد �� اآلن ذاتھ ع�� ا�حصول   

ع�� م�انة اجتماعية، قد أتاح للمرأة حظوظا أوفر لتحس�ن م�ان��ا االجتماعية �� عالقة بالّرجل ع�� العمل 

 ج��اد والتمّ�� والتفّوق.  ا�جاّد والكفاءة واال 

 
 .  3 محمد اإلمام: المرجع الّسابق. ص - 5
 . 4 محمد اإلمام: المرجع نفسه. ص - 6
ة ومنحها   13هو عيد يقع يوم    - 7

ٔ
نصف فيها الحبيب بورقيبة المرا

ٔ
حوال الشخصية التي ا

ٔ
ة اال

ّ
وت من كل سنة، وهو ذكرى بعث مجل

ٔ
ا

سس الدولة الوطنية الحديثة.  
ٔ
هم ا

ٔ
حد ا

ٔ
 كـثير من الحقوق مّثلت ا

ا كان رئيسا للدولة ويعّد لبعث مشروع  . (هذه العبارة وردت في خطاب الباجي قايد الّسبسي عندم5محمد اإلمام: المرجع نفسه. ص - 8
 ."الحريات الفردية والمساواة في المجتمع التونسي المعاصر".)

9- François DUBET: Egalité des places, égalité des chances. Etudes, 2011/1, tome 414, p :31-41.  
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عدمھ  من  املساواة  وجود  أّن  البيان  عن  فردية،   وغ�ّي  وليست  جماعاتية،   �� املعاصرة  ا�جتمعات   ��

  �
ّ

قافية. فاملرأة �� ا�جتمع ا�ح�
ّ
وغيا��ا يفرض فرضا ع�� األفراد بحسب مرجعيا��م االجتماعية وأصولهم الث

ْحَرُم، بحسب الّتقاليد االجت
ُ
ت ماعية الّسائدة، من ا�خروج من املن�ل إ�� الفضاء االجتما�� مثلما  ا�حافظ 

 
ّ

��   يفعل الّرجل. وهو حرمان مجتم�� باألساس، ولكّن هذا ا�حرمان يتّم �عو�ضھ أيضا مجتمعيا عندما يبث

املن�ل   ا�خروج من   �� حّقها  بذلك  د 
ّ

فتؤك الّدراسة،   �� وتفّوقها  بتمّ��ها  ع��ا  �عّ��  تحّد  طاقة  والّسفر  املرأة 

بناء    �� ل 
ّ

التدخ  �� املساواة   �� ا�جتمع  دور  ل 
ّ
و�تمث نفسھ.  الّرجل  تفوق  بصورة  ا�جتمع  مع  واالندماج 

الّنجاح. وهذا   التحّدي واإلصرار ع��  للمرأة، ع�� نحو يجعل م��ا فردا لھ قدرة ع��  القاعدية  خصية 
ّ

ال�

تنشئ خالل  من  ا�جتمع  فرضھ  الذي  املساواة  من  ا�جديد  جديدةالّنوع  أوضاع    ة  وراء  �ان  قد  للمرأة، 

مستحدثة لم يكن ا�جتمع يقبل بمثلها أو بما هو قر�ب م��ا شأَن اضطرار الّرجل مثال للبقاء �� البيت مع  

 مج��ة مهنّيا ع�� البقاء طيلة اليوم �� عملها.   األبناء نيابة ع��ا، أو أن ت�ون املرأة

م املعاصرة  األوضاع  أوجدت  الّنحو،  هذا  غ��  وع��  دالالت  م��ا  القديمة  وأكسبت  جديدة،  فاهيم 

ب�ن   �� توزيع الوظائف  بأّ��ا ليست عدالة  للعدالة االجتماعية،  مسبوقة، من ذلك �عر�ف فرا�سوا دو�يھ 

 األفراد، بل �� عدالة �� املساواة ب�ن �ل األفراد للفوز ��ذه الوظائف. 

« La justice sociale c’est pas l’égalité des places, c’est l’égalité des chances d’accéder à toutes 

les places » (10). 

ّيات الفردية وا��ساواة ب�ن ا��رأة وا��ّ�ل  - 1  �ي مع�ى ا��ر

ية وقيم   
ّ
ال�ي تضبطها ثقافات محل املن�لة االجتماعية املوروثة  غالبا ما تحرم املرأة من حقوقها �سبب 

سة، تتعّرض �س 
ّ
مثل منعها    صر�ح م��ا ما هو    ب��ا لتمي�� صر�ح يأخذ أش�اال عّدة،مجتمعية وتقاليد مت�ل

د مناصب عليا �� الّدولة، وم��ا ما  
ّ
من سياقة الّسيارة، ومن اختيار زوجها أو من طالقها منھ، ومنعها من تقل

أغلب    مثل  ضم�يّ هو    �� املرأة  أّن  ذلك  والقانون،  رع 
ّ

الش بحكم  مكفول  ذلك  أّن  رغم  اإلرث  من  حرما��ا 

ھ ال يحق لها  
ّ
ا�جتمعات ال تطالب بحّقها �� اإلرث �سبب القيم االجتماعية وليس بموجب القانون، مثلما أن

 مجتمعيا، �� كث�� من ا�جتمعات، املساواة مع زوجها �� ا�حقوق والواجبات. 

و �� األصل  فالتمي�� الذي يقع ضّد املرأة �� التمّتع بحقوقها االجتماعية واالقتصادية وح�ى املدنية، ه 

با�حقوق   ة 
ّ
مخل نتائج  لھ  وت�ون  معّينة،  واجتماعية  ثقافية  بً�ى  ديمومتھ  وتضمن  تحرسھ،  اجتما�ّ�  نتاج 

 العاّمة ع�� املدى البعيد.  

سو�ة مز�دا من    االجتما��وقد ازدهرت الّدراسات ا�خاّصة بالّنوع   
ّ
�� املنطقة العر�ية ولقيت ا�حر�ات الن

ذ بموجب  وأصبحنا  ا�حّر�ات  االهتمام.  عن  الّتعب��   �� والتوّسع  ا�حقوقية  باأل�شطة  ��ّج  مرحلة   �� لك 

 
10- François DUBET: égalité des places, égalités des chances. In: Etudes, revue de culture contemporaine. 
2011/1(tome 414). P: 31-41. 
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الفردية وا�جماعية. و�اتت املقار�ة ا�جندرّ�ة مدخال إلعادة الّنظر �� قراءة الهّو�ة والّنظام األبوّي وا�جتمع  

أ  �� البحث  إ��  دفعنا، ال فقط  ما  ا�جتمعات. وهو  �عض   �� يزال سائدا  الذي ال  �وري 
ّ

العنف  الذ ش�ال 

�� أش�ال  -االجتما�� والبنيوي ومظاهر ال للبحث  بل كذلك  املعاصر،  الّتو���ي  �� مجتمعنا  املرأة  مساواة 

الّنوع ��    مقاومة هذا  املهنية  الّنقابات  امل�ي و��ن  الوسط   �� تبعاتھ  ا�جتمع، والفحص عن   �� العنف  من 

ة مصط�حات معّينة، وتفكيك �عض املفاهيم  أغلب القطاعات الفاعلة. وقد فرض علينا هذا املبحث دراس

عرفها   ال�ي  املنعرجات  وأهّم  تطورها،  ومسارات  العدالة  و��ن  بي��ا  والفرق  املساواة  مثل  معان��ا  وتحليل 

 موضوع ا�حّر�ات. 

 مفهوم ا��ساواة   - أ  

تفضيل  ساوت املرأة الّرجل أي عادلتھ وماثلتھ، واملساواة عنصر محوري �� اإلنصاف بما هو تجّنب ال 

ب�ن فردين أو أك��. و�قال هذا ال �ساوي ذاك أي ال �عادلھ، ف�ي إزالة ل�ل الفروقات ب�ن األفراد، فيصبحوا  

سواسية أمام القانون �� ا�حقوق والواجبات، و�� أشبھ باملساواة املطلقة، ع�� خالف املساواة العادلة ال�ي 

جاء وما  الّدينية  الّنصوص  الّناس مع مراعاة  ب�ن  ب�ن    �عدل  املقارنة  إطار   �� �عضهم،  ويعيب  اإلسالم.  بھ 

 ع�� املساواة املطلقة بأّ��ا تفّرق ب�ن املف��ق�ن و�عّدل ب�ن املف��ق�ن.  واملساواة العادلة، املساواة املطلقة

، من املبادئ الّسامية ال�ي تنادي ��ا أغلب ا�جتمعات، و�عت�� من ا�حقوق  االصطالحواملساواة، من جهة   

األساسية لإل�سان الّضامنة لكرامتھ �� ا�جتمعات املتقّدمة ال�ي تح��م أفرادها. و�ان أّول ظهور لهذا املفهوم  

ر املفهوم، �عد ح�ن طرحت مش�لة مشاركة الّسود �� االنتخابات من عدمها، ثم انتش   الّدستور األمر��ي��  

ورة الفر�سية سنة  ذلك، �� زمن  
ّ
و�انت املساواة محور بحث أسا��ّي �� الفلسفة الّتعاقدية عند    م.1789الث

/  7/ ا�حر�ة واملساواة، املادة    1(املادة  بوثيقة حقوق اإل�سانروسو ومونتسكيو وهو�ز، ثّم �عّزز حضورها  

 الوظيفة).املساواة أمام القانون واملساواة �� ا�حصول ع�� 

فاقيات املكّرسة �حقوق املرأة، وم��ا   
ّ
وقد شهد النصف الثا�ي من القرن العشر�ن �سارعا �� عقد االت

بـا قة 
ّ
املتعل املتحدة    �حقوق الّسياسيةتلك  �� إطار األمم  ثّم جاء إعالن  1952سنة  للمرأة  القضاء ع��  ، 

.و�ظهر  1979التمي�� ضّد املرأة سنة    �ال�افة أش، فاتفاقية القضاء ع��  1967سنة    التمي�� ضد املرأة

بس منذ البداية �� مستوى املفهوم، من ذلك أّن للمساواة أ�عادا عديدة �ستد�� مّنا أن �س�� إ�� تبّي��ا 
ّ
الل

وتجسيدا��ا �� مستوى الواقع املوضو�� واملعيش اليومي. و�ع�ى املساواة عدم   قبل متا�عة حدود تمظهرا��ا 

اقع معاو  بحكم القانون والّرجل    الّتمي�� ب�ن املرأة  . فاملساواة بحكم القانون �ع�ي �عامل  بحكم األمر الو

الواقع   األمر  املساواة بحكم  أّما  املنظمة،  الّنصوص  املرأة والّرجل �ش�ل محايد ووفق  القانون مع حقوق 

�ن املرأة والّرجل ��، فتع�ي تبعات القانون ع�� مستوى الّسلوك وتأث��ه ع�� املمارسات العملية. فاملساواة ب

�� ا�حقيقة، مطلب لن يتحقق بمجّرد سّن قوان�ن واعتماد سياسات ظاهرها ا�حياد، و�� عمقها تمي�ٌ� ع��  

ون والعرق... مثلما أّن املساواة لن تتحّقق �� ظّل قطيعة ب�ن القانون والواقع. ا�خ. و�ناء  
ّ
أساس ا�جنس والل

ھ يجب ع�� الّدولة  
ّ
كما    ،متا�عة تطبيق ا�حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأةع�� ما تقّدم، فإن

الو�االت اإلدار�ة وا�حاكم والدوائر القضائية أن تح��م مبدأ املساواة أمام القانون، وهو ما  يجب ع�� " 
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ن  ). و�الرغم م 11"(يقت��ي ضمنا قيام هذه الّسلطات بتطبيق القانون ع�� الّرجل واملرأة تطبيقا متساو�ا 

وع�� مستوى   لھ نفس الّداللة الّسوسيولوجية ع�� مستوى املفهوم،  ذلك، فإّن هذا ال �ع�ي أّن عدم التمي��

 واقع الّناس ومعيشهم اليومي. 

 مفهوم �دم ا���ي��:   - ب 

ال شّك �� وجود تالزم �� مستوى النتائج واملآالت، ب�ن التمي�� من جهة، وعدم املساواة من جهة أخرى،   

ملعاملة تفضيلية ل�خص أو �جموعة من األ�خاص ع�� أساس أحد    األغلب األعّم، مبدأ تكريسوهو، ��  

ون، الّدين، ا�جنس...). وفق ما ورد �� إحدى االتفاقيات من أّن 
ّ
التمي��  " املتغّ��ات ال�ي تث�� التمي�� (العرق، الل

يتّم ع�� أساس ا�جنس و�كون من آثار  أو أغراضھ توه�ن أو إحباط  ضّد املرأة هو استبعاد أو تقييد  ه 

االع��اف للمرأة بحقوق اإل�سان وا�حّر�ات األساسية �� امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية  

ظر عن حال��ا  
ّ
عها ��ذه ا�حقوق أو ممارس��ا لها، بصرف الن

ّ
والثقافية واملدنية أو �� أي ميدان آخر، أو تمت

 .12"و��ن الّرجلالّزوجية وع�� أساس املساواة بي��ا 

مساواة ال�ي قد تتعّرض لها املرأة قد تمتّد إ��
ّ
�ّل ميادين ا�حياة �أْن يتّم تحييدها �� توزيع املهام    إّن الال

�ّل   تكريس  قادرة ع��  غ��  أّ��ا  أساس  أو ع��  جما��،  أساس  العمل ع��  من  استبعادها  أو  بد�ي،  لسبب 

قد   ا�خ... وهكذا  املهنية  ا�حياة   �� التمّتع  جهدها   �� واملرأة  الّرجل  ب�ن  املساواة  حق  ا�جنس ع��  نوع  ر 
ّ
يؤث

وخصائص   بالّسلوك  قة 
ّ
متعل ثقافية  واف��اضات  عات 

ّ
توق عن  األوضاع  هذه  مثل  تنفّك  وال  با�حقوق، 

خصية و�الفوارق �� القدرات البدنية والعقلية املف��ضة ب�ن الّرجل واملرأة. و�مرور الوقت تنتج عن ذلك  
ّ

ال�

ى  هوّ�ة  
ّ
يتخط ضابطا سلوكّيا  والّرجل، وتصبح شيئا فشيئا  املرأة  ب�ن  العالقة  عل��ا  بناء  تتحّدد  مجتمعية 

). وال أدّل ع�� ذلك من أّن الّصراع الّدائرة رحاه ع�� املساواة ب�ن املرأة والّرجل �� تو�س،  13( مداها القانو�ي

 تھ، قد اتخذ طا�عا هووّ�ا/ سياسّيا.  منذ أن أعلن الّرئيس الّراحل البا�� قائد الّسب��ي عن مبادر 

 مسارات مساواة المرأة في العمل الّنقابي: شهادات ومفارقات وتحّدیات:    - ثالثا 

بتلو�نات عديدة.    املهنية بمراحل مختلفة وتلّبست  الّنقابات   �� الّرجل  مّرت مسارات مساواة املرأة مع 

ھ من الّضروري عرض تجر�ة شر�فة املسع
ّ
دي بصف��ا تجر�ة نقابية لها طا�عها ا�خاّص �� تار�خ  وقد بدا لنا أن

ا�حركة الّنقابية من ناحية، مثلما أّ��ا من ناحية أخرى وجھ من وجوه املرأة الّتو�سية ال�ي تحّملت الّصعاب  

غل منذ بداياتھ األو��. 
ّ

حاد العام الّتو���ي للش
ّ
 من أجل نحت مس����ا وافت�اك حّقها �� املساواة �� صلب االت

وقد أجر�نا، كذلك، مقابالت مع �ساء لهّن مسؤوليات نقابية �� نقابات مهنّية مختلفة للوقوف ع�� أهّم   

من   بداية  ا�حّر�ة  منسوب  تزايد  �عد  مسؤوليا��ّن   �� لها  �عّرضن  ال�ي  عدد  2011الّصعو�ات  وارتفاع   ،

 
مم المتحدة: المجلس االقتصادي واالجتماعي. مرجع سابق. ص - 11

ٔ
 . 3اال

ة. المادة  - 12
ٔ
شكال التمييز ضد المرا

ٔ
 . 1اتفاقية القضاء على جميع ا

13 - Pierre Bourdieu: la distinction, critique sociale du jugement. Paris. Minuit .1979. 
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(72) 

غل، ومدى تأث�� هذه الّتمثيلي
ّ

حاد العام الّتو���ي للش
ّ
ة �� واقع املرأة وع�� مراكز القرار ��  املنخرطات �� االت

شرطها   و�ان  عشوائية،  املقابالت  �انت  وقد  الّرجل.  مع  مساوا��ا  إش�الية  ع��  ھ 
ّ
�ل ذلك  وتأث��  حاد، 

ّ
االت

الوحيد أّن ت�ون للمستجو�ة مسؤولية نقابية �سمح لها بامتالك معرفة واسعة بمجال فعلها، ولها ا�حّد  

غل. وقد تقّصدنا اختيار هذا املبحث وهذه  األد�ى من املعارف بالقانون  
ّ

حاد العام الّتو���ي للش
ّ
الّداخ�� لالت

سبة إ�� املرأة يبدأ من األطر االجتماعية واملهنية  
ّ
العّينة �� مجال الّنقابات إيمانا مّنا بأّن موضوع املساواة بالن

مساواة تبدأ من  القر�بة م��ا. و�ع�ي بذلك ا�حياة األسرّ�ة وا�حياة املهنية، و�ن �انت ج
ّ
ذور املساواة أو الال

األسرة، وتتوّسع إ�� أن تصبح ظاهرة اجتماعية لها أش�الها وتمظهرا��ا �� صلب الهيا�ل النقابية، وسائر  

مات والفضاءات العمومّية.  
ّ
 املنظ

يفة ا��سعدي وا��ر�� النّقابية وصدى ا��يام.  - 1 �� 

ثالثينا   �� معاصر�ھ  ع��  ا�حّداد  اهر 
ّ
الط العشر�ن���  القرن  وا�حجاب    ت  املن�ل  �جينة  املرأة  جعل 

ريعة وا�جتمع"،    وا�جهل، وذلك �� كتابھ
ّ

باعتبارها �عيش حرمانا من اختيار القر�ن، ومن  "امرأتنا �� الش

م بما �سمح لها بالتنّور مثل الّرجل ا�خ... وأثمرت دعوتھ  
ّ
املشاركة �� ا�حياة االجتماعية، ومن الّتعليم والتعل

وا�ي ناضلن �� مختلف ا�جاالت والّساحات، ف�ان أن تّم مثال استحداث �جنة "املرأة    جيال
ّ
ساء الل

ّ
من الن

سوة �� قطاعات التعليم، 
ّ
العاملة" امل�حقة بقسم الّدراسات والت�و�ن تتو�جا ملس��ة نضالية هاّمة لبعض الن

ا�جا أسوار  داخل  تو�س  لطلبة  العام  حاد 
ّ
االت صلب   �� تمدرسن  ما  الال�ي  مع  مستمّرة  مناورات  و��  معة، 

 �عرف "باألمن ا�جام��".  

وهكذا نجد �� تار�خ ا�حركة الّنقابية �� تو�س تجر�ة مضيئة تكشف عن دور املرأة الّتو�سية �� العمل   

الت هذه الّتجر�ة شر�فة املسعدي زوجة األديب والّسيا��ّي التو���ي محمود املسعدي  
ّ
الّنقا�ي. ومن أهّم ممث

لتجد وسطا اجتماعّيا مختلفا    قد اضطّرت شر�فة املسعدي إ�� مغادرة مدينة صفاقس، مدين��ا األّم،). ف14(

ات ودفع  
ّ

عن تقاليدها األصلية، ولكْن مساعدا ع�� ممارسة �شاطها الّنقا�ي، وع�� بداية رحلة إثبات الذ

ذلك لم يمنعها من أن تحضر    ضر�بة الّنضال، وقد ترّملت و�� ال تزال شاّبة. و�انت تكفل طفل�ن، غ�� أّن 

غل بصف��ا عضوا �� الهيئة املركز�ة مع األم�ن العام  
ّ

حاد العام الّتو���ي للش
ّ
أغلب الهيئات اإلدار�ة �� االت

" قيام  إثر  وع��  الّصعاب.  �ّل  متحّدية  اد 
ّ

حش اد    ")(La Main Rouge  ا�حمراءاليد  فرحات 
ّ

حش باغتيال 

مة 
ّ
رد من املنظ

ّ
غيلة من قيادا��ا. و�انت سندا  �عّرضت للط

ّ
مة الش

ّ
بدعوى املرض، و�� مس�� إ�� إفراغ املنظ

غيلة  
ّ

لزوجها محمود املسعدي طيلة حيا��ا �� األسرة و�� املهنة. ورغم أهّمية تجر���ا �� صلب املنظمة الش

اد،
ّ

حاد �� �ّل سنة من ذكرى وفاة الّزعيم فرحات حش
ّ
يليق بتجر���ا    تكر�ما  نْل فإّ��ا لم ت  وترّددها ع�� مقّر االت

غل، وقد ال نجانب الّصواب إذا قلنا  
ّ

�ية إ�� جانب الّرجل سواء �� األسرة أو �� االتحاد العام الّتو���ي للش
ّ
ال�

لت صورة للمرأة ال�ي  
ّ
إّن ذلك �عود إ�� �و��ا امرأة ال تلقى الّتقدير وفق خيال اجتما�� معّ�ن، رغم أّ��ا مث
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(73) 

ھ، ببساطة، ما    تتمّتع بروح من التحّدي
ّ
 للّرجال، ألن

ّ
بات ع�� املبدأ �� مجتمع ال ينسب تلك القيمت�ن إال

ّ
والث

�ور�ة. 
ّ

قافة الذ
ّ
 يزال يرزح تحت هيمنة الث

لت وجها من وجوه نضال املرأة الّتو�سية ال�ي لم  
ّ
وهكذا يمكن القول إّن تجر�ة شر�فة املسعدي قد مث

بنات وحقوق  حقوقها  نيل  أجل  من  جهدا  البالد   تّدخر   �� والّسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  جنسها 

للشغل  الّتو���ي  العام  حاد 
ّ
لالت الّتجر�ة صورة  غيلة، مثلما عكست هذه 

ّ
الش مة 

ّ
املنظ منذ والدة  التو�سية 

انية للمرأة الّتو�سية رغم فيض املشا�ل ال�ي عان��ا من دولة
ّ
الّزعيم، ومن بقايا    -الذي ظهر بمظهر األسرة الث

 تعمار واستغالل أ�حاب العمل.االس

بة ا��رأة النّقابية  - الّسقف الب�ّ�ري وا��راك الّسوسيو  - 2  ���ي وم���ح ا��ساواة �ي ��ر

ال يزال تمك�ن املرأة �� العمل الّنقا�ي وتمثيلها �� الّنقابات املهنية ضعيفا إ�� حّد ما، وذلك بحسب بحث   

رق األوسط وشمأجري حول "
ّ

". وهو بحث أصدرتھ مؤّسسة فر�دوم  2010ال إفر�قيا  حقوق املرأة �� الش

دورها   خالف  أخرى  بمهام  املرأة  قيام  دون  تحول  ال�ي  االجتماعية  املعّوقات  إ��  ذلك  �عود  ورّ�ما  هاوس. 

الّتقليدي �� البيت. فرغم ما تحّقق للمرأة من رصيد قانو�ي، ومن نصوص للّدفاع ع��ا منذ فجر الّتار�خ،  

سق القي�
ّ
و�� وظيفة أهّم،    ،ي الّتقليدي يرى أّن الّدور الرئي��ّي للمرأة هو االهتمام بأسر��ا وأبنا��افإّن الن

   �� نظر �سق القيم القديم، من العمل �� ا�جتمع املد�ي واملشاركة �� ا�حياة الّسياسية والعمل الّنقا�ي.

لن �سبة هاّمة من ا�جتمع املد�ي ومن   
ّ
ساء العامالت يمث

ّ
من    %54الّنقابات املهنية (حوا��  ورغم أّن الن

�سبة ا�جتمع العّما��).. فإّن تمثيلهّن ظّل �عيدا عن مراكز القيادة بما يجعلها، رغم ثقلها العددي، تا�عة  

الكب��ة ع�� صعيد  أّن محاوالت معا�جة الفجوة  �وري. ع�� 
ّ

الذ لثقافة ا�جتمع  الّرجل، وخاضعة  لسلطة 

اّصة بالّنظر إ�� أهّمية عدد الّناشطات �� الّنقابة وعدد املنخرطات بالفعل،  الّنوع االجتما�� لم تنقطع، وخ

و�� مستوى تزايد ا�حضور �� مراكز القرار وغرفة القيادة الذي أصبح أمرا واقعا. وهو أمر ما يزال يواجھ  

خشية  صعو�ات جّمة، ومنھ ضعف حضورهّن يوم االق��اع من أجل إعادة الهي�لة، �سبب مشاق الّسفر، وا�

ل من الّزوج حينا، و�غّض  
ّ

الحقا من عدم القدرة ع�� حضور اجتماعات الهيئة اإلدار�ة القطاعية وذلك بتدخ

رف من الّناخب�ن من جانب الّنقابة من أحيانا أخرى، وهو أمر يجد صدى للّناخب�ن الذين يرغبون �� 
ّ
الط

حة بدل حضورها وعدم انتخا��
ّ

ا، وتقول �اتبة عاّمة �� قطاع الّ�حة  انتخاب رجل، و�فّضلون غياب امل���

 �� هذا املع�ى:

موح الّنقا�ي، فال األسرة تأخذ �� االعتبار إكراهات مشا�ل   
ّ
ل األمومة وا�حياة األسر�ة عائقا أمام الط

ّ
"تمث

اعنا  القطاع ومسؤوليا�ي الّنقابية، وال املسؤولية الّنقابية ومشا�لها املهنية املتنامية وا�جامعة العاّمة �� قط

(واألمر يتضاعف �� القطاع ا�خاص) لها القدرة ع�� فهم التحّديات ال�ي تواجهها املرأة الّنقابية وال�ي لها  

حاد و�� البيت ع�� حد سواء"(
ّ
 ).15مسؤولية �� االت

 
سرة والعمران البشري في االتحاد الجهوي بقفصة.   - 15

ٔ
عوان الّديوان الوطني لال

ٔ
جريت مع كاتبة عامة لنقابة ا  مقابلة ا�
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(74) 

د من نافلة القول الّتذك�� بأّن املمارسة الّنقابية عند املرأة وتفعيل دورها �� الفضاءات العاّمة، �عت�� أح 

املعاصرة، وهو ما   تو�س   �� �وري 
ّ

الذ ا�جتمع  ط عل��ا من قبل 
ّ
املسل الّرمزي  للعنف  أهّم أش�ال مقاوم��ا 

�وري واستتباعاتھ  
ّ

سوّي منخرطا ضرورة �� �جّل مقاومة ثقافة ا�جتمع الذ
ّ
أن الن

ّ
يجعل �ّل حديث عن الش

قة با�حقوق وا�حّر�ات رغم أّن"
ّ
هوم املقاومة �ستمّر بخلق العديد من مف  �� مستوى م�اسب املرأة املتعل

من    املشا�ل ومع  نقاوم؟  ومن  نقاوم؟  ملاذا  ع��  اإلجابة  نقاوم؟)،    نقاوم؟(عند  وم�ى  نقاوم؟  رغم  وكيف 

 )".16( حدوده شيوعھ ونجاحھ �� مجال العلوم االجتماعية ال سّيما لدى محاولة رسم  

مبحث املرأة ومشارك��ا �� الفضاء العام واالحتجاجات    2011وقد حّول ا�حراك الذي جّد �� تو�س سنة   

وأخطر   ف��ا  الفاعل�ن  وأهّم  ومآال��ا،  الّتو�سية  ورة 
ّ
الث مسارات  لفهم  ضروري  مبحث  إ��  واالعتصامات 

ع��   هاّمة  تداعيات  ذلك  �عد  تنامت  ال�ي  الّتظاهر  موجة  خلقت  وقد  واإليديولوجية.  قافية 
ّ
الث معّوقا��ا 

�� عالقة    الّنقابات املهنية،  أو  الّنقابة،  �� إطار  القرار سواء  �� موقع املرأة، وعالق��ا �سلطة  التحّول  م��ا 

من جانب املرأة    الّزحف الهادئ"بالّتفاوض مع الّدولة حول مطالب �عض القطاعات القوّ�ة. وأّدى هذا "

واة ِبَنَفٌس ثوري يروم  إ�� إعادة طرح موضوع املسا )A. BAYAT(2010 ,الّتو�سية ع�� حّد عبارة آصف بيات 

خصية�عز�ز م�اس��ا �� " 
ّ

ة األحوال ال�
ّ
" زمن تو�سة الّتعليم والّنقابات و�رساء أسس الدولة الوطنية  مجل

 ا�حديثة.

لقد تمّ�� الفضاء العام �� تو�س بتغي�� نو�� كب�� �� مستوى رهاناتھ وأهدافھ البعيدة، ومخاطره بصفتھ   

. ويعت�� العمل الّنقا�ي أحد امل�ّونات األساسية لهذا الفضاء، و�انت  محّل مفاوضات ومساومات وصراعات

 �� تكن  لم  معادلة  وتحقيق  الفضاء  �حيازة  جاّدة  وحماسة  ا�ع�ا��ي  لو��  تخضع  فيھ  ساء 
ّ
الن مشار�ات 

 ، و�� املشاركة الفاعلة وا�جاّدة والنّدية �� الّنقابات املهنية. 2011ا�حسبان قبل 

التحّوالت    هذه  من  و�موجب  �عي��ا  مفاصل   �� معّينة  أوراق  لعب  الّنقابية  الّتو�سية  املرأة  ع��  أصبح 

عبة،  
ّ
عبة، مدارها حول تفعيل دورها الّنقا�ي و�تقان لعبة الّتفاوض واملساومة، وحذق استعمال قواعد الل

ّ
الل

رأة وعالق��ا �سلطة  انطالقا من وع��ا بأّن التغي�� البنيوي ضرورة حتمية، ملن يروم إحداث �غي�� �� موقع امل

القرار. فتعز�ز مساوا��ا مع الّرجل، يقت��ي خروج الفعل من معادلة ما: أن يقع من داخل الّسلطة القائمة  

(هيا�ل االتحاد) ومن خارجها �� الوقت نفسھ (�� عالق��ا �سلطة الدولة)، أي أّن الفعل عليھ أن �شتغل ��  

سق وداخل حدوده الّصلبة وضّده
ّ
سق ذاتھ، ما دامت املرأة مازلت  ، وهو  )17(الن

ّ
رط الّتأسي��ي لتطو�ر الن

ّ
الش

تتعّرض إ�� صنوف من ا�حيف و��� أنواع من اإلقصاء �� العمل الّنقا�ي، إذ مهما تكن أك�� كفاءة من الّرجل  

�ور�ة، وتقول إحدى الّناشطات الّنقابيات �� ق
ّ

قافة الذ
ّ
طاع  فاّن أغلب الّناخب�ن يميلون إ�� الّرجل �سبب الث

 الّنقل �� هذا املع�ى:

 
غسطس كـ - 16

ٔ
ب / ا

ٓ
 . 5. بيروت. لبنان. ص2019تاب جماعي: المقاومة الجندرية. المجلس العربي للعلوم االجتماعية. ا

17 - Raymond Boudon: L’inégalité des chances. Paris. Hachette. Ed1.1973.  
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(75) 

�ي أتمّتع بحّس اس��اتي�� �� مسارات الّتفاوض سواء داخل الّنقابة ومع الّنقابي�ن أو مع سلطة  
ّ
"رغم أن

اإلشراف و�� عالقة بمشا�ل القطاع، فإّن �عض املمارسات تبدو محبطة للعزائم بما يضاعف مسؤولي�ي  

رجل �� الّنقابة، و�جعل فع�� خاضعا لرقابة صارمة مجتمعية    الّنقابية، و�جعل�ي ع�� نحو غ�� مت�ا�� مع أي 

 )".18(ف��ا ومهنية مبالغ 

ولو    حاضرا  يظّل  ا�جنس  متغّ��  فاّن  الّنقابي�ن،  ب�ن  ا�جّيدة  والعالقات  الّنقابية  املمارسة  مناخ  ورغم 

رة �� املس��ة الّنقابية وتضيف املستجو�ة ن 
ّ
 فسها، قائلة: �ش�ل غ�� مباشر، ولكْن حتما بصورة مؤث

رت مّرات عديدة ��   
ّ

�ي امرأة. وقد فك
ّ
" طيلة تجر��ي الّنقابية واملسؤوليات ال�ي قمت ��ا لم أ�س يوما أن

إ�ّ� ع�� هذا   ينظر  ا�جتمع  وأّن  امرأة،  �و�ي  "عقدة"  أّن  ذلك  قة، 
ّ
الث طات �حب 

ّ
لتجّنب مخط االستقالة 

 )".19( �ح�ن وتر�ك مس���ي ولو  األساس �سكن�ي باستمرار وتصادر أحيانا حّقي �� العمل الّنقا�ي، 

ر ع�� مسار   
ّ
إن فهم املرأة الّنقابية للّت�و�ن البنيوي ينال من مهني��ا بالّصفة ذا��ا، و�مكن أحيانا أن يؤث

القّوة،   من  بديلة  بأش�ال  مجّهزة  الّنقابية  املرأة  أّن  اإلشراف  لسلطة  يظهر  أخرى  أحيانا  و��  الّتفاوض، 

قدها الّرجل، م��ا العمل القاعدي طو�ل املدى، ذي الطا�ع ال��اك�ي. مثلما  وطرائق مخصوصة غالبا ما يفت

أّ��ا تتمّ�� بقدرة عالية ع�� ضّم كيانات عّدة للعمل الّنقا�ي ع�� الّتعبئة والّتحشيد. وقد فرضت املرأة نفسها  

 
ّ
الن سيج، والقطاع  أحيانا حّ�ى �� تلك الفضاءات املهنية الّصعبة مثل القطاع ا�خاص، خاصة منھ قطاع 

القطاع  و��  املنازل،   �� والعامالت  والبلديات  ا�حظائر  وعملة  باملناولة  والعامالت  م 
ّ
املنظ غ��  االقتصادي 

 الفال�� املهّمش �� املناطق الّر�فية املعزولة. وقد صّرحت إحدى املستجو�ات بقولها: 

تجّ�ي �عض أصدقاء املا��ي ��  "لألسف نجاحنا �� املسؤولية الّنقابية أصبح مز�جا أك�� فأك�� �سبب  

نفس الّنقابة ع�� املرأة املتمّ��ة، إذ يصل األمر ��م أحيانا إ�� �ع��ا بأ�شع الّنعوت، �� العالم االف��ا��ي، ورّ�ما 

 ).20إ�� عرقلة �عض االتفاقات الّسابقة و�عطيلها، وصوال إ�� الّ��ديد بالعنف املاّدي"(

عبة �� العمل   
ّ
سق  إّن �غي�� قواعد الل

ّ
شبيك االجتما�� والن

ّ
الّنقا�ي يقت��ي إ�� حّد �عيد �غي�� مقاييس الت

سائية من أجل فتح قنوات ا�حراك  21"(لكوتا القي�ي الّسائد والبائد والقائم ع�� قاعدة "ا
ّ
) �� املشاركة الن

الفاعالت، وهكذا  ساء 
ّ
الن �� وجھ  الفضاء    االجتما��   �� للمشاركة  العام من  تنفتح طرائق وفرص جديدة 

 باحتالل املواقع املتقّدمة �� الوظيفة، بضمانات أرجح لتحقيق الّنجاح. شأ��ا أن �سمح ملن هو أك�� كفاءة

 وقد ذكرت نقابّية مستجو�ة أّن: 

 
جريت مع كاتبة عامة لنقابة ديوان الطيران المدني بقفصة في مقّر االتحاد الج - 18

ٔ
 هوي بقفصة. مقابلة ا

 نفس المستجوبة، وفي نفس المكان والّزمان.  - 19
  نفس المستجوبة. - 20
المناسبة. ستينا الرسرود وريتا    - 21 والخيارات غير  المناسبة  الخيارات  الكوتا:  النظم االنتخابية ونظام  المساواة:  التصميم من اجل 

شكال  9تافرون. تعريب عماد يوسف. ص
ٔ
ة على تخطي معوقات المشاركة الّسياسية . (وهي شكل من ا

ٔ
التدخل االيجابي لمساعدة المرا

ي التي ينّص عليها الدستور صراحة ويعاقب عليها بحسب القانون من يخالفها والكوتا الطوعية
ٔ
 في عالقة بالرجال وفيها الكوتا القانونية ا

حزاب وهي غير ملزمة وال يحاسب علي
ٔ
    ها القانون).هي ما يتم تبنيها طوعا من طرف اال
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غل ونظام   
ّ

حاد العام الّتو���ي للش
ّ
ح��   )Un quota) (22(  ا�حّصة"مبدأ الّتناصف الذي تحّدث عنھ االت

ھ قانون يظهر كما لو  ع�� ورق. وليس من الّسه
ّ
ل تطبيقھ، وهو �� العمق إساءة للمرأة، وليس خدمة لها، ألن

اد" مازالت �شتغل بقّوة، و�� تقديري  
ّ

مة حش
ّ
�وري داخل "منظ

ّ
أنھ مّنة ع�� املرأة، ذلك أّن ثقافة ا�جتمع الذ

 ).23ظمتنا"(إّن تطبيق مساواة حقيقية ب�ن املرأة والّرجل هو أحد التحّديات �عيدة املدى �� من

رخ القائم ب�ن حّق املرأة �� املساواة قانونا، وقبول ا�جتمع لهذا ا�حق فعال،  
ّ

ال أحد ينكر وجود هذا الش

وآية ذلك الّتقسيم القائم ب�ن الفضاء العام والفضاء ا�خاص، وعدم قدرة املرأة ع�� حيازة الفضاء العام  

املرأة لھ  تتعّرض  بالّرجل، وما  دت مهامّ   رةداخل األس  مقارنة 
ّ
تقل ��    من مظالم بصف��ا زوجة، و�ن  قيادية 

مجال الّنقابات (حرما��ا من امل��اث بحسب العرف االجتما��، ال��و�ج القسرى، اقتصار دورها ع�� اإلنجاب  

 والعمل داخل البيت ا�خ...).

ف �� ا�جال الّنقا�ي لعالقتھ بإش�الية املساواة، 
ّ
ساء ع�� االنخراط    تزايد إقدام  ومّما �ستحّق التوق

ّ
الن

، و�� ظاهرة تفّسرها �عض الّتجارب ملستجو�ات يتنامى  2011الفت خاّصة �عد    �� الّنقابات املهنية �ش�ل

رد واإلحالة ع�� مجلس الّتأديب  
ّ
ية من الوسط امل�ي إ�� درجة الّ��ديد بالط

ّ
�� نظرهّن منسوب ا�خاطر املتأت

محاولة لتأم�ن    ي�ون اإلقبال ع�� العمل النقا�ّي واالنخراط فيھ�عّسفا، وذلك �� القطاع ا�خاص، وهكذا  

ال�ي   �املة �� مواجهة هذا التوّجھ العام خاّصة �� صفوف تلك الشرائح املهنية  الّنفس، والتمّتع با�حقوق 

�ع�ي   ا�خاّص،  القطاع   �� عاّمة  �اتبة  األصل   �� و��  إحداهّن  صّرحت  الّسياق  هذا  و��  ة". 
ّ

"هش تصّنف 

سيج بصفاقس، بقولها:  تحديدا
ّ
 قطاع الن

"إن أ�حاب املصا�ع ال ي��ّددون ولو �حظة �� اتخاذ قرار العقو�ة �شأن امرأة �س�� إ�� �عبئة أصدقا��ا   

ھ �س�� 
ّ
وصديقا��ا ضّد سياسة اإلدارة، ولكن عندما �علم صاحب املصنع ببعث هي�ل نقا�ي بمؤّسستھ، فإن

ة توزيع الّسلطة، وصياغة سياسة جديدة ل�خدمات داخل اإلدارة بناء  إ�� الّتطبيع مع أعضائھ، و�قوم بإعاد

 ).24ع�� هذا املتغّ�� وتطبيقا ملطالب أعضاء الّنقابة"(

 : وتضيف لتعّ�� بنوع من التحّدي قائلة 

"إّن االنخراط �� العمل الّنقا�ي هو ش�ل من أش�ال تأم�ن املهنة وجزء من الّنجاح ف��ا، وهو وجھ من  

ت�حية املرأة من أجل تأم�ن حاجات أسر�ة إ�� جانب زوجها والوقوف معھ �� مواجهة غالء األسعار  وجوه  

 )". 25( و�لفة تدريس األبناء

باب واملرأة العاملة �ش�ل غ�� مسبوق  2011ثورة    لقد شهدت 
ّ

، مظاهر وا�حة جّسدت است��اض الش

غل، و�دا التالزم
ّ

صر�حا ب�ن التوظيف الهّش واالنخراط �� العمل   لالنخراط �� االتحاد العام الّتو���ي للش

 
ة محّددة بسقف معّين. فنظام الكوتا مثلما    - 22

ٔ
ّن تطبيق نظام الكوتا فيه نوعا من الحيف بما يجعل مشاركة المرا

ٔ
تجدر اإلشارة إلى ا

ة في المشهد السياسي، يحّد من تغّولها في المشاركة. 
ٔ
 يعّزز حضور المرا

 . 2019سبتمبر  13ي بقفصة بتاريخ مقابلة مع قيادية في نقابة مهنية في االتحاد الجهو - 23
 . 2019سبتمبر  22مقابلة مع نقابية في االتحاد الجهوي بقفصة بتاريخ  - 24
 نفس المستجوبة.  - 25
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(77) 

غيلة ا�حماية  
ّ

ما طلبت الطبقة الش
ّ
ما ظهرت مخاطر الّتوظيف العشوائي واملشا�ل املهنية، �ل

ّ
الّنقا�ي: ف�ل

ة القول كذلك أّن الهّزات االجتماعية عموما، والف��ات االنتقالية والتحّوالت  
ّ
اد". ومن الدق

ّ
من "منظمة حش

و�حصل هذا رغم �لفة    إ.ع.ت.ش.والسياسّية غالبا ما ت�ون م�حو�ة بتنامي عدد املنخرط�ن ��  االجتماعّية  

فوز زوجتھ    الّزوج ع�� زوجتھ أن ت�جھ غالبا، خاّصة أّن   االنخراط �� الّنقابة باعتبارها فضاًء ذ�ورّ�ا، �ع��ض

 بمسؤولية نقابية يضاعف مسؤولياتھ هو �� املن�ل.

أو ما �عرف با�حراك امل�ي و�سناد املسؤوليات �� الوظيفة من أك�� املهام صعو�ة،    �عت�� االرتقاء امل�ي 

روط. و��ون األمر �س��ا إذا �انت  
ّ

حون �ستوفون �ل الش
ّ

خاّصة إذا �انت ا�خطط املتاحة محدودة، وامل���

ال أساس  العقلنة ع��  الّسائدة وغياب  �ور�ة 
ّ

الذ قافة 
ّ
الث بحكم  امرأة  ح�ن 

ّ
امل��� ب�ن  يجعل  من  بما  كفاءة 

أغل��ّن أمينات سّر �� اإلدارات، ولهّن وظائف تقنية ب��وقراطية قاتلة �حّس ا�خلق واإلبداع والّتجديد �� 

 املهنة. 

ھ يفرض ع�� املرأة أن تتمّ�� بملكة خاّصة "للتعو�ض" عّما يتصّوره الّرجل من نقص ف��ا،   
ّ
إّن ذلك �ل

�ور. إّن م
ّ

ح�ن الذ
ّ

ن شأن هذا الواقع امل�ي أن يضطر املرأة إ�� أن تحاول تجّنب �ّل ما  مقابل ملّفات امل���

يمكن أن يحدث من مشا�ل �� املن�ل، و�� الوسط امل�ي ع�� الّسواء، بل أك�� من ذلك، أن تضمن "فائض  

املاء   ت�اليف  خالص  وتحّمل  لألبناء،  ا�خصوصّية  الّدروس  �لفة  �سديد  حيث  من  املن�ل،   �� القيمة" 

باس، وغ��ها... وذلك مقابل �شاطها  والكهر�اء
ّ
البيت من املواد االس��الكية والل ، وشراء أغلب مستحّقات 

ل "فائض القيمة" �� العمل دون مقابل ماّدي مباشر ع�� أجر��ا، وتأم�ن  
ّ
الّنقا�ي. أّما �� الوسط امل�ي فـيتمث

األمر، لزم  إن  القانو�ي،  الوقت  زائدة عن  ال  ساعات  ساعات  تأج��  عالية  بنفس  القانو�ي مع كفاءة  وقت 

عو�ض عن كو��ا إمرأة لتحقيق ا�حّد األد�ى من االع��اف من جانب صاحب العمل. و�ل ذلك من أجل " 
ّ
".  الت

وري" �ع�ي حّقها �� االرتقاء والعمل واحتالل مناصب عليا �� اإلدارة واملهنة  
ّ
وهكذا إّن مفهوم "الّسقف البل

ھ كذلك موضوعيا.قانونا، وحق الّرجل أن ي�ون ع�� ر 
ّ
 أس القائمة بمجّرد أن

�ي تم��ن وتفّوقن �� مه��ّن أن ي�حق ��ّن ضرر معنوّي كب��، بما يجعل أغل��ّن  
ّ
ساء الال

ّ
و�حدث لبعض الن

يتجّن�ن االج��اد، ويسع�ن إ�� العمل �� مهام �سيطة، وأقّل مشا�ل و�زعاجا لبقّية العّمال، بما ال ي��ك مجاال  

ة ب
ّ
فة. للّنعوت ا�خل

ّ
 قيم��ا �امرأة عاملة أو موظ

اد"، ف�ي فاعلة من حيث حضورها العددي، وفاعلة   
ّ

لم �عد ممكنا إذن، تجاهل دور املرأة �� "منظمة حش

من   �عيد،  حّد  إ��  محرومة،  تظّل  ولكّ��ا  والّتحشيد،  الّتعبئة   �� ودورها  ا�حضور  هذا  فعالية  حيث  من 

ون لها ف��ا سلطة �سي�� وتدب�� رغم ثقلها ودورها �� التفاوض. ولعّل  املشاركة �� القرار، وال ت��ك لها فرص ت� 

الّنقابيات  ساء 
ّ
الن اد" لصا�ح املرأة �عكس واقع 

ّ
�� "منظمة حش �� مناسبات عديدة  ُرِفَعت  ال�ي  عارات 

ّ
  الش

الّرجل، وتوف��    املر�ر، وهو ما يدعو بإ�حاح إ�� مراجعة دور املرأة �� الّنقابات املهنية، وحّقها �� املساواة مع

د مسؤوليات نقابية. ومن تلك الشعارات ال�ي ُرفعت �� مناسبات عديدة  
ّ
نفس الفرص وا�حظوظ نفسها لتقل
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"شر��ات �� الّنضال، شر��ات �� القرار"، "مساواة مساواة �� الّنضال والقرارات"، "ح�ى ال نن��ى �ساء   

حاد"، "املرأة الّنقابية كفاءة قيادية". 
ّ
 االت

حاد ع�� وثيقة املساواة ب�ن املرأة  2014فرغم ما ورد �� دستور   
ّ
�� العمل   والّرجل، ورغم مصادقة االت

فاقات الّدولية وغ��ها ما يزال شاسعا، وهو ما    البون ب�ن الواقع  فإّن   الّنقا�ي،
ّ
و��ن الّنصوص القانونية واالت

ة ا�جتمع الّتو���ي وثقافتھ، و�� فعل الّتقاليد  يدفعنا إ�� مراجعة املعّوقات ال�ي تضرب بجذورها �� عمق بني

أّن   إال  اإلتحاد  قواعد   �� املرأة  حضور  أهّمية  فرغم  قوان�ن..  من  عليھ  يصادق  وما  سطحھ،   �� ال  فيھ، 

ى من تقاليد ا�جتمع بصف��ا  
ّ

ل يتغذ
ّ
مة ت�اد ت�ون حكرا ع�� الّرجال نتيجة تمث

ّ
املسؤوليات العليا �� املنظ

�بة ا�خصبة.  
ّ
ل مفاده أّن الّرجل أك�� تفّرغا للعمل الّنقا�ي وأّن طبيعة املهام �� الوسط الّنقا�ي  ال�

ّ
وهو تمث

ره لدى املرأة. 
ّ
 تقت��ي ثقافة ذ�ور�ة ونفسا نضالّيا معّينا يصعب توف

 خاتمة: 

يمكن القول، استنادا ع�� ما تقّدم �� الّتجارب الواردة �� الورقة، أّن مسارات تحقيق مستوى عال من   

ب نوعا من الّتعاطي املرن للمجتمع ع�� محاولة  
ّ
ا�حّر�ات الفردية واملساواة للمرأة �� عالقة بالّرجل، يتطل

قافات ع�� املدى الطو�ل، وفتح قنوات ا�حراك االجتما�� وامل�ي أمام ا�جميع ع�� قدم املساواة.  
ّ
�غي�� الث

وغ�� مكتملة مادامت األسرة ال تزال تقليدية    ستظّل مبتورة  2011فالتحّوالت االجتماعية ال�ي �سارعت �عد  

ية ا�حافظة، و�عت�� املرأة مجّرد قّوة إنتاج ماّدي تحافظ ع�� الّتقسيم الّتقليدي  
ّ
�� �عض ا�جتمعات ا�حل

للعمل (الّرجل �عمل خارج البيت والّزوجة �عمل �� البيت). ورغم أّن هذا يتضّمن شكال تضامنّيا يحافظ  

الّتق البنية  الفردية  ع��  وا�حّر�ات  للمساواة  مخصوصا  تصّورا  و�قّدم  استمرار���ا،  و�كفل  لألسرة،  ليدية 

ر�ق بالفعل  
ّ
وري" وفتح الط

ّ
ھ يظّل �� حاجة إ�� رفع "الّسقف البل

ّ
ين�جم مع املرجعية الّتقليدية باألساس، فإن

ي ا�جدل العقيم حول منحها حّر���ا من عدمھ، واعتماد ما ن
ّ
صا  أمام املرأة، وتخط

ّ
هطاوي م�خ

ّ
ادى بھ الط

 "نأخذ ما �� رؤوسهم وندع ما �� نفوسهم".  طرق استلهام الثقافة الغر�ّية وفلسفتھ:
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  البیوثیقا وعلم البیولوجیا

 

 

   الملّخص 

وتكت��ي هذه الدراسة قيم��ا   البيوثيقي،والتطور   البيولو�� العلم بدراسة مخاطراملقالة  ��تّم �� هذه  

امل��تبة اإلش�اليات  مالمح  استجالء   �� اإليثيقا  أهّمية  إ��  تنّ��نا  �و��ا  من  التطبيقات   العلمّية  عن 

��ّدد مص�� اإل�سان ومحيطھ. ذلك التكنولوجية.  للعلم إن ا�خطر ا�حقيقّي الذي بات   ا�حيوّ�ة املفرطة 

 و�عكس �� ذات ا�ح�ن التطور البيوثيقي.  ل املطروحة �� عصرنا الراهن،والفراغ اإليثيقي �� من املشا� 

 العلم وا�جال البيولو�� بالوقوف �� مناسبة أو�� عند �عر�ف ألزمنا هذا االلتقاء ب�ن ا�جال اإليثيقي

�� مناسبة ثانية، وذلك ملا تكتسيھ هذه املفاهيم   واإليثقا �عر�ف الفراغ اإليثيقي وعند ومخاطره، البيولو��

ا�جال  ب�ن  ا�عقدت  ال�ي  الّتقاطع  �� عالقة  بالبحث  االلتقاء  ألزمنا ذاك  الّدراسة، كما  �� هذه  أهّمّية  من 

و�� عالقة �ستحّق النظر واملعا�جة بامتياز �� عصرنا الراهن، �سبب ما أحدثتھ   اإليثقي وا�جال البيولو��

 � تصوراتنا للعالم.انقالب � من

 .األخالق-العلم -الفراغ اإليثيقي -البيوثيقا -اإليثيقا -التطبيقات البيولوجية ال�لمات املفاتيح:

 

Abstract 

 We are interested in this article in studying the critical issue of ethics and its relationship 

with the consequences of the application of modern technologies upon the fate and dignity of 

human beings. We believe that the state of affair at hand necessitates the development of new 

ethical code, which traditional codes fail to deal with, to accommodate all issues sparked by 

headways of biology. Weenvision the convergence between the technical and biological sphere 

by studying firstly the definition of biology and its risks, and then the definition of ethics 

secondly. The importance of the concepts of this study lies in its danger to change the fate of 

the human race. 

Words keys: Biological danger- bioethics, human dignity- technologies- ethics. 
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 مقدمة: 

ساؤل 
ّ
  :إن ا�خطر ا�حقيقّي الذي بات ��ّدد مص�� اإل�سان وكرامتھ، �ستوجب وقفة تأمل ونظر قصد الت

الفيلسوف غاستون   أ��ا مثلت كما قال  أم  للعلم قد حّققت سعادة اإل�سان  املتسارعة   
ّ
النسقية أّن  هل 

��افت إ�� درجة يصبح ف��ا إحدى املواد  وهل يمكن لل�ائن ال�ّ� أن ي  1باشالر الصفة األك�� درامّية �� عصرنا؟

 ال�ي يوظفها كمادة خاضعة للّتحو�ر والّتحو�ل ا�جي�ي؟ 

وتكت��ي هذه الدراسة أهمي��ا من حيث   البيولو�� باإليثيقا، عالقة العلم  إذن بدراسة��تّم �� هذه املقالة  

وا�جال تواصل �� نقطة البيولو��  ا�جال  ا� ب�ن  �� ذات  الذي  اإليثيقّي، و�عكس  البيوثيقي  التطور  ح�ن 

ق با�جال  
ّ
شهده عصرنا الراهن والذي تدّعم حضوره بما يفرضھ من �ساؤالت و�حراجات، خاّصة فيما يتعل

نتھ من أن   انقالبا �� تصوراتنا للعالم. أحدث العل�ي. هذا الذي 
ّ

إن ا�حيوّ�ة املفرطة ال�ي اختص ��ا العلم مك

ال�ون واإل�سان، وهو ما جعلھ �ع�� عن إش�اليات ال فلسفية فقط، �غّ�� باستمرار حدود العالم ومالمح  

ما إيثيقية وأخالقّية أيضا.
ّ
 و�ن

  �عر�ف مخاطر   أو�� عندوا�جال البيولو�� بالوقوف �� مناسبة   ُيلزمنا هذا التقاطع ب�ن ا�جال اإليثيقي

وذلك ملا تكتسيھ هذه املفاهيم    �عر�ف الفراغ االيثيقي، مناسبة ثانية بالوقوف عند  �و�  ،البيولو�� العلم

وا�جال   اإليثقي  ا�جال  ب�ن  ا�عقدت  ال�ي  العالقة   �� بالبحث  يلزمنا  كما  الّدراسة،  هذه   �� أهّمّية  من 

 البيولو��. و�� عالقة �ستحّق النظر واملعا�جة بامتياز.  

 مخاطر العلم البیولوجي  

جديدة   حّية  �ائنات  خلق  ع��ا  ينجّر  أن  يمكن  ال�ي  البيوتكنولوجيا  مخاطر  ع��  اليوم  راهننا  ينفتح 

نصف حّية". هذا الواقع ا�جديد ينّ��نا ع�� معطى جديد وخط��، فقد أعلنت هذه العلوم عن    - أو"أشياء

ق منھ
ّ
حظة الصفر، �حظة أحدق ف��ا ا�خطر باإل�سان من �ل جانب، سواء ما �عل

ّ
بحياتھ ا�خاصة أو    ال�

ِتحت �ّل إم�انيات  
ُ
العامة، أع�ي �حظة تدخل اإل�سان املباشر �� ميدان التحكم �� املوروث ا�جي�ي، حيث ف

 ع�� مصراع��ا.  و�نوعھ و��و�تھالتالعب بمص�� اإل�سان 

  فكيف يمكن رؤ�ة هذه ا�خاطر التكنولوجية والعلمية؟ وما �� أسبا��ا؟ وكيف يمكن تجاوزها؟ 

أثار ها�س جوناس هذه املسألة مؤكدا ع�� "فكرة ا�خطر". هذه الفكرة ال�ي يجب أن تحّدد اليوم   لقد

وتقــدم   العلوم  تطّور  أّن  إذ  ا�خطر"،  "الوضع  هذا  تجاوز  �حاولة  أفعالنا  مجال  توّجھ  وأن  تفك��نا  مسار 

ر هوتوا بقولھ: "ما فتئت التقنية  التكنولوجيا واستقالل الّتقنية بات أمرا وا�حا وجلّيا، وهو ما بّينھ جيلبا

 .2تتطور وتتعّدد دون برمجة مسبقة ح�ى أنھ ال أحد اليوم �ستطيع تحديد أ�عادها غدا"

 
1-Bachelard Gaston  ,L’homme devant la science, rencontre international, la bacon neiere neuchater, 1952, p: 
63 . 
2 -Hottois Gilbert, Evoluer la technique, Paris, vrain, 1990, p: 50.  
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ما تقوم  
ّ
إن تطور العلوم والتقنية واختالف مجاالت التكنولوجيا و�شعب طرقها جميعا وتراكم معارفها إن

والتقنية كما    ”لم" و"مبدأ االستقاللية" و"مبدأ التجردع�� مبادئ أساسّية �سم��ا جيلبار هتوا "بمبدأ التأق

�عرفها بي�� �امب بأّ��ا "القدرة ع�� االحت�اك اليومي باألشياء، واستعمالها والعيش معها". أما من جهة عالقة  

التقنية   ب�ن  تقاطع  عالقة  ما 
ّ
و�ن فقط،  تقنية  �عت��ها  "ال  نا: 

ّ
بأن �امب  بي��  د 

ّ
فيؤك بالعلم،  التكنولوجيا 

 و�مكن أن نوجز تلك املبادئ الثالثة ع�� الّنحو اآل�ي:  ،;3العلمو 

مبدأ التأقلم الذي يصفھ بي�� �امب بقولھ: "الّتقنية ليست فقط وسيلة لتحقيق الفعل. التقنية ��  -

 . 4ذ�اء الطر�قة ال�ي يحقق اإل�سان ��ا قدره ع�� العيش مع األشياء"

إّن �ل تقنية تتأقلم مع التقنية املوجودة سابقا موّسعة من    5ا"مبدأ االستقاللية وقد عّرفھ جلبار هوتو  -

وفق عبارتھ، ف�ي   6مجال إم�انيات تطبيقا��ا"، مؤكدا أ��ا تتطور بطر�قة مهولة، ف�أ��ا "كرة الث�ج "

من ناحية سريعة التأقلم مع األفراد وا�جماعات، ومن ناحية أخرى سريعة التأقلم مع ذا��ا. األمر الذي  

 يجعلها تتطور و�أّ��ا كيان مستقل بذاتھ.  

ثم مبدأ التجّرد حيث أن تقدم التقنية والعلم بصفة عامة هو تقدم �� ِحّل من أي تقييم أخال��، ووفق  -

تتطّور بمعزل    وا ال يمكن أن نصف التقنية با�حسنة وال بالسيئة، فالوسائل التقنية مجردةجيلبار هوت

لعل هذه املبادئ الثالثة �� ال�ي جعلت من ا�جال العل�ي بوجھ عام   عن األخالق وعن القيم اإل�سانية.

� اكتشاف آخر،  الفيصل �� مس��ة التار�خ الشاسعة، إذ هو ينتقل من إبداع إ�� إبداع، ومن اكتشاف إ�

را لإل�سان الرفاه والّنجاعة وا�حماية ع��  
ّ
ويساهم باستمرار �� حّل املعضالت اإل�سانية �املرض موف

دا ع�� مفهوم "العظمة". هذا املفهوم الذي عّ�� عنھ دي�ارت بأن ي�ون   نحو ما ذهب إ�� ذلك بي�ون 
ّ

مؤك

�ون. ��ا يؤّصل اإل�سان عظمتھ، و��ون ذلك  اإل�سان سيدا للطبيعة ومال�ا لها، إذ املعرفة قوة وفق بي 

الفرد مستوى  ع��    :��  سيطرتھ  إلح�ام  واإل�سان  السياسة،  موضوع  واملواطن:  األخالق،  موضوع 

 .الطبيعة محققا الرفاهية لذاتھ

اق��ن العلم اليوم بالتقنية والتكنولوجيا اق��انا جعل رجال العلم يرفعون شعارا مفاده أّن "�ل ما هو  

�س  والتكنولوجية  ممكن  العلمّية  االكتشافات  أن  ح�ى  فعلھ"،  يجب  فعلھ  �ستطيع  ما  و�ّل  فعلھ،  تطيع 

�� غضون �حظات، كما  العالم  تدم��  أتاحت صنع أس�حة قادرة ع��  ت�ج�ن   والبيولوجية  أّ��ا قادرة ع�� 

الت�ّ�ع   اليوم نتحّدث عن األجّنة ا�جمدة وعن  باألمشاج وعن  ا�حيوان، و�رمجة اإل�سان. وهكذا أصبحنا 

والبيولوجية النووّ�ة  األس�حة  وعن  بي��ا   .االستنساخ،  ومن  ا�خاطر،  بمختلف  مهّددا  اإل�سان  بات  لقد 

وتقاليده   اليومية  حياتھ  أساليب  �ّل  قلبت  مسار   �� اإل�سان  أقحمت  ال�ي  البيولوجّية  ورة 
ّ
الث مخاطر 

الثورة سي طرة اإل�سان ع�� نفسھ وع�� الطبيعة،  االجتماعية ومفاهيمھ األك�� رسوخا. فقد أتاحت هذه 

 
3 -Kemp Peter, L’irremplaçable. Une éthique de la technologie, Paris, Cerf, 1959, p: 66.  
4 -Ibid. p: 67.  
5 -Ibid. P: 69  
6 -Hottois Gilbert, Evoluer la technique, op. cit, p: 15.  
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سيطرة و��:    و��  برنار،  جون  ذلك  إ��  أشار  كما  أوجھ  ثالثة  ع��  يتّمان  م 
ّ

التناسل"    ��  التحكم"وتحك

 .7العص�ي" ا�جهاز  مجاالت �� الورا�ي" و"التحكم ا�جال �� و"التحكم

�عر�ف التحكم ��   وعند   ،التناسل أوالالتحكم ��    ا�جال البيولو�� بالوقوف عند �عر�ف  يلزمنا درس

م  د وعن  ،اثالث ا�جال الورا�ي ثانيا، وعند "التحكم �� مجاالت ا�جهاز العص�ي
ّ

را�عا،   �� ا�خاليا ا�جنسية  الّتحك

  .وذلك ملا تكتسيھ هذه املفاهيم من أهّمّية �� هذه الّدراسة

 .التّ��ّ� �ي التّناسل 1.

ن قفزة  ا�جال  هذا   �� اإل�سان  نتھحّقق 
ّ

مك حّل  وعية،  بل  من  مستعصية  قديما  �انت  معضالت 

ن من والدة آالف   ومستحيلة. وقد
ّ

عرف اإلنجاب التكنولو�� تقّدما هائال منذ ما يقارب العشر�ن سنة، إذ مك

بلدان   من  كث��   �� املتفشية  العقم  معضلة  �حل  التطّور  هذا  جاء  وقد  جيدة،  ب�حة  املتمّتع�ن  األطفال 

باملائة من األزواج الذين هم �� سّن ا�خصو�ة    10و�ش�� تقديرات املنظمة العاملية لل�حة أّن حوا��  العالم،  

  25�سبة إ�� األنبوب) الذي تمت فيھ عملّية التلقيح ��  (  أنابيب. وقد تّمت والدة أول طفل  8 �عانون العق

ت  1978جو�لية   ثم  براون"،  "لويس  املولود  و�د��  الك��ى،  بر�طانيا  االنتشار��   �� العملّية  هذه    ;واصلت 

 .19829 فيفــر  25أول طفلة أنبوب �� فر�سا ولدت ��  ’أمندين‘

إن اإلخصاب االصطناعـي والتلقيح �� األنبوب ليستا إال وسائل تقنيـة غاي��ا تجاوز حاالت وقف الطّب  

األبوة واألمومة. و�ناًء ع��  وأقحمت صيغا جديدة ملفهوم    ،عاجزا حيالهـا. غ�� أّن �عض التجاوزات قد أفضت

ال�خصية" الهوّ�ة  حقيقة، هو  تضرر  الذي  "إن  قائال:  الهوّ�ة  ر��ور مثال مسألة  بول  يث��  فما��   .10ذلك 

   وما مخاطرها؟ التكنولوجيات اإلنجابية؟

 أّوال تحديدا اصطالحّيا، بھ نتبّ�ن أّن لفظة "اإلنجاب" تقاب
ّ
لها  إّن عرض تكنولوجيات اإلنجاب يتطلب منا

" لفظة  لفظ Procréationُبالفر�سية  إ��  "اال�سال"  Engendrer"، إضافة  أو  التوليد  أو  د" 
ّ
"التول بمع�ى   ،"

ورجل    امرأة�� الروس الصغ��، فإّن اإلنجاب �ع�ي "وهب ا�حياة" من طرف  "  Générationمماهية للفظة "

د والتوا11عند عملية اإلخصاب
ّ
التول ا �ان اإلنجاب طبيعيا هو 

ّ
العقم هو "حالة ال  . ومل لد والتناسل، فإّن 

القدرة ع��   ا�جن��ّي، أي عدم  الصا�حة لإلخصاب  ال��بة  تلك  يوفر  أن  ف��ا اإل�سان ف��يولوجيـا  �ستطيع 

وقد عمد الطّب إ�� محاولة توف�� هذه ال��بة ا�خصبة اعتمادا ع��    .12�عبارة أي�� جورج قن��  .إنجاب األطفال

 
7- Bernard Jean, L’homme changé par l’homme, Paris, Chastel, 1976, p: 55. 

 .59، تونس ص 21، سنة 4حمزة بشير ، " اإلسالم و المستحدثات الطبية في علم اإلحياء ، الهداية عدد  8 - 
9 -Boudouin J.L: Produire l’homme de quel droit? Etude juridique et éthique des procréations artificielles Paris, 
Puf, Pa ris, 1987, p: 36. 
10- Ricœur Paul, Le temps de responsabilité, Paris, Fayard, 1991, p: 55.  
11- Larousse, Paris, boudasse, 1998, p: 826. 

يلي    - 12
ٔ
نبوب " إنجاز بشري في إطار مشاركة هللا في الخلق، المسّرة كانون    جورج،قنبر، ا

ٔ
السنة السابعة والستون    1981" طفل اال

 .672و 681العددان 
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: أولهما اإلخصاب االصطنا��  13�� طر�قت�ن اثن�نأساليب علمية وتكنولوجية يحّددها جون فرا�سوا ماتيي  

Insémination Artificielle.  ،  األجّنةوثان��ما التلقيح �� األنبوب ونقل  .fère Fécondation in vitro et trans

des embryons.  

��؟ فما هو اإلخصاب االصطنا��؟ وما هو اإللقاح �� األنبوب؟ وما املقصود 
ّ
 باألّم الظ

 .ا��خصـاب ا��صطنـا�ي   .أ  

�سيطة تقنيـة  امرأة،  هو  إخصاب   �� وتتمثل  ما،  حّد  داخلّيا  إ��  تلقيحا  من    .ويسّ�ى  الّنوع  هذا  و�تّم 

�ان الزوج هو الذي �عا�ي مثال من نقص �� �سبة    ل�حاالت: فإذااإلخصاب عادة �� حالة عقم الرجل تبعا  

سّ�ى 
ُ
� العملّيـة  بھ، وهذه  بإلقاح زوجتھ  ان��اًء  يتّم تجميعها وحفظها ع�� ف��ات،  ھ 

ّ
فإن املنوّ�ـة،  ا�حيوانات 

ّ�ى  اإلنجاب فإّن هذه العملّيـة "�س   أما �� حالة �جز الزوج تماما عن  .14"اإلخصاب االصطنا�� وفق الزوج

 يتّم وفقها عالج العقم، كما    .اإلخصاب االصطنا�� وفق "املت�ّ�ع"
ً
 طّبية

ً
وال �عت�� اإلخصاب وفق مت�ّ�ع طر�قة

رف الذي يت�ّ�ع  15أشار إ�� ذلك جون لويس بودان
ّ
، وذلك ألّ��ا تدمج طرفا ثالثا �� عملية اإلنجاب، هذا الط

اآلخر�ن لصا�ح  اإل   .بنطفتـھ  عملية  أّن   �� مراء  واملشا�ل  وال  االحراجات  من  جملة  تث��  مت�ّ�ع  وفق  خصاب 

عز�اء أو أرملة؟ وم��ا كذلك:   االيثيقية واالجتماعية، وم��ا: هل يمكن أن يرفض أو يقبل هذا املت�ّ�ع أن يلقح

 �عد موتھ؟  نطفتـھ هل يقبل أو يرفض استغالل 

  الدكتور جون هانت، و�رجع تار�خها إ�� القرن لقد تمت أّول عملّية إخصاب وفق الزوج �� العالم ع�� يد   

التاسع عشر. ول�ن الثامن عشر القرن   �� �� الواليات املتحدة  أما عملّية اإلخصاب وفق مت�ّ�ع فقد تمت   .

مثلت تقنّيـة اإلخصاب االصطنا�� طر�قة ناجعة لتجاوز عقم الرجل، حيث ال تطرح مسألة إخصاب املرأة  

إيث إحراج  أّي  زوجها  مسألـة  بنطفـة  أهّمها  اإلحراجات  من  جملة  تث��  مت�ّ�ع  وفق  املرأة  إخصاب  فإّن  يقـي، 

سب
ّ
 ).ال�جوز و  األرملة و  العز�اء مثل: تلقيح املرأة (  االصطنا��، فضال تجاوزات الّتلقيح الن

 ا��جنة.   ونقلالتّلقيح �ي ا��نبوب    .ب 

فة الرجل لبو�ضة املرأة �� مناخ اصطنا��  يقع الّتلقيح �� األنبوب خارج رحم املرأة، إذ تتّم عملّية حقن نط

با�حقن ا�خار��ّ  العملّية، و�سّ�ى  أنبوب خاّص ��ذه  أو  تّم   وقد  .16�عّده األطباء و�قع إحداثھ داخل وعاء 

سائال    1961فقد استعمل سنة    Greenblattأما    Steptoeو  Edwards  من  تحس�ن هذه التقنية ع�� يد �ل

املرأة  رةإلثا   Citrate declomifèneُيد�� مبيض  تنبيھ  ع��  للّتحر�ض  أو  استعمل  ،املبيض،  ح�ن   ��al 

 
 13- Mattei Jean François,La vie en question. Pour une éthique biomédicale la documentation française. Rapport 
officiel au 1er ministère, p84.  
14- Engler Y vont, Insémination artificielle intra conjugal (IAC). Développement de la définition et histoire, la 
nouvelle encyclopédie de bioéthique, ed. De Boeuk université bruxcelle 2001, p: 537.- 538.  
15- Boudouin J.L, Produire l’homme de quel droit   ?  Etude juridique et éthique des procréations artificielles  .
Op. cit.p. 24. 
16 -Fermand leroy, « fécondation in vitro et transfert d’embryon », Nouvelle encyclopédie de bioéthique, p: 455. 
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يد��  1962سنة    Drookو هرمونيا    Gonadotrophine chorionique Stimulante .Folléculoعالجا 

البو�ضات التقاط  لغاية  وذلك  املبيض،  تنبيھ  ع��  ان��اء  للّتحر�ض  إجراءات  عدة  �عد  إال  ذلك  يتّم  وال   .

جراحّية �� مستوى الرحم، وعندما يتّم التقاط البو�ضات توضع �� أنبوب خاص، و�عد مرور خمس  �عملية  

األجّنة املنقولة يقع الت�ّ�ع ��ا لصا�ح �ساء عاجزات عن إنتاج البو�ضات.    ثم إن ساعات أو أقل يتم التلقيح.

 إما أجنة مجّمدة ومحفوظة ملدة من الزمن، و�ما أجّنة حديثة العهد. و��

إل��ا   أشار  وقد  ونقاش،  جدل  موضوع  اليوم  مثلت  مهّمة  مسألة  إ��  املستوى  هذا   �� اإلشارة  وتجدر 

ل �� اال�ع�اسات السلبّية لإلنجاب بمساعدة طبّية ع�� �حة األّم وع�� �ّحة  
ّ
الباحث �ش�� حمزة، وتتمث

دى القص��، فإن الّتحر�ض  الطفل ع�� الّسواء، أّما فيما يخّص املضاعفات ال�ي ت�حق ب�حة األّم ع�� امل

، وأما فيما يخص املضاعفات ال�ي  وللثدي�ن�� مضاعفات سرطانّية للمبيض    ع�� تنبيھ املبيض قد يتسبب

تتعّرض لها �ّحة الطفل فإّن اإلخصاب االصطنا�� قد يخلف والدات متعّددة، وهو ما من شأنھ اإلضرار  

فل. 
ّ
 ب�حة الط

نا ال �ستطيع  
ّ
“، اعتبار هذه الطرق وسائل طبّية بحتة أل��ا تث�� مشكال اجتماعيا    وتجدر اإلشارة إ�� أن

الّت�ّ�ع بنطفة رجل أجن�ي، أو ببو�ضة    عند اعتمادها ع�� مت��ع أجن�ّي خفّي االسم، سواء �ان ذلك   ةخاص

كن  �� حالة عقم الزوج�ن، أو بو�ضة ونطفة زوج�ن أجنبي�ن �� حالة عقم الزوجيـن معا. كما يم  امرأة أجنبّية

جوء إ�� امرأة  
ّ

 اللقيحـة �� رحمها �� حالة مرض الزوجـة.  لتحمل) الظئــــر ماأل (متطوعـة ال�

 ا��م الظئـر    .ت 

الظ�� األّم  أو ملرض ��جز معھ عن   تقنية  لعقم هذه األخ��ة  إما  امرأة لصا�ح أخرى  �� خدمة تقّدمها 

اضطراب البو�ضات، أو اعوجاج الرحم، أو ا�سداد أنبوب الفالوب...). �� ا�حالة    مثل(   الدور القيام ��ذا  

ب االصطنا��  و�تم ذلك ع�� اإلخصا  األو�� يمكن للمرأة املعّوضة أن توفر إ�� جانب ا�حمل والوضع بو�ض��ا،

ر بو�ض��ا لصا�ح األم الظ�� ال�ي يتم    .أين تلقح املرأة تلقيحا داخلّيا
ّ
أما �� ا�حالة الثانّية، فإن الّزوجة توف

بـ  و�سّ�ى هذه العملّية با�حمل لفائدة الغ�� أو   �� األنبوب)، فتتكفل بحملها(  زرع البو�ضة امللّقحة خارجيا

 !الّرحم كراء “

 ��اء ا��ّحم   .ث   

أن تتجاوز هذه التكنولوجّية �عدها العال�� لتتحّول إ�� أ�عاد ثانوّ�ة ال تتصل با�جال الط�ي بأّي    يمكن

فتح هذا ا�جال إم�انيات مختلفة    وقدش�ل من اإلش�ال مثل إم�انية إنجاب ال�جوز أو املتجا�سة جنسيا.  

ل، وهو ما ذهب إليھ جون ال�ساك  ومتعددة، م��ا مثال إم�انية ا�حمل واإلنجاب دون ال�جوء إ�� نطفة الرج

ھ منذ  
ّ
وهو    Pierre soupartفاحش�ْي ال��اء من بيولو�ّ� يد��  طلب "زوج" يت�ون من امرأت�ن  1977مبينا أن

��ما من إنجاب طفل دون ال�جوء إ�� الرجل
ّ

إجراء كراء الّرحم مجاال    لقد فتح .17من أصل ب�جي�ي أن يمك

 
17- Lansac jans, Problème éthique, l’insémination artificielle, Paris, Masson, 1991, p: 428. 



 نوال كحواش   د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  البيولوجياالبيوثيقا وعلم  

 

(87) 

من أو مقابال مالّيا ل�حمل. إن وضعية للتالعب بالكرامة اإل�سانية. هذا ال
ّ
  تالعب الذي ظهر �حظة تحديد الث

كهذه و�ّل ما يمكن أن �سفر عنھ من تالعب بالبو�ضـة اإل�سانيـة مدعاة لعدة استفهامـات فلسفية و�يثيقيـة  

ـدة طبيـة  لعّل اإلحراجـات واملشكالت اإليثيقيـة ال�ي �ع��ضنا �� مستوى تقنيات اإلنجاب بمساعو  واجتماعية. 

 تزداد �شّعبا وخطورة بتوفر التقنيات املواز�ة لها. فما �� التقنيـات املواز�ة؟ 

 .�ي ا���ال الورا�يّ  الت���   - 2

ره من  
ّ
�عتمد مختلف تقنيات اإلنجاب بمساعدة طبية ع�� جملة من الّتقنيات �عت�� مواز�ة لها، ملا توف

�خيص املر��ي قبل    وا�حفظ والتقنيات التا�عة لعلم الوراثة إم�انيات كب��ة للنجاح كتقنيات التجميد  
ّ
�الت

 الوالدة واملعا�جة ا�جينّية...

 تقنيات ا��فظ والتجميد   -أ 

تطورت إم�انيات معا�جة عقم الرحل منذ السبعينات نتيجة االهتمام املكثف ��ذا امليدان، وتدّعم هذا  

والتجميد، إذ �عود أّول عمليات ا�حمل وفق هذا    األمر باكتشاف تقنيات متطورة تمثلت �� تقنيات ا�حفظ

عند استغالل    1963تطّورا حوا�� سنة    �� الواليات املتحدة، وازداد هذا األمر  1954اإلجراء إ�� حوا�� سنة  

  .درجة  196سائل يد�� سائل األزون الذي يحول فعال م�ي الرجل مدة طو�لة من مستوى حراري يصل إ��  

إ�شاء أول بنوك حفظ امل�ي �� �ل من الواليات املتحدة واليابان، أما   �انت سببا �� ة هذه اإلم�انيات املتطور 

 .1973حوا�� سنة  فر�سا فقد �انت متأخرة قليال، حيث أ�شأت أول البنوك

وسيلة إضافية ملواجهة عقم الرجل، وتحققت أول إم�انيات حفظ بو�ضة املرأة   ا�حفظ لقد مثلت بنوك

ما أرادت اإلنجاب، و�التا�� حماي��ا    ، ف�ان أن تّم 1984سنة  
ّ
إعفاء املرأة من إم�انية التقاط البو�ضات �ل

 . 18من أجراء عمليات جراحية متتالية وقد بدا حفظ بو�ضة املرأة ناجعا ع�� األجنة أيضا

  600إ��  19و�حسن بنا أن �ش�� �� هذا ا�جال إ�� أّن عملية الّتجميد يمكن أن تصل، كما قال بي�� �امب

سنة، مّما يفتح ا�جال واسعا إلم�انية تجاوز حدود الزمان وامل�ان، فإذا ظهور أول طفل مجمد قد �ان ��  

�� بلدة ميلون يد�� " أول طفل جاء من ال��د"، أو أول "طفل أزوت" �سبة ملادة األزوت ال�ي   1984مارس  28

م�انيات التحو�ر والتغي�� والتبديل  فإن إ وقع حفظھ ف��ا، و�ذا �انت مّدة تجميده قد دامت ستة أشهر،

�� هذا ا�جال. و�ؤكد جون  التحو�ر،   تصبح واردة  ف�ي ليست  برنار "وجوب تحديد املع�ى الدقيق للفظة 

ل اإل�سا�ي �� نظام تطّور الظواهر  
ّ

تجر�ة تقام داخل ا�خابر، وال تحو�را عشوائّيا، و�نما �� تحديدا التدخ

ر تقنيات التجميد وا�حفظ، حيث ال �علم العلماء  ، مبّينا أّن إم�ان 20الطبيعية"
ّ
يات التحو�ل تتصاعد بتوف

تأث��ات هذه الوضعية التقنية ع�� تركيبة الطفل النفسية وا�جسدية و�� �� الوقت نفسھ تفتح    وال األطّباء

 عنھ؟   �� الّسلبيات املنجرة وماآفاقا واسعة إلحراجات إيثيقية واجتماعية خط��ة. فما هو علم الوراثة 

 
18- Fernand Leroy, Banque d’embryen, Nouvelle Encyclodie Bioethique, op, cit, p: 85. 
19 -Kemp Peter, L’irremplaçable, Une éthique de la technologie Paris, Cerf, 1959, p: 146. 
20 -Bernard Jean, l’homme changé par l’homme, Paris, Chasetel, 1976, p: 84.  



 2021  يناير) كانون الثاني /(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الثانيةالسنة     -  العدد السادس  – مجلة نقد وتنوير  

 

(88) 

 ب. الوراثيـات 

هو "علم يبحث �� ا�حدود الوراثية لل�ائنات ا�حية، و�� تبّدل   »Génétique« علم الوراثة أو الوراثيات  

، أو هو "جزء من  21أش�الها باعتبارها أنواعا، أو هو دراسة الوراثة دراسة تجر�بية لت�ج�ن �عض األصناف"

مستو�اتھ أين يمكن "إنتاج" �خص، أو خلية، وهو ��تم بصفة  علم بيولو�� يتناول التناسل �� مختلف  

  ..خاّصة باألسس ال�ي تخّص ا�حياة وشروط انتقالها من جيل إ�� جيل آخر

يوّجھ علم الوراثة اهتمامھ با�خصوص إ�� أهم جانب �� حياة اإل�سان وأخّصها، أال وهو جانب ا�جينات   

و�� علم األجنة،    ظهور عّدة علوم ترتكز باألساس ع�� الوراثيات،الوراثية والتناسلية، األمر الذي أّدى إ��  

�خيص املر��ّي قبل الوالدة.
ّ
 والت

 .التشخيص ا��ر�� قبل الو��دة. ت 

�خيص املر��ّي قبل الوالدة إجراء �عتمد ع�� جملة من التقنيات ال�ي �سمح بإقامة ��خيص دقيق  
ّ
الت

األجنة لدى  ا�خطورة  شديد  جي�ي  ظهر  ،22ملرض  الّسبعينات  وقد  و�داية  الستينات  ��اية  تطور    .��  ّھ 
ّ
إن

 الوضوح ل�جن�ن �� أ�عاده الثالثة، وهو لم  
َ
تكنولو�� الفت، إذ تّم صنع آالت خاّصة تقّدم صورة شديدة

ھ يتّم ع��ها القضاء ع�� عدة أمراض وراثية خط��ة يمكن أن   12يتجاوز  
ّ
أسبوعا ومن فوائد هذه الّتقنية أن

حيث تّم التعرف اليوم   ا �عد الوالدة، مثل مرض السكري وداء السرطان وداء سرطان الثدي،تظهر �� ف��ة م

 ع�� ثما�ي خاليا �سّبب هذا املرض.  

إ��    يتنبأ الطبيب بمرض مستقب��، فيعمد األطباء  إذ  التنبئي،  بالطب  إّن هذا اإلجراء يمكن أن �س�ى 

. ل�ن حّقق  23ن إجهاض املرأة خمس دقائق قبل الوالدةتفاديھ بإجراء عملية اإلجهاض. و�� فر�سا مثال يمك

ل �� الوقت ذاتھ من�لقا إيثيقيا حقيقيا، إذ أّن  
ّ
ھ قد مث

ّ
باملائة من    80هذا اإلجراء الط�ّي نجاحات كب��ة، فإن

السؤال االيثيقي مطروحا:    و�بقىالنساء الفر�سيات مثال يطال�ن باإلجهاض ألسباب مرضية ال �عّد خط��ة.  

ل ذلك مساسا من مفهوم اإل�سان؟  ملن �ع
ّ
 ود قرار اإلجهاض؟ هل للطبيب أم للعائلة؟ ثم أال يمث

 

 

 
21- Notion philosophique, Dictionnaire I, PUF, A2 ; 1990, p: 1053. 
22- Huert Doncet, «diagnostique prénatal», Nouvelle Encyclopédie de bioéthique, op. cit, p: 277. 
23- Nisend Israil, «Procréation et nouvelle technologie» colloque international sur Biotique et droit de l’enfant, 
Monaco 28-30 Avril 2000, p: 31. 
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 .التّ��ّ� �ي ��ا��ت ا��هاز العص�يّ   . 3

   .ا��عا��ة ا��ينيّـة   .أ  

�عّد املعا�جة ا�جينّية "تقنيات ماتزال قيد الّتجر�ب، و��دف إ�� �عديل واحدة أو أك�� من ا�جينات، حيث  

إن العالقة الرابطة بي��ا يمكن أن تمثل مرضا خط��ا يفتك باإل�سان، إذ أن التدخل الط�ّي �� مرحلة متقّدمة  

ن يصبح وراثيا، و�نتقل إ�� األجيال الالحقة،  من ت�ّون ا�جن�ن أو �� أّول ف��ات انقسام اللقيحة من شأنھ أ

 .التحكم �� مجاالت ا�جهاز العص�يّ  من شأنھوهو ما  

ل ثورة حقيقية داخل امليدان الط�ي بتأصيلھ إلم�انيات املعا�جة دون دواء، وذلك   
ّ
إن هذا التعديل يمث

ا�خاّص، مّما    ”جينومھ“��  بإدخال معطيات جديدة داخل ا�جينات. ويعت�� هذا أّول تدخل حقيقّي لإل�سان  

يمثل خطرا ع�� النوع اإل�سا�ي. وتتفرع هذه التقنية إ�� نوع�ن: األول يخّص املعا�جة ا�جينّية �خاليا ا�جسم، 

ا�جنسية ل�خاليا  ا�جينّية  املعا�جة  تجزئة    .والثانية  يتّم  أين  ا�خار��،  االصطنا��  التلقيح  ع��  هذه  وتتّم 

خّصص أحدهما لت�خيص وتحديد املرض، أّما الثا�ي فيواصل نموه ليكتمل اللقيحة إ�� جزأين منفصل�ن يُ 

بالنوع اإل�سا�ي �حظة   تمثل إخالال  ل�و��ا  إيثيقية  التقسيم والفصل هذه تطرح قضايا  إّن عملية  جنينا. 

ل �� ا�خاليا ا�جنسية ال�ي يمكن أن تحّور و�غّ�� اإلرث الورا�ي لل�خص،  
ّ

 أن سيطرة اإل�سان عالتدخ
ّ
��  إال

�لّية،   سيطرة  عليھ  بالسيطرة  عليھ  ا�خناق  أحكم  فقد  ذاتھ،  اإل�سان  نحو  موجهة  باتت  قد  الطبيعة، 

و�تجر�ده من استقالليتھ، ومن قدرتھ ع�� التأقلم، وهكذا تّمت سيطرة مختلف التقنيات العلمّية ع�� �ل  

حياة  لوض جزئيات  مباشرة  مواجهة   �� بات  ھ 
ّ
أن ح�ى  والعامة،  ا�خاصة  ومتجددة،  اإل�سان  جديدة  عيات 

د جاك �ستار ذلك بقولھ:  
ّ

أض�� معها السؤال عن األخالق وااليثيقا والفلسفة من أشّد األسئلة ضرورة. و�ؤك

"لقد فرض علينا التقدُم العل�يُّ الراهن تفك��ا أخالقيا، إذ أن األجنة ا�جمدة ومختلف استعماال��ا جعلت  

نظام قيمنا منقلبا، فالعلم الذي طور مجال معارفنا قد قلص ��    من أسلوب تفك��نا واستيعابنا مرتدا، ومن 

 .24ذات الوقت من مجال الطبيعة"

 .�ي ا����يا ا��نسية وتغ�ّ� ا��رث الورا�ي   التّ��ّ�   - 4

لم يقف دور البحوث العلمّية �� حدود املالحظة البسيطة لنمو وتطور اللقيحة اإل�سانية داخل ا�خابر   

�عدا بل  ا�جهر  التقليب  وع��  إ��  الوراثة    و�غي��  والتحو�ره  اعت��ت  ما  فكث��ا  ال��.  لل�ائن  الورا�ي  اإلرث 

ثابتة ال �ع����ا �غي�� وال تبديل. لكن الصبغيات اليوم �� �� الواقع موضوع تحو�رات دائمة.    وثروةمخزونا  

عل ذلك ما ي��ر انتقالنا ا��  . ولوالتقليب والتصغ��والتمطيط    والتحو�رإذ أن الهيئة الوراثية قابلة للقسمة  

االستنساخ، ح�ى نتب�ن شكال آخر من أش�ال مخاطر �غي�� النوع اإل�سا�ي، وهو ما    وهوالعنصر املوا�� أال  

؟ العال��و  االستنساخ التناس��هو   وما ؟االستنساخقد يؤدي إ�� اإلخالل بمع�ى الكرامة اإل�سانية. فما هو  

 مدى تقاطعھ مع مفهوم الكرامة اال�سانّية؟   وماوما�� مخاطر �غي�� ا�جنس اال�سا�ي 

 
24- Testart Jaques, La procréation médicalisée, Paris, Flammarion, 1993, p: 20.  
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   ا��ستنساخ:  . أ

إن االستنساخ هو عبارة عن نزع نواة من أي خلّية لل�ائن ال�� املراد استنساخھ وزرعها داخل بو�ضة  “

تأخذ �� النمو واالنقسام،  من�وعة النواة، ثم تدمج ا�جموعة تحت تأث�� حقل كهر�ائي لتعطي خلية ملقحة 

. و�� هذا املستوى  25يتم استنساخ �ائنات مخ��ّية متماثلة"  و�ذلكفتش�ل جنينا قابال للزرع عند األم الظ��.  

ألم يقع بذلك تجاوز ا�حد ا�حاسم؟ أال يجدر، و�سرعة غلق الباب ع��    استفهامھ:يطرح باتر�ك ف���سب��ن  

 .26هذا الش�ل من التم��ي؟

خ هو ش�ل من أش�ال التدخل املباشر �� اللقيحة والعمل ع�� تحو�رها حيث �عت�� هذا  إن االستنسا

 فهل يمثل االستنساخ البشري �شو��ا لإل�سان؟   التحو�ر إحداث ��خة من اإل�سان

يحسن بنا أن �ش�� �� هذا املستوى من البحث إ�� أّن االستنساخ اإلحيائي يتفرع إ�� أصل�ن األول تناس�� 

نا نقف ع�� مستوى اإلحراجات املتعلقة ��ما    وقد ال��.  والثا�ي ع
ّ
ف عند هذين النوع�ن عل

ّ
  وسوف رأينا التوق

 نبدأ أول. 

 التناس��:   خ ا��ستنسا   . ب 

  1997سنة    ’العن�ة دو��‘فإذا �انت مختلف التجارب ا�جراة ع�� بو�ضة ا�حيوانات قد ان��ت باستنساخ  

فإن إم�انيات جعل " االستنساخ مكمال شرعيا لطرق اإلنجاب بمساعدة طبية" قد    وو�لنتمن طرف �امبل  

نساخ غرفة خلفية لالستنساخ  " اعت��نا أن االست  و�ذا.  27ف���سب��ن   بات أمرا ممكنا، كما أشار ذلك باتر�ك

 البشر"، فهل يمكن أن ي�ون ذلك بمعزل عن نظرة أخالقية واجتماعية؟ 

 .جوهر التنوع ا�جي�ي�مثل  و  صل واألساس الذي تقوم عليھ الهندسة الوراثيةيمثل ا�خزون ا�جي�ي األ  

التنوع ا�جي�ي م��ة دالة ع�� ثراء الطبيعة وتنوعها. وقد فتح جيمس وط سن وفرا�سيس كر�ك  ويعّد هذا 

الر�بوزي   النووي  ا�حمض  �جزء  املزدوج  ا�حلزو�ي  لل��كيب  إ��  توصلهم  �حظة  الوراثّية  الهندسة  مجال 

 الذي فتح مجاال شاسعا �� التحكم �� ا�جينات.   DVAا�خ��ل 

معدلة  وقد فتح التحكم ا�جي�ي عاملا شاسعا من اإلحداثيات، تمثل إما �� إنتاج �ائنات م�ّجنة وراثيا أو   

�عض   بإحداث  متماثلة  �ائنات  بإنتاج  و�ما  األصلية،  لعناصرها  مخالفة  جديدة  عناصر  بإدخال  وراثّيا 

وقد �عت�� االستنساخ عامال إيجابيا   اإلجراءات التقنّية وهذا األخ�� هو ما يطلق عليھ باالستنساخ ا�حيوي.

م��ا   ا�حيوانية  ال�ائنات،  ع��  ا�حافظة  مستوى  يخول  خاص  والنباتية��  مما  باالنقراض  املهددة  تلك  ة 

ا�حافظة ع�� نوعها. غ�� أن تطبيق نفس هذا اإلجراء ع�� اإل�سان ر�ما يؤدي إ�� هالكھ و�تالف نوعھ، و��  

 ؟28االستنساخ ألي غاية التا��:هذا الشأن يطرح باتر�ك فرس��ن استفهامھ 

 
25- HOTTOIS Gilbèrt: La nouvelle encyclopédie de bioéthique, Boeuk université, burxelle, 2001.  
26- VERSPIERN Patrick, le clonage humain et ses avatars, Etudes, Novembre 1990, autrement, Paris, p12.  
27- Ibid.  
28- VERSPIERN Patrick, le clonage humain et ses avatars, op. cit. p12.  
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ة، النظر لالستنساخ بمعزل عن طرح  إذا �انت غاية االستنساخ �� التناسل فهل، يمكن �� هذه ا�حال

�ستغرب   الضفادع. وال  تجر�بيا ع��  تمت  فعلّية  حقيقة  إ��ا  واجتما��؟  سي�ولو��  وآخر  فلسفي  إيثيقي 

القيام �عملّي�ي ضم ودمج لبو�ضت�ن غ�� ملقحت�ن لبعض   العلماء من  تمكن  تحققها ع�� اإل�سان. فلقد 

حة، لكن دون التوّصل إ�� إنجاب ف��ان صغ��ة. إ��ا تجارب  الف��ان. وتم كذلك انقسام البو�ضة غ�� امللق

ميدان   ضمن  العلمّية  اإلجراءات  هذه  وتدخل  باإل�سان.  ضرورة  وتنت�ي  ا�حيوانات  ع��  تحققها  يبدأ 

ا�جينات"، ا�جينات،  "تكنولوجيات  فصل  أو  توحيد  ا�حديثة،  التكنولوجيات  هذه  خالل  من  يتم،  حيث 

مما أّدى إ�� انفتاح آفاق علمية مختلفة. و�� هذا    .ومعرفة أصولها وتحو�رهاومضاعف��ا أو التقليص م��ا،  

إذ أن أ�سط أش�ال   املستوى ين��نا بت�� �امب إ�� ضرورة التم�� ب�ن تكنولوجيا ا�جينات وتكنولوجيا ا�خاليا.

زئ�ن أين يمكن  إ�� ج  29هذه التكنولوجيات هو االستنساخ الذي يتم با�شطار "ما قبل ا�جن�ن مزدوج ا�خلّية"

إنجاب توأم�ن. أما أعقد هذه التكنولوجيات فهو االستنساخ ا�حيوي. وهو استنساخ يدخل ضمن عملّية 

اإلنجاب الالجن��ي من حيث املبدأ، أي ا�عدام وجود العنصر�ن األساس�ن �� عملّية التناسل. وملا �ان �ل  

ة بھ، فإن أي طفل يحصل ع�� نصف هذه  فرد يختلف عن اآلخر وراثيا بامتالكھ لبصمتھ الوراثية ا�خاص

األم   ب�ن مم��ات وخصائص    وع��التنّوعات من  النصف اآلخر من األب م�ّون مز�جا وراثّيا جديدا يجمع 

الوالدين معا وخصائص األسالف أيضا. فكيف ا�حال هنا والطفل يولد فاقدا لتلك البصمة الوراثية ال�ي 

 وراثيا.   ، بل لنقل فهو ذات ال�خصتخصھ؟ إنھ طفل مرتّد وراثّيا لفرع واحد

  الع���ي: ا��ستنساخ    د. 

لعل أبرز مالمح هذه التكنولوجّيات ا�حديثة �� خصوص االستنساخ هو تحولها من إطار التناسل إ�� 

فإن   أجنة  قبل  ما  �سم��ا  عندما  أشياء  ب�و��ا  األجنة  صفة  تحددت  فل�ن  والعالج.  التداوي  إطار 

التكنولوجّيات ا�حديثة لم �ست�ن هذا التحديد. وحولت األجنة إ�� مخ�� للتجارب. ح�ى بات السؤال املهم  

�� هل  اإل�سانّية.  بالكرامة  املساس  �حظة  "معرفة  اإل�ساني  هو:  البو�ضة  تحول  يد    ة�حظة   �� لعبة  إ�� 

 رح ذلك بي�� �امب.  ع�� نحو ما ط 30البحوث العلمية أم �حظة التدخل ا�جي�ي ألسباب عالجية؟"

فاألمشاج واألجنة لم �سلم من التحو�ر والتبديل والتغي�� لتتحول إ�� ��يء للعالج. وقد تدعم   �جب،  وال

هذا األمر خاصة بتطّور تكنولوجيات الزرع فأ�حت البحوث �� خصوصها من أهم توجهات العلماء. وهو  

زرع األ��جة واألعضاء فقط، و�نما أيضا لتطو�ر  ما أكده بي�� �امب بقولھ: " إن هذه البحوث ليست مهّمة ل

ا�جديدة" األدو�ة  إنتاج  تكنولوجيات  �عض  استعمال  31وتحس�ن  يمكن  ھ 
ّ
أن إ��  السياق  هذا   �� و�ش��   .

 �� خاصة  السواء  ع��  الصغار  أو  الكبار  تصيب  ال�ي  األمراض  �عض  ملعا�جة  واألجنة  األ��جة واألعضاء 

 
29- Kemp Peter, L’irremplaçable, op. cit., p158.  
30- Ibid. 
31- Ibid. 
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. أي ضرورة �عو�ض ا�خاليا امليتة بخاليا جديدة وحّية.  32مستوى ا�جهاز العص�ي، كما يؤكد ذلك بي�� �امب

الطر   وقد هذه  بدايات  ا�حديثة�انت  الف��ان  �قة  ع��  ع��    .تمارس  ومر�ض  السن  كب��  فأر  تحصل  فقد 

فأر صغ�� السن مثل خاصّيات السرعة والقوة والنشاط. وليس ذلك إال عند زرع �عض ا�خاليا   خاّصيات

�عدى ذلك مستوى الف��ان وا�حيوانات ليتحقق ع�� اإل�سان. فقد    وقدا�حية �� مستوى جهازه العص�ي.  

العل�ي والتكنولو�� �� هذا امليدان نجاحات باهرة تم بفضلها إنقاذ أناس أشرفوا ع�� املوت،  حقق التطور  

والمسوا عن قرب أمراضا مستعصية. غ�� أن ذلك ال يخلو من طرح فلسفي وآخر إيثيقي. فما هو ا�حد الذي  

 سانية؟  أي حد يمكن أن تقلص من مفهوم الكرامة اإل� و���ينب�� أن تتوقف عنده هذه البحوث؟ 

 تغي�� ا��نس ا����ا�ي   ر ��اط   . ج 

املنعرج   إن الورا�ي لل�خص، ومن شأن هذا  ويغّ�� اإلرث  يحّور  أن  يمكن  ا�جنسية  ا�خاليا   �� التدخل 

التق�ي �سف �ل صفات التمي�� والتفرد ال�ي خّصت ��ا الطبيعة اإل�سان. فماذا نقول إذا أصبح من املمكن  

ضر�ا من ا�جنون؟ أال يتم القضاء ع�� �ل الب�ى العائلية واالجتماعية    وجود مجتمعات متماثلة؟ أليس ذلك

قائــال: "إنھ تحطيم للعالقات االجتماعّية األساسية و�خالل    33باتر�ك فرس��ن والعاطفية وهو ما ذهب إليھ  

لماء  بالعالقات ب�ن األجيال و��ديد للنموذج العائ��"، فإذا �ان الطفل السّوي مطمح عديد األطراف من ع

نفس وعلماء اجتماع، وهو أشبھ بالغاية ال�ي ال تدرك داخل التنشئة الطبيعّية للطفل �� األطر العائلّية، 

العائلية   البنية  عليھ  درجت  ما  خارج  املعالم،  وا�ح  عائ��  إطار  خارج  يولد  والطفل  هنا  ا�حال  فكيف 

�عّد   ورحميرتبط األفراد �عالقات قرابة  التقليدية؟ و�ذا �ان ا�جتمع يقوم أساسا ع�� الب�ى العائلية أين  

مصدرا ل�ل الواجبات وا�حقوق، فكيف يمكن تصور مجتمع مستن�خ يرتد تقر�با إ�� "ال ��يء" حسب عبارة  

 ؟ وهل من املمكن تصور مجتمع كهذا سو�ا خاليا من املشا�ل؟  34باتر�ك ف��سب��ن 

فقلد بات من املمكن اليوم إنتاج حيوانات تنقسم أصولها إ�� نوع�ن أو فصيلت�ن مثل العن�روف ع��  

. وملا �انت التجارب املمارسة ع�� ا�حيوان يمر ��ا اإل�سان ضرورة. و�تدعم  35نحو ما ذكر ذلك بي�� �امب

لتق وضروري  مباح"  ��يء  "�ل  �شعار  عمال  البحث  حر�ة   �� العلم  حق  بتأصيل  وتطور  ذلك  اإل�سان  دم 

باإل�سانّية   إ�حاقهم  يمكن  أ�خاص ال  إنتاج  �ستبعد  "فإنھ ال  أما    .باآللّية  والبا�حيوانية    والمعارفھ  فهم 

ضمن   يصنفون  أ�خاص  إنتاج  يمكن  كما  آلة،  إ�سان ونصف  نصف  و�ما  حيوان  إ�سان ونصف  نصف 

، ع�� شا�لة العالم  36ن بي�� �امب) ي�ون �عضھ أر�� من �عض كما جاء ذلك ع�� لساأ.ب.ج(  معينة أصناف  

حيث ال �ستبعد    فر�سوان جا�وب  . يؤكد1932سنة    Aldous Huxleyاملوصوف من طرف ألدو هسك��  

 
32- Ibid. 
33- VERSPIERN Patrick, le clonage humain et ses avatars, op cit. p: 20. 
34- Ibid, p: 14. 
35- KEMP Peter, L’irremplaçable, op cit, p: 145  
36- Ibid. p: 146. 
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أيضا إنتاج أ�خاص ال �� باإل�سانية وال با�حيوانية وال باآللية، ف�ي إما نصف إ�سان ونصف حيوان، و�ما  

 نصف إ�سان ونصف آلة.  

أ الظواهر  هذه  شأن  من  جا�وبإن  ف.  يؤكد  حيث  حقيقة  تصبح  حاملة    37ن  سياسات  بوجود  أنھ 

إليديولوجيات معينة لن ت��دد �� إنتاج مثل هذه الظواهر بت�خ��ها �� املهمات الصعبة حيث "من خالل  

قول   حسب  املضاعف"  ال�ائن  إنھ  والقرد.  اإل�سان  ب�ن  وسط  حية  آلة  إنتاج  إ��  نتجھ  والبو�ضة  امل�ي 

داقو�ي اإل�سانية38فرا�سوان  وخاصياتھ  نوعھ   �� مهددا  اإل�سان  يصبح  أن  يمكن  هكذا  من    ..  �ان  فلما 

بلّيا �� أن قاملمكن ضّم جينات دخيلة ع�� ا�جينات اإل�سانية تنتقل ع�� األجيال فإن اإل�سان مهدد مست

مرا �عد مقبوال  . إن معرفة الواقع البيولو�� الذي تتم�� بھ األحياء أ39ي�ون غ�� اإل�سان �عبارة جاك �ستار

إيثيقيا. أما �عض التطبيقات التكنولوجية، كما ع�� عن ذلك ب�� �امب، ف�ي ع�� عكس ذلك �ع�� عن جملة  

�� عدم االهتمام اإل�سا�ي ��ذا ا�جانب   ��ا، ألّن  ال�ي يجب االهتمام  اإليثيقية  من االنزالقات واإلحراجات 

ال يح��م بو�ضتھ ال يح��م اإل�سانية املتضمنة ف��ا، ثم    "فالذي  واإل�سانية إغفاال �ختلف أ�عاده الوجودية  

إن الذي ال يح��م ما هو إ�سا�ي �� بو�ضة أو جثة ينت�ي إ�� ال��بر�ة كما أشارا إ�� ذلك جاك �ستار و��� �امب.  

نقمة   إ��  يتحول  ال  ح�ى  للعلم  أخالقية  أسس  وضع  بضرورة  املطالبة  ك��ت  فقد  لذلك    ودمار وكنتيجة 

 ينا. لإل�سا�ي ف

إذا ملا باتت اللقيحة اإل�سانية موضوعا وشيئا ال تتضمن نفس الكرامة ال�ي لدى اإل�سان الوا�� لعدم  

�امب بي��  ذلك  أشار  كما  والو��،  باأللم  العقل واإلحساس  خاصّيات  ع��  40امتالكها  السهل  أصبح من   ،

وسيولوجيا قد اق��ح زرع لقيحة  �عض العلماء اق��اح زرعها �� أرحام �عض ا�حيوانات، بل أّن هناك بيوس

�� حل مش�لت�ن:  منھ  بمقابل ما�� رغبة  إال  الثالث. وليس ذلك  العالم  �� رحم �ساء دول  املتقدمة  الدول 

مش�لة ال�جرة بالنسبة للبلدان املتقدمة، ومش�لة البؤس بالنسبة للدول املتخلفة. و�� هذا الشأن يقول  

 . 41ما أروعھ من نقل للتكنولوجيا "ف. داقو�ي " نصدر نطفا و�ستورد أطفاال  

 
ّ

أ�خاص دون ال�جوء إ�� عملّية    إنجاب هذه التكنولوجيا قد تطّورت لدرجة أصبح باإلم�ان التفك�� ��    إن

بأخرى دون ال�جوء ا�� نطفة    أل�خاص وفق إلقاح لقيحة  إنجاب ال��اوج ب�ن نطفة الّرجل و�و�ضة املرأة. إنھ  

كروموزومات  42الرجل دون  فتيات  إنجاب  ام�انّية  جانب  إ��  الرجل  حمل  إم�انّية   �� التفك��  عن  فضال   .

ذ�ور�ة أو فتيان دون كروموزومات أنثوّ�ة. إ��ا احالم علماء وأف�ار أطباء تب�� تحقيق رغبات وطموحات  

 
37- Jacob. François, La logique du vivant, Paris, Gallimard, 1970. p: 56 
38- DAGOGNET François, la maîtrise du vivant, op cit., p: 75. 
39-TESTART Jaques, La procréation médicalisée, op cit., p: 143.  
40- Kemp Peter, L’irremplaçable, op cit., p: 156. 
41-DAGONNET François, la maîtrise du vivant, op cit., p: 30. 
42-Kemp Peter, L’irremplaçable, op cit., p: 145. 
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عن الفراغ اإليثيقي �عبارة ها�س جوناس الذي يقول مؤكدا  ناحية أخرى    ومن �ع�� من ناحية عن قوة العلم  

 .43ف��ا أق��ى أش�ال القوة مع الفراغ األك��" عتتقاط  " إننا اآلن �� عدمّية

�ستقيم لنا القول إذن، إن خطر ا�جال العل�ي ع�� حياة اإل�سان يتدّعم بحضور خطر آخر مواز لھ أال  

 فما هو الفراغ االيثيقي؟ .44الفراغ االيثيقي �عبارة ها�س جوناسوهو 

   .اإلیثیقي   غ الفرا   

هة للفعل اإل�سا�ّي   املقصود عديدة    .بالفراغ االيثيقي هو ضياع املراجع واألسس واملبادئ األخالقية املوّجِ

�� التطبيقات العلمية ال�ي ساهمت �� اإلعالن عن موت امليتاف��يقا تجاوزا ل�ّل تصور أخال�� قديم ع��  

عديد املعاي�� والقيم، مّما أّدى إ�� بروز أك�� فكرة للتقدم اإل�سا�ي �� غضون عصرنا الراهن  نحو أز�لت معھ  

 معلنة "��اية فكرة التقدم" ذا��ا ع�� نحو ما ذهب إ�� ذلك رو�ي لنوار. 

إم�انية تقهقر التقدم البشري �� حال حدوث انقالب عام �� نظام ال�ون أو    45ول�ن اف��ض كندورسيھ 

تحول كب�� �� �سقي��ا ال ي�ون معھ اإل�سان قادرا ع�� ا�حافظة ع�� نوعھ وال ع�� استعمال نفس القدرات  

ع�� نحو يجعلھ    46يؤكد" أّن الفعل اإل�سا�ي بات منقلبا"  فإن ها�س جوناس  املصادر،أو استغالل نفس  

يخاف عدم قدرتھ ع�� ا�حافظة ع�� نوعھ. فقد بات اإل�سان اليوم عاجزا عن التمي�� ب�ن ا�خ�� والشر،  

بقولھ: "ليست هناك أي إم�انية لتطبيق اإليثيقا   ها�س جوناس و��ن وا�حسن والسّيئ، كما أشار إ�� ذلك

 .47جتمعاتنا الراهنة إذ أنھ ليس هناك إيثيقا"التقليدية �� م

د من "سيطرة الو�� التق�ي الذي لم �عمل إال ع�� لفظ الو��   ع�� أوشكت معالم إ�سانية 
ّ
االه��از املتول

كما    ،49، كما أشارت ذلك مونيك �استلو، حيث عرف عصرنا الراهن عالمات "اختالل األخالق"48العم��"

  وليس � �امب فيقول: "إن �ل املبادئ املوجودة إ�� حد اآلن ال �سعفنا �� ��يء،  تقول جا�ل�ن رويس. أما بي�

. ودعمها "الفراغ االيثيقي" ع�� نحو  50ذلك إال لعدم فاعلي��ا وضعفها، و�جزها أمام وضعيات فرضها العلم"

األخالق" ضياع  هو  املعرفة  ل��اكم  ا�حقيقي  الثمن  "أّن  دا 
ّ

مؤك جوناس  ها�س  ذلك  إ��  ذهب  وزوال  51ما   .

ع��  قادر�ن  اليوم  يجعلنا  الذي  "ما  بقولها:  رويس  جا�ل�ن  ع��ت  ما  وهو  التقليدية  والقيم  واملثل  املبادئ 

 
43-Jonas Hans, Le principe responsabilité, op. cit, p: 11.  
44- Ibid.  
45- Condorcet, Esquisse d’un tableau historique, Paris, Brissot nivas, 1822, p: 99.  
46- Jonas Hans, Le principe responsabilité, op. cit, p: 50.  
47 -Ibid. 
48 -Castillo Monique, Le vide éthique, Paris, Puf, 1990, p: 20.  
49- Russ J, La pensée éthique contemporaine, Paris Puf, 1994, p: 30.  
50- Kemp Peter, L’irremplaçable. Une éthique de la technologie, Paris, Cerf, 1959, p: 66. 
51- Jonas Hans, Le principe responsabilité, Paris, cerf, 1995, p: 13. 
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الراهنة" تنبثق اإلثيقا  إننا نجهل ذلك. ففي فراغ مطلق  ّن اإليثيقا  52تحديد صواب قانون ما؟ 
ّ
أ ، مضيفة 

عصرنا عرف وضعية مفارقة �� خصوص  أّن  وستيفان ليبينارد يؤكدو�� هذا الّسياق  واألخالق قد ضاعتا.  

ذلك أّن ما بات ��م العالم باألساس هو الوفاء ل�حقيقة العلمية ال�ي يجب أن تحافظ ع�� استقاللي��ا    العلم.

اإل�سان. باح��ام  أو  بالكرامة  املتعلقة  تلك  �انت  سواء  أخرى  اعتبارات  أّي  عن  النظر  هذه   بقطع  ولعل 

عن السعادة املفرطة بنجاحات أحرزها العلم، وأبانت، من ناحية أخرى، عن    املفارقة قد ع��ت من ناحية 

بدورهما عن مفارقة   يقابلهما وجهان ع��ا  للعلم  املتقابل�ن  الوجه�ن  إن هذين  ا�خوف من مخاطر ممكنة. 

شأ��ا من  ال�ي  العل�ي  للتطور  اإليثيقية  املراقبة  ع��  اعتمادا  ا�خاطر  هذه  تجاوز  محاولة  إّ��ا  أن    أخرى، 

، بل و�مكن أن يؤدي كذلك، كما يقول جون ملساك فارو، 53كما تقول مونيك �استلو دون فائدة  -تصبح

�سبب التقدم البيولو�� والتكنولو�� الط�ّي ذاتھ.   54"إ�� والدة وضعيات مس�وت ع��ا �� تار�خ اإل�سانّية"

سان. و�� هذا املضمار يطرح جون  إّن من شأن تطور العلوم دون تحديد وا�ح أل�عاده أن ��ّدد مص�� اإل�

، و�أن بالعلم قد تحّول ليصبح مبدأ إ�حاد، من حيث  55الدريي استفهامھ التا��: "هل ترك العلم م�انا للدين؟

واملذاهب األخالقية األخرى، إذ لم �عد لإل�سان اليوم مرجع يلت��   واملبادئبات مبدأ قاطعا مع �ّل األصول  

 . إليھ �� حكمھ ع�� األشياء

  .هكذا، �ستقيم لنا القول "إن اإليثيقا الراهنة تتموضع �� فراغ مطلق وهو ما ذهبت إليھ جا�ل�ن رويس 

إ��ا أزمة األخالق و�جز األسس ع�� استيعاب الوضعيات ا�جديدة واملتجددة ال�ي يفرضها العلم �ل يوم  

 �ي الشاهد؟ أين املرجع؟ أزمة تجاوزت العلم والفلسفة والقانون لتتحول إ�� مجال األخالق. أين ينت

لعل جملة هذه االعتبارات �� ال�ي أباحت القول بضرورة الّتأسيس إليثيقا جديدة ع�� نحو ما ذهب إ��  

ذلك بول ر��ور مؤكدا ع�� راهنية اإليثيقا بقولھ: "لقد ع��ت ا�حاجة إ�� االيثيقا عن وضعية مفارقة، ذلك  

ھ �� �حظة ا�حاجة املاسة إل��ا عرفت هذه  
ّ
. و�الّرغم من تأزم الوضعية األخالقية، ورّ�ما  56األخ��ة إش�اال"أن

ھ �ستدرك ما أحدثھ ا�خواء األخال�� 
ّ
�سب��ا كذلك، فإننا اليوم �� أشّد ا�حاجة إليثيقا الفعل اإل�سا�ي، عل

يثيقا،  وسوء استعمال العلم، و�ؤكد بي�� �امب ذلك قائال: "يأخذنا التطور العل�ي والتكنولو�� اليوم إ�� اإل 

�� ح�ن طال اعتقادنا �ون تحس�ن الوجود اإل�سا�ي ال ي�ون إال باالبتعاد عن اإليثيقا. إن التطور جعل من  

 . 57هذه األخ��ة ضرورة عملية"

 فما �� اإليثيقا؟  

 وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبھ داخل هذا امليدان العل�ي؟ 

 
52 -Russ Jacqueline, La pensée éthique contemporaine, op.cit, p: 65.  
53- Castillo Monique, «Question d’éthique« Revue tunisienne des études philosophique, 1990, N°24-25, p: 11.  
54- Lansac jans, Problème éthique, l’insémination artificielle, Paris, Masson, 1991, p: 77. 
55 -Landier Jean, La science, le monde et la foi, Paris, Gasterman, 1972, p: 15.  
56 -Testart Jaques, La procréation médicalisée, Paris, Flammarion, 1993, p: 20.  
57- Testart Jacque, «Le mordue genre humain. », Revue de métaphysique et de morale n°3, 1987 p: 41.  
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يثيقا 1   .. ا��

غمرة    �� وهو  اليوم،  اإل�سان  الطبّية  إن  العلوم  أحرز��ا  ال�ي  املدهشة  اإلنجازات   �� وتفك��ه  بحثھ 

فيھ، مما    قد شعر بفداحة الوضع الذي وجد نفسھ ،القرن العشر�ن  والتكنولوجية منذ النصف الثا�ي من

أشعره بكث�� من الرهبة وال��يب أمام قدرة العلم ومدى تحكمھ بمص�� ا�حياة والطبيعة، وتحّولھ إ�� خطر  

 هو املوقف االيثيقي من ذلك؟ فما �� راهنية االيثيقا؟   وما� اإل�سان. فما �� مخاطر العلم؟ شديد ع�

   .راهنية ا��يثيـقـا  أ.

إّن عملّية تصّفح سريعة لإلرث الفلسفي �� مجال األخالق توقفنا ع�� جملة من الرؤى لعّل أبرزها     

 أّن ال�جوء إ��
ّ
التحديد اللفظي لكال املفهوم�ن: اإليثيقا املشتقة من اللفظة    التمي�� ب�ن األخالق واإليثيقا، إال

" ال �سعفنا �� ��يء، ألّن لهما نفس املع�ى  MOSواألخالق املشتقة من اللفظـة الالتينيـة "  »،éthos« اإلغر�قية  

 أّن التطور التدر��� لهات�ن اللفظت�ن أّدى إ�� اختالف
ّ
 معان��مـا.   تقر�با، فهما �ش���ان �� مع�ى الفضيلة، إال

  أّما لفظة األخالق أصبحت �ستعمل عادة لوضع ا�حدود الالزمة �� ا�حياة اليومية، وهو ما ذهبت إليھ  

، "أو �� جملة املبادئ والنظم  58جملة املبادئ والقيم ا�خاصة بثقافة معينة"  �اجا�ل�ن رويس �� قولها "إ�

وا�جما��"   الفردي  الفعل  تحدد  أرسطو  .59ال�ي  التمار�ن    .لعادةاا وليدة  األخالق أنب واعت��  وفق  تتطور 

ا �انت الغاية القصوى للفعل اإل�سانـي    معنا. عل��ا و�� ليست طبيعية فينا وال مولودا  واملداومةوالّدر�ة  
ّ
ومل

الفرديـة   القيم  تتضافر  ثمة  ومن  سياسّيا.  حيوانا  اإل�سان  معت��ا  أرسطو  ذلك  أكد  كما  ا�خ��،   �� تكمن 

القيم  مع   
ً
املبادئ    ضرورة جملة  باعتبارها  إل��ا  ظر 

ُ
ن فقد  ا�جما��،  ل�خ��  تحقيقا  تمثل  ل�و��ا  ة 

ّ
ا�جماعيـ

و�ع�� عن    .والقيم واملمارسـات اليوميـة والقواعد املوجهـة للسلوك �� عالقة تار�خيـة بالثقافات وا�جتمعات

  ال  وتحو�ل هذه األسس، أل��ا، مث��ا ضرورة �غي�� هذه املبادئ  60قوالب جاهزة ع�� نحو ما ذكر بي�� �امب

 �سعفنا �� وضعيات فرضها العلم بجد��ا وغراب��ا.  

حيث ي�ون ا�شغالها    ، أما لفظة اإليثيقـا فتستعمل عادة للتعب�� عن التفك�� الفلسفي �� ا�حياة ا�حسنة

نظر�ا و�سقيا موّجها للّتأسيس. أو �� كما يحّددها الالند بأّ��ا "علم لھ، كموضوع، األح�ام التفضيلية بما  

هو تمي�� ب�ن ا�حسن والسّيئ، وتتموضع اإليثيقا بحسب جا�ل�ن رويس خارج األخالق، ف�ي، وفق عبار��ا:  

بول    أجلھ �عبارة  ومن فك�� وتأمل �� ا�حياة ا�حسنة " مع اآلخر،  "ما فوق األخالق"، وهكذا، فاإليثيقا رؤ�ة وت

 ر��ور.  

قة باملستوى األخال��، وتخّص تلك التخّوفات وهذه   
ّ
من نافلة القول إّن أشّد التخّوفات واإلحراجات متعل

الفر�ق األول يرفض أّن  هذه    اإلحراجات أطرافا شّ�ى من رجال دين و�يولوجي�ن وأن��و�ولوجي�ن. وُ�الحظ 

وقوان�ن   الطبي��  النظام  �غي��  ف��فض  الثا�ي  الفر�ق  أما  هللا،  �خلق  �غي��  أل��ا  والتحو�رات،  التغ��ات 

 
58- Russ Jacqueline, La pensée éthique contemporaine, op. cit. p: 17.  
59- Les Notions philosophiques, France,PUF, 1990, p: 26.  
60- Kemp Peter, L’irremplaçable, op.cit, p: 147.  
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اإل�سان البيولوجية.أما الفر�ق الثالث فمتخوف من �غّ�� عالقات النسب، وما يتعلق ��ا من تحّوالت داخل  

ب�ل �ع��  التخوفات  هذه  مجمل  إن  واالجتماعية.  العائلية  ومدى    الب�ى  االيثيقا  راهينية  مدى  عن  وضوح 

ع�� كما  إل��ا  اإل�سان ا�حاجة  لصورة  محتاجون  "إننا  قائال:  �امب  بي��  ذلك  محتاجون  (عن  إننا   (...

املشا�ل  61لإليثيقا" جملة  استيعاب  ع��  التقليدية  اإليثيقا  �جز  من  تنبجس  جديدة  إليثيقا  حاجتنا  إّن   .

لّسياق يذهب بي�� �امب إ�� القول بضرورة �غي�� هذه اإليثيقا، مما  املطروحة �� عصرنا الراهن. و�� هذا ا

هل التقليدية  اإليثيقا  �غي��  أو  تحو�ل  يمكن  "كيف  اآل�ي:  الّنحو  ع��  راهنّيا  السؤال  "إليثيقا   يجعل 

التطبيقية"   إ�� أو 62املسؤولية" قال  )للبيوثيقا(  "اإليثيقا  كما  إل��ا  ا�حاجة  �حظة  اإليثيقا  أزمة  إ��ا  بول  ؟ 

ر��ور. و�بدو أّن االستفهام ال�انطي الثا�ي: ماذا يجب أن أفعل؟ هو، �� هذا الّسياق، من أشد االستفهامات  

فاالستفهامات أن    ضرورة،  يمكن  ماذا  أفعل؟  أن  يجب  ماذا  أعرف؟  أن  يمكن  ماذا  ��    آمل؟ال�انطّية، 

 .استفهامات غدت اإلجابة ع��ا أمرا م�ّحا

 ��يثيقا �د��ة   س التّأسي   . ب 

التقليدية ال �ستطيع إسعافـنا �� الوضعيـات ا�جديـدة وغ�� املتوقعـة   نخلص مّما تقّدم إ�� أّن اإليثيقّيا

و"ال تقدم حلوال جاهـزة"، و�� كذلك ال تحتوي ع�� مبادئ مسّبقـة ومنجزة سلفا، كما هو الشأن بالنسبة  

ما يقت��ي أن ي�ون    وهو  البيولو��. العلم تطور  �� رطةمف  حيوّ�ة عصرنا الراهن  "لقد شهدو  إ�� ألخـالق.

غدا كذلك وهكذا  إيثيقّيا.  التطبيقية عصرا  اإليثيقـا  يمكن   والبيوثيقاأ دور  بمقتضـاه  وقاطعا،  ضرور�ا 

لإل�سان أن يبتدع أجو�ة �� �ل �حظة يأ�ي ف��ا العلم بجديد. ف�ي ليست قاعدة أخالقية و�نما �� القدرة  

ما تقوم ع�� ال��ديم والتأسيس، مّتخذة  ع�� احتواء املغ
ّ
اير وا�خالف، و�� بأسسها النظر�ة والتجر�ديـة، إن

التحّوالت، سواء ع�� املستوى الفردي أو ا�جما��، موضوعا لها، وموّجها الهتمامها إ�� أش�ال تطور العلوم 

أن �شفي غليل البيولوجـي ورجل  وتقدم التكنولوجيا بوجهيھ اإليجا�ي والسل�ي". و��ذا املع�ى فإّن من شأ��ا  

  .الدين واألن��و�ولو��

ها�س   ذهب إ�� ذلك كما إليثيقا املسؤولية �جأن  هل  كيف يمكن تحو�ل أو �غي�� اإليثيقا التقليدية؟

 أم �عمد إ�� اإليثيقا التطبيقية كما هو الشأن بالنسبة للبيوثيقا؟  63جوناس؟

 والبيوثيقا ا��سؤولية    ا ايثيقي   . أ  

أو   �ائنات حّية جديدة  ينجّر ع��ا خلق  أن  يمكن  ال�ي  البيوتكنولوجيا  اليوم ع�� مخاطر  ينفتح راهننا 

اإل�سان    -"أشياء تدخل  أعلنت  فقد  وخط��،  جديد  معطى  ع��  ينّ��نا  ا�جديد  الواقع  هذا  حّية".  نصف 

ِتحت �ّل إم�ان
ُ
يات التالعب بمص�� اإل�سان و��و�تھ  املباشر �� ميدان التحكم �� املوروث ا�جي�ي، حيث ف

مونيك   و�نوعھ ع�� مصراع��ا. ذلك  إ��  ذهبت  ما  نحو  االيثيقية ع��  املراقبة  إ�� محاولة  دفع  الذي  األمر 

 
61- Kemp Peter, L’irremplaçable, op. cit. p: 147.  
62- Jonas Hans, Le principe responsabilité, op. cit. p: 11.  
63 -JONAS Hans, Le principe responsabilité, op. cit. p: 11.  
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وهو ما ع�� عنھ ها�س جوناس    ،. هذه املراقبة االيثيقية ال�ي �عتمد أساسا ع�� مبدأ املسؤولية64�استيلو

وتؤكد، ��   .واملواطنال�ي يجب أن يتحملها �ل من العالم ورجل السياسة    بضرورة إرساء إيثيقا املسؤولية

  و�نهذا اإلطار، آن. فاجوالرجو أّن ال�ائن اإل�سا�ي �ائن جدير باالح��ام من أول �حظات ت�ّونھ قائلة: "ح�ى  

. إن اح��ام  65بصفة مؤقتة، فإن انتماءها إ�� النوع اإل�سا�ي يخول لھ حق االح��ام "  أ�خاصا   اعت��ت األجنة

كرامة اإل�سان واح��ام ذاتيتھ وحر�تھ يف��ض عدم استعمال جسده بصفة عشوائية، بل إّن مجرد اعتباره  

موضوعا للعلم والتجر�ة العلمية �عّد مّما يخّل بتلك الكرامة. تقول نوال لنوار: "يجب اح��ام اإل�سان ال  

 ي�ون موضوعا للعلم". ومن هذا   ،تھأيضا ل�ونھ جزءا من ذا و�نمافقط ل�ونھ �ائنا مختلفا، 
ّ
لذلك يجب أال

املنطلق يف��ض عدم أخذ عينات من جسم اإل�سان �ا�خاليا للمتاجرة ��ا، إذ يمنع مبدأ اح��ام اإل�سان �ل  

ثم إن مبدأ حماية حر�ة وحق اإل�سان يم��    .األفعال املهددة لإل�سان سواء تلك املتعلقة بجسمھ أو بذاتھ

ا�حياة ا�خاصة لعدم استعمال واستغالل املعلومات املنتقاة من علم الوراثة إذ يمكن أن ��دد هذه اح��ام  

املعلومات ا�حياة العائلية واملهنّية وال�خصّية واالجتماعية لهذا ال�خص، مما �سمح بالقول إّن املسؤولية  

: "إن األرضية الوراثية تتطلب  66وتؤكد نوال لنوار ذلك قائلة  .تنبجس من ضرورة اح��ام "ا�جينوم البشري"

. إن مبدأ حماية حرّ�ة حقوق  67ا�حماية من إم�انيات االستغالل والتحو�ر ال�ي تمارس لغايات غ�� عالجّية "

التجارب املمارسة عليھ، وذلك بصفة وا�حة   �� رفض أو قبول  للفرد  ال�املة  اإل�سان يم�� منح ا�حر�ة 

لع اطالعا ضافيا ووافيا، ال فقط ع�� موضوع وطبيعة التجر�ة وتأث��ا��ا  إن املع�ّي باألمر يجب إن ي .وجلّية
ّ
ط

بدايا��ا و��ايا��ا. وقد تّم الّتأكيد ع�� هذا املبدأ ��    ع�� زمن   والوسائل املستعملة ف��ا فحسب، و�نما أيضا

م��ا مختلفة  إعالنات  الق Maille  1988ماي    Helsinki  1964هلسن�ي    1975طوكيو    عدة  و�حاول  انون  . 

التجارب   األملا�ي كذلك يحّد من  يحّد من االعتماد ع�� اإلخصاب    أن  أن  املمارسة ع�� األجنة، كما يحال 

لغاية إال  ذلك  وليس  مصا�ح  االصطنا��  �ل من    حماية  إ�� معاقبة  فيعمد  الفر���ي  القانون  أما  الطفل، 

" إّن االستفهامات البيوثيقّية ينظر إل��ا  وتؤكد نوال لنوار ذلك قائلة:  .68إ�� برنامج االنتقاء اإل�سا�ي  �عتمد

. وغ�ّي عن البيان أّن  69�حقوق الذات اإل�سانية �� �ل تمفصال��ا الفردّية واالجتماعّية "  من وجهة حماي��ا

الكرامة اإل�سانية وحماية حر�ة حقوق اإل�سان. و�ف��ض مبدأ    هذه اح��ام  خدمة   �� املبادئ �� أساسا 

ية، كما يث�� جون برنار، تأصيل اإل�سان ك�ائن متفرد ال يمكن �عو�ضھ. تقول نوال  اح��ام الكرامة اإل�سان

 . 70لنوار: "إن منطق ا�حزم �� البيوثيقا يمنع اإل�سان من أن يضر باإل�سان

 
64- CASTILLO Monique, «Question d’éthique» Revue tunisienne des études philosophique N°24-25, p: 11.  
65- LARGEAUT. A. Fogot, respect de patrimoine génétique et respect de la personne, Esprit n° 1991, p: 30.  
66- LENOIR. Noël, «bioéthique, constitution et droit de l’homme», Diogène,  n° 172 Octobre, Décembre, 1995, 
p: 22. 
67- Ibid.  
68- Ibid. p: 25 . 
69- Ibid.  
70- JANINE Noël, que dire a un enfant qui se préoccupe de son origin? destine, Identité, Esf, Paris, p: 28.  
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 خاتمة  

إن التقدم العل�ي والثورة البيولوجية قد احتوى مضمو��ما معطيات جديدة ساهمت إ�� حد �عيد ��  

إل�سانية، وتقليص عديد األمراض واألو�ئة، ولك��ا �� املقابل، عملت ع�� تطو�ر جملة من  تطو�ر ا�حياة ا

االعتبارات واملظاهر هزت مفهوم اإل�سان، وأخلت بكرامتھ، وهددت نوعھ. ول�ن ذهب جون فرا�سوا ما�ي  

��ه. وال مراء �� أّن  إ�� محاولة محار�ة هذا النوع من التم��ي التق�ي، فألنھ يمثل تحو�را �حياة اإل�سان وملص

ا�حياة الكر�مة �� القيمة القصوى لإل�سانية، ولكن دون فصل اإل�سان عن إ�سانيتھ. لذلك يبقى "التداوي  

باإل�سان" قرارا عائدا إ�� الفرد، و��� الضم�� اإل�سا�ي ا�جما�� �عود مسؤولية اإليثيقية �� أش�ال موضعة  

للتجارب و�� استخدام �ل أنواع التحو�ر للنوع اإل�سا�ي. فلما  اإل�سان و�� اتخاذ األجنة املضافة عينات  

غدا اإل�سان غ�� اإل�سان وال�ائنات ا�حية غ�� ا�حياة فكيف التمي�ّ� ا�جذري ب�ن ال�خص وال��يء؟ وهل  

 .71ا�جسم �خصا؟ يطرح لوسيان ساف هذه األسئلة

واألجنة ا�جمدة وامل��اكمة �وسائل  إن تقنيات ما قبل عملية اإلنجاب ت��ك لنا خيار استعمال األمشاج  

يحسن استغاللها �� معا�جة �عض األمراض. ولذلك تبقى عملية فصل األجنة ووضعها �� أوعية، وتجميدها،  

و�يداعها للتجارب مسؤولية جماعية تنبجس �حظة عدم تأصيل ا�جن�ن داخل رحم أمھ. إ��ا عملية الفصل  

  ! تحديدان عن جسمھ، فبات غر�با عنھ ال �عرف لھ �عيينا وال  ب�ن ا�حب والتناسل تلك ال�ي فصلت اإل�سا

إنھ إذن ذاك التحّول ب�ن اإلنجاب واإلخصاب واإلخصاب وا�حمل، وما انجر عن ذلك من تفجر داخل الب�ى  

د عن ذلك من إعادة النظر �� هو�ة الذات و��  
ّ
االجتماعية للقرابة ومن تحول صورة األبوة واألمومة وما يتول

 األداة، وما يمكن أن يفعل اإل�سان باإل�سان. -من�لة ا�جسد  و��لزمان وامل�ان ونظام �عاقب األجيال،  داللة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71- SEVE Lucien, pour une critique de la raison Bioéthique, Odile Jacob, Paris, 1994, p: 30. 
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   الملّخص 

أجر�ناه حول مظاهر تطور العالقات  إلعادة قراءة جانب من نتائج بحث ميدا�ي   الدراسة �� وقفة هذه

الدرا��ي الفصل  جماعة   �� املتعلم�ن  السوسيوم��ية  موظف�ن،  ب�ن  املقار�ة  ذلك  ل�ون   ��  ونظرا  وأدوا��ا. 

حيث هم عينة من  ، �انت ذات �عد تطوري  -الذي �عيد هنا قراءة �عض معطياتھ امليدانية–طبيعة البحث  

تدت مستو�ا��م الدراسية من التعليم األو�� إ�� مستوى القسم  ام،  تلميذ وتلميذة  700املتعلم�ن تجاوزت  

ولم  ،  فإن العديد من التساؤالت ال�ي �ش�ل امتدادا للبحث ظلت تطاردنا،  السادس من التعليم األسا��ي

حي��ا مناقش��ا  املمكن  من  األطفال،  يكن  ب�ن  العالقات  دوافع  تجليات  رأسها  با�خاطر  ،  ع��  وعالق��ا 

 وكيف يمكن االسهام �� إرساء جو نف��ي اجتما�� سليم.، اعية للمتعلم باملدرسةالنفسية االجتم

�� تدب��   الوقاية م��ا موضوع مألوف  النفسية االجتماعية والبحث عن وسائل  فا�حديث عن ا�خاطر 

الصناعية واملؤسسات  اس��اتيجيا��ا،  املقاوالت  مفردات  ضمن  املؤسسات  ،  ومندمج  مستوى  ع��  لكن 

خصوصا ما يتعلق ��  ،  املوضوع  ��  -ع�� األقل �� العالم العر�ي– ال نجد ما يكفي من الدراسات  ،  ال��بو�ة

هذه ا�خاطر بالعالقات ب�ن املتعلم�ن �� الفضاء املدر��ي. من هنا ارتأينا أن نطرح املوضوع هنا كقراءة ��  

املق��حات   تغال مع �عضوتقديم محاور لالش،  دوافع العالقات ب�ن املتعلم�ن من خالل معطيات ميدانية

وقد رتبنا ،  ال�ي يمكن للباحث�ن و�ل املهتم�ن استثمارها عند بناء و�لورة أية اس��اتيجية وقائية �� املوضوع

محور الكتابة والتأليف لألطفال  ،  محور بناء املناهيج وال��امج الدراسية  هذه املق��حات �� محاور ثالث:

 . األطر ال��بو�ة واإلدار�ةثم محور تكو�ن ، واملراهق�ن
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Abstract 

This study is an essay to re-read part of the results of field research we conducted on the 

aspects of the development of relationships between learners in the classroom  groups, using 

socio-metrics and its tools as an approach. In regard of the  nature of the research, which had an 

evolutionary dimension, a sample of learners that exceeded 700 male and female students, whose 

academic levels extended from elementary education to the level of the sixth grade of basic 

education, was summoned for investigation. However, many questions, which constitute an 

extension of the research, continued to haunt us, and it was not possible to discuss them at the 

time, have turned to be beneficial at last. This study sought to investigate: the manifestations of 

the motives for relationships between children, its relationship to the psychosocial risks of the 

school learner, and their relationship to psychological risks, the social education of the school 

learner, and how it can contribute to establishing a healthy psychosocial atmosphere. 

 

 : مقدمة 

الدراسة سنحاول إعادة قراءة جانب من نتائج بحث ميدا�ي أجر�ناه حول مظاهر تطور العالقات   �� هذه 

ا  نفي ذلك املقار�ة السوسيوم��ية بمختلف أدوا��ا. ونظر  موظفي،  ب�ن املتعلم�ن �� جماعة الفصل الدرا��ي

البحث   حيث هم  ،  �انت ذات �عد تطوري   -الذي �عيد قراءة �عض معطياتھ امليدانية هنا–ل�ون طبيعة 

تمتد مستو�ا��م الدراسية من التعليم األو�� (خمس سنوات  ،  تلميذة وتلميذ  700عينة من املتعلم�ن تجاوزت  

اد العينة إ�� خمس عشرة  �� العمر) إ�� مستوى القسم السادس من التعليم األسا��ي ( وصل لدى �عض أفر 

والفرضيات ال�ي اق��حها طالت مجموعة من املستو�ات �� تطور  ،  فإن طبيعة التساؤالت ال�ي طرحها،  سنة)

  نظرا ،  ولم يكن ممكنا قراء��ا خارج املنظور التطوري الذي اخ��ناه �� البحث،  العالقات بجماعة الفصل

و�� مستو�ات صغناها وفق هندسة عامة يمكن ،  أطروحة البحث لتشعب و�عدد املستو�ات ال�ي ركزت عل��ا  

 ).1(جدول رقم  ا�خطاطة التالية ت�خيصها �� -للتذك�� فقط –

و�ذا �انت مساهمتنا ستقتصر فقط ع�� إعادة قراءة نتائج مستوى دوافع ومحفزات العالقات �� جماعة  

م��ا دوافع عالقات االنجذاب أو دوافع عالقات  سواء  ،  الفصل (املشار إل��ا باللون األزرق �� الش�ل السابق)

،  فإن أهمية هذه القراءة تندرج ضمن توجھ الستشراف جانب من جوانب تطو�ر آفاق هذا البحث ،  النفور 

ولقد تطلب منا هذا  ،  واالنفتاح بھ ع�� مواقع جديدة مرتبطة بموضوع تفاعل وتطور العالقات اإل�سانية 

وتناولت  ،  ة �� تخصصات متعددة لم تكن ضمن اهتمامنا العل�ي من قبلاالنفتاح استحضار إسهامات نظر�

تحت عناو�ن  ، وتقار�ر تنمو�ة وحقوقية، وأبحاث نفسية واجتماعية، محاور ش�لت موضوع دراسات طبية

االجتماعية،  مختلفة النفسية  ا�خاطر  من  بالوقاية  تارة  الظواهر ،  عموما  تتعلق  �عض  من  الوقاية    أو 
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وأحيانا  ،  2وظروف العمل  وتارة أخرى بتحس�ن جودة ا�حياة،  1ات العمل �التحرش والعنفلشائعة �� مقر ا

و�مكن أن يخلص �عضها إ�� بلورة توج��ات  ،  3تركز ع�� املرافعة لضمان ا�حق �� األمن وال�حة بالعمل

لألسف تركز  ،  وا�جد مفيدة  اإلسهامات العلمية  . غ�� أننا ��جل أن هذه 4،  الختيار طرق التدب�� الناجعة

انصبت  أي  ،  اهتمامها فقط ع�� دراسة شروط العمل وتحس�ن ظروفھ �� املقاوالت واملؤسسات الصناعية

املنتمية للقطاع ا�خاص العل�ي ،  بالدرجة األو�� ع�� املؤسسات  �� ح�ن �عت�� أن نفس مجاالت االهتمام 
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européenne sur les conditions de travail ; Dublin, 2007. 
3 -  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, La dimension de genre dans la sécurité et la santé 
au travail, 2007. 
4-Philippe Nasseet  Patrick Légeron,  Rapport sur la détermination,  la mesure et le suivi des risques 
psychosociaux au travail, mars 2008. 
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املهنية املصنفة ضمن الوظيفة العمومية �� �ل القطاعات  العمل  وضم��ا  ،  ينب�� أن تطال أيضا شروط 

وما يرتبط ��ا من فاعل�ن ومتدخل�ن ،  موارد �شر�ة ع�� اختالفها  ن  بما ف��ام،  طبعا قطاع ال��بية والت�و�ن 

 تالميذ..).، أطر إدار�ة، ومستفيدين من خدمات هذه املؤسسات (أساتذة

 تنظيم وتقديم هذه الدراسة وفق ثالثة محاور: وقد ارتأينا

الدراسة  األول   - لهذه  ومن�جيا  نظر�ا  تأط��ا  �عت��ها  ال�ي  املنطلقات  �عض  فيھ  سياق  ،  نو�ح  و�حدد 

 و���ز ا��جامها مع موضوع الوقاية من ا�خاطر النفسية االجتماعية �� الفصل الدرا��ي.، إعدادها

نذكر فيھ ببعض نتائج الدراسة امليدانية ال�ي أجر�ناها حول دوافع العالقات ب�ن املتعلم�ن ��    الثا�ي  -

الدرا��ي الفصل  النفسية االجتماعية،  جماعة  للمخاطر  أن  ،  باعتبارها منبعا  يمكن  ت�ون منطلقا  وأيضا 

 للوقاية من هذه ا�خاطر. 

الدوافع  الثالث  - هذه   �� عل��ا  االرت�از  املمكن  األ�عاد  خاللھ  من  ا�خاطر  ،  نحلل  من  الوقاية  ��دف 

 مع بلورة �عض التوصيات بصددها.، النفسية االجتماعية �� جماعة الفصل الدرا��ي

 منطلقات نظریة ومنهجیة: 

من   بداية  الدراسة  "ال�حة"تنطلق هذه  ملفهوم  العاملية  ال�حة  أعت��ه شعارا  ،  �عر�ف منظمة  الذي 

ع�� أن    والذي ينص ،  مغر�ا لم يفقد جاذبيتھ رغم مرور أز�د من ست�ن سنة ع�� تبنيھ �� ديباجة دستورها 

أو ال�جز"،  "ال�حة �� حالة من اكتمال السالمة بدنًيا وعقلًيا واجتماعًيا ا�عدام املرض  . 5وليس مجرد 

شمولية جعلتھ مستوعبا  ،  � أهمية هذا التعر�ف من خالل ما يتم�� بھ من شمولية ومرونة وانفتاحوتتج�

ملفهوم ال�حة �� أ�عادها البدنية والعقلية والنفسية االجتماعية. ومرونة وانفتاح تؤهلھ الحتضان �ل ما  

لب والنفسية  الطبية  العلوم   �� ومعارف  تطور  من  ا�جتمعات  إليھ  تتوصل  أن  املستو�ات  يمكن  أع��  لوغ 

(بدنيا �� شمولي��ا  ترفا،  عقليا،  ال�حية. فال�حة  ليست  يمكن  ،  نفسيا..)  بأع�� مستوى  "التمتع  إن  بل 

تأكيده    أوال   . و��منا �� هذا املنطلق 6هو أحد ا�حقوق األساسية ل�ل إ�سان ودون تمي��.."،  بلوغھ من ال�حة

والدعم النف��ي االجتما�� كبعد من أ�عاد اكتمال سالمة   ع�� األهمية ال�ي ينب�� أن �عطى لل�حة العقلية

  ا وثالث ، اعتباره ذلك من ا�حقوق األساسية ال�ي ينب�� أن تضمن لهم و�دون أي تمي�� وثانيا ، و�حة األفراد

تطو�ر   �� بفعالية  سيساهم  ذلك  تحقيق   �� النجاح  ب�ون  الدراسات  من  العديد  تؤكده  الذي  االقتناع 

 ل�ي ينت�ي أو �شتغل ف��ا هؤالء األفراد. مردودية املؤسسات ا
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. ونؤكد هنا أن  8واألرغونوميا 7أيضا إسهامات علم نفس الشغل �ستحضرها من املنطلقات النظر�ة ال�ي

االقتناع ب�ون العمل ال��بوي   مفاده،  �سبيا مع اتجاه حاضر �� مجموعة من الدراسات تتناغم  هذه الدراسة

للتحليل ع��   ومن تمحرصھ إ�� إخضاع �شاط املدرس أو عملھ،  9م�ي بامتياز�شاط    �� الفصل الدرا��ي هو

فمهنة التدريس وما يحيط    الرصيد الهام من األدوات واملفاهيم املوظفة �� علم نفس الشغل واألرغونوميا.

نتا��ا  وت،  يتعرض الفاعلون ف��ا باستمرار للضغط النف��ي  - كبا�� املهن إن لم نقل ع�� رأسها–��ا من أ�شطة 

و�مكن أن يصل ذلك إ�� االح��اق النف��ي أو أ�عد  ،  risques psychosociauxا�خاطر النفسية االجتماعية  

 من ذلك. 

عل��ا ا�حصول  من  تمكنا  ال�ي  القليلة  الدراسات  أن  ومفاهيم  ،  غ��  بأدوات  االنفتاح  حاولت  وال�ي 

اهتمامها فقط عند املدرس كفاعل ��   توقف،  األرغونوميا وعلم نفس الشغل ع�� مجال ال��بية والت�و�ن

– �� ح�ن نرى أن فعاليات �شاط املتعلم،  وجعلت منھ املع�ي الوحيد ��ذا التحليل،  10س��ورة العمل ال��بوي 

أم مراهقا �ان  الدرا��ي  -طفال  الفصل  إطار جماعة   �� التحليل،  ودينامية عالقاتھ  ��ذا  أيضا معنية   ��  ،

يمكن مع شدة واستمرار�ة وث����ا أن تفقد لديھ االهتمام  ،  اجتماعية  فاملتعلم بدوره عرضة لضغوط نفسية

،  و�شل قدرتھ ع�� ال��ك�� والعطاء،  وتضعف لديھ حوافز بذل أي مجهود �� التعلم،  بالدراسة واملدرسة ك�ل

وأيضا �أعضاء داخل جماعة فصل ينت�ي ملؤسسة  ،  و���تب طبعا عن �ل ذلك تد�ي مردودية املتعلم�ن �أفراد

محددةتر  تنعدم ،  �و�ة  حينما  والهيئات  خصوصا  باملغرب-البنيات  واقع  هو  تقديم  -كما  ف��ا  يف��ض    ال�ي 

 واالجتما�� �� الفضاء املدر��ي واألسري. النف��ي الدعم

،  يمكن أن نقف عند مجموعة من الظواهر والقضايا باملؤسسات املدرسية، استنادا إ�� الفقرة السابقة

و�� ظواهر  ،  وتتطلب مقار�ة نفسية اجتماعية من أجل فهمها،  ول�ن ال��بو��ن�شغل بال املدرس�ن واملسؤ 

التجليات الدرا��ي،  متعددة  بالفصل  املشاركة  وعدم  اال��حاب  سلو�ي:  هو  ما  االهتمام  ،  م��ا  عدم 

التأخرات،  بالواجبات واألدوات املدرسية الدرا��ي،  والتغيبات  ك��ة  نتائج التحصيل  اتجاه  ،  تراجع  العنف 

انفعا�� وجدا�ي: سرعة الغضب،  زمالء الدراسة واتجاه املدرس�ن.. الشعور  ،  ا�خوف والقلق،  وم��ا ما هو 

 
 يمكن الرجوع في موضوع علم نفس الشغل إلى:  -7

- Traité de psychologie du travail et des organisations ; Sous la direction deJean-Luc Bernaud et Claude 
Lemoine ; Dunod /2012-(3e édition) . 

رغونوميا وإلى المرجعين التاليين: يمكن الرجوع في موضوع -8
ٔ
رغونومياإلى تعريف الجمعية الدولية لال

ٔ
 اال

-Traitéd'ergonomie. Toulouse : (sous la direction de Cazamian P, Hubault F, Noulin M. (1996)) Octarès. 
-Pierre Rabardel et autres, Ergonomie concepts et méthodes– 1998. 

هيل المدرسين،  نسجل هنا مالحظة تدعم هذا التوجه  -9
ٔ
مر باستراتيجية التكوين المعتمدة في تا

ٔ
صبح مص،  ويتعلق اال

ٔ
طلح  حيث ا

ساس في هذه االستراتيجية  professionnalisation"المهننة"  
ٔ
ن ندعم هذا التوجه بالكـتابات التي تتبنى  ،  من المفردات اال

ٔ
ويمكن ا

 مفهوم "مهنة التلميذ". 
طروحة نوقشت مؤخرا:،  كمثال على ذلك  -10

ٔ
 Soufian Azouaghe. Santé psychologique au travail dans-  يمكن الرجوع إلى ا

le milieu scolaire public : étude des déterminants organisationnels et psychologiques chez les enseignants 
marocains. Université Grenoble Alpes ; Université Mohammed V (Rabat), 2019. 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/54/dunod.php
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Pierre+Rabardel&search-alias=books-fr&field-author=Pierre+Rabardel&sort=relevancerank
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وم��ا ما هو معر��: �شتت  ،  الشعور بال�جز والفشل..،  تبخيس واحتقار للذات،  االكتئاب ،  باإلحباط واليأس

،  سرعة التعب،  بات �� النوموم��ا ما هو جس�ي: اضطرا،  ضعف قدرات التذكر..،  ضعف ال��ك��،  االنتباه

آالم باملعدة والرأس... ورغم ما يمكن أن يالحظ ع�� هذه املظاهر من �ون أغل��ا �ع�� عن س��ورات نفسية  

فإن التعارض ب�ن ما هو فردي وما هو جما�� يفقد وجاهتھ حسب  ،  فردية �عيدة عما هو نف��ي اجتما��

،  علما أن " اآلخر حاضر باستمرار �� حياة الفرد،  اة الفرد�� �ل وضعية يحضر ف��ا اآلخر �� حيFreud  فرو�د

إخوانھ  ،  فموقف الفرد اتجاه أبو�ھ،  أو كخصم..،  أو كشر�ك،  أو حاضر كموضوع،  حاضر كنموذج وقدوة

و�اختصار �ل العالقات ال�ي �� موضوع دراسة �� التحليل النف��ي ،  طبيبھ،  ال�خص الذي يحبھ،  وأخواتھ

ألن إشباع  ،  ويستث�ي فرو�د فقط "الس��ورات النفسية ال�ي يصفها بالن�جسية،    11�� ظواهر اجتماعية.."

 . 12ا�حاجات والرغبات ف��ا يتم �عيدا و�� استقاللية عن األ�خاص اآلخر�ن"

واقتناعا بأثر دينامية هذه  ،  إيمانا منا بأهمية دراسة العالقات ب�ن املتعلم�ن �� جماعة الفصل الدرا��ي

ا�ج ع��  بالفصلالعالقات  االجتما��  النف��ي  األفراد،  و  ومردودية  تماسك  دوافع  ،  وع��  دراسة  اخ��نا 

وجرد  ،  ورصد ل�حوافز ا�حركة لها،  وحوافز هذه العالقات ع�� اعتبار أن هذا التوجھ هو بحث �� جذورها

تلف العوامل لألسباب ال�ي تخلق الظواهر ال�ي أشرنا إل��ا �� الفقرة السابقة. وهو أيضا استباق توق�� �خ

ال�ي يمكن أن �ش�ل مصدرا للمخاطر النفسية االجتماعية �� عالقات أعضاء جماعة الفصل. لقد جرت  

وأحيانا �عد أن  ،  العادة �� أن يتم االنتباه �جموعة من الظواهر السلبية باملؤسسات ال��بو�ة �عد أن تقع

باآلليات  ،  �ستفحل وليس  باألعراض  املتدخلون  "�� فينشغل  مثال  العنف  ظاهرة  أخدنا  فإذا  لها.  املنتجة 

�عد أن  وحي��ا فقط ن�جأ إ�� إرساء إجراءات وقائية،  املؤسسات املدرسية فإنھ يبدأ االهتمام بھ �عد أن يقع

ا�خط��ة والعنف  العدوانية  من  حاالت  عشنا  قد  وقائية  ،  13ن�ون  مقار�ة  تب�ي  ضرورة  يفرض  ما  وهذا 

وتتتبع دوافعها ومختلف  ،  العالقات ال�ي تنشأ ب�ن املتعلم�ن �� الفضاء املدر��ي  ترصد دينامية ،  واستباقية

تطورها وتحس�ن  ،  مظاهر  تحصي��ا  ��دف  املمكنة  أو  ا�حاصلة  الصراعات  �حل  عملية  اق��احات  وتقدم 

 .  بنا��ا

السابقة الفقرات   �� إل��ا  املشار  األغراض  تحقيق  ووجاهة  أهمية  من  من،  انطالقا  اقتنعنا  �جيا  فقد 

واستخالص  ،  بتوظيف االختبار السوسيوم��ي �أداة الستكشاف ورسم خر�طة العالقات �� جماعة الفصل

ب�ن املتعلم�ن �� تحس�ن أو �سميم العالقات  ال�ي �ساهم  تتبع  ،  أهم السلو�ات والتصرفات واملواقف  مع 

ال�ي �ساهم �� تمت�ن العالقات   تطورا��ا ورصد تجليا��ا. وتركزت أسئلة هذا االختبار ع�� ا�حوافز والدوافع 

اقعية وتلك ال�ي تؤدي إ�� توترها وتصدعها.  ،  ب�ن املتعلم�ن   وانطلقنا �� طرحها من وضعيات عالئقية و

ف��ا يرافقھ  أن  يفضل  من  خاللها  من  بحر�ة  املتعلم  خاللها،  يحدد  يصاحبھ  أن  ير�ده  ال  تبيان  ،  ومن  مع 

و�تطلب �عاونا ،  الوضعية األو�� بنشاط يتعلق بالعملارتبطت  األسباب ال�ي تقف وراء �ل اختيار أو رفض.  

 
11-Sigmund Freud, “Psychologie collective et analyse du moi” (1921). 
12-Sigmund Freud, “Psychologie collective et analyse du moi” (1921). 
13-Édith Tartar-Goddet; Prévenir et gérer la violence en milieu scolaire ; Retz (septembre 2006) p: 85. 

http://www.laprocure.com/auteurs/edith-tartar-goddet-0-1388273.html
http://www.laprocure.com/prevenir-gerer-violence-milieu-scolaire-edith-tartar-goddet/9782725625263.html
http://www.laprocure.com/editeurs/retz-0-72618.html
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وترو���. وتتج�� أهمية هذه  الوضعية الثانية فتعلقت بنشاط ذا �عد ترفي�ي  أما  ،  مش���ا ب�ن املتعلم�ن

املتعلم�ن ب�ن  معيشة  عالئقية  بوضعيات  ترتبط  �و��ا   �� �ساط��ا  ع��  عن  ،  األسئلة  التعب��  ع��  تح��م 

أو تلك ال�ي تقف وراء تصدعها. و�مكن ت�خيص بروتو�ول  ،  تقف وراء تماسك العالقة فيما بي��م  الدوافع ال�ي

 :األسئلة �� �ل وضعية �التا�� 

 الوضعية األو��: 

يفضل أن   الذين  -من زمالئھ وزميالتھ–نطلب ف��ا من �ل متعلم أن يحدد ع�� األك�� ثالثة أسماء   )1

 بالفصل.ي�ونوا معھ �� مجموعة أو فر�ق للدراسة 

 �ل اسم يختاره نطلب منھ أن يب�ن ملاذا فضل اختياره لي�ون معھ �� الفر�ق أو ا�جموعة؟ )2

ال يفضل أن ي�ونوا    الذين  -من زمالئھ وزميالتھ–نطلب منھ أيضا أن يحدد ع�� األك�� ثالثة أسماء   )3

 معھ �� مجموعة أو فر�ق للدراسة بالفصل.

 ملاذا ال يفضل أن ي�ون معھ �� الفر�ق أو ا�جموعة؟�ل اسم يتم ��جيلھ نطلب منھ أن يب�ن  )4

 الوضعية الثانية: 

يفضل أن ي�ونوا   -من زمالئھ وزميالتھ– نطلب ف��ا من �ل متعلم أن يحدد ع�� األك�� ثالثة أسماء   )5

 أو �� �شاط اللعب أو �� رحلة مدرسية. ، معھ �� ف��ة االس��احة

 ختياره لي�ون معھ �� ذلك النشاط؟ �ل اسم يختاره نطلب منھ أن يب�ن ملاذا فضل ا )6

ال يفضل أن ي�ونوا    الذين  -من زمالئھ وزميالتھ–نطلب منھ أيضا أن يحدد ع�� األك�� ثالثة أسماء   )7

 أو �� �شاط اللعب أو �� رحلة مدرسية. ، معھ �� ف��ة االس��احة

 �ل اسم يتم ��جيلھ نطلب منھ أن يب�ن ملاذا ال يفضل أن ي�ون معھ �� ذلك النشاط. )8

. ف�ي األسئلة 8و  6،  4،  2و�ش�� إ�� أن النتائج ال�ي �عرضها هنا تتعلق بأجو�ة أفراد العينة عن األسئلة:  

�� �شاط �ل   ل�ل زميل من زمالئھ  اختياره  يب�ن حيثيات  أن  العينة   �� ف��ا من �ل فرد  املطلوب  املفتوحة 

لھ ينفر من زمالء لھ آخر�ن �� نفس  وكذلك األسباب والدوا�� ال�ي تجع، وضعية من الوضعيت�ن السالفت�ن

 النشاط. 

 نتائج دراسة سوسیومتریة: ،  دوافع العالقات في جماعة الفصل الدراسي 

، استعملنا طر�قة تحليل املضمون ألجو�ة املتعلم�ن،  �� معا�جتنا ملعطيات األجو�ة ا�خاصة ��ذه األسئلة

ل�ي   األجو�ة  م�ن هذه  التحليل من  صنفنا وحدات  ثم  والتكميمواستخلصنا  لإلحصاء  قابلة  و�عد ،  ت�ون 

��ذه الشبكة ثالث    ضم  توصلنا إ�� بناء شبكة قمنا بتفريغ املعطيات ف��ا.،  تحليل وتصنيف هذه الوحدات

 و�� �التا��:،  فئات من دوافع العالقات ال�ي تم استنتاجها وتصنيفها وفق منظور تطوري ارتقائي
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أو وقعت ��  ،  وتتعلق بأحداث م��امنة مع تمر�ر االختبار،  �الفئة ا��و�ى ت�� دوافع ذات طابع آ�ي ونف� 

قر�ب تمكن،  وقت  بأسباب  من  أو  من    املتعلم  الفئة  هذه  �سود  وملموسة.  مباشرة  مادية  منافع  تحقيق 

   سنوات. 9إ��   5ع�� ا�خصوص �� املرحلة العمر�ة املمتدة من  الدوافع

وتظهر كمؤشر لظهور ش�ل جديد من العالقة يتم التأكيد  ،  ��اركيةالفئة الثانية تتع�� ��وافع تعاقدية أو  

والندية الت�افؤ�ة  ع��  وجدنا،  فيھ  دوافع  املرحلة   و��  خالل  بي��م  فيما  عل��ا  يحرصون  املتعلم�ن 

 سنوات.    10/ 8العمر�ة

حيث  ،  نةس  15/ 10و�� تم�� املرحلة العمر�ة    ،بعد قيمي أ����ي  فهي ذات ،  أما الفئة الثالثة من ا��وافع 

من الصفات والقيم    �سلسلة  تتبلور الدوافع ال�ي يفسر من خاللها املتعلمون طبيعة عالق��م مع زمال��م

 األخالقية وا�جردة. 

إ�� التمي�� داخل �ل فئة    -واعتمادا دائما ع�� معطيات أجو�ة املتعلم�ن أنفسهم– ولقد خلصنا أيضا  

،  �� األصل عبارة عن أمثلة لوحدات التحليل ال�ي اعتمدناها��  ،  من الفئات الثالث السابقة ب�ن عدة بنود

النتائج ا�خاصة ��ا �� �عدها الك�ي قبل الوقوف عند    أجو�ة املتعلم�ن. وسنعرض  و�� إطارها قمنا بتفريغ

:  جدول�نوال�ي تمثل لنماذج من أجو�ة املتعلم�ن. �عرضها ��  ،  قراء��ا نوعيا من خالل استعراض عينات م��ا

افع االنجذاباألول ن وال�ي تيسر  ،  املساهمة �� بناء العالقة ب�ن املتعلم�ن �� جماعة الفصل  خصصھ لدو

ا��جام  �� بي��م  املش��ك  ��ا-وم��نا  ،  العيش  املتعلق  ا�جدول  ال��فيھ.  -��  ووضعية  العمل  وضعية   ب�ن 

النفور   الثا�ي وا�جدول   افع  بدو وال��   خاص  العمل   �� عالقا��م  تصدع   �� �ساهم  �ش�ل  ،  فيھال�ي  وال�ي 

وال�ي يمكن أن �ساهم �� ظهور أعراض أو  ،  للمخاطر النفسية االجتماعية-من وجهة نظرنا-ا�جذور األولية  

 التنمر والتحرش والعنف أمثلة لها. ، سلو�ات �عا�ي م��ا املؤسسات ال��بو�ة

انتقلنا ا�جدول   من عرضا   و�ذا   �� الواردة  الكمية  له  إ�� قراءة ،  )2(لنتائج  الدوافع من خالل  سريعة  ذه 

فإننا نجد أن  ،  ومن خالل البنود التفصيلية ل�ل فئة م��ا،  الفئات الثالث املق��حة �� شبكة تحليل املضمون 

والهدية % من مجموع وحدات الدوافع اآلنية لدى أطفال التعليم  50ب�ن األطفال يأخذ أك�� من    العطاء 

فالطفل �� هذا السن يفضل زميال لھ ألنھ "يذوق�ي  ،  ال��فيھ   سواء �علق األمر بدوافع عالقات العمل أو ،  األو��

لعبتھ"،  معھ" الطباش��"،  "�عطي�ي  والهدية،  "�عطي�ي  العطاء  �عد  و�أ�ي  املمحاة"...  �ي    "�عطي�ي  ا����اك 
 . 14" يلعب م��" و "�ساعد�ي" أو" تيور��ي" :تقد�� ا��سا�دة  ��  اللعب

�� دوافع    سنوات) 5-4العالقات ب�ن املتعلم�ن �� مرحلة التعليم األو�� (و�ذا �انت الفئة األو�� من دوافع  

وملموسة حوا��  ،  نفعية  إ��  تصل  حيث  قوي  حضور  الدوافع80ولها  مجموع  من  الدوافع  ،  %  فئ�ي  فإن 

واحدة" عمارة   �� "�سكن  ب  تتعلق  �سب��ما  ضعف  ع��  والقيمية  الطر�ق"،  التشاركية  نفس   �� ،  "�س�� 

 
و االستمارات  -14

ٔ
طفال في المقابلة ا

ٔ
نها بالدارجة ،  العبارات الواردة بين مزدوجتي هي حرفيا التي استعملها اال

ٔ
وردناها كما هي رغم ا

ٔ
لهذا ا

 المغربية. 
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واحدة" طاولة   �� الساحة"،  "نجلس   �� التشاركية. و"�عرف    "يحب�ي وأحبھ،  "نلعب معا  للدوافع  "بالنسبة 

 ا�جردة.  قوي" بالنسبة للدوافع القيمية ، جميل، مج��د،  القراءة

 

وافع تطور  و�نود فئات )2جدول (  الفصل جماعة �� املتعلم�ن ب�ن االنجذاب عالقات د
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ٔ
 ا
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فرغم أن �سبة الدوافع اآلنية تظل مرتفعة  ، سنوات) 7-6سا��ي (أما أطفال القسم األول من التعليم األ 

حيث �غطي  ،  فإ��ا تختلف اختالفا نوعيا طفيفا عما الحظناه لدى أطفال التعليم األو��،  %60متجاوزة �سبة  

يراجع م��…".  ،  �� الكتابة،  " �ساعد�ي �� القراءة،  % من مجموع الدوافع50دوافع تقديم املساعدة حوا��  

،  �عطي�ي �ل ما أحتاجھ" ،  �عطي�ي األدوات،  ثم العطاء والهدية "يذوق�ي،  اإلشراك �� اللعب" يلعب م��"  يل��ا

ع�ي يدافع  واألمن"  ا�حماية  دوافع  أيضا  تظهر  يضر��ي".،  كما  ع��    ال  ف��تبط  التشاركية  الدوافع  أما 

�س�� م�� �� الطر�ق ،  م�� �� ال���سكن  ،  "يجلس م�� �� الطاولة،  ا�خصوص باالش��اك �� امل�ان والتجاور 

يحفظ  ،  يقرأ جيدا،  إ�� املدرسة". أما الدوافع القيمية فت��كز غالبا ع�� قيمة االج��اد �� الدراسة "مج��د

 دروسھ". 

نالحظ أن �سبة الدوافع اآلنية تتساوى  ،  سنوات)  8-7من التعليم األسا��ي (  و�انتقالنا إ�� القسم الثا�ي

وذلك ب��ايد �سبة هذه األخ��ة ع�� حساب األو��. وتتدرج م�ونات بنود  ،  فع التشاركيةتقر�با مع �سبة الدوا

اللطف  ،  الدراسة…"،  الدوافع اآلنية حسب األهمية ع�� التوا�� �اآل�ي: تقديم املساعدة "�ساعد�ي �� القراءة

م��" "ظر�ف  املعاملة  املدرسية،  ��  األدوات  "�عطي�ي  والهدية  الشكال ،  العطاء  �سلف�ي  ،  ط�عطي�ي 

يتخاصم م��…"،  ي�لم�ي،  الدراهم.." "يلعب م��"،  ال  اللعب   �� يضر��ي".  ،  اإلشراك  "ال  والدفاع  ا�حماية 

واملالحظ أننا هنا أمام دوافع غ�� متمركزة �� بند أو بندين بل �� موزعة ع�� خمسة بنود من فئة الدوافع  

ولكن يحتل البند ا�خاص باالش��اك �� اللعب  ،  يةو�� نفس املالحظة امل�جلة ع�� الدوافع التشارك   اآلنية.

ثم االش��اك  ،  فاالش��اك �� العمل املدر��ي "نتعاون �� الدراسة"،  % من هذه الفئة "نلعب معا"40أك�� من  

جميعا ندرس  والتقارب"  امل�ان  با�خ��ية،  ��  معا  قر�نا،  15�سكن  بجان�ي،  �سكن  �� ،  يجلس  معا  نقف 

الطر�ق،  الساحة  �� القيميةيرافق�ي  الدوافع  أما  الدراسية  ،  "…  و�نتائجھ  اآلخر  باج��اد  اإل�جاب  فيظل 

الفئة �� هذه  الوحيدين  امل�وني�ن  العاطفي منھ  املوقف  صديقي ،  أحبھ،  "مج��د" و"جميل،  والتعب�� عن 

 عز�ز ع��..".، صديقي الو��، العز�ز

والذي نجد فيھ الدوافع القيمية  ،  ات)سنو   10- 9أما إذا انتقلنا إ�� القسم الثالث من التعليم األسا��ي( 

من   أك��  تحتل  ا�جردة  والدوافع  ،  %50واألخالقية  اآلنية  الدوافع  ب�ن  تقر�با  بالتساوي  البا��  و�توزع 

،  فإن ال��ك�� ينصب ع�� حسن املعاملة وتقديم املساعدة بالنسبة للدوافع اآلنية،  %20% و  25  التشاركية

نجد   التشاركية  الدوافع  امل�انو��   �� االش��اك  أو  والتجاور  اللعب  أ�شطة   �� االش��اك  أهمية  ،  استمرار 

هو  ،  �أننا إخوة،  و�ضاف إل��ما دوافع �ع�� عن الشعور الوجدا�ي باالنتماء لنفس األسرة " �عامل�ي �أخيھ

التطور�ة قفز��ا  املستوى  تبدأ من هذا  القيمية وال�ي  الدوافع  تتوزع ع��  ،  مثل أ��…".أما  بنود  فإ��ا  عدة 

:"أحبھ لآلخر  العاطفي  واالنجذاب  اإل�جاب  عن  التعب��  �التا��:  األهمية  حسب  العز�ز ،  مرتبة  ،  صديقي 

ال أرتاح �� الذهاب إ�� املدرسة إال معھ..". تقدير صفات املرح والبشاشة املم��ة للقر�ن:  ،  عز�ز ع��،  جميل

 
،  جمعية البر بالفتياتهي:  خيرية  مؤسسة  من    مدرسة عمر الخيامضمن العينة البحث كانت مجموعة من الفتيات القادمات إلى  -15

 ع على مقربة من المدرسة. والتي تق
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أخالقھ حسنة".  ،  حنون ،  ا�خ�� ل�جميع  يحب،  واح��ام �عض خصالھ األخالقية " و��  ي�حك�ي".،  "�شيط

 مج��د". وح�ى اإل�جاب بقوتھ البدنية "سريع �� ا�جري". ، وتقدير تفوقھ الدرا��ي "يدرس جيدا

الرا�ع األقسام  بخصوص  (  والسادس  وا�خامس  أما  األسا��ي  التعليم  فالقاسم  ،  سنوات)  15-10من 

اآلنية والتشاركية  الدوافع  تراجع �سبة  بي��ا هو  ب�ن    املش��ك  ت��اوح  ل�ل م��ما18% و6حيث  أننا ،  %    غ�� 

املعاملة  �� اللطف  أثر  استمرار  ع�� ،  نالحظ  والدراسة  اللعب  أ�شطة   �� واالش��اك  املساعدة  وتقديم 

املستو�ات هذه   �� األقران  ب�ن  األو��.  ،  العالقات  الدراسية  باملستو�ات  سبق  مما  أقل  بنسب  �انت  و�ن 

حيث ت��اوح  ، نالحظ أيضا ارتفاع �سبة الدوافع القيمية، فع اآلنية أو بموازاتھو�مقابل هذا ال��اجع �� الدوا

و67ب�ن   املستو�ات  %83  هذه   �� األقران  ب�ن  العالقات   �� أك��  السائدة  القيم  ملضمون  بالنسبة  أما   .%

ر  و�� استمرا-ف�ي باإلضافة إ�� مستوى التحصيل الدرا��ي واإل�جاب بجمال أو حسن الهيئة  ،  الدراسية

�اإلشادة با�خصال واألخالق  ،  فإن قيما أخرى تبدأ �عرف االهتمام  -ملا نجده �� املستو�ات الدراسية السابقة

،  "صدوق ،  و�عض الصفات السلوكية العامة واملفضلة لدى التالميذ،  أخالقھ حسنة…"،  مؤدب  " ،  ا�حسنة

 متواضع…".، مخلص، و��، أم�ن

وتجعل �عضهم ينفر من  ،  وراء تصدع العالقات ب�ن األطفالأما بالنسبة لألسباب والدوافع ال�ي تقف  

،  شبكة دوافع االنجذاب فقد وضعنا لها شبكة لتفريغ النتائج وفق نفس منطق اإلطار العامل،  البعض اآلخر

 ).3( و�مكن ت�خيص نتائج دوافع عالقات النفور �� ا�جدول 

ت��اجع  ،  % بالتعليم األو��76ت�ون متجاوزة لنسبة  أن الدوافع اآلنية �عدما  ،  نالحظ من خالل هذه النتائج 

% باألقسام الرا�ع وا�خامس والسادس. ونجد  15وأقل من  ،  % باألقسام األول والثا�ي والثالث50إ�� أقل من  

أن البنود املرتبطة بالعطاء والهدية �� ال�ي تقف أيضا  ،  من خالل الشبكة التفصيلية أعاله لهذه الدوافع

فالطفل يرفض العمل واللعب مع آخر  ،  وتل��ا �� األهمية تلك املتعلقة �سوء املعاملة،  فور وراء عالقات الن

ال ،  �سب�ي يخاصم�ي،  يدفع�ي،  " يضر��ي،  ق�ي" (أي ال �عطي�ي مما يأ�ل من حلو�ات)ألن هذا األخ�� "ال يذوّ 

 ي�لم�ي" و�أ�ي �عد ذلك �� األهمية املنع من اللعب: "ال ي��ك�ي ألعب معھ". 

��جل نوعا من التعو�ض لذلك من خالل تزايد    بينما،  حظ أيضا وجود تراجع �� فئة الدوافع اآلنيةنال 

القيمية الدوافع  تنتقل من  ،  �سبة  بالتعليم األو��17.12حيث  ع�� ،  %44و،  %37و،  % 52إ�� أك�� من  ،  % 

والثالث والثا�ي  األول  باألقسام  ال��ايد،  التوا��   �� النسبة  هذه  ت� ،  وتواصل  ب�ن  حيث  و60�اوح   %80 %

باألقسام الرا�ع وا�خامس والسادس. و�ذا �ان الطفل بالقسم�ن األول والثا�ي يرفض قر�نا لھ �سبب ضعف  

،  ال�ي تقف وراء دوافع عالقات االنجذاب  -كما رأينا سابقا-التحصيل الدرا��ي لهذا األخ�� و�� نفس القيم  

،  "غ�� مؤدب،  خصوصا بالقسم�ن ا�خامس والسادس  فإن القيم املتعلقة بالصفات األخالقية �� البارزة

   مسموم…"، أنا�ي، متك��، خائن،  كذاب، �سرق ، غ�� متخلق

حيث  ،  فتظل �سبيا ضعيفة مقارنة بالدوافع التشاركية �� عالقات االنجذاب،  أما الدوافع التشاركية هنا

بينما �� هنا ت��اوح �� أع�� مستوى لها ب�ن  ،  % �أع�� مستوى لها بالقسم الثا�ي40وصلت هناك إ�� أك�� من  

% بالقسم ا�خامس. و�أن الطفل املغر�ي �� عالقتھ باآلخر يحرص ع�� البحث عن  24% بالقسم الرا�ع و15
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وهذا �ع�ي غياب عالقات اجتماعية ت�املية متفهمة  ،  مع اآلخر ا�خالفالعالقة  بالقبول ب  �غامروال  ،  املشابھ

 دماج عند وجوده.  ومستعدة لالن، لالختالف

 

وافع تطور  و�نود فئات )3( جدول   الفصل جماعة �� املتعلم�ن ب�ن النفور  عالقات د
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 أبعاد الوقایة من المخاطر النفسیة االجتماعیة في جماعة الفصل الدراسي: 

تدب��    �� مألوفا  موضوعا  االجتماعية"  النفسية  ا�خاطر  من  "الوقاية  عن  ا�حديث  املقاوالت  أصبح 

رغم أن �عض الباحث�ن يرى أن العديد ،  مندمجا ضمن مفردات اس��اتيجيا��ا وصار،  واملؤسسات الصناعية

. 16�� برمجة خطط عملية لذلك  من هذه املؤسسات يفتقر �� الغالب لطرق وأدوات �ساعد ع�� االنخراط 

،  ذه ا�خاطر النفسية االجتماعيةما يكفي من الدراسات عن ه  ال نجد ،  لكن ع�� مستوى املؤسسات ال��بو�ة

املدر��ي. الفضاء   �� املتعلم�ن  ب�ن  بالعالقات  ا�خاطر  هذه  من  يتعلق  ما  نقدم    خصوصا  أن  ارتأينا  لهذا 

يمكن للباحث�ن و�ل املهتم�ن استثمارها عند بناء و�لورة أية  ،  مجموعة من املق��حات ومستو�ات لالشتغال

استنادا لنتائج هذه الدراسة حول دوافع العالقات �� جماعة الفصل. وذلك  ،  اس��اتيجية وقائية �� املوضوع

وتتوزع هذه املق��حات  ،  و�ش�� إ�� أن مستو�ات االشتغال �� هذه االق��احات تتطلب �عاونا جماعيا لتفعيلها

 حصرناها �� ثالثة �التا��: ، ع�� مستو�ات متعددة

أو اختيار  ،  بتسط�� الكفايات واألهداف علق م��اسواء ما يت،  مستوى بناء املناهيج وال��امج الدراسية

مع تحديد صيغ التقو�م والضبط  ،  أو انتقاء الوسائل املناسبة لها،  املضام�ن واأل�شطة ال��بو�ة املرتبطة ��ا

فع�� مختلف هذه العمليات لبناء املناهيج وال��امج ينب�� أن �ستحضر كفايات �س��دف    املواكب ل�ل ذلك.

والعيش املش��ك  ،  وآليات التواصل بي��م واالنفتاح ع�� اآلخر�ن،  االجتماعية لدى األطفالتطو�ر املهارات  

والتسامح.. اآلخر  واملستو�ات،  وتقبل  األسالك  �ل  واألهداف  ،  ��  الكفايات  با��  عن  أهمية  تقل  ال  ف�ي 

 واأل�شطة ال�ي تحظى �عناية خاصة �� املقررات. 

هو ضرورة ،  تائج الدراسة حول دوافع العالقات ب�ن املتعلم�نغ�� الذي نر�د التأكيد عليھ من خالل ن

اعتبار هذه الدوافع �� تطورها عند بناء املناهيج وال��امج الدراسية ع�� مختلف محطا��ا. فإذا �انت قيم  

فالبد من  ،  العطاء والهدية مثال من دوافع بناء وتوطيد و�عز�ز هذه العالقات بي��م �� مرحلة التعليم األو��

بذلكب �سمح  تواصلية  وضعيات   �� املتعلم�ن  تجعل  أ�شطة  ذلك  ،  رمجة  ��جيع  إ��  املر�يات  تنبيھ  بل 

 وامل�افأة عليھ... 

(يضر��ي بي��م  العالقات  تصدع  أسباب  من  املتعلم�ن  ب�ن  املعاملة  سوء  �انت  �سب�ي ،  يدفع�ي،  و�ذا 

فينب�� للمر�يات أن يتحل�ن بما يكفي من يقظة تر�و�ة ملساعدة املتعلم�ن ع�� حل  ،  ال ي�لم�ي)،  يخاصم�ي

، ودعو��م إ�� إرساء آليات تمك��م من ذلك،  الصراعات والن�اعات بي��م بدون ال�جوء ملثل هذه السلو�ات

ل أجرأ��ا  و�� آليات يمكن فتح ا�جال للمتعلم�ن إلبداع أش�ا،  والوساطة والتحكيم..،  �ا�حوار والتسامح

 و�لورة أ�شطة و�رامج قابلة لإلدماج �� امل��اج الدرا��ي.، بحسب نموهم املعر�� ون�ج كفايا��م االجتماعية

وغ�ي عن التذك�� أننا وقفنا هنا فقط عند مثال مختصر �جانب من دوافع العالقات ب�ن املتعلم�ن ��   

بحيث يتم تنويع األ�شطة  ،  لكن يمكن القياس ع�� ذلك ببا�� املستو�ات الدراسية،  مستوى التعليم األو��

 
16 -  voir Philippe Douillet: Prévenir les risques psychosociaux, outils et méthodes pour réguler le travail par, 
Editions ANACT, mai 2013. 

http://www.anact.fr/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToShow=33619615
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خصائص �ل مرحلة عمر�ة   بيعةبط وال�ي تتلون أيضا،  ومضامي��ا بتنوع طبيعة دوافع العالقات ال�ي تر�طهم

 من مراحل نموهم. 

عموما واملراهق�ن  لألطفال  الكتابة  املدرسية،  مستوى  املراجع  إعداد  خالل  خالل  ،  سواء من  أو من 

تدقيق    و�تطلب األمر هنا   أو من خالل إعداد ال��انم وال��امج اإلعالمية املسموعة واملرئية.،  تأليف الكتب

،  ال�ي �ستحضر سياقات للتفاعل ب�ن األطفال،  ات والوضعيات واملواقفاختيار مختلف النصوص وا�حوار 

و�عز�زه التفاعل  ذلك  لدعم  آليات  ��  ،  وتق��ح  املؤثرة  والسلو�ات  املسبقة  األح�ام  من  العديد  وت�حح 

تت�ون عائقا   و�� أح�ام وسلو�ا،  وال�ي يحملو��ا معهم من سياق تنشئ��م باألسرة،  العالقات ب�ن املتعلم�ن

واح��ام ذلك االختالف. فانتقال  ،  واالع��اف باالختالف معھ،  م تطو�ر إم�انات الطفل للتفاعل مع اآلخرأما

إ�� عالم    -بما استدمجھ من قيم واتجاهات ومواقف تتباين من أسرة إ�� أخرى -الطفل من وسطھ األسري  

الفرص-املدرسة   ت�افؤ  ��اجس  مح�ومة  ضوابط موحدة  تفرضھ من  ما  انتق  -رغم  يتيح هو  أن  ينب��  ال 

وال�ي �� مقدم��ا ما يتم  ،  واالع��اف بذلك ع�� �ل الوسائط الديداكتيكية،  الثقا��  للتعدد والتنوع ا�جال

لهم خصيصا  واملوجھ  إخراجھ  أو  كتابتھ  أو  للتحسيس  ،  تأليفھ  فرصة  ي�ون  أن  ينب��  اإلنتاج  هذا  �ل 

املش��ك والقبول باآلخر�ن واح��امهم والتعاون  ودعوة لت�جيع العيش  ،  واالع��اف ��ذا التعدد واالختالف

 ومناسبة لتنمية الذ�اء العالئقي والعاطفي. ، معهم

فإذا �ان موضوع دينامية ا�جماعة �عت�� من الفقرات األساسية  ،  مستوى تكو�ن األطر ال��بو�ة واإلدار�ة

ال��بوي  ل�حقل  املؤطر�ن  و�ل  واإلدار��ن  للمدرس�ن  األساس  الت�و�ن  برامج  مهامهم  ��  اختالف   ع�� 

النفسية االجتماعية،  وأسالكهم ا�خاطر  بالوقاية من  إدماج محور خاص  تزو�د األطر  ،  فإنھ مطلوب  مع 

للتدخل خطط  وضع  واس��اتيجيات  الت�خيص  بأدوات  األساس،  املعنية  الت�و�ن  مرحلة   �� فقط  ،  ليس 

 ودالئل ووسائط خاصة ��ذا الت�و�ن.مع إعداد برامج ، ولكن �� حلقات للت�و�ن املستمر أيضا
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 خالصة: 

تطور   "مظاهر  حول  بھ  قمنا  قد  كنا  بحث  نتائج  من  جانب  وقراءة  عرض   �� املساهمة  هذه  تت�خص 

وهو املتعلق بتطور دوافع العالقات ب�ن ،  سنة"  15سنوات إ��    5التفاعل االجتما�� �� جماعة األقران من  

�� عالقا��ممعت��ين ذلك منطلق،  املتعلم�ن النفسية االجتماعية  ا�خاطر  للوقاية من  من  - وقد حاولنا  ،  ا 

 التأكيد ع��: -خالل هذه املساهمة

النفسية   • ال�حة  تحقيق  منظور  من  وا�جماعات  املؤسسات   �� اإل�سانية  العالقات  دراسة  أهمية 

 واعتبارها م�ونات أساس ملفهوم ال�حة ك�ل. ،  والعقلية واالجتماعية

•   �� �� االنفتاح  العل�ي  اإلنتاج  من  هام  رصيد  ع��  ال��بو�ة  باملؤسسات  اإل�سانية  العالقات  دراسة 

 مجال علم نفس الشغل وعلم نفس املنظمات. 

ومن ،  تحس�ن العالقات اإل�سانية ب�ن املتعلم�ن �� جماعة الفصل �� تحس�ن لشروط وظروف التعلم •

 تم �� تطو�ر ورفع من مردودي��م �� ذلك.

وقا • مقار�ة  الفصلتب�ي  جماعة   �� العالقات  هذه  لتحس�ن  ومراعاة  ،  ئية  دوافعها  من  واالنطالق 

 بدال من ال��ك�� ع�� �عض أعراض ا�خلل ف��ا (العنف ..)، خصائص تطورها

�ل خطة وقائية لتحس�ن العالقات �� الفصل الدرا��ي ينب�� أن ت�ون مندمجة �� مختلف عمليات   •

الدرا��ي امل��اج  املوج،  إعداد  مدرسيةوالوسائط  (مراجع  للمتعلم�ن  سمعية  ،  كتب،  هة  برامج 

 وكذا ت�و�ن املوارد البشر�ة. ، بصر�ة..)
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http://www.laprocure.com/prevenir-gerer-violence-milieu-scolaire-edith-tartar-goddet/9782725625263.html
http://www.laprocure.com/prevenir-gerer-violence-milieu-scolaire-edith-tartar-goddet/9782725625263.html
http://www.laprocure.com/editeurs/retz-0-72618.html
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   الملّخص 

 هذا شهده حضاري  تطور  وأعمق أروع ا�جز�رة اإليب��ية بدايةخالل ف��ة حكمها �شبھ   شهدت األندلس

 املسلمون ع�� ظهر هذه ا�جز�رة، صفحة جديدة مختلفة عن �ل    التار�خ،  ع�� األورو�ي  القطر
َّ
حيث خط

الصفحات، وقد �ان ذلك التطور مرتبطا بالعديد من العوامل املتداخلة، من ضم��ا مبدأ حر�ة العقيدة،  

ي الرائع الذي غلب ع�� ح�ام املسلم�ن �� األندلس، فجسدوه ع�� أرض الواقع أيما تجسيد.  هذا املبدأ القرآ�

فقد سمح ا�ح�ام املسلمون �� عالق��م بالثقافات األخرى عموما، والثقافة ال��ودية ع�� وجھ ا�خصوص، 

أدى إ�� عملية  طوال مدة عزهم ومجدهم، بممارسة ا�حر�ة الدينية، بل والت�جيع ع�� اإلبداع الفكري مما  

تأث�� وتأثر هذه الثقافات فيما بي��ا، وهو ما أكد ع�� أن األندلس �انت بمثابة فضاء نموذ�� مازال شاهدا  

ع�� عمق حوار ثقا�� وحضاري متم��، �ان قائما ع�� �ل أش�ال التعا�ش والبحث الثنائي عن تلك األجو�ة  

، واألدب والشعر، وال�ي برز من خاللها عدة شعراء  الشافية لألسئلة الفكر�ة والثقافية ال�ي شملت اللغة

" وغ��هم من الشعراء واألدباء  ��ودا ا�حر�زي " و"بن النغر�لةتأثروا بالثقافة العر�ية اإلسالمية من قبيل: "

 واملفكر�ن الذين ترجموا تأثرهم بالثقافة اإلسالمية عن طر�ق أد��م وأشعارهم. 

اإلسالمية �� هذا اإلطار ر�ادة استقطاب ثقا�� ومعر�� م�حو�ة بمنطق ا�حر�ة كما �انت الر�ادة العر�ية  

�� االختيارات، فلم ي��ددوا �� ال��ل من منا�عها الغنية بالعطاء، دون أن يضطرهم هذا اإلقبال إ�� التنازل  

 م. القسري عن هو���م ودون أن يكرههم ع�� الدخول �� متاهات صدامية ��ددهم �� كيا��م ومواقفه

 . 

 

 

 

 

 

 

 يد. سناء الرشد
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Abstract 

 

During its rule، during its ruling,  Andalusia witnessed the beginning of the most wonderful 

and deepest civilizational development on the Iberian Peninsula which changes the European 

Continent in this important period of history،on behalf of this island،the Muslims wrote a new 

different page. This evolution was linked to many interrelated factors ،including the principle of 

Freedom of belief.  These wonderful Quranic principles were often used by the Muslim rulers in 

Andalusia،where they embodied it on real life.  

The Muslim rulers،in their relationship with other cultures in general،and the Jewish culture 

in particular،have permitted throughout their period of glory،the practice of religious freedom. 

Besides،they encouraged the intellectual creativity ،which led to the process of influencing these 

cultures among themselves،were confirmed that Andalusia was a typical space that still witnesses 

the depth of a distinguished cultural ،Religion and civilizational dialogue which was based on all 

forms of coexistence and the bilateral search for those healing answers of the intellectual and 

cultural questions،Which included language،literature and poetry،through which several poets 

have emerged as poetry such as: “Bin Naghriela” and “Yehuda Al-Harizi” and other poets،writers 

and thinkers who translated their influence on Islamic culture through their literature and 

poetry. 

 In this context ،The Arab-Islamic leadership was a pioneering cultural and cognitive 

polarization accompanied by the logic of freedom in choices; they did not hesitate to benefit 

from the other’s rich sources of references،without forcing themselves to forcibly compromise 

their identity،also without entering into confrontational clashes that threaten 
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 : دخل م 

��دف هذه الدراسة إ�� تقديم �عض اإلضاءات العامة حول �عض مالمح تأث�� الثقافة العر�ية اإلسالمية  

الثقافة   ذاكرة  من  املستمدة  التأثر  هذا  مظاهر  �عض  عند  توقفنا  خالل  من  وذلك  الع��ية،  الثقافة   ��

خال بلورة هو���م من  �عملون ع��  ال��ود  والعلماء  األدباء  �ان  حيث  املنجز  األندلسية،  �خطى  اقتفا��م  ل 

العر�ي، وخاصة منھ �� ا�جانب املتعلق بقوان�ن النظم وأسسھ ذات املن�� اإليقا�� والّدال��، و�ثبات أهلي��م  

�� اقتفاء أثر األعالم العرب من شعراء وكتاب، حيث برعوا �� تدبيج ا�خطب واملراسالت كما هو مع�� عنھ  

نغر�لة) باعتباره نموذجا متقدما من نماذج األدباء الكتاب ال��ود، حيث  �� تنو�ھ ( مو�ىى بن عزرا) بـ (بن ال

نظمت   فقد  ومراسالتھ،  وخطبھ  �لماتھ  ومطوالت  مجزوءاتھ،  تأليف  وما  الشعر�ة:  مجموعاتھ   �� يقول 

حاشي�ي مصر ومألت قاصي�ي ال�� والبحر، إ�� رؤساء العراق وعلماء الشام، وأعالم مصر وصناديد إفر�قيا  

املغرب وأشراف األندلس، ولقد أصاب �� عام��ا محاسن القول وعيون الصواب، وكسا كث��ا من  وأفاضل  

 .1ألفاظها ومعان��ا أ��ة امللك، وألبسها عزة ا�جاللة وأ�حفها رداء العلم، وحالها �سيماء البالغة"

اع دون  يحول  لن  ذلك  فإن  الشهادة،  هذه   �� بقوة  ا�حاضرة  املبالغة  جانب  تجاوزنا  بأهمية  و�ذا  ��اف 

التمثل   إل��ا ع�� مستوى  املشار  األدبية  األجناس  بلورة   �� الغر�لة"  "بن  الوز�ر  الشاعر  يحتلها  ال�ي  امل�انة 

ع��   أساسا  يتمثل  الورقة  هاتھ  من  املركزي  الهدف  أن  ع��  التأكيد  مع  اإلسالمي  العر�ي  املنجز  ومحا�اة 

زال اهتمام الباحث�ن والدارس�ن، وسي�ون من  �سليط الضوء ع�� �عض اإلش�اليات ال�ي استقطبت ومات

الضروري �� هذا السياق االستناد ع�� �عض الشواهد ال�ي أد�� ��ا أدباء ��ود �� حق رموز اإلبداع الع��ي، 

الذين أّهلهم  وع��م بالتجر�ة اإلبداعية العر�ية للمساهمة �� تحقيق تراكم إبدا�� ع��ي ال يخلو من حضور  

م  1170(��ودا ا�حر�زي  ببا �� تقو�ة إشعاعھ وامتداده، ولنا �� شهادة الشاعر والناقد  روح عر�ية، �انت س

م) خ�� مع�ن �� هذا السياق، وسن�ون ملزم�ن �عرض �سبة كب��ة مما ورد ف��ا، وذلك بالنظر إ�� ما   1235 –

  تو�ورفس�ي عن دار  تكتسيھ من أهمية، ولقد وردت �� كتابھ "تحكمو�ي" املكتو�ة باللغة العر�ية والصادرة  

 . يقول: 1952بمدينة تل أبيب سنة 

" إن ب�ي شعبنا، �عد جال��م عن أرض كنعان، أقاموا ب�ن ظهران العرب املسلم�ن حيث ألفوا التحدث   

بلغا��م والتفك�� بتفك��هم من خالل تمازجهم ��م، أخذوا ع��م فن صناعة الشعر. وح�ن �ان آباؤنا يقيمون  

ن مقتصرا ع�� أسفار أيوب،  �� مدينة القدس لم تكن لهم دراية بقرض الشعر، ذلك أن إملامهم بالنظم �ا

واألمثال واملزام��، وال�ي �انت متم��ة بقصر جملها وأبيا��ا السهلة والبسيطة والقر�بة من ال�جع، لت�ون  

املل��م بقانون الوزن والقافية" البد�ع  2بذلك دون املستوى ا�جميل  . و�ضيف موّ�حا: " اعلم أن الشعر 

م األمر  بادئ   �� �ان  قد  بالآل��  شعراء  ا�حافل  �� شعرهم  يفوقون  العرب وحدهم، وهم  ل�ا مقصورا ع�� 

 
بي    -1

ٔ
وقاف والشؤون اإلسالمية، دار ا

ٔ
حمد شحالن،الثرات العبري اليهودي في الغرب اإلسالمي التسامح الحق، منشورات وزارة اال

ٔ
ا

 .12، ص 2006رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 
بيب،  -2

ٔ
 .1952يهودا الحريزي: تحكموني، مطبعة توبورفسكي، تل ا
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شعر  مقابل   �� وزن،  وال  لھ  قيمة  ال  شعرهم  جميع  فإن  شعراءها  أمة  ل�ل  أن  ومع  قاطبة...  العالم 

 3اإلسماعيلي�ن، فالعرب وحدهم هم املستأثرون بالشعر العذب �� لفظھ ا�جميل، �� فحواه ومعناه..." 

 الشهادة �ستخلص العناصر التالية:   فمن خالل تأملنا �� هذه

تلقائية تمازج الشعب ال��ودي بالشعوب اإلسالمية، ع�� أساس أن التواصل اللغوي هو الذي يؤدي   .أ

 إ�� التواصل املعر�� وهو ما �ع�ي تمرس األدباء ال��ود بقواعد كتابة اللغة العر�ية وآدا��ا.

 ء العرب املسلم�ن.الصر�ح بتمدرس الشعراء ال��ود ع�� الشعرا  االع��اف .ب

النظم واقتصارها ع�� اإلحاطة بأسفار أيوب   .ج أية معرفة �شروط  الع��ية من  الذاكرة  التصر�ح بخلو 

 واألمثال واملزام��. 

 حصر املعرفة الشعر�ة ع�� العرب دون غ��هم من الشعوب. .د

 بقاء التجر�ة الشعر�ة الع��ية دون مستوى القوة والدر�ة الشعر�ة عند العرب.  .ه

 تحيلنا ع�� قناعة ثابتة مفادها:  ��ودا ا�حر�زي فإن مجمل هذه العناصر الواردة �� شهادة وعموما 

 أوال: إكبار الشاعر الع��ي للتجر�ة الشعر�ة العر�ية. 

 ثانيا: اعتمادها نموذجا مثاليا جديرا بالتمثل واالحتذاء.

الشعر�ة   الكتابة  مستوى  من  انتقالھ  بضرورة  الع��ي  الشاعر  لدى  الو��  ن�ج  فإن  معلوم  هو  وكما 

البسيطة إ�� مستوى القصيدة ا�حكمة، تأسس ع�� أرضية توافر شروط سوسيوثقافية، من منطلق ما  

اجدة ��  تتح�� بھ من سماحة وقناعة من أجل مد جسور التواصل وا�حوار بي��م و��ن با�� الشعوب املتو 

السلطة   وهذه  وسياسية،  حضار�ة  �سلطة  حي��ا  العرب  بھ  يتم��  �ان  ما  ع��  استنادا  وذلك  محيطهم، 

الرمز�ة والفعلية �انت تتمركز �� قرطبة ال�ي �انت �ش��ر بمكتب��ا ال�خمة، إذ �انت تضّم كما هائال من  

�� مكتبة القصر ال�ي �انت تحت  الكتب وا�خطوطات �� �ل مجاالت الفنون والعلوم واآلداب، باإلضافة إ

م ) وهو ما يضعنا �� عمق ا�حركة الثقافية ال�ي   961   –  891رعاية عبد الرحمان الثالث املس�ى بالناصر (

 . ��ودا ا�حر�زي �انت تتمتع ��ا األندلس �� عصر الشاعر 

ي، فإن النخبة املثقفة  و�االستناد إ�� األهمية الك��ى ال�ي �ان يحظى ��ا الفضاء الثقا�� املعر�� األندل�ى

واملش�لة من العلماء والفقهاء والشعراء، �انت تحلم بتعبيد الطر�ق إ�� حلقة ا�خليفة عبد الرحمان الثالث،  

 حيث يالحظ حضور الشعراء ضمن م�ونات هذه النخبة.

حد لتجاوز  من هنا يمكن القول إن تمثل ال��ود �� ذلك الّزمن بالثقافة واإلبداع اإلسالمي هو السبيل األو 

ومعارفهم   �شعر���م  يرتقوا  أن  الطبي��  من  �ان  حيث  الثقا��،  املشهد  داخل  التموقع  ��دف  هامشي��م 

  �� أهلي��م  إثبات  ع��  ساعدهم  ما  وهو  العر�ية  بالثقافة  احت�اكهم  مواصلة  خالل  من  واألدبية  الفكر�ة 

 اقتضاء ظاهرة النظم. 
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 العربي: ظاهرة النظم الشعر العبري علی غرار الشعر      

عراء ظاهرة النظم الشعر الع��ي ع�� غرار الشعر  
ّ

بناء ع�� ما سبقت اإلشارة إليھ، بدأت تتبلور لدى الش

العر�ي شكال ومضمونا، معتمدين �� ذلك ع�� احتذاء العناصر املعتمدة �� نظم القصيدة العر�ية مقلدين  

شعر�ة، مع اإلشارة إ�� أن هذا التقليد لم يلغ  ف��ا �� املدح كما �� الغزل والرثاء والفخر و�ا�� األغراض ال

خصوصية شعرهم املتمثلة �� �شبع نصوصهم بروح ا�حن�ن إ�� أرض امليعاد، مع التنبيھ إ�� أن هذا الشعر  

بالقوالب   التمرس  و�م�انية  واألحا��،  األلغاز  من  ماد��ا  �ستمد  قصائد  كتابة   �� يصرفهم  لم  النموذ�� 

ال�ي    حاييم شرمانشعراء العرب واملسلم�ن، و�� هذا اإلطار �ستحضر شهادة  الفنية واملوظفة من قبل ال 

يقول ف��ا: "لقد أخضع الشعراء ال��ود الشعر الع��ي للقوالب الفنية ال�ي �انت عل��ا القصيدة العر�ية،  

 إ�� القصيدة الع��ية". دوناش بن ل��اطوتلك ال�ي أدخلها 

وع�� غرار توظيفهم لألوزان والبحوث العر�ية، نجد إ�� جانب ذلك �لفهم بالصور البالغية وا�جاز�ة ال�ي  

حاولوا أن ين�جوا ع�� منوالهم كما هو وارد �� الشهادة ذا��ا يقول: "وطبقا لألمثلة العر�ية أمكن إدخال  

العر�ي ... كذلك نقل الشاعر هذه األوزان    الصور وا�حسنات البالغية باإلضافة إ�� وز��ا طبقا ألسلوب الوزن

 إ�� القصيدة الدينية".  

ونظرا لضيق املقام سوف نكتفي بتقديم موجز لثالثة نماذج �عت�� �� نظر الباحث�ن وا�ختص�ن األك��  

 . ومو�ىى بن عزرا، وأبراهام بن عزرا،  ��ودا هاليفيتمثيال للشعراء ال��ود باألندلس. وهم ع�� التوا�� 

"باعتباره أحد أهم الشعراء ال��ود،    ��ودا هاليفيهم شاعر يمكن التمثل بھ �� هذا السياق هو  ولعل أ

حيث اش��ر �� نظم قصائده الغزل واإلخوانيات و�افة األغراض االجتماعية، وعموما فإن شعره يتم�� بتأجج  

 عاطفتھ وقوة ا�خيال وسالسة األسلوب وجزالة اللفظ.

ر، فقد اش��ر أيضا بنبوغھ الفلسفي ال�ي �شهد لھ بذلك مؤلفاتھ الفكر�ة  وفضال عن علو كعبھ �� الشع

" الذي ترجمھ للع��ية �عد أن �ان قد ألفھ بالعر�ية، وهو  ا�خوزري ذات الطا�ع الدي�ي، وخاصة م��ا كتابھ "  

قات  كتاب تتمثل أهميتھ  �� تطرقھ إ�� موضوع ع�� درجة كب��ة من ا�حساسية، وهو املتعلق بدراسة العال

القائمة ب�ن األديان السماو�ة الثالثة، أما املن�جية ال�ي اعتمدها �� إنجاز هذه املقارنة، فجاءت ع�� صيغة  

فقد أصبحت    ��ودا هاليفيحوار ب�ن عالم مسلم وح�� ��ودي و�اهن مسي��، و�النظر إ�� شهرة مؤلفات  

بالثقافة املتعلقة  االستشهادات   �� حضورا  األك��  النماذج  ب�ن  أو    من  العامة  لدى  بالنسبة  سواء  الع��ية 

 ا�خاصة، بما �� ذلك الكتب املدرسية. 

 أ��اهام �ن ع�را:

م، �� جل األغراض الشعر�ة. وسي�ون من الصعب ع��    192سنة    بطليطلةاملولود    أبراهام بن عزرانبغ  

سماء األك�� شهرة واألك��  الدارس�ن والباحث�ن املهتم�ن بالشعراء ال��ود املعروف�ن �� األندلس، تجاوز أحد األ 

خالل   من  الدي�ي  املن�ع  ذات  املو�حات  نظم   �� م��زا  �ان  الذي  عزرا  بن  بأبراهام  األمر  و�تعلق  رسوخا، 

االعتماد ع�� مجموعة األبحر الشعر�ة املتداولة �� تلك املرحلة عند الشعراء العرب، ودليلنا �� ذلك شهادة  
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ألشعار الدينية ألبراهام بن عزرا املنظمة ع�� ش�ل مو�حات تتم��  " لف�ن إسرائيل" ال�ي يقول فيھ: "إن ا

�عدد أوزا��ا. فإذا سلمنا بالتفاوت �� أوزان املصاريع مثال نتيجة للتباين �� أوزان الوشاح وال��شيح، فإن عدد  

 ".107األوزان �ان يبلغ 

ددة ع�� األوزان وال�ي �عود إ�� وهو ما �عكس توفر تلك القدرة ا�خالقة لدى الشاعر ع�� االنتقاالت املتع

براعة االرتجال وحسن التفنن فيھ، كما يؤكد ع�� ذلك "لف�ن إسرائيل" بقولھ: "هذا الرقم الكب�� يدل �ش�ل  

وا�ح ع�� براعة الشاعر وقدراتھ ع�� االرتجال ف��ا فيما يخص ال�حن، وهو األمر الذي يلعب دورا كب��ا ��  

 املو�حات".

 مو�� �ن ع�را:

�غرناطة  هو م املولود  بن عزرا:  �عقوب  بن  �عّد من أشهر شعراء عصره،   1138  –  1055و�ىى  م والذي 

�سبب نبوغھ �� جل األغراض الشعر�ة، كما ُعرفت عنھ إحاطتھ بكث�� من العلوم والفنون ال�ي �ان �عت��  

 إملام الشاعر ��ا مكسبا أساسيا يؤشر ع�� عمق ما يتوفر عليھ من زاد معر�� وثقا��.

�� السياق ذاتھ نذكر كتابھ املعروف بـ "ا�حاضرة واملذاكرة " والذي تمت كتابتھ �� صيغة جواب ع��  و

 أحد املتسائل�ن حول القضايا التالية واملثبتة �� مقدمة الكتاب: 

 ا�خطب وا�خطباء.  .أ

 الشعر والشعراء.  .ب

 داللة حضور الشعر عند العرب، باعتباره طبعا وعند غ��هم باعتباره تطبعا.  .ج

 دى اضطالع و�عرف الع��اني�ن ع�� جنس الشعر املعرب واملوزون. م .د

 تار�خ اهتمام ا�جالية ال��ودية بالشعر.  .ه

 دوا�� ازدهار الشعر ال��ودي. .و

 إ�� آخر ما �� الكتاب من قضايا أدبية وفلسفية. 

ر ببعض الشعراء ال��ود الذين �انوا سباق�ن إ�� توظيف األو 
ّ

زان العر�ية  وال يفوتنا �� هذا السياق أن نذك

"، الفا�ىي املولد والنشأة، البغدادي التعليم والثقافة، إ�� جانب  دوناش بن ل��اط�� الشعر الع��ي، مثل "

داوود   بن  العرب    حيوجو��ودا  عند  يحيىاملشهور  زكر�اء  القرط�ي،  بأ�ي  جناح  بن  بأ�ي  املعروف    و�ونا 

 .وشلوم بن ج��اييل بأ�ي أيوب بن سليمان بن يحيى، الوليد

ولقد �ان لطبقة هؤالء الشعراء الكبار وأمثالهم الفضل �� االرتقاء باللغة الع��ية من مستوى تداولها  

 البسيط إ�� مستوى توظيفها �� البحث والدرس الفكري واإلبداع األد�ي والف�ي. 

ذلك أن اللغة الع��ية �انت �ش�و من فقر مدقع من حيث م�جمها، سواء ع�� مستوى الكم أو النوع 

ا �ان يحول بي��ا و��ن تجر�ة ا�خوض �� أي حقل ثقا�� أو معر��، إال أ��ا استطاعت أن تتجاوز هذا العائق  مم

من خالل انفتاحها الشامل ع�� امل�جم العر�ي الغ�ي بدالالتھ ومرجعياتھ الضار�ة �� أغوار ذاكرة ا�حضارة  

 اإل�سانية. 



ندلس فضاء للّتفاعل الّثقافّي 
ٔ
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ع �� آدابھ وفنونھ، إ�� جانب اهتمامهم الكب�� �علوم و�موازاة اهتمام النخبة ال��ودية بنظم الشعر والتوس 

 اللغة وأسالي��ا، فإ��م تفرغوا للدراسات الالهوتية والفلسفية وغ��ها من العلوم وخاصة م��ا الطب. 

ولقد تمثل ذلك �� ترجم��م لغ�� قليل من أمهات الكتب العر�ية إ�� اللغة الع��ية من ذلك مثال: كتاب بن  

 سينا وغ��ه. 

 هو معلوم فإن هذا االحت�اك ساهم �� ��ذيب العقيدة ال��ودية �� رؤ���ا للذات اإللهية وصفا��ا.   وكما

ونخلص إ�� أن األندلس �انت بمثابة فضاء نموذ�� شاهد ع�� عمق حوار ثقا�� وحضاري، �ان قائما  

�شمل الشعر    ع�� قناعة را�خة مفادها البحث عن تلك األجو�ة الشافية ألسئلة متعددة ومتشعبة �انت

واألدب، كما �انت �شمل الفكر والفلسفة والعقيدة، ولقد �انت الر�ادة العر�ية اإلسالمية �� هذا اإلطار  

منا�عها   من  ال��ل   �� ي��ددوا  فلم  االختيارات،   �� ا�حر�ة  بمنطق  م�حوب  ومعر��  ثقا��  استقطاب  ر�ادة 

القسري عن هو���م وأيضا دون أن يكرههم ع��  الغنية بالعطاء، دون أن يضطرهم هذا اإلقبال إ�� التنازل  

 الدخول �� �جالت صدامية ��ددهم �� قناعا��م أو �� مواقفهم. 

 وقد ارتأيت أن أقدم قراءة وصفية لكتاب "ا�حاضرة واملذاكرة" ملو�ىى بن عزرا.  

 ثمة ثالث إم�انيات لوصف امل�ن:  

 كتابھ وال�ي ي�خص ف��ا اس��اتيجية الكتاب. أولها: املقدمة ال�ي أثب��ا مو�ىى بن عزرا �� صدر 

 ثاني��ا: الفهرسة الواردة �� ��اية الكتاب. 

األقوم  السبيل  ل�و��ا  تأخ��ها  �عمدنا  ولقد  ذاتھ،  الكتاب  قراءة  من  تنطلق  ال�ي  تلك  ف�ي  الثالثة  أما 

 واملوضو�� لوصف امل�ن. 

وملن�جي الكتاب  ملضام�ن  ت�خيصا  باعتبارها  أي  مدخال:  من  املقدمة  صفحات  عشر  و�شمل  كتابتھ،  ة 

القطع الصغ��ة تضم حوا�� ستة عشر سطرا، إذ من خاللها سيتب�ن لنا بأن طبيعة هذا العمل هو �� األصل  

 جواب أل�ي هارون ع�� أحد املتسائل�ن حول �عض القضايا البيانية الشائكة واملتعلقة بـ :

 ا�خطب وا�خطباء.   .أ

 الشعر والشعراء.  .ب

 عند العرب، باعتباره طبعا وعند غ��هم باعتباره تطبعا. داللة حضور الشعر  .ج

 مدى اطالع و�عرف الع��اني�ن ع�� جنس الشعر املعرب واملوزون.  .د

 تار�خ اهتمام ا�جالية ال��ودية بالشعر.  .ه

 دوا�� ازدهار الشعر ال��ودي. .و

فضال  املسائل  هذه  حول  املتمحورة  اآلراء  من  مجموعة  سيتضمن  امل�ن  أن  إ��  املقدمة  عن  و�ش��   

االستشهاد ببعض القصائد ال�ي اد�� ناظموها بأ��ا وردت عل��م �� ا�حلم �ي تل��ا �عد ذلك �عض النصائح  

 ال�ي يمكن االستناد عل��ا �� صياغة (القر�ض الع��ا�ي ع�� آراء العرب). 



 2021  يناير) كانون الثاني /(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيةالسنة     -  العدد السادس  – مجلة نقد وتنوير  
 

(128) 

�ستأ�س  وال يفوت أبا هارون "التأكيد لسائلھ أن هذا العمل مجرد مقالة موجزة ومقتضبة نا�حا إياه �ي  

�� هذا العلم مثل (قدامة �� النقد، والبد�ع البن املع��، واملذاكرة وا�حاضرة   بمتون املسلم�ن املتضلع�ن 

 ل�حات�ي، والعمدة البن رشيق، والشعر والشعراء البن قتيبة وغ��هم).

القليلة هو تقديم املسائل السالفة الذكر �� إطارها    كما يؤكد ع�� هدف مقالتھ بقولھ: (هذه األوراق 

الع��ي والعر�ي ع�� أساس تقليد الع��اني�ن للنموذج العر�ي واستلهامهم لھ، باإلضافة إ�� حرصھ ع�� توثيق  

 ما يخ�ىى ضياعھ و�سيانھ. 

توظيفھ   حيث  من  مقالتھ  أساسھ  ع��  ستقوم  الذي  البناء  طبيعة  إ��  سائلھ  "ينبھ  هارون  أبا  أن  كما 

ية املشا�لة لھ والفقرات األدبية املنتظمة معھ مش��ا التأليف  (لبعض األغراض ا�حكمية) والنوادر الفلسف

 بمائدة تضم عدة أصناف من األطعمة ال�ي �غري األ�ل / القارئ باإلقبال وتفتح شهيتھ ملا هو مبسوط أمامھ. 

أما بالنسبة ملصادر املقالة فإنھ يؤكد ع�� أ��ا استعادة واس��جاع ملا سبق أن حفظھ من أقاو�ل ا�حكماء  

 ). 5ملھ من (األساتذة العلماء ص وح

أما اج��اداتھ ال�خصية فستظل �� حدود شرح ما بدا لھ غامضا، أو غ�� مقنع، دون أن يجزم هو نفسھ، 

ب�ح��ا وسالم��ا، ويستشهد �� هذا السياق بمعاصره وأستاذه الر�ي سعديا، الذي لقنھ فضيلة التواضع،  

تدارك ما وقع فيھ من أخطاء، وقبل أن �شرع �� �سط مادة  وطلب املغفرة من القارئ ا�حصيف القادر ع��  

املقالة (كتاب ا�حاضرة واملذاكرة) ال يفوتھ اإلفصاح عن وجهة نظره ا�خاصة بم��اج طرح األسئلة حيث  

وا�جواب   السؤال   �� مستو�ات  أر�عة  إ��  املقدسة،  الع��انية  الكتب   �� موجود  هو  ما  غرار  ع��  يقسمھ 

اإليجاز املستفيد، من املقولة التالية" إذا    أ، أما أسلوب هذا امل��اج، فسيقوم ع�� مبدواملعارضة واالنفصال

، إذ يالحظ أن أبا هارون �س�� من خالل توظيفھ �خاصة االخ��ال، 8�ان اإليجاز �افيا �ان اإلكثار عيا" ص

�ان االختصار أعون ع��  تمك�ن املهتم من حفظ املعارف الواردة �� مقالتھ بدليل قولھ: " واذكر قليال إذا  

ص   القول"  �� مستو�ات م��اج طرح األسئلة  9ا�حفظ وأجمع  القول  إ�� تفصيل  �عد ذلك  يتطرق  . حيث 

 باالستناد إ�� شواهد من الكتاب املقدس. 

 وصف امل�ن من خالل الفهرسة:

يالحظ من خالل قراءة الفهرسة املوضوعة للكتاب نزوعها إ�� االخ��ال والتعميم، حيث اقتصرت اإلشارة  

ألرقام األسئلة تبعا لتسلسلها ع�� الصفحات نظرا أل��ا تقوم بدور ثابت ومحدد، يتج�� �� مساعدة القارئ  

��ا، بذلك ت�ون ع�� سبيل املثال    ع�� االهتداء إ�� األسئلة ال�ي �عينھ من خالل أرقام الصفحات املق��نة 

 للسؤال الثا�ي وهكذا دواليك إ�� ��اية الكتاب.  18هو) مرجع القارئ للسؤال األول، وص  11(ص

 وصف امل�ن من خالل املادة املبسوطة فيھ: 

 الغرض من هذا الوصف هو مقار�ة القضايا العامة الواردة فيھ: 

 _ من حيث اإلش�اليات املطروحة. 1

 صيغة طرح هذه اإلش�اليات.  _ من حيث 2
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إ�� فصل�ن أساسي�ن يمتد أولهما من الصفحة   الكتاب مقسم  إ��    14فأول ما تجدر مالحظتھ، هو أن 

 ، بينما يمتد الفصل الثا�ي من الصفحة ذا��ا إ�� ��اية الكتاب. 234صفحة 

الثمانية ال�ي سبق   بالنسبة للفصل األول يمكن اعتباره بمثابة جواب من أ�ي هارون لسائلھ عن األسئلة 

الشعر، وعددها   بمحاسن  سماه  ما  حول  الثا�ي  الفصل  يتمحور  بينما  للمقدمة  �� وصفنا  إل��ا  أشرنا  أن 

عشرون (سنفصل ف��ا القول الحقا)، علما بأن هاتھ ا�حاسن مذيلة بقصيدة ع��ية من نظم املؤلف، و�صل 

 . عدد أبيا��ا إ�� مئة بيت (ولنا ف��ا كالم س��د �� حينھ)

وقبل الشروع �� تقديم نظرة إجمالية عن مادة الفصل�ن معا وجبت اإلشارة إ�� أن الكتاب مؤلف باللغة  

 الع��ية، ال�ي ��ّم:  العر�ية، تتخللها �سبة كب��ة من اإلشارات باللغة

 األعالم املستشهد ��م واملنتم�ن إ�� العلماء الع��ي�ن. .أ

�عض الشواهد املستمدة من كت��م املقدسة، ومن الديوان الع��ي املعاصر للشاعر أو املتقدم عنھ،    .ب

باإلضافة إ�� �عض األقوال الع��ية ال�ي ترد �� سياق التحليل أو املقارنة فضال عن القصيدة الطو�لة املشار  

 إل��ا أعاله. 

صية االستطراد الذي يتجاوز �� سياقات  كما تجدر اإلشارة إ�� أن منطق عرض األجو�ة يقوم ع�� خا

كث��ة، املسألة املركز�ة إ�� مسائل جزئية �عضها قر�ب الصلة باملسألة املركز�ة، و�عضها اآلخر يوشك من  

 حيث البعد أن يتعلق مع قضايا شبھ غر�ية عن السياق، وهو ما سنتعرض إليھ �� حينھ.

فإننا سنشرع مباشرة �� تأط�� مجموع القضايا الواردة فيھ  أما اآلن و�عد هذا التقطيع األو�� ملادة الكتاب  

 تبعا لتسلسلها وست�ون البداية بجواب أ�ي هارون عن السؤال األول. 

ونظرا ل�خاصية األسلو�ية املعتمدة �� التحليل والقائمة ع�� اإليجاز والتكثيف، فإننا سنكتفي من جهتنا  

نجد أنفسنا منساق�ن إ�� ��خ الكتاب من ألفھ إ�� يائھ، ولعل باإلشارة املركزة ملا يطرحھ من قضايا ح�ى ال  

هاتھ املالحظة ست�ون من ب�ن العناصر األساسية ال�ي سنتوقف عندها �� معرض مقار�تنا ألسلوب ومن�ج  

 صياغة الكتاب. 

 ا��طب وا��طباء:_    1

ة لإلقناع، و�� عالق��ما �شرع �� مناقشة هذه املسألة، انطالقا من �عر�فها عند اليونان، باعتبارها أدا

بالفن املنثور عند العرب املعروف�ن بطول باعهم ف��ا. ورؤ�ة الرومان لها ... وطبيعة حضورها عند الع��اني�ن 

من   بنوع  والعرب،  الع��اني�ن  عند  والكالم  ا�خطابة  ملفهوم  مقارنة  م�جمية  قراءة  إ��  ال��اية   �� ليتطرق 

 و�عض الشواهد ا�حاضرة �� التوراة. التفضيل استنادا ع�� البيان العر�ي 
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 الشعر والشعراء:_    2

�� هذا ا�جواب، حديث عن ماهية الشعر عند اليونان والعرب والع��اني�ن، حيث يتداخل مفهوم الشعر  

بمفهوم النبوة، ثم يم�� الشعر والنظم عند العرب والع��اني�ن ليتطرق إ�� املفاضلة ب�ن الن�� والشعر عند  

ليختم كالمھ عن آفة التكسب بالشعر دون اإلشارة إ�� العرب أو الع��اني�ن، بمع�ى أن األمر العرب فقط،  

 ين�حب ع�� ا�جميع. 

 الطبع عند العرب والتطبع عند ���هم:_    3

�س��ل هاتھ املسألة، با�حديث عن ا�خصوصية الطبيعية وا�جغرافية �جز�رة العرب، وأثرها املباشر ��  

 عند العرب، ليتناول �عد ذلك: صقل مواهب القول الشعري 

 العالقة امل�جمية ب�ن الشعر والبيان.

 االستناد إ�� جالينوس وأبو قراط �� رأ��ما حول الطباع واألهو�ة والبلدان.

 االستنارة باآلراء املستمدة من علم النجوم وخاصة (رسالة املداخل إ�� علم النجوم) إلخوان الصفا. 

 ديثھ عن دور الطبيعة �� إصالح اللسان. استشهاده باملسعودي �� معرض ح

 تأثر ال��ود بالطبيعة واللسان العر�ي.

 التأكيد ع�� األصل العر�ي لشعراء ال��ود.

االستشهاد بكتاب القمر "ألرسطو طاليس" �� معرض حديثھ عن تأث�� املوقع ا�جغرا�� �جز�ر العر�ية �� 

عالقتھ بمواقع النجوم، وتمجيد قدرات العرب �� معرفة طالع النجوم والقافية، وكذلك االستشهاد بكتاب  

 األفضاء أل�ي حنيفة. 

عل تح��   �� املتمثلة  الع��اني�ن  خصوصية  ع��  يركز  من  ثم  ا�حديث  ليفرع  وشر��  نبوي  بطا�ع  ومهم 

ع��ي)، لين��ي إ�� معارضة   35_  34_  33قداسة مل��م الع��انية، مستشهدا بامللك ج��يل �� هذا الشأن (ص

أ�ي العالء املعري ل�جمل القرآنية �� كتابھ (الفصول والغايات)، ثم يحاول تفس�� تقارب اللغات (العر�ية  

... ، ثم يتعرض   138� ضوء تقارب األمصار، باالستفادة من آراء السلف الع��ي ص والع��ية والسر�انية) ع�

إ�� تمجيد (جالينوس)للغة اليونان، �� مقابل��ا بردود الرازي الواردة �� كتابھ الش�وك "ليستطرد إ�� ملناقشة  

 .43مسألة ال��جمة، ودائما �� اإلطار ا�جالينو�ىي والع��ي، ص 

 ر؟ هل �ُمع ��ل��م شع _    4

�� هذا ا�جواب إشارة إ�� غياب ظاهرة نظم الشعر عند الع��اني�ن باستثناء �عض األراج�� واألمثال       

) مستشهدا با�حكيم "عاليس" الذي يجزم �غياب النظم بطر�قة العرب م��را  45الواردة �� تثنية األسفار (ص 

ال �سط  إ��  املسألة  هذه   �� ا�حديث  يتحول  حيث  شملهم،  بتمز�ق  املتفرقة  ذلك  ال��ودية  الهو�ة   �� قول 

 خاصة �عد ا�جالء الباب�� وجالء خراسان. 



ندلس فضاء للّتفاعل الّثقافّي 
ٔ
 د. سناء الرشدي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال

 

(131) 

 :ر ا��الية ا����لسية و���ق��ا بقرض الشع _   5

اللغة   بأصول  تمرسها  الفتح اإلسالمي و�عده، وعن  الع��انية قبل  ا�جالية  يتحدث هنا عن خصوصية 

) املنبوز""روائع ا�جيا�ي" والفا�ىي  56العر�ية، حيث �ستشهد ببعض األسماء املشهورة مثل "الفا�ىي ص (

إ��   الع��اني�ن، فأشار  العر�ية، أما عن الشعراء  اللغة  �� توظيف  إ�� جانب أسماء أخرى برعت  القرط�ي، 

ضيق أفقهم، وسذاجة قصائدهم ال�ي غالبا ما �انت تأ�ي خالية من البد�ع.. ليتطرق إ�� ما �حق قرطبة من  

) متوقفا  61الشاعر الع��ا�ي القرط�ي النشأة أنا�اد صمو�ل (ص  خراب، حيث يجدها فرصة ل�حديث عن

 عند شهرتھ ال�ي طالت اآلفاق شرقا وغر�ا، وما �عرض لھ من نقد الذع. 

أو ع�� �عض   لنا فرصة اإلطالع ع�� خصائص شعره،  يتح  لم  أبا هرون  أن  السياق،  �� هذا  واملالحظ 

عر�ة ال�ي وجهت إليھ، بينما نجده �� املقابل يأ�ىى نماذجھ، كما أنھ لم يتعرض إ�� طبيعية السقطات الش

 لهالك الع��اني�ن.

(ص   األنصر  خلف  ابن  ذكر  إ��  يتطرق  ذلك  ع��  68�عد  مركزا  األندلس،   �� األدب  أعالم  من  وغ��ه   (

 ). 71_  65محاسن اإليجاز دائما "قليل �اف خ�� من كث�� غ�� شاف" وع�� امتداد الصفحات (

املوظفة �� التمي�� ب�ن الشعراء و��ن إنجازا��م لالستفادة من أقوال الفالسفة    يتوقف عند طبيعة اللغة 

) و�� هذا اإلطار نجده ُ�ع�� من  84�� العقل والسياسة وصفاء الروح معرضا بضعاف القرائح واملدع�ن (ص

عند  ليتوقف  بمستو�اتھ،  العامة  وجهل  العا��  الكالم  نخبو�ة  و�و�ح  اللسان  فضل  ع��  العقل  فضل 

 فاهيم السفسطة كما �� واردة عند اليونان والعرب والع��اني�ن إ�� جانب التمو�ھ واملدارة النقدية. م

 . ���قة الك��م بالطباع النبي��   _   6

يتحدث �� هذه الفقرة من جديد عن عالقة الكالم بالطباع النبيلة وعن العقم األد�ي �� زمنھ، ومفهوم  

 الصدق والكذب ا�حاضرة بأش�الها املتعددة �� فن الشعر. التكسب بالشعر، وعالقتھ بخاصية 

 قرض الشعر �ي النوم:_    7

املالحظ �� هاتھ النقطة أ��ا تضم خليطا ال متناهيا، من القضايا ذات الصلة الوثيقة بالنظم وأحوال  

العر�ية    النفس والعالقات املتشابكة ب�ن الذات الشاعرة واآلخر�ن، ودائما ضمن تداخل وتقاطع املرجعيات 

تفاصيلها   لتعدد  نظرا  النقطة  لهاتھ  فة 
ّ
مكث إضاءات  نقدم  أن  جهتنا  من  والع��انية، وسنحاول  واليونانية 

 وأطروحا��ا. 

قبل ا�حديث عن قرض الشعر �� النوم �عرج بنا أبو هرون إ�� التنظ�� لطبيعة النوم واليقظة وانتعاش  

النفس عن �� أجوال  النوم، وآراء جالينوس  الرؤ�ا والعبارة  الروح عند  �� علم  النوم وآراء أرسطوطاليس  د 

شواهد   ع��  استنادا  ��م 
ّ
مل علماء  و�عض  "عاليس"  عند  ال�ىيء  ونفس  التصو�ر،  وملكة  وا�حواس 

 ) شعر�ة ع��ية.137_136_135(
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   الملّخص 

مع�ى    مقار�ة  مالمح  �عض  ع��  الضوء  �سليط  الورقة  هذه  ال�ي⇔تروم  ع��ا  نص  الفرضية    تفرعت 

  القاموس التفس��ي الـتأليفي، الذي يقوم   إلعداد   املتبعامل�جمية التفس��ية التأليفية. كما ستعرض للمن�ج  

وضع هندسة    ا��جاما مع العنوان أعاله ارتأينا  ثنايا هذه الورقة.  أسس ومبادئ سنأ�ي ع�� ذكرها ��  ع��

إثن�ن: شق�ن  من  تتش�ل  الورقة  مع�ى   لهذه  ملقار�ة:  العامة  املالمح  فيھ  سنعرض  األّول،  نص    ⇔الشّق 

 عبارة عن محاولة �حْوسبة القاموس التفس��ي للغة العر�ية.  ووخصائصها. أما الشق الثا�ي، فه

  

 

Abstract 

This article aims to shed light on some of the characteristics of the approach “Meaning ⇔ 

text” as a part of the theory "Explanatory and Combinatorial Lexicology. The article will also 

present the methodology used to develop the explanatory and combinatorial dictionary, whose 

principles we will describe in more details below. This paper consists of two parts: in the first 

part, we will present the general characteristics of the approach: Meaning ⇔ text, and the 

second part, we will try to computerize the explanatory and combinatorial dictionary of the 

Arabic language. 
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 : مقدمة 

نظر�ة  بمؤسسها  ⇔مع�ى  ارتبطت  ميلتشوك  " نص  وهإ�غور  األصل  الرو��ي  الباحث�ن    و "  أبرز  أحد 

أ�اديمية موس�  �� �ان عضوا  العلمية    و الروس،  مس��تھ  تا�ع  حيث  مونر�ال  جامعة  إ��  ذلك  �عد  لينتقل 

آالن  "و"  André  sClas"   أندري كالص" "  Zholokovsky"  ألكسندر زولكوفس�يهذه النظر�ة بمعية "  وطور 

واإلنجل��ية)،  "  Alain Plguére "بولك�� الفر�سية،  (الروسية،  عاملية  للغات  إتقانھ  ساعده  وقد  وغ��هم. 

الروسية اللسانية  املدارس  أهم  ع��  مقار�ة    -واطالعھ  بلورة  ع��  واألجلوساكسونية  والالتينية  السالفية 

 نص. ⇔مع�ى

�ية التأليفية، ال�ي استمدت مشروعي��ا  بفضل اج��اداتھ اللغو�ة واق��احھ للفرضية امل�جمية التفس� 

الفرنكفونية   األوساط   �� مشرفة  علمية  بم�انة  حظي  الذكر،  السالفة  النظر�ة  من  واملن�جية  املعرفية 

"؛ ويشغل، أيضا، عضوا بارزا  collège de Franceأستاذا زائرا بـ " واألنجلوفونية بكندا وفر�سا، حيث ُعّ�ن 

امللكية"  �� فا�جمعية  بكندا؛   "�� و�شيطا  أساسيا  عضوا  �ونھ  عن  ��    GRESLTضال  البحث  (مجموعة 

 الداللة امل�جمية واملصط�حية).

 نص:   ⇔نظریة معنی    

 " بمؤّسسها  النظر�ة  هذه  ارتباط  أن  شّك  لسانية    "ميلتشوك إ�غور ال  مرجعيات  من  ت��ل  سيجعلها 

مختلفة. نذكر م��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: اإلرث الرو��ي السال�� السيما أعمال أبريسيان والشكالني�ن  

الفر���ي   اللغوي  الفكر  إ��  باإلضافة  اآللية،  ال��جمة  بمجال  صل 
ّ
ات وما  وشل�وفس�ي،  - الروس 

مساهمة   با�خصوص  نذكر  الكندي  و" كالص   أندري "األنجلوساكسو�ي  بولك��"  نظر�ة    "آالن  إغناء   ��

أحد الروافد اال�ستمولوجية ال�ي استفاد    " بوصفهااملعر��   التصالدون أن نن��ى نظر�ة "انص.    ⇔مع�ى

 م��ا إ�غور ميلتشوك.

أل��ا تبحث عن املع�ى �� العبارات والتعاب�� ال�ي يتش�ل م��ا  نص    ⇔مع�ى    سّميت هذه املقار�ة بمقار�ة  

��   النص. البحث عنھ  امل�جمية، و�ات  الوحدة  امل�جمية تجاوز مستوى  الوحدة   �� املع�ى  البحث عن  إن 

تؤمن، معرفيا، بقدرة اللغات  نص    ⇔مع�ى  القناعة املعرفية، فإّن نظر�ة    إ�� هذه  النص أمرا م�ّحا. استنادا

اط املع�ى من النص  ع�� أساس استنب  النظر�ة  الطبيعية ع�� ر�ط املعا�ي بالنصوص. لذلك تأسست هذه

معتمدة �� ذلك ع�� نمذجة لغو�ة صور�ة معت��ة الوصف اللسا�ي القائم ع�� أسس صور�ة ور�اضية أحد  

 أهّم مباد��ا. 

سا�ي قام بمعية فر�قھ (كالص،    إيمانا من إ�غور ميلتشوك بأهمية اللغة الصور�ة ونجاع��ا 
ّ
�� الّتحليل الل

بتبّن��م �عر�فهم  لهذه   بولك��)   �� الر�اضية  الواصفة  والليكسيمات    امل�جمية   للمداخل  اللغة  واملفردات 

وا��جاما مع تصّورهم ملفهوم "التعر�ف" بوصفھ لغة واصفة    .1�إجراء أّو�ّ� لبناء قاموس تفس��ي تأليفي

 

1 -Voir les travaux d’Igor Mel’čuk et al (84),  (88) et (92) . 
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" ال�ي أخضعت للتعر�ف    aider"ساعد"  أو  عاون"سنقدم مثال "   دات امل�جمية.تضطلع بمهمة وصف الوح

 الصوري: 

2=Y  X Aide Y à Z par W 

  W =Y(��يء ما) بواسطة  Zع�� ا�حصول ع��  (عمر) Y(ز�د)    Xساعد

صور�ة   تبّن��م  بفضل  �عر�فية  نماذج  بناء  من  النظر�ة  هذه  أ�حاب  ن 
ّ

تمك الصور�ة  الواصفة  غة 
ّ
  لل

التعر�فات  نمط  بذلك،  متجاوز�ن،  والدال�ّ�  القامو��ّي  ��  للوصف  املألوفة  الصناعة   التقليدية    أعمال 

إيجاد ا��جام ب�ن   والقاموسّية السابقة. ال شك أن هدفهم، من وراء اعتمادهم هذه النمذجة الصور�ة، ه 

 .3صور�ة عامليةالنصوص واملعا�ي، و�التا��، بناء نظر�ة لسانية �ونية تقوم ع�� لغة واصفة 

  I   -1   ية التأليفية  ا����ج وا��وضوع  ا��عجمية التفس��

إ��    ال�ي تطمح  املعاصرة  امل�جمية  الفرضيات  التأليفية واحدة من  التفس��ية  امل�جمية  الفرضية  �عد 

) �� آن واحد؛ كما  dictionnaire Le(=) والقاموس  La lexicographieمعا�جة امل�جمية وصناعة القاموس (

سانية الثالثة امل��ابطة فيما بي��ا. و�عت��، أيضا، من 
ّ
��دف إ�� مالمسة �ّل ما يمت بصلة إ�� هذه امل�ونات الل

و�� بذلك من الفرضيات ال�ي    املقار�ات ال�ي تندرج ضمن األعمال امل�جمية والصناعة القاموسية الواصفة.

الداللة) واللسانيات الّتطبيقيىة (صناعة القاموس). حيث لوحظ، اهتمت باللسانيات النظر�ة (امل�جمية و 

نظر�ة:   عن  تفرعت  ال�ي  التأليفية  التفسي��ية  امل�جمية  إطار  امل�جمية  نص  ⇔مع�ى  ��  أن   ،

)lexicologie( ) وصناعة القاموسlexicographie  تبادلتا التأث�� والتأثر وتر�طهما عالقة معرفية و�نيو�ة؛ (

امل�-فاألو�� النظري  -جميةأي  اإلطار  القاموس-تمثل  لصا�ع  املوّجھ  املفاهي�ي  وا�جهاز   le( امل���� 

lexicographe) ح�ن �عت�� الثانية �� ،(lexicographie  la(   التقنية ال�ي ينتج ع��ا القاموس حيث    املمارسة

�ج�ي (
َ
ظر�ة واملن�ج، و��ن ) الذي يوفر النlexicologueُ�عّد هذا األخ�� عصارة عمل مش��ك ب�ن الباحث امل

ما يلفت انتباه الباحث �� الفرضية امل�جمية   . ولعّل أهّم 4صا�ع القاموس الذي �سهر ع�� إعداد القواميس

لت االستثناء املعر�ّ� وامل���ّ� لتصورهم    و التفس��ية التأليفية ه
ّ
اعتماُدها معاي�� وقواعد صور�ة صارمة ش�

الدال والقامو��ّي، وح�ى  امل�ج�ّي  الّداللية  للعمل  الظواهر  من  للعديد  وتحليلهم  أن وصفهم  درجة  إ��   ،��

نص    ⇔مع�ى    نظر�ة  ور�ا��ي ودقيق. والسبب، �� تقديري، �عود إ�� �و��ا ��لت من  ع�� من�ج �سقّي  يقوم

اآلتية:   األطروحة  ع��  تقوم  تركيبية  ال�ي  ��ج��ات  بناء  أجل  من  الداللية  التمثيالت  من  االنطالق 

 

2- Igor Mel’čuk, André Class et Alain Polgyère  (95) «introduction à la lexicologie explicative et combinatoire» 
p: 106.               

3- A. Polguère (98) «la théorie sens⇔ texte» in dialogue université du Québec, p: 12-13. 

4- Igor Mel’čuk, André Class et Alain Polgyère (95) «introduction à la lexicologie explicative et combinatoire» 
p: 26.                                                                                     
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امل�جم" تصور 5بمساعدة   �� والداللة،  امل�جم  ويعت��  والّصرافة   .  ال��كيب  ع��  سابق�ن  الفرضية،  هذه 

 �� املراحل األخ��ة. إّن اهتمام مؤس��ي هذه  
ّ
عكس �عض األنحاء التوليدية والبنيو�ة ال�ي لم ��تم ��ما إال

العلوم  الفر  بأّ��ا �ش�ل ملتقى  إيما��م  نا�ع من  ،  6lexicologie: discipline carrefour   Laضية بامل�جمية 

بإعطا��ا أهّمية قصوى للم�ّون�ن: امل�ج�ّي والدال�ّ� ت�ون الفرضية امل�جمية التفس��ية من أهم الفرضيات  

ِر، بدروهما �� مجال الدراسات اللساني   ال�ي
ّ

ة، فضال عن اهتمامها بالبحث عن "املع�ى"  تنّبأت، منذ وقت مبك

 الذي �عت�� أحد املوضوعات الشائكة �� الدرس اللسا�ي. لذلك أولت عناية خاصة ل�ّل الّتعاب�� ا�جاز�ة 

�شبھ   ي�اد  الذي  الدوام،  منا، ع��  املنفلت  املع�ى  بحثا عن هذا  وأشباه مس�و�ات  واملس�و�ات  والكنائية 

وحركيتھ   خّفتھ  �سبب  كذلك،  الزئبق  اهتمت،  كما  الّتخاطب.  وشروط  واملقام  الّسياق  بتغي��  و�غي��ه 

 .7ماكرو�نية القاموس التفس��ي التأليفي با�حقول امل�جمية والداللية ال�ي تدرجها ضمن ما �سّميھ بـ:

�عمد إ�غور ميلتشوك ا�جمع ب�ن صفة "التفس��ي" وصفة " التأليفي" ملا لهما من حمولة مفهومية داللية   

أن �ل عنصر لغوي حامل لتفس�� دال�� صوري"؛ فالتمثيالت   "لتفس��ي ا“بـ  تركيبة ومنطقية. حيث يقصد  و 

" ف�ي تأكيد ع�� أن طبيعة  التأليفيوحدات م�جمية. أما صفة " والداللية ا�خفية (التحتية) �ش�ل وحدة أ

��. إذ تت�ح، بجالء،  بنية اللغات الطبيعية تأليفية وتركيبية وذات خصائص �سقية منتظمة �ش�ل طبي 

(�عارض ا�جدو��  ا�حور  تفاعل  خالل  املرك  من  ا�حور  مع  للوحدات)  دال��  انتقاء  (�سلسل  ز دال��،  ي 

 الوحدات امل�جمية). 

باختصار شديد، فامل�جمية التفس��ية التأليفية، �� �� جوهرها، تنظ�� للقاموس التفس��ي التأليفي،  

تفس��ي تأليفي. �ان من نتائج عملها املت�امل واملن�جم ظهور هذا  و�� إطار م���� ونظري إلعداد قاموس  

غرقت مدة انجازها أك�� من  ت. و�� عبارة عن أعمال تطبيقية اس8الصنف من القواميس �� ثالثة مجلدات

ثالثة عقود. وا�جدير بالذكر أن معالم هذه النظر�ة، ال�ي أّسسها إ�غور ميلتشوك، لم تّت�ح معاملها إال �عد 

الذي �عاون مع مؤّسس النظر�ة واشتغال معا ��   André Classاهمة الباحث املعروف "أندري كالص "مس

أهم ما لفت انتباهنا، ونحن   ولعل ."GRESLET" مجموعة البحث �� الداللة امل�جمية واملصط�حية إطار"

املستعمل �� وصف الظواهر  �شتغل ع�� هذه النظر�ة، ذلك العدد الهائل من الرموز الر�اضية والصور�ة  

  وال  " La lexicographieامل�جمية والداللية وتحليلها. إذ ليس من املألوف، ع�� مستوى صناعة القاموس"

"، أن يجمع ب�ن التأليفات شبھ الر�اضية و�عار�ف الدوال. رغم أّن  lexicologie  La  ع�� مستوى امل�جمية

فت، منذ وقت مبكر، تحليالت ��ج��ية وصور�ة. لذلك  �عض امل�ونات اللسانية (ال��كيب والفونولوجي 
ّ
ا) وظ

امل�جمية التفس��ية التأليفية عمال جر�ئا، ل�و��ا أقحمت الصياغة الر�اضية والصور�ة ملعا�جة    �عت�� عمل

 

5- Igor Mel’čuk, et al (95) ibid, p: 17. 

6 -Igor Mel’čuk, et al (95) ibid, p: 26. 

7- Igor Mel’čuk, et al (95) «introduction à la lexicologie explicative et combinatoire» voir les pages :173-184. 

8-  Igor Mel’čuk, et al  )84 . 
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أمر لم �عتده �� القواميس   امل�جمية والتعاب�� املس�وكة وا�جاز�ة والكنائية، وهو إش�ال �عر�ف الوحدات

لية السابقة. واملعاج
ّ

 م واألبحاث الدال

للمعطيات   كخزان  وفر�قھ  مليتشوك  إ�غور  اق��حھ  الذي  التأليفي  التفس��ي  القاموس  إ��  ينظر  ال 

أ�حابھ أن يأ�ي ع�� ش�ل نظام منتظم يقوم   واملعلومات امل�جمية امل��ادفة واملتباينة فحسب، بل أراد لھ

مليلتشوك وفر�قھ إنجاز هذا النوع من القواميس، قاموا  ع�� قاعدة بيانات منطقية وصور�ة. ول�ي يتس�ى  

األعمال    �� ومتداوال  معروفا  �ان  ما  م��ا  وأسس  ومبادئ  ومعاي��  قواعد  ع��  قائم  نظري  إطار  بتأسيس 

وزمالؤه. يمكن القول إن هذه األدوات واملفاهيم �ش�ل    "إ�غور ميلتشوك اللسانية السابقة، وم��ا ما اق��حھ "

 ية واملعرفية لصناعة القاموس التفس��ّي التأليفي.  الّنواة املن�ج

صناعة  ��    �عت��  الصور�ة  الصياغة  اعتمدت  ال�ي  القواميس  أهم  من  التأليفي  التفس��ي  القاموس 

القواميس   ينتقدون �شّدة تجر�ة  الّنظر�ة أ�حاب هذه  ئما ف�امل�جمية. لذلك   للمفردات واملداخل �عر�فھ

حس  �عتمد،  لم  أل��ا  للوحداتالسابقة  دقيقة  �عر�فات  تقديم  ع��  القادرة  الصور�ة  النمذجة  رأ��م،    ب 

كر أن " 
ّ

" �انوا م�جب�ن ��ذه الن�عة  آالن بوك��" و"أندري كالص" و" إ�غور مليتشوك امل�جمية. وا�جدير بالذ

لغوي خلل منطقي، ألّن ا�خطأ ال والصور�ة إ�� درجة أّ��م فضلوا ارت�اب أخطاء لغو�ة بدل الوقوع �� خطأ أ

 إذا ارتكب، �� تقديرهم، سيكتشف حتما. أّما ا�خطأ املنطقي فسيشّوش ع�� الوصف اللغوي وهو، بالتا��،

 للفحص واملراجعة. �� قابلغ

  I   -  2   ية  التأليفية:  مبادئ ا��عجمية التفس��

صناعة  القاموس    القاموس  تخ��ل  مبادئ  وتقنية،  ممارسة  بوصفها  التأليفي،  التفس��ي  التفس��ي 

�ل اآل�ي: 
ّ

 التأليفي �� أر�عة عناصر أساسية. �� ع�� الش

 I - 2 -1   مبدأ الصور�ة 

 I -2 - 2  ��مبدأ اال��جام الداخ 

 -2 -3 Iاملعا�جة املماثلة  مبدأ 

-2-4 I.مبدأ الشمولية 

للمفردات    يرى إ�غور ملتشوك أن إعمال هذه املبادئ األر�عة من شأنھ أن يؤّدي إ�� الصياغة الّصور�ة 

  �� إ�غور ملتشورك وأندري كالص وآالن بولك�� عن ذلك  �� الوصف والتفس��. حيث ع�� �ل من  والدقة 

 : 9اآلتية  املعادلة

 + ا��جام داخ��+ مماثلة + شمولية  دقة = صور�ة

 سنحاول �سط هذه املبادئ األر�عة، بإيجاز شديد، ألّن املقام ال �سمح لنا با�حديث ع��ا بتفصيل.  

 

9- Igor Mel’čuk, et al (95) «introduction à la lexicologie explicative et combinatoire» p: 34. 
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  I -  2-1   :ية  مبدأ الصور

ة �� وصف وعرض   
ّ
يرى ميلتشوك أّن أّي وصف لسا�ي، اعتمادا ع�� هذا املبدأ، سيف��ي، حتما، إ�� الدق

ينب�� إخضاع الوصف القامو��ي وامل�ج�ي إ�� مقار�ة �عتمد الرموز املنطقية والر�اضية    املعلومات، لذلك 

مجا��   �� السيما  الصور�ة  مبدأ  ت 
ّ
تبن أن  لها  سبق  سانيات 

ّ
الل أن  إ��  اإلشارة  وتجدر  علمّيا.  وخيارا  من�جا 

سبة إ�� هذين امل�ون�ن
ّ
، بحكم طبيع��ما القابلة  الفونولوجيا وال��كيب والصرافة. و�ذا �ان األمر ممكنا بالن

يبحث �� املع�ى   للّصورنة، فإّن األمر ليس كذلك بالنسبة إ�� امل�جم والداللة نظرا لطبيعة موضوعها الذي 

والداللة. بيد أّن صناعة القاموس التفس��ي التأليفي أصّرت ع�� اقحام مبدأ الصور�ة، واعت����ا من أهم  

 املبادئ األساسية إلعداد القواميس. 

أرسط  منذ  الطبيعية  باللغات  والر�اضيات  املنطق  عالقة  طرحت  العر�ي    ولقد  اللغوي  بالفكر  مرورا 

�انت تّتخذ ش�ل مناظرات ب�ن اللغو��ن واملناطقة وصوال إ�� هاريس وتارس�ي و�شومس�ي  القديم؛ حيث  

�عاب��   ع��  تحتوي  الطبيعية  غات 
ّ
الل أّن  ولغو��ن)  (مناطقة  الباحث�ن  أغلب  �عتقد  وغ��هم.  وميلتشوك 

والتش  الغموض  هذا  ولتفادي  والوضوح.  بالّدقة  تمتاز  ال�ي  الصور�ة  غات 
ّ
الل عكس  وم��مة  ويش  غامضة 

الناتج عن خصوصية �عاب�� اللغة الطبيعية القابلة لعّدة تأو�الت ينب�� التوسل باملنطق والر�اضيات. وقد  

واصفة   صورّ�ة  للغة  تبّن��ا  خالل  من  الصوري  املن��  هذا  التأليفية  التفس��ية  امل�جمية  النظر�ة  نحت 

وصف ال��كي�ي)، و�� تحديد الوظائف  امل�جمية (الوصف والدال��) و�� نظام الّرتبة (ال  لتعر�ف الوحدات 

داللية طرحت مشا�ل تقنية لهذا املن�ج   -ثمة ظواهر م�جمية  امل�جمية (وصف التغي��ات امل�جمية). لكّن 

الصوري. نذكر م��ا ظاهر�ي البوليس�ي واألمونومي. ول�خروج من هذا الغموض و�عّدد املعا�ي، الذي �عت��  

يلتشوك بإخضاع املفردات ذات الطبيعة البوليسيمية واألمونومية إ��  خاصية الزمة للغات الطبيعية، قام م

" ذات املعا�ي  Magazine "دور�ةلغة رمز�ة ور�اضية. وكمثال ع�� ذلك اق��ح �عر�فا شامال وصور�ا ل�لمة "

 حيث عرفها �اآل�ي:  املتعّددة.

 

  )، موجھ، قبل �ل  Xموضوعا محددا  هو، �ش�ل عام، ممثل (�عا�جو دور�ة: منشور دوري ع�� ش�ل دف��  

 . Yإ�� ا�جمهور  ��يء،

 

10- Igor Mel’čuk, et al (95) p: 36. 

Magazine: publication périodique, sous forme d’un cahier généralement illustrée,  

(consacrée àun sujet déterminé X et) destinée tous a divertir le public Y. 9F
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ال�ي تحيل ع��   "دور�ةيتم�� الّتعر�ف أعاله بالشمولية والوضوح، و�قدم وصفا عاما ووا�حا ل�لمة " 

ع�� �غطية جميع االستعماالت املمكنة لهذه    )YوXمعان متعددة. وقد ساعدنا استعمال التعر�ف الر�ا��ي ( 

 ما ي��:ال�لمة ال�ي قد �ع�ي 

 دور�ة �ع�ى بالشؤون النسائية. -1 

 دور�ة ��م ا�جال الر�ا��ي والف�ي. -2 

 مجلة ذات طا�ع عل�ي أ�ادي�ي.  و دور�ة أ-3 

إش�الية    ع��  الصوري  الر�ا��ي  الطا�ع  بإضفاء  ميلتشوك  إ�غور  يكتف  بل    "التعر�ف"لم  فحسب، 

سبيل    تضاّد، توسيم، تفعيل)، نذكر م��ا ع��  اعتمد رموزا ومعادالت ر�اضية لتحليل دواّل م�جمية (ترادف،

 املثال ال ا�حصر: 

 -˃y˂x ��أن للداللة ع y  ��متغx 

-ℶx y للداللة ع�� إدماج y  ) ا�جموعة الك��ى ��x .( 

- L1+L2…Ln ��تركيب نو��  للتأث�� عphraséme ) متش�ل من ليكسيماتL1+L2 

 مجموعات معينة.   ر�ا��ي يرمز إ�� نقطة �شارك ب�ن عناصر أو  رمز- ∩

 يرمز إ�� ا�خانة ا�خاصة بالتعاب�� ذات القرابة الداللية. - ◊ 

 يرمز �خانة ال��اكيب النوعية ذات اتصال دال��.  -♦ 

*x -  .عب�� الحن غ�� مقبول دالليا� 

حن واملقبولية.  -  x؟
ّ

 �عب�� يتأرجح ب�ن ال�

ATTR -  .للتعب�� عن عالقة املتغ��ات ال��كيبية العميقة 

 املنار (ال�جمة الرئيسية) �� الوصف اليكسي�وغرا��. -يرمز إ�� وضع الليكسية -͂ 

 DER –  ظرفا).   وتوسيما أو�عتا أ يرمز إ�� املشتق ال��كي�ي (سواء أ�ان تفعيال أو 

Dico - اختصار لقاموس الّتواردات encesDictionnaire de cooccurr. 

إن املتأمل �� �عار�ف القاموس التفس��ّي التأليفي للمداخل امل�جمية سيجد نفسھ أمام �عار�ف أشبھ   

حسب أ�حاب هذا    -باملسلمات والبد��يات الر�اضية واملنطقية. و�جماال، فالوصف القامو��ي وامل�ج�ي

 هذه املسلمة: بدون  ال �ستقيم -التوجھ

 بالضرورة صوري"  و "�ل وصف داخل القاموس التفس��ي التأليفي ه

Toute description dans un dictionnaire explicatif et combinatoire est strictement 

formelle. 
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   I -2  -  2    ا��ا���: مبدأ ا�����ام interne Cohérence  

ال   تفس��ي التأليفي  مّما ال شك فيھ أن املبدأ الصوري الذي �عت�� العمود الفقري �� إعداد القاموس 

وال غرو،    �ستد��، بالضرورة، مبادئ من�جمة ومكملة لهذا التوجھ الدقيق والصارم �� الّصناعة امل�جمية.

 " مبدأ  �ان  الداخ��إذا  ال�ي اال��جام  القواميس  من  الصنف  هذا  لتأليف  األساسية  املبادئ  أهم  من   "

 ع�� النمذجة الصور�ة.  �عتمد، أساسا،

بمستوى    للمنطق ع�� امل�جم والداللة، خاصة ما يتعلق  خ�� عن التطبيق الّصارمينتج اال��جام الدا 

و ب�ن  "امليكرو�نية".  املوجود  املت�امل  واال��جام  املتماسكة  الوحدة  خالل  من  اال��جام  هذا  نلمس 

ية  األوصاف الداللية وامل�جمية وال��كيبية للمفردة الواحدة. و�فضل هذا التوافق تقيم امل�جمية التفس�� 

التأليفية تواصال متبادال ب�ن امل�ونات الداللية أثناء �عر�ف املدخل امل�ج�ي الواحد. لنأخذ، مثال، الوحدة  

يضمنان تواصال ب�ن الوحدة امل�جمية    اللذين  yوx  امل�جمية "استاذ" ال�ي يتضمن �عر�فها ع�� عنصري:

باعتباره    xإذن، ا��جام داخ�� ب�ن م�ّونات �عر�ف "أستاذ". فالعنصر    نفسها و��ن عناصرها ال��كيبية. ثمة،

  لطالباو املتعلم    وباعتباره التلميذ أ  yال�خص الذي يدرس و�لقن املعارف تر�طھ عالقة جدلية بالعنصر  

ستاذ  الفنية ال�ي يلق��ا األ   واألدبية أ   وبوصفھ املادة العلمية أ   Zوالرابط بي��ما هو  .xالذي يأخذ العلم من  

 لتلميذه.

من املعلوم أّن اللغة الطبيعية توفر بنيات من�جمة �� جميع املستو�ات، إذ ال يمكن للمستوى الدال��   

املورفو املستوى  مع  من�جما  �ان  إذا  إال  �ستقيم  والداللية  -أن  امل�جمية  الوحدات  ب�ن  فالتنافر  تركي�ي. 

 ا�ي املمكنة لهذه الوحدات امل�جمية.تركيبية من شأنھ أن �شّوش ع�� املع -والوحدات املورفو

 "ما ي��:   اال��جام الداخ��ميلتشوك، بـ مبدأ " باختصار، يقصد، حسب إ�غور 

وامل�جمية   وال��كيبية  الداللية  معطيا��ا  ترتبط  ال�ي  تلك  املن�جمة  القاموسية  باملادة  �ع�ي   "

 . 11واملورفولوجية فيما بي��ا"

   I  -  2 -3   :��مبدأ ا��عا��ة ا��ماث 

أساس ال��ابط املن�جم ب�ن عناصر الوحدة امل�جمية    مبدأ اال��جام، الذي يقوم ع��  إن ا�حديث عن

ق    أهمية عن   ال يقل  أا�جملة الواحدة، سيقودنا، حتما، إ�� ا�حديث عن مبد  وأ
ّ
املبادئ السالفة الذكر. و�تعل

القاموس املنتمية إ�� نفس ا�حقل الدال�� تقوم   هذا املبدأ أن مواد". لقد أظهر  املعا�جة املماثلة"  أاألمر بـمبد

 ع�� مبدأ املماثلة واملشا��ة. 

القديمة    والقاموسية  امل�جمية  األعمال   �� االعتبار  �ع�ن  ُيؤخذ  لم  املبدأ  هذا  أن  بالذكر  وا�جدير 

ا�حديثة. نذكر م��ا    ممما أّدى إ�� ظهور �عض الثغرات �� �عار�ف �عض املعاج وا�حديثة ع�� حد سواء؛ 

ع�� سبيل املثال ال ا�حصر "امل�جم الوسيط". ولتوضيح أهمية هذا املبدأ �� �عر�ف املداخل امل�جمية أورد  

 

11- Igor Mel’čuk (95) «Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire». 
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" اللتان تنتميان إ�� ا�حقل الدال��  الصي�يو"   " الفر���يميلتشوك �عر�فات لوحدت�ن م�جميت�ن هما: "   إ�غور 

 " ع�� الش�ل اآل�ي: اإلث�ي "

-Le Français : ethnie originaire de la France dont la langue maternelle est le français.  

-Le chinois : ethnie originaire de la chine dont la langue maternelle est le chinois.  

م، دون أن " مثل البلد األص��، اللغة األ اإلث�ي �ستحضر التعار�ف أعاله �عض عناصر ا�حقل الدال�� " 

 تقيد بم�ان جغرا�� محدد، ألن "الصي�ي" قد يتواجد �� كندا وأمر��ا...

الدال��    ا�حقل  إ��  املنتمية  املفردات  جميع  �عر�ف  أي  "اإلث�ي"،  يمكن  أعاله،  التعر�ف�ن  غرار  ع�� 

�جميع   املماثلة  باملعا�جةما �ستد�� العمل  و االعتماد ع�� امل�ون�ن األساسي�ن: "من أصل... لغتھ األم... وه

 "اإلث�ي". املفردات املنضو�ة �� إطار ا�حقل الدال�� 

  " مبدأ  قاد  املماثلةلقد  بولغ��"  "املعا�جة  و"آالن  كالص"  "و"أندري  األعمال  ميلتشوك  تجاوز  إ��   "

استث حيث  األبجدي؛  للنظام  تبعا  موادها  تقديم  اعتادت  ال�ي  وامل�جمية  ا�حقل  القاموسية  نظر�ة  مروا 

امل�ج�ي والدال�� إلعداد القواميس؛ واعت��وها ا�خطوة املن�جية األساسية �� تأليف القاموس التفس��ي  

�� صناعة   اعتمدت  ال�ي  األر�عة  املبادئ األساسية  أهم  املماثلة" من  "املعا�جة  اعت�� مبدأ  لذلك  التأليفي. 

لها مجاال    وفرت  ال�ي  وامل�ج�ي  أ بنظر�ة ا�حقل الدال�� القاموس التفس��ي التأليفي. كما ر�طت هذا املبد

عن هذا ال��ابط   "آالن بولغ��" و"أندري كالص " و  "إ�غور ميلتشوك ع�� �ل من"   . وقداملبدأالستيعاب هذا 

 �� املسلمة اآلتية: 

 معا�جة مماثلة = وصف مماثل �جميع ال�لمات املنتمية إ�� نفس ا�حقل الدال��

القام  صناعة  املعا�جة  �س��  مبدأ  �عتمد  ال�ي  التعار�ف  هذه  مثل  تب�ي  إ��  التأليفي  التفس��ي  وس 

املماثلة، أل��ا صا�حة �جميع اللغات الطبيعية ال�ي تتش�ل، �� جوهرها، من حقول داللية وم�جمية متنوعة  

غطي  حقل كب�� و�خم يضّم حقوال فرعية وصغرى �  عن  الطبيعية عبارة  ومتعددة: و�عبارة أو�ح، فاللغات

ا��جاما مع هذا القاسم    ا�حياتية.و مختلف ا�جاالت الثقافية والدينية والسياسية واملعرفية واالقتصادية  

أسس   وضع  إ��  التأليفية  التفس��ية  امل�جمية  الصناعة  تطمح  البشر�ة  اللغات  �ّل  يجمع  الذي  املش��ك 

 عامة و�ونية قابلة للتطبيق ع�� جميع اللغات العاملية.  ليكسي�وغرافية

  I-  2 -  4   :مبدأ الشمولية 

��دف القاموس التفس��ي التأليفي إ�� تقديم وصف شامل للم�جم الذي يمثل كفاية املت�لم�ن اللغو�ة؛  

ال  لليكسية  والصوتية  وال��كيبية  والصرافية  الداللية  املستو�ات  �ل  معا�جة  إ��  أيضا،  واحدة  و�طمح، 

وهو املستوى    (ال�جمة).  ��ّم  ال�ي  اللغو�ة  املعطيات  �جميع  وما�ح  شامل  وصف  تقديم  إ��  �س��  بذلك 

 بنية القاموس). -الداخ�� (مستوى ميكرو 



ليفية
ٔ
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اللغو�ة   املعلومات  جميع  بإدماج  يقوم  ب�ونھ  التأليفّي  التفس��ّي  القاموس  لوصف    يتمّ��  الضرور�ة 

(الليكسية) وتحليلها من جهة بي��ا و��ن �جمات:ال�جمة  القائمة  الداللية  من    L2و  L1  ، و�براز العالقات 

" (الليكسية)  ال�جمة  تضّم  أخرى.  واإلرسال   "transport en communجهة  والسفر  النقل  وسائل  �ّل 

معا�ج��ا �� إطار    واملصا�ح العمومية. ونظرا لوجود خصائص مش��كة ب�ن هذه الوحدات امل�جمية؛ ينب��

من خالل ما    الشمولية"" و�مكن أن نلمس مبدأالنقل".  “بـ  ا�حقل الدال�� ا�خاص    و وهأوسع وأشمل أال 

بـ "لت�جب ا  "�عاب��  �س�ى   "les interjections   من االشم��از    Puoah!   ! Beurkقبيل:"،  عن    Ah!وللتعب�� 

للتعب�� عن األلم. ينب�� األخذ �ع�ن االعتبار لدرجات ن�� األصوات، فارتفاع الصوت    !Aïeللتعب�� عن الفرح و

تؤدي وظائف تواصلية �� جميع    الظواهر التطر�ز�ة  انخفاضھ �ع�� عن حالة نفسية ما. ومن املعلوم أن  وأ

ية. وال شك  الدالل  السوسيولوجية" �� صميم املعطيات النفسية  الت�جب اللغات الطبيعية. وتندرج ظاهرة " 

 أّن هذا النوع من الدراسة س��ّود صا�ع القاموس بمعلومات مهّمة. 

ألّول مرة نصادف قاموسا يقدم مادة لغو�ة كما أنتجها مت�لمون فطر�ون، معتمدا مبدأ الشمولية ال�ي  

 ع�� الش�ل اآل�ي:  إ�غور ميلتشوك حددها

 

الذكر ا�خطوة اإلجرائية األساسية لتأليف القاموس التفس��ي التأليفي.    �ش�ل املبادئ األر�عة الّسالفة  

مولية) مبادئ جديدة؛  واملالحظ أّن هذه املبادئ األر�عة (الصور�ة،  
ّ

اال��جام الداخل، املعا�جة املماثلة، الش

كر أّن هذه الصناعة امل�جمية التفس��ية ال�ي تبنت    إذ ألّول مرة �عتمد �� الصناعة
ّ

امل�جمية. وا�جدير بالذ

�ستند    هذه املبادئ، �� نتيجة ��ائية للنظر�ة امل�جمية التفس��ية التأليفية، باعتبارها اإلطار النظري الذي 

إل��ا صا�ع القاموس التفس��ّي التأليفّي. عكس القواميس التقليدية ال�ي طبعها القصور واالرتجال �سبب  

 عدم استنادها إ�� إطار نظرّي محدد.

  I   -4 :��م�ن القاموس التفس��ي التألي 

للغو�ة ال�ي و�ما أن القاموس التفس��ي التأليفي انفرد بتصور جديد ع�� مستوى الش�ل، فإّن املادة ا 

هما: مبدأين  �عتمد  والتحليل  بالدرس  " تناولها  الت�جيم  "   "ومبدأ،"disponibilité  الشغور"مبدأ 

"lexicalité "  

I   -4   -1   مبدأ الّشغورPrincipe de disponibilité  

 يضّم سوى امل�جم    بمبدأ" وآخرون  إ�غور ميلتشوك يقصد " 
ّ
امل�ن الذي �ش��ط فيھ أال الشغور ذلك 

الشاغر، أي املادة ال�ي تنت�ي إ�� ما �سّ�ى باللغة املعيار. ومع�ى ذلك أّن امل�جم املهمل، وغ�� املستعمل ال 

يدخل �� اهتمامات صا�ع القاموس التفسي��ي التأليفي. حيث �عتمد الليكسي�وغرافيا التفس��ية التأليفية  

الليكسي�وغرافية املعلومات  �ل  وتمثيل  تقديم  امل�جميةالصن-شمولية:  ما،    -اعة  ��جمة  املتعلقة 

 إبراز با�� ال�جمات (الليسكيمات) ذات القرابة الداللية".  (ليكسية)، ثم
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"ع� " � كفاية ما �سميھ  الوسيط  املت�لم  بكفاية  الذي  le locuteur moyenإ�غور ميلتشوك"  - يتموقع    " 

 ملتقى ثالثة محاور محّددة للغة الطبيعية: �� -ميلتشوك  سبح

I  -4  -1 -1  :محور سوسیوثقافّي 
ال  نوعيات لسانية �عكس شرائح وطبقات مجتمعية مختلفة مثل فئة  ب�ن  �� هذا ا�حور  فالح�ن نمّ�� 

هذه   يحوي  أن  استطاع  قاموس  علمنا،  حسب  يوجد،  واملثقف�ن...ال  واللصوص  وا�حرفي�ن  والعمال 

م�جم النخبة. و�خالف    النوعيات ويغط��ا جميعا. إذ، غالبا، ما تضطّر معظم القواميس إ�� االكتفاء بمواد 

   هذه
ّ

العامة، مرك التأليفي مادتھ من لغة  التفس��ي  القاموس  ي��ل  "القواميس،  "  variétésزا ع�� نوعيات 

م الفطري "
ّ
مها املت�ل

ّ
  Le" "، ولغة املت�لم الوسيطLe locateur natifالفئات االجتماعية والشعبية ال�ي يت�ل

locuteur moyen ." 

I  -4  -1 -2 :محور جغرافّي 
تتعا�ش   تقّر اللسانيات ا�جغرافية واللسانيات االجتماعية بوجود نوعيات ول�جات مختلفة بإم�ا��ا أن 

اللغة الواحدة، �الفر�سية مثال، ب�ن فر�سية باريس    يمكن أن نم��، أيضا، داخل  �� مناطق جغرافية محّددة.

  وفر�سية إفر�قيا. ومرّد هذا إ�� االختالف العامل ا�جغرا��. وقد عاشت   وفر�سية مارسيليا وفر�سية كيبيك

اللغة العر�ية نفس التغي��ات، حيث ظهرت ع�� أنقاضها لغات مولدة، ول�جات متنوعة ومختلفة باختالف  

" األملا�ي  املستشرق  و�رى  ا�جغرافية،  فيكاملناطق  اللغة  يوهان  بدأت  "أّن  تلك    العر�ية  لصا�ح  تتقلص 

بناء  اللغ  �� و�سهاما��ا  أ�جمية  عناصر  دخول  �سبب  اإلسالمية  للدولة  األو��  املراحل  منذ  املولدة  ات 

وفرة املادة امل�جمية، و�سبب هذه الهوة املوجودة ب�ن اللغة   ا�حضارة العر�ية اإلسالمية. ونظرا، كذلك، إ��

�جات السائدة يصعب اخت
ّ
 يار امل�ن الّنموذج.العر�ية املعاصرة واللغة العر�ية القديمة والل

I  -4 -1-3 محور كرونولوجي 
العصور    اختالف  ناتجة عن  �غي��ات واختالفات م�جمية وداللية  إ��  الطبيعية  اللغات  تخضع جميع 

وا�حقب. وهكذا يمكن أن نمّ��، مثال، ب�ن فر�سية القرن الثامن عشر وفر�سة القرن العشر�ن. واألمر ذاتھ  

عرف ال�ي  العر�ية  ع��  والتطورات  ينطبق  التغي��ات  هذه  ظل  و��  الطو�ل.  تار�خها  ع��  م�حوظا  تطورا  ت 

بات الّزمن، ولسّنة الر�� والنشوء يرى إ�غور ميلتشوك أن تحديد امل�ن، من الناحية  
ّ
اللغو�ة ا�خاضعة لتقل

 الزمنية، ال ينب�� تجاوز ا�خمس�ن سنة األخ��ة ألّ��ا تمثل املادة امل�جمية ا�حّية. 

اقتصار  الل�جات    رغم  ُيق��ي  فهوال  سنة  ا�خمس�ن  يتجاوز  ال  م�ن  ع��  التأليفي  التفس��ي  القاموس 

ذلك، عمل ع�� التخلص    والنوعيات ا�حلية واإلقليمية واللغة القديمة املدونة �� بطون الكتب. و�املوازاة مع

والشعراء   الكتاب  ألشهر  األدبية  األعمال  املستقاة من  األدبية  الشواهد    راس�ن وفيكتور   ل(متمن سيطرة 

من    وهيغ ستقى 
ُ
� ال�ي  امل�جمية  باملادة  �عتّد  ال  التأليفي  التفس��ي  القاموس  أّن  �ع�ي  ال  وهذا  ومولي��). 

املؤلفات األدبية واإلبداعية، بل دأب إ�غور ملتشوك ع�� استقاء متنھ من الروايات وا�خطابات السياسية  
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�ع التوجھ  العامي. و�جماال، فأ�حاب هذا  املهمل وامل�جور  والكالم  ا�حية و����ون  امل�جمية  باملادة  تدون 

 والغر�ب. 

I   -4   -2   :��مبدأ التّعج 

  و تتم�� القواميس التقليدية ب�و��ا قواميس �لمات: أي أّن مداخلها عبارة عن مفردات �سيطة ت�اد تخل  

 املداخل امل�جمية.من �عاب�� كنائية وتراكيب نوعية ومس�و�ات عدا ما ورد م��ا، عرضا، �� ثنايا �عض 

انفرد القاموس التفس��ي التأليفي بم��ة خاصة تتمثل، أساسا، �� اعتماده املس�و�ات واألمثال وا�حكم  

ميلتشوك  تصور   �� امل�ج�ي،  فاملدخل  أو�ح  و�عبارة  م�جمية.  كمداخل  واملأثورات  النوعية  وال��اكيب 

ھ قاموس  من عبارة مأثورة. لذلك قو وفر�قھ، يتش�ل إما من ليسكيم أ
ّ
يل عن القاموس التفس��ي التأليفي أن

 ليكسيات (�جمات)، وليس قاموس ليكسيمات فقط. 

ومن فوائد هذا النوع من القواميس مساعدتنا ع�� إيجاد �عاب�� مس�وكة وعبارات مأثورة �سهولة دون  

ه كما  القواميس  ثنايا   �� ع��ا  البحث  عناء  أنفسنا  ن�لف  العر�ية  و أن  املعاجم   �� كما    ا�حال  القديمة؛ 

ع�� ضبط مختلف االستعماالت املندرجة �� إطار املدخل امل�ج�ي. فإذا أردنا أن نبحث،    �ساعدنا، أيضا،

 عن التعاب�� اآلتية:  مثال،

 ضرب عصفور�ن بحجر واحد.- 

 ضرب لھ موعدا (حدده وعينھ).  - 

 ضرب القا��ي ع�� يد فالن (حجر عليھ ومنعھ التصرف).- 

 ائط (أهملھ).ضرب بھ عرض ا�ح - 

ھ وطبعھ).- 
ّ

 ضرب الدرهم (سك

 " امل�ج�ي  املدخل  نتفحص  أن  ��  ضربينب��  الواردة  واالستعماالت  املشتقات  ضمن  ع��ا  ونبحث   ."

 املداخل اآلنفة الذكر. 

أل��ا    املس�وكة،  للتعاب��  خاصة  عناية  أو��  اق��حھ موريس كروس  الذي  ال��كي�ي  امل�جم  أن  إ��  �ش�� 

 اللغة الطبيعية. ومن امل�جم اليومي ال�ّ� الذي �ستعملھ مستعمل �ش�ل جزءا هاّما

وا�حية آخذا    املتداولة  امل�جمية  املادة  التأليفي متنھ من  التفس��ي  القاموس  القول، �ستقي  خالصة 

اعتبارها مداخل    التعاب��  �ع�ن االعتبار  و�التا��،  املأثورة وا�حكم واألمثال،  والعبارات  املس�وكة والكنائية 

قاموس ال��اكيب  "  " أوقاموس الليكسيات"  م�جمية، لذلك يجوز ليغور ميلتشوك أن �س�ي قاموسھ بـ

 .dictionnaire de lexies ou dephrasèmes"النوعية 

I   -4   -3   :��ية ا��تك  مبدأ أولو

ونتاج    القامو��ي  للعمل  ��ائية  نتيجة  ميلتشوك  إ�غور  تصور   �� التأليفي  التفس��ي  القاموس  �عّد 

امل�جمية التفس��ية التأليفية بوصفها اإلطار النظري، إذ ال يمكن أن نتصور ممارسة تطبيقية بدون إطار  
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�� إ�� مستوى نظري  أّن عدم االستناد  ره. ذلك 
ّ
القاموس و�ؤط يوّجھ صا�ع  القاموسية   تنظ��ي    الّصناعة 

 سيؤدي، حتما، إ�� قاموس مرتجل وغ�� منظم. 

إ�� جانب النظر�ة ال�ي ستوجھ عمل صا�ع القاموس؛ ثمة مسألة أساسية �� العمل القامو��ي ال تقل   

فضال    كمصدر شفا��  أهمية عن املبادئ السالفة الذكر. يتعلق األمر بنوعية املت�لم الذي ينب�� أن �عتّد بھ

 . )املكتوب (األعمال األدبية وا�خطب السياسية ووسائل اإلعالم عن امل�ن

تاج    العرب،  (لسان  قديمة  �� قواميس  مدّونة ومخزونة  ماد��ا من مصادر  العر�ية  القواميس  �ستقي 

امل�جمية    العروس...). املادة  باج��ار  سوى  تقم  لم  أّ��ا  سيالحظ  القواميس  لهذه  الفاحص  أن  شّك  وال 

�� بطون   إ�غور مليتشوك ع�� دور املت�لم  املوجودة  التليدة. ولتجاوز هذا العطب اال�ست�ي ركز  املعاجم 

  من أهّم   الفطري باعتباره املؤهل للتمي�� ب�ن البنيات اللغو�ة املقبولة دالليا وتركيبيا. لذلك اعت�� املت�لم

 لم الفطري �� اآل�ي: املبادئ األساسية لبناء القاموس التفس��ي التأليفي. وقد ع�� عن أولوّ�ة املت�

 

�� إطار القاموس التفس��ي التأليفي �عود، باألساس، إ�� املت�لم    Xقبول �عاب�� اللغة  و" إن قرار رفض أ

 الفطري لهذه اللغة نفسها ". 

  

فإن    وهكذا  التأليفي.  التفس��ي  للقاموس  األسا��ي  املصدر  القاموس  وصا�ع  الفطري  املت�لم  �ش�ل 

اعتماد املصدر الذا�ي (املت�لم الفطري) واملصدر املوضو�� (املت�لم الوسيط) �� العمل القامو��ي خطوة 

بحدس املت�لم الفطري  بناء قاموس �غطي املادة امل�جمية ا�حية. وال شك أّن التوسل    وإجرائية هامة نح

كما   م��ا.  �عا�ي  التقليدية  القواميس  ظلت  ال�ي  الثغرات  سّد  ع��  القاموس  صا�ع  �ساعد  أن  شأنھ  من 

 ع�� إعداد قاموس مواكب لتطور ا�حياة ا�جمتعية وملقتضيات العصر. سيساعده، أيضا،

 مشروع قاموس تفسیري تألیفي إلکتروني للغة العربیة:   

قاموس   عن  ا�حديث  النظر�ة  إن  األسس  عن  ا�حديث  بالضرورة  يقت��ي  إلك��و�ي،  تأليفي  تفس��ي 

هذا   ملثل  املوجهة  واملعرفية  النظر�ة  املرجعية  باعتبارها  التأليفي،  التفس��ي  امل�جم  لنظر�ة  واملن�جية 

ي  املشروع الطموح، إذ ال يمكن أن نتصور قيام م�جم آ�� دون االستناد إ�� إطار لسا�ي، و�عاون ب�ن اللسا�

 واملهندس املعلوميا�ي. 

إن عرضنا ل�خطوط العر�ضة ملشروع القاموس التفس��ي التأليفي اإللك��و�ي �� الشق الثا�ي من هذه  

الورقة، �عت�� ��اية تطبيقية وتحصيل حاصل، ملا سبق أن أنجزناه كعمل أ�ادي�ي، حيث عملنا ع�� �سط  

امل� م��ت  ال�ي  واملن�جية  املعرفية  واألسس  امل�ن  املرتكزات  بتحليل  قمنا  كما  التأليفية،  التفس��ية  جمية 

العر�ي �� ضوء بارم��ات هذه النظر�ة، وقد تب�ن لنا مدى صالحي��ا و�م�انية تطبيقها ع�� معطيات اللغة  

صرفا،   السامية  اللغات  أعقد  العر�ية  �ون  إ��  نظرا  واجهناها،  ال�ي  التقنية  املشا�ل  �عض  العر�ية، رغم 
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وصوتا؛ ول�و��ا تختلف عن الفر�سية واإلنجل��ية والروسية ال�ي �انت مجاال خصبا لهذه  وتركيبا، وم�جما،  

الصوري  أ  اعتماد إ�غور ميلتشوك ع�� املبد  والنظر�ة، وما لفت انتباهنا، ونحن �شتغل ع�� هذه النظر�ة، ه

 الر�ا��ي الذي �عد املبدأ األسا��ي لقيام قاموس تفس��ي تأليفي إلك��و�ي. 

املق��ح، �� أفق بناء قاموس   Logicielلشق الثا�ي هذه الورقة �سط ا�جزء األول من ال��نام سنحاول �� ا

 إلك��و�ي للعر�ية، و�� انتظار العودة إ�� هذا املوضوع �� فرصة مقبلة. 

 حصر إ�غور ميلتشوك ال��نام املعلوميا�ي �� أر�ع مراحل أساسية �� ع�� الش�ل التا��: 

وخصائص  1 طرق  مختلف  عرض  ع��  .  األشغال  ومسوغات  اإللك��و�ي  التأليفي  التفس��ي  القاموس 

Dico   بدال منDec  =)Dico   :قاموس التواردات باملصاحبةDictionnaire des cooccurrences .( 

 . Dico. التعر�ف بقاموس التواردات باملصاحبة 2

 إ�� لغة معلوماتية.  Dicoل��جمة  Edico. اق��اح برنامج معلوميا�ي  3

 باعتبارهما قاعدة البيانات ألنظمة املعا�جة األتوماتيكية للغات الطبيعية.  DICOو  DECب  . تجر�4

للغة   اآل��  التأليفي  التفس��ي  القاموس  بخصوص  ميلتشوك  إ�غور  اق��حھ  ما  إ��  نتطرق  لن  سوف 

اعب  الفر�سية، بل سنبذل قصارى جهدنا لتطويع العر�ية لبارم��ات وأسس هذه املعا�جة اآللية رغم املت 

 الذهنية واملشا�ل التقنية ال�ي سنواجهها.

II   -  1  ما ا��قصود بالقاموس التفس��ي التالي�� ا���ي؟ 

ناقش ميلتشوك العالقة القائمة ب�ن اللسانيات واملعلوميات، وخلص إ�� القول بأن التقاء هذين العلم�ن 

باللسانيات ا�حاسو�ية   ��  ، و Linguistique informatiqueنتج عنھ ما �س�ى  إ�� ا�خلط السائد  قد أشار 

ال�ي  اإلش�الية  جوهر  إ��  ذلك  �عد  ليتنقل  األوتوماتيكية،  وال��جمة  املبحث  هذا  ب�ن  ا�جامعي�ن  أوساط 

 اس��لها بالسؤال اآل�ي:

 يرى إ�غور ميلتشوك وآخرون أن اإلش�الية أعاله تحيل، ع�� املستوى النظري، إ�� ثالث قضايا أساسية: 

املعطيات    -أ وال��امج  حوسبة  ا�حوسب  امل�ن  واستغالل  امل�ج�ي  العمل  ينجز  بفضلها  ال�ي  اللسانية 

 اإلحصائية للمعا�جة األتوماتيكية، �� أفق إخراج قاموس تفس��ي تأليفي آ��.

ترجمة املعلومة ال�ي يتضم��ا القاموس التفس��ي التأليفي إ�� لغة املعلوميات واتخاذها ش�ل قاعدة    -ب

ا�حوسبة   بتدب��  Informatiséesالبيانات  لنا  �سمح  بطر�قة  مبنينة  حاسو�ية  جذاذيات  صورة  ع��  أي   ،

 أتوماتي�ي للمعلومة ال�ي تتضم��ا هذه ا�جذاذيات. 

القواميس    -ت إعداد  أفق   �� أساسية  كخطوة  امل�ج�ي  العمل   �� واملعلوميات  ا�حوسبة  اعتماد 

 اإللك��ونية وال��جمة األتوماتيكية.

 Michel، حيث وضـع  1986�عود أول محاولة �حوسبة معطيات القاموس التفس��ي التأليفي إ�� سنة  

Decary    .��بنات األو�� لهذا املشـروع العل�ي، ليطوره فيما �عد �ل من ميلتشوك وأندري كالس وأالن بولك
ّ
الل
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�حوسبة وال��مجة، وتفاديا  وقد اع��ف هؤالء الباحثون بصعو�ة إخضاع القاموس التفس��ي التأليفي إ�� ا

. ��دف، أوال وقبل �ل ��يء،  DECلهذه الصعو�ات والتعقيدات قاموا باق��اح صيغة مخ��لة لهذا القاموس  

التأليفي   التفس��ي  القاموس  القاموس ا�خ��ل عن  التوارد باملصاحبة، وقد سموا هذا  إ�� وصف ظواهر 

 بسيط واالخ��ال بأمور ثالثة:. يتم�� هذا التDICOبقامـوس التواردات باملصاحبة 

بمظاهر ش�لية وصور�ة بالنظر    DICOتنفرد العناصر الليكسي�وغرافية املودعة �� قاموس التواردات    -أ

. ال يتوفر األول ع�� �عار�ف م�جمية، بل �عطي األولو�ة لظواهر التوارد باملصاحبة، األمر الذي  DECإ��  

موس التفس��ي التأليفي وال�ي �عت��، بدون شك، امل�ون األك��  سيساعدنا ع�� تفادي ا�خانة الداللية للقا

 صعو�ة و�عقيدا أثناء إخضاعها ل�حوسبة. 

، ولكّنھ �عكس قاعدة البيانات امل�جمية ال�ي �عرف تطورا  Impriméليس عمال مطبوعا    DICOإن  -ب

شأن    و ف اللسا�ي كما هال يطمح إ�� الشمولية واإلحاطة ب�ل ما يتعلق بالوص   -DICOأي    -مستمرا، كما أنھ

DECاألسا��ي ه هدفھ  أن  فا�جانب    و. وهب  وشاملة،  �املة  أوصاف  واق��اح  والتبسيطي    االخ��ا��تقديم 

 نفسھ يبقى �سبيا.  DICOاملتبع ��  DECللقاموس التفس��ي التأليفي 

الوظائف    �ستحسن �� املرحلة األو�� من البناء عدم �شف�� �ّل الوظائف امل�جمية واالقتصار ع�� تلك

) سيالحظ أن ثّمة تحض��ا  95)(92) (88)(84أساسية وهامة، واملتتبع ألعمال إ�غور ميلتشوك (  وال�ي تبد

�ح ذلك، جلّيا، من خالل صياغة �عار�ف ترتكز
ّ
ع��  -أساسا-مسّبقا إلخضاع امل�جم إ�� ا�حوسبة. وقد ات

لقاموس التفس��ي التأليفي اآل�� شاقة،  لغة ر�اضية واصفة. و�رى إ�غور ميلتشوك وآخرون أّن مهمة إعداد ا

التواردات   قاموس  حوسبة  اق��حوا  الذي    DICOلذلك  الوجھ  بإبراز  هنا  يتعلق  ال  األمر  إن  مؤقت.  كحل 

املعلوميا�ي الذي خصص �حوسبة مواد قاموس اللغة الطبيعية، وقد أطلق عليھ إ�غور    جسيقّدمھ ال��نام 

ومـوازاة مع ذلك تم إعـداد مرجع   .EDICO(cooccurrence  ctionnaireDi  Editeur duميلتشوك وآخرون ( 

، يرجع إليھ �لما دعت الضرورة إ�� إعطاء أمثلة �حوسبة القاموس التفس��ي  EDICOخاص لهذا ال��نامج  

إن املعا�جة اآللية للقاموس التفس��ي التأليفي �عيد من جديد طرح قاموس مخ��ل ومبسط من    .التأليفي

. لذلك �س�� إ�غور  DEC�عا�ي من عطب ا�ست�ي يتج�� �� �ونھ أقل فائدة وشمولية من    ، بيد أنھDICOنوع  

ميلتشوك إ�� إيجاد حلول للمعيقات ال�ي �ع��ض اختياراتھ النظر�ة واملعرفية. وقد قام �� هذا الشأن باق��اح  

م  مع  من�جمـة  معلوماتية  برامج  ابت�ار  بكيفية  املتعلقة  اإلش�الية  �حل  إجرائية  ومرتكزات  خطوة  بادئ 

. والواقع أن اخ��ال وتبسيط أش�ال ومضام�ن هذا القاموس وجعلھ ��  DECالقاموس التفس��ي التأليفي  

أن املن�ج املتبع ��   وحوسبتھ و�خراجھ �� صورة قاموس إلك��و�ي. و�بد  وخطوة هامة نح  وه  DICOصورة  

من�ج من شأنھ أن �ساعدنا ع�� إيجاد    -DICOواخ��الھ وتحو�لھ و�سميتھ بـ:    DECأي تبسيط    -هذا العمل

لغة صور�ة ور�اضية قابلة ل�حوسبة، حيث يقوم بتفكيك قضية ما، وجعلها مبّسطة وسهلة. رغم �عض  

ا املشروع  هذا  ع��  �شّوش  قد  ال�ي  والتقنية  النظر�ة  التفس��ي  املشا�ل  القاموس  فإن  موح، 
ّ
الط لعل�ي 

ال��يء الذي يؤهلھ ل�حوسبة واملعا�جة   الصور�ة،  اللسانيات  التأليفي يحمل �� جوهره مالمح وخصائص 

اآللية. ولعل األهّم �� هذه النظر�ة اعتماُدها مفاهيم وأدوات منطقية واستنباطية �� الوصف اللغوي �غية 
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لھ إ�� أك�� عدد ممكن من املعلوميات وتجاوزها للمهمل وامل�جور؛ ذلك  التأكد من �حتھ وسالمتھ، ثم اخ��ا

ذلك القاموس الذي يتم�� بوفرة وغزارة مواده ومعلوماتھ    و أن القاموس العقيم �� نظر إ�غور ميلتشوك ه

ه  .ا�حشو�ة التأليفي  التفس��ي  امل�جم  لنظر�ة  املعرفية  ا�خلفية  أن  بالذكر  مادة    ووا�جدير  اعتمادها 

ية حية ومتداولة من قبل املت�لم الفطري واملت�لم الوسيط. والكتمال جودة القاموس املق��ح من قبل م�جم

 أ�حاب هذه املقار�ة، البد من االستعانة با�حاسوب واملعلوميات. 

إ�غور   راودت  قديمة  فكرة  بل  الّصدفة،  وليدة  ليست  التأليفي  التفس��ي  القاموس  حوسبة  فكرة  إّن 

بنات األو�� ملقار�ة مع�ىميلتشوك منذ أز�د 
ّ
 نص. <=>من ثالثة عقود، أي منذ شروعھ �� وضع الل

التواردات   لقاموس  للغات  DICOيمكن  األتوماتيكية  املعا�جة  نظام  و�مساعدة  صور�تھ  بفضل   ،

الصوري  Traitement automatique des langues naturellesالطبيعية   للقاموس  نموذجا  ي�ون  أن   ،

اعتب  إّن  (�امنة)    Dicoار  ا�حوسب.  بالقوة  موجودة  األوتوماتيكية  Potentiel�أداة  املعا�جة  إ��  بالنظر   ،

للغات الطبيعية، تجد م��را��ا �� قيمة وخصائص ظواهر التوارد باملصاحبة. ومّما الشّك فيھ أن استغالل  

معلو  ع��  ا�حصول  من  يمكنھ  أن  شأنھ  من  الطبيعية  للغات  اآللية  املعا�جة  لنظام  هامة، الباحث  مات 

سانيات ا�حاسو�ية. 
ّ
 و�التا��، التحكم �� تقنية الل

ق، هنا، �عمل معلوميا�ي �سيط، وأّن مشروع القاموس   
ّ
لقد ات�ح لنا من خالل ما سبق أن األمر ال يتعل

، بدال من قامـوس موجود ب�ن  CDROMالتفس��ي التأليفي اآل�� ليس قاموسا ُمعّدا وٌم��مجا �� قرص مدمج  

�خم. بل يتعلق األمر بـنظام حاسو�ي يمكن بموجبھ لل��امج أن تقوم بحسابات منطقية، و�أن   دف�ي كتاب 

وأندري    Mel’čukتقدم خدمات لغو�ة �� أسرع وقت ال �ستطيع عالم امل�جم القيام ��ا. يرى إ�غور ميلتشوك  

العمليات �� جذاذيات حاسو�ية من شأنھ أن يجعل  القاموس  اللغو�ة مرنة    كالس وأالن بولك�� أن وضع 

وسهلة اإلدراك. و�ذلك يمكن للباحث، بفضل املعا�جة اآللية، أن يقوم بفحص دقيق وشامل ل�ل التواردات  

املنتمية إ�� قاعدة بيانات القاموس التفس��ي التأليفي. إّن إعداد قاموس تفس��ي تأليفي آ�� بالش�ل الذي  

مأمور�ة البحث عن املداخل امل�جمية وتصنيف  نطمح إليھ سيساعدنا ع�� إنجاز عمليات لغو�ة و�سهيل  

و�دقة   وج��  وقت   �� للفو�ابالت  التا�عة  والليكسيمات  البوليسمية  املعا�ي  واستخراج  الداللية،  ا�حقول 

 متناهية. 

II   –  2    ��البحث ا���ي �ي القاموس التفس��ي التأليDEC: 

ال�ي تمثل ا�حموالت الداللية ذات - الليكسيات (ال�جمات)  الثال�ي واملتضمنة لعامل�ن   ما ��  الت�افؤ 

 آ��؟اثن�ن: األول من نوع إ�سا�ي والثا�ي من نوع 

الليكسيات- (ال�جمات-ما ��  الثا�ي �ش�ل  -األفعال  العميق  ال��كي�ي  ال�ي يتحقق ف��ا عاملها  األفعال) 

 ؟ Prépositionإجباري، و�تخذ صورة جملة اسمية مسبوقة بحرف 

(ال�جم  - الليكسيات  نوع  قبل  ما  من  إليھ  املؤشر  امل�جمية  الوظيفة   �� قيمة  عنصر  تمثل  ال�ي  ات) 

 ؟Magnميلتشوك ب "املعزز" 
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A-  :اإلتمام والفحص األوتوماتي�ي 

الكشف عن التطابق غ�� املقبول دالليا ونحو�ا ب�ن عدد العوامل الداللية ال�ي يتضم��ا �عر�ف ما،    -

 ).3املعروضة �� خانة جدول النظام (ينظر هذه ا�خانة �� الش�لو��ن اإلنجازات ال��كيبية للعوامل 

إبراز الوظائف امل�جمية ال�ي �ش�ل العمود الفقري �� اللغات الطبيعية �ال��ادف والتضاد...والتأش��    -2

 إل��ا برموز صور�ة معينة. 

B- :استنبـاط منطقـي 

و��ن امل�ون الدال��    "املعزز"  Magnة  البحث عن طبيعة العالقة القائمة ب�ن قيمة الوظيفة امل�جمي-1

 ).Magnالوارد �� �عر�ف الليكسية املمثلة لهذه الوظيفة امل�جمية (

الكشف عن أوجھ التشابھ املوجود ب�ن نظام �ل األفعال ال�ي يضم �عر�فها ما �س�ى بـ: م�ون املصا�حة  -2

 . Transactionاملعاملة  وأ

خط ليست سوى  أعاله  املطروحة  ا�خطوات  جوهر إن  إ��  الولوج  قبل  ع��ا  الكشف  ينب��  أولية،  وات 

التأليفي،  التفس��ي  القاموس  ص��ورة  وتتبع  رصد  ع��  سيعمل  الذي  اآل��،  التألفي  التفس��ي  القاموس 

باعتباره املرجعية النظر�ة واملعرفية ال�ي �ستقي م��ا القاموس ا�حسوب قاعدة البيانات امل�جمية. رغم أن  

التألفي يمثل اإلطار النظري الذي �ستند إليھ القاموس التفس��ي التأليفي اآل��، فمن القاموس التفس��ي  

حق هذا األخ�� أن يتجاوز �عض القضايا ال�ي أقر ��ا األول، مثل قضية ال��تيب ا�خطي (تجمع املفردات  

ضايا م�جمية،  حول املدخل امل�ج�ي الرئي��ي). و�إم�ان هذا القاموس اآل�� أن �ساعدنا ع�� الولوج إ�� ق

وأن يزودنا بمختلف املعلومات ال�ي تظهر ع�� الشاشة �� وقت وج�� جدا. ولن يتأ�ى ذلك إال بفضل �عدد 

فوق �ل هذا، فإنجاز    ال��امج املعلوماتية ال�ي �ساهم �� تحسينھ، وجعلھ �� متناول الباحث�ن واملستعمل�ن،

(�� حالة املدخل  قاموس آ�� من هذا القبيل سيدفع الباحث إ�� األخذ �ع� ن االعتبار اال��جام العمودي 

 امل�ج�ي) واملواد املنتمية إ�� نفس املدخل امل�ج�ي وا�حقل الدال�� �ش�ل متواز. 

 م��ابط -نص ع�� ش�ل encodéإذا �ان القاموس التفس��ي التأليفي مشفرا 

texte-hyper  ذاكرة ا�حاسوب يتّم انطالقا  حال القاموس اآل��، فإن الولوج إ�� املواد ا�خزونة �  وكما ه �

 من أّية خانة ملادة ما. 

ع��    يملك القاموس التفس��ي التأليفي مواصفات علمية ومن�جية تجعل منھ القاموس الوحيد القادر

النص التعر�ف،texte-hyperامل��ابط  -�شف��  وم�ونات  األسماء  بحالة  يتعلق  ما  خاصة  أن    ،    DECعلما 

يفرض ع�� صا�ع القاموس عرض جميع امل�ونات األساسية �� �عر�ف الليكسية. و�ّل م�ون من م�ونات  

للماّدة القاموسية ال�ي   pointeurبمثابة مش��    و التعر�فات املق��حة من قبل القاموس التفس��ي التأليفي ه

و�بد ال  وتطابقھ؛  التفس��ي  القاموس  بھ  ينفرد  الذي  ا�جديد  التصور  جعل من    و تأليفي هأن هذا  الذي 

تتو�ج ملقار�ة لسانية معاصرة (مقار�ة    وه  DECخاصة إذا علمنا أن  جامع عمال م��را،-�شف��ه ع�� ش�ل نص
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ولغة    <=>مع�ى إجرائية  أدوات  ر 
ّ
يوف كما  اللسانية،  العلوم  �ختلف  املركز�ة  النواة  امل�جم  ويعت��  نص). 

مؤهلة إلعداد ال��مجة وا�حوسبة، واملتأمل �� امل�جم    واصفة وصور�ة قابلة �خلق أرضية علمية ومن�جية

التفس��ي التأليفي سيدرك أ��ا وضعت، أساسا، إل�شاء م�جم آ�� ل�و��ا اعتمدت مبادئ ومفاهيم ر�اضية  

 ومنطقية صارمة. 

   Dicoوصف عاّم لقاموس التواردات باملصاحبة 

مع تقديم �عض التمثيالت من خالل    coDiالصور�ة الذي اعتمده إ�غور ميلتشوك ��    أ سنعرض هنا ملبد

الفع�� "انخراط" والفو�ابل  امل�ج�ي)  (املدخل  صياغ��ما ع�� شو�ل    الفو�ابل االس�ي  اللذين تمت  "باع" 

Dico  . 

C- بنيةDICO   (قاموس التواردات باملصاحبة) 

ننتقل إ�� و�عد ذلك س  article-superالرئيسية    Dicoسنقوم أوال ببسط ا�خصائص العامة لبنية مادة  

 امل�ونات ا�جزئية لهذه البنية.

 الرئيسية:  Dicoالواصفة للفو�ابل: مادة   Dicoالبنية العامة �جذاذية  -أ

  texteالنـص  –�ل مادة رئيسية منتمية لقاموس التواردات باملصاحبة �� بالضرورة مخزونـة �� ا�جذاذية

fichier  محارف بنسقة  �س�ى  ما  سوى  يضم  ال  املعلوميا�ي  املفهـوم  هذا  أن  إ��  و�ش��   .fonte  تضم وال   .

محرف    Dicoجذاذيات   أي  بارز    caractèreبدورها  شو�ل   ��gras  إيطا��    وأitaliqueأ علوي    و،  مدل 

exposantأ سف��    و،  لكتابة  indiceمدل  مق��ح  محرف  ألي  ينب��   ،Dec   من�جم اصطالح  إ��  �سند  أن 

النص. لذلك عمل إ�غور ميلتشوك ع�� اق��اح محـرف مناسب،  -ومطابق ل�ي يتم �شف��ه داخل ا�جذاذية

معطيات   وسهولة  مرونة  بذلك  لـ  Dicoليضمن  أعدت  جذاذية  �ل   .Dico    ومؤولة محللة  تقرأ  أن  يمكن 

 عطيات اللغو�ة.بواسطة أي برنامج معلوميا�ي، دون الدخول �� غمار ترم�� امل

 ، ع�� الش�ل اآل�ي:DICOتنب�ي املعلومة، ال�ي تصف املدخل الرئي��ي داخل جذاذية 

 قانون ← >عدد �حيح <

 " >مادة رئيسية <"

 >مالحظات< 

  DICO: بنية جذاذية 1الش�ل 

 تبّ�ى إ�غور ميلتشوك اصطالحات الكتابة اآلتية:  DICOلوصف تركيب مواد 

(م�ون واصف) وقد    م�ون - متغ��ا أي أنھ ميطا  CHEVRONS)>.....<دعامتان (�عت�� �ل ما ترمز إليھ ال  -

 أو�لت إليھ مهمة الوصف. 

كما تظهر ��   caractères�عت�� سلسلة من ا�حـارف    Chevrons  >.....<�ل ما لم يرمز إليھ بالدعامت�ن    -

جذاذية  1(الش�ل  (ينظر    DICOمادة    �� توجد  ال�ي  فاملعلومة  أعاله)،   (DICO   ��    للمادة قانون  بمثابة 
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يرمز إ��   وقانون، فه  ←ال�ي تقع ع�� يم�ن >عـدد �حيح  <الرئيسية ال�ي يضّمها هذا القانون، فيما يخص  

 التقّدم الذي حصل ع�� مستوى إعداد املادة القاموسية.

مادة   إلعداد  املتتالية  األر�ع  املراحل  �عكس  ممكنة  قوان�ن  أر�عة  ب�ن  وآخرون  ميلتشوك    DICOمّ�� 

 .0إ�� القانون   3الرئيسية. سنبدأ من األع�� إ�� األسفل أي من القانون 

 ت  DICO: تّم خلق املادة الرئيسية غ�� أ��ا ال تضم البنية القانونية ملادة  3قانون  
ّ
حتوي  الرئيسية، ينب�� أال

القانون   عن  النظر،  بصرف  معلومة،  أية  الرئيسية.  Statutع��  املادة  وقالب(هي�ل)  الفو�ابل    واسم 

 ) الحقا). 3( (سنعرض ملفهوم قالب املادة الرئيسية (انخراط) �� الش�ل

حة من  ـ املادة الرئيسية ال�ي تضّم ع�� األقل البنية القانونية املق�� 2�� إطار القانون  -: تّم إعداد2قانون  

 الرئيسية.  EDICOبفضل برامج تحليل مواد  DICOقبل 

بمثابة مادة سليمة من وجهة نظر صور�ة    -�� تصور هذا القانون   -: يمكن اعتبار املادة الرئيسية1قانون  

الفو�ابل. للمرور  -مادامت تحتوي ع�� معلومات ضرور�ة و�افية لوصف التواردات باملصاحبة لليكسيمات

القانون  ا  2من  مبادئ  1لقانون إ��  أهم  من  إذ  الفو�ابل،  عن  املتفرعة  الليكسيمات  �ل  إغفال  ينب��   ،

امل�جمية التفس��ية التأليفية مبدأ الشمولية الذي �ش��ط ذكر جميع االستعماالت البوليسيمية املتداولة.  

سيش�ل    ومن ثمة يجب عدم �سيان أي حالة �� التواردات امل�جمية باملصاحبة؛ ألن إغفالها وعدم ذكرها 

 ]. =DICO�غرة وخلال �� نظام قاموس التواردات[

  و بمثابة نقطة ال��اية، بإم�ا��ا أن تنشر وتوزع بدون قيد أ   0: �عت�� املادة الرئيسية �� القانون 0قانون  

 إ�� مادة رئيسية ما، ينب�� ع�� الباحث امل�ج�ي القيام بما ي��:  0شرط قبل إسناد قانون 

الرئ  املادة  �شكيل  ضرورة  ماكرو�نية  *  مستوى  من  انطالقا  كال  DICOيسية  الفو�ابل  وصف  يمثل   .

نظر�ة   اعت��ت  لذلك  نفسھ.  الدال��  ا�حقل  إ��  تنت�ي  ال�ي  الفو�ابالت  با��  وصف  إ��  بالنظر  متجا�سا، 

القاموس   إعداد  مجال   �� قصوى  أهمية  ذات  التأليفية  التفس��ية  امل�جمية  تصور   �� الداللية  ا�حقول 

التأ . وأك�� من ذلك فقد ازدادت قيم��ا املعرفية واملن�جية وأثبتت فعالي��ا وجدار��ا  DECليفي  التفس��ي 

 ). DICOكذلك �� ميدان تأليف قاموس التواردات(

 >اسم الفو�ابل<

> Δمقوالت نحو�ة< 

 >رقم الليكسيم األول <.

 >وصف اليكسيم األول  <

 ........ 

 >رقم الليكسيم األخ��<.

 >وصف الليكسيم األخ�� <
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 الرئيسية  DICO: بنية مادة 2الش�ل 

التباس، ال سيما ما    وأن تتم�� العالقات الداخلية للمواد بالسالمة والدقة �عيدة عن أي غموض أ  -أ

الفو�ابل مثال  لنأخذ  الفو�ابل.  عن  املتفرعة  بالليكسيمات  املدخل   يتعلق  من  املشتق  "انخراط"  االس�ي 

 امل�ج�ي الذي يضم العديد من املعا�ي البوليسيمية ا�ختلفة دالليا. 

  conversifأن ت�ون هناك عالقات تبادل وتالزم ب�ن �عض الفو�ابالت. إذا �ان الفو�ابل "باع" تحو�ليا    -ب

 ال�حيح بالنسبة إ�� هذا األخ��.  وللفو�ابل "اش��ى". فإن العكس ه

  1(ينظر الش�ل    »  >.....<  «تظهر املادة الرئيسية مباشرة �عد إشارة القانون ال�ي يؤشر إل��ا بالرمز اآل�ي  

 أعاله) وتحتوي هذه املادة الرئيسية ع�� البنية الصور�ة اآلتية:

)، سنعمل ع�� التمثيل لها من خالل تقديمها لبعض  2(  ل�ي تت�ح معالم هذه البنية الصور�ة �� الش�ل

األس�ىمو  الفو�ابل  الفع��  اد  والفو�ابل  ال��نامج    "انخراط"  امل�ج�ي  الباحث  �ستعمل  حينما  "ضرب". 

رئيسية  و فه  EDICOاملعلوميا�ي   مادة  اق��اح  وفور  الفو�ابل.  وصف  تب�ن  ال�ي  الرموز  تقديم  إ��  يحتاج  ال 

ن يبقى للم�ج�ي سوى ملء  جديدة، يقوم ال��نامج بخلق "قالبھ" ا�خاص �ش�ل أوتوماتي�ي، �� هذه ا�حالة ل

الفراغات. وهنا يجد نفسھ أمام مبدأ املعا�جة املماثلة الذي �عت�� من أهم املبادئ األساسية �� نظر�ة امل�جم  

 التفس��ي التأليفي. 

املعلوميا�ي   ال��نامج  من  الباحث  طلب  الفو�ابـل    EDICOإذا  عن  متفرعة  جديدة  رئيسية  مادة  إعداد 

 بنية املعطيات اآلتية:  -�ش�ل آ��-) سيقوم بإبرازEDICO(  األس�ى "انخـراط" فإنھ

 قانون 

 انخراط «

Δ >مقوالت نحو�ة< 

 ليكسية <-

 >خصائص نحو�ة وسامات أخرى <خ ن ◊

 >خصائص داللية<خ د ◊

 >م�حوظات أخرى <م ل ◊

 >جدول النظام<ج ن ◊

 >وظائف م�جمية<م  و◊

 .DICOمق��ح من قبل   واملادة الرئيسية "انخراط" كما ه «Squelette»): قالب 3(الش�ل 

) أن تتوفر ع�� سبع خانات، واملالحظ أن إ�غور ميلتشوك اس��ّل  3(الش�ل  �ش��ط �� �ل ليكسية حسب  

للولوج إ�� إحدى ا�خانات    " الذي اعت�� بمثابة مفتاح أسا��ي◊�ّل خانة من ا�خانات السبع أعاله بالرمز "

، يبقى �� نظرنا ناقصا؛ ألنھ أغفل خانات أساسية، EDICOغ�� أّن قالب املادة الرئيسية الذي أعّده    املذ�ورة.
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لذلك ينب�� إصالح هذا القالب املق��ح أعاله، وذلك بإضافة خانات أساسية ومن�جمة مع اللغة العر�ية  

 داوليات والتعاب�� ا�جاز�ة والكنائية. كخانة الصرف وخانة اإلعراب، وخانة الت

الش�ل  �� الواردة  ا�خانات  فهم  لنا  يتأ�ى  إ�غور  3(  ل�ي  ابتكرها  ال�ي  الرموز  �عض  نقدم داللة  ) سوف 

 بمهّمة بناء املداخل امل�جمية: DICOميلتشوك وال�ي اضطلعت �� إطار 

 بداية املدخل امل�ج�ي «

 ��اية املدخل امل�ج�ي  »

 شتقات املدخل امل�ج�يمدخل إ�� �عض م ∆

 . بداية لولوج أحد م�ونات الليكسية 

 بداية خانة داخل الليكسية. ◊

ال ينب�� للرموز أعاله أن تؤّدي وظيفة أخرى، بل عل��ا أن تحافظ ع�� الدور الّرمزي الذي أسند إل��ا،  

بس والتشويش الذي قد ينجم عنھ خلل �� ال��نامج املق��ح.
ّ
 وذلك تفاديا لل

 خاتمة: 

�� الوصف اللسا�ي؛    العشر�ن، فعالي��ا ونجاع��ا  القرن   مطلع  منذ  والنظر�ات اللسانية،  أثبتت املنا�ج

القضايا ال�ي ظلت مطروحة �� ا�حقل اللسا�ي منذ زمن    العديد من   حيث تمكن الباحثون من اإلجابة ع�� 

نتائج  اللسا�ي  تفاعل  �عيد. وقد �ان من  البشر   مع مختلف  الدرس  لسانية    ميالد منا�ج  �ةحقول املعرفة 

 الّسابق.  اللغوي  الفكر مع قطيعة ا�ستمولوجية  علمية ودقيقة حّققت

ينا، �� هذه الورقة، من�ج امل�جمية التفس��ية التأليفية ملعا�جة امل�جمية  
ّ
وا��جاما مع هذا الثابت تبن

و�ْن  العر�يت�ن.  املالمح   والقاموسية  �عرض  هاهنا،  ع��   اإلطار  لهذه  العامة  اكتفينا،  ّبق 
ُ
ط الذي  النظري 

 منذ عقود خلت.  واإلنجل��ية  الروسية والفر�سية
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 إشکالیة التقویم الشمولي لمعارف المتعلمین:  

 ∗ا الّتقویم المدرسي ی قراءة في بارادیغم سوسیولوج

 

 

 

   الملّخص 

واإل�ستيمولوجية   التار�خية  الشروط  مختلف  عند  الوقوف  محاولة  إ��  الورقة  هذه  خالل  من  �س�� 

ل  املتحكمة �� ميالد سوسيولوجيا الّتقو�م وتطّورها ومقار�ة الفعل الّتقو��ي باعتباره فعال اجتماعّيا من خال

خ��ّي وامل�ّي  لدارسة مدى ارتباط التقو�م الشمو�� ملعارف املتعلم�ن بمختلف أنماط النّ 
ّ

جاح املدر��ّي وال�

واالجتما�ّ� باالعتماد ع�� قراءة �� الفصل األخ�� من كتاب "سوسيولوجيا التقو�م املدر��ي" لـ"بي�� ميلر"  

الّسياق    �� للتقو�م  قيام سوسيولوجيا  اال�ستيمولوجية إلم�انّية  روط 
ّ

الش توف��  ع��  والرهان  ومناقشتھ 

�بية واملدرسة �� الّسياق الغر�ي. املغر�ّي منفتحة ع�� الّتحوالت 
ّ
�ي �عرفها حقل سوسيولوجيا ال�

ّ
 ال

املمارسات التدريسية، بي�� ميلر، سوسيولوجيا التقو�م، السوسيولوجيات ا�جديدة  :ال�لمات املفاتح 

 لل��بية، فر�سا، املغرب، الدول العر�ية. 

 

Abstract 

The current paper endeavours to analyse various historical and epistemological conditions 

controlling the emergence and evolution of the sociology of evaluation, as well as approaching 

the act of evaluation as a social act through studying the extent of correlation between the holistic 

evaluation of learners’ knowledge and various types of school, personal, professional and social 

success. It is based on reviewing and discussing the last chapter of Pierre Miller's Sociology of 

the School Evaluation. The latter is considered as a starting point to provide the epistemological 

conditions to enable the establishment of the sociology of evaluation in the Moroccan context 

opened to the transformations that the field of educational sociology and school in the Western 

context experiences.  

Keywords: Teaching Practices, Pierre Merle, sociology of evaluation, The New Sociologies of 

Education, France, Morocco, Arab countries. 
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 في الشروط االبستیمولوجیة والّتاریخیة لتطّور سوسیولوجیا الّتقویم   - أوال 

املؤّسسا� االهتمام  املّتحدة  �عود  بالواليات  املا��ي  القرن  سّتينيات  إ��  �بية 
ّ
ال� حقل   �� بالّتقو�م  ي 

) الّرامية إ�� ترشيد  The New Public Management(  ا�جديدة  األمر�كّية، مع تنفيذ سياسات اإلدارة العاّمة 

الب  العمل �� اإلدارات العمومّية وتوجيھ اإلنفاق ا�ح�ومي نحو تحس�ن التوجيھ املدر��ي وتطو�ر  
ّ
أداء الط

العمومي التعليم  نتائج  إ��  منھ    1استنادا  أك��  واس��اتيجّيا  سياسّيا  فعال  باعتباره  التقو�م  ع��  والّرهان 

خارج   (أي  ك�ل  �بو�ة 
ّ
ال� باملنظومة  اق��انھ   �� الّتقو�م  فعل  إ��  الّنظر  تم  لذلك،  وتبعا  وتر�وّ�ا.  اجتماعّيا 

دولة �� الفاعل األول واألخ�� �� صياغة املدخالت وا�خرجات  مؤسسة املدرسة بالضرورة)، ع�� أساس أن ال

�بوّي. 
ّ
 العاّمة للفعل الّتعلي�ّي وال�

حظة   ورغم
ّ

�بية) إ�� ال�
ّ
رجوع بدايات االهتمام السوسيولو�� بالّتقو�م املدر��ي (�� إطار سوسيولوجيا ال�

الّتعليمية باملوازاة مع بحث "الدولة" عن إعطاء  الكالسيكية واملعاصرة، �� سياق البحث عن تقو�م الّنظم  

األمد واملتوّسطة  القص��ة  الّتعليمّية  و�رامجها  ملنا�جها  رعية 
ّ

تخّصص  2الش عن  ا�حديث  فإّن   ،

بالّسياق   (خاّصة  �بية 
ّ
لل� ا�جديدة  الّسوسيولوجيا  بتطّور  اق��ن  املدر��ّي"  الّتقو�م  "سوسيولوجيا 

ثماني حقبة  خالل  "املقار�ات  األنجلوساكسو�ي)  ع��  االجتما�ّ�  العلم  انفتاح  مع  املا��ي  القرن  نيات 

روط املوضوعّية لعمل املدرسة من جهة، ومن جهة أخرى تأث��  
ّ

امليكروّ�ة" املعيشة وترك��ه ع�� تحليل الش

�ون مجّرد  يتجاوز  فعال  باعتباره  نفسھ  "الّتقو�م"  إ��  الّنظر   �� الّسوق  القتصاد  النيولي��الية  ھ  الّتوجهات 

رعية ع�� الّسياسات العمومّية للّدولة (بما �� ذلك الّسياسات الّتعليمّية) نحو  
ّ

وسيلة إدارّ�ة إلضفاء الش

 .3�ونھ "فلسفة" ل��شيد العالقة وتنظيمها ب�ن الفعل�ن االقتصادّي والسيا��ّي (كما ال��بوي واالجتما��)

خذ صبغة سياسية خالل  
ّ
�بية بما أن االهتمام بفعل التقو�م قد ات

ّ
القرن العشر�ن، سواء ضمن حقل ال�

ل الفاعل الّسيا��ّي، فإّن علماء االجتماع قد وجدوا أنفسهم مضطر�ن إ�� االهتمام  
ّ

أو �� مجمل مجاالت تدخ

ملقار�ت�ن   وفقا  "ماكرو�ة وميكرو�ة".اثنت�نبالّتقو�م  املرتبطة    :  املدرسّية  الّتقو�مات  تحليل  جهة  تّم من  إذ 

 
1- Dutercq, Yves, et Xavière Lanéelle. «La dispute autour des évaluations des élèves dans l'enseignement 
français du premier degré», Sociologie, vol. vol. 4, no. 1, 2013, p: 43. 

بفرنسا"،   -2 البيداغوجي  "التطور  دوركايم حول  إميل  المؤسس  الفرنسي  االجتماع  لعالم  المرجعية  الدراسة  هنا  نستحضر  ن 
ٔ
ا يمكن 

عمال
ٔ
 كلود باسرون في إطار المرحلة المعاصرة: - كل من بيير بورديو وجان وا

Pierre Bourdieu et Jean-Claude  Passeron,La reproduction. Eléments pour une théorie du système 
d'enseignement, Collection Le sens commun, France, 1970. 
Pierre Bourdieu et Jean-Claude  Passeron, Les héritiers. Les étudiants et leurs études, Paris, Les Éditions de 
Minuit, France, 1964. 
Émile Durkheim, L’Évolution pédagogique en France, PUF, 1902. 

نظر مقالة مهمة  -3
ُ
 :الّتقويمدانيلو مارتيسولي" حول نقد فلسفة  “لـ ا

Danilo Martuccelli, «Critique de la philosophie de l’évaluation», Cahiers internationaux de sociologie, vol. 
CXXVIII/CXXIX, 2010, p: 27-52. 
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�بوي؛ رغم ضعف انفتاح صّناع القرار أو املهني�ن ع�� هذه الّدراسات والبحوث �� تنظيم  
ّ
بتقو�م الفعل ال�

االجتماعية) والفرص  ا�حظوظ   �� مساواة 
ّ
والال اإلنتاج  إعادة  (قضايا  الّتعليمّية  جهة  4الّسياسات  .وتّممن 

االهتمام ع�� العالقة ب�ن فعل الّتقو�م والّنجاح املدر��ّي واالجتما�ّ� (داخل املدرسة وداخل    أخرى ترك��

روط وا�حّددات الكفيلة بتعر�ف فعل الّتقو�م بوصفھ إنتاًجا
ّ

ا.  ا�جتمع) والبحث عن الش  اجتماعي�

رات واضطرابات ب�ن مختلف الفاعل�ن �� العمل
ّ
�بوّ�ة والّتعليمية.  ال يخلو فعل الّتقو�م من إنتاج توت

ّ
ّية ال�

(الّتلميذ)   معّ�ن  مدر��ّي  عمل  حول  تقو��ّي  حكم  إلصدار  والّتدريسّية  �بو�ة 
ّ
ال� املعاي��  وضوح  عدم  فب�ن 

ورفض فكرة تقو�م معاي�� العمل امل�ّي (املدرس)، يمكن للمقوم أن يجنح نحو إصدار "حكم" قد يتحّول إ��  

نتماء، فئة عمرّ�ة أو شر�حة اجتماعية يؤثر ع�� (��) املسار  بخصوص وضع، ا  -أو ح�ى تنميط–"موقف"  

�بو�ة. ونتيجة لذلك، يظهر بوضوح  
ّ
املدر��ّي واالجتما�ّ� للفاعل أو �عيد تحديد اس��اتيجّياتھ املهنّية أو ال�

املهنّية   والّرهانات  القبلّية  االستعدادات  بطبيعة  مرتبط  اجتما�ّ�  فعل  باألساس  هو  الّتقو�م  أّن 

ھ �عيد رسم  ّ◌ تما��واالج
ّ
ة �ختلف أطراف الفعل الّتقو��ّي. فسواء �ان فعل الّتقو�م إيجابّيا أو سلبّيا فإن

وح�ى   واملعيشة،  اليومّية،  والّتفاعالت  العالقات  أش�ال  م 
ّ
و�نظ االجتماعّية  �اتبيات 

ّ
وال� الهرمّيات  طبيعة 

 املستقبلية، ب�ن مختلف الفاعل�ن.

 اجتماعّیا  الّتقویم باعتباره فعال   - ثانیا 

روط املوضوعية  
ّ

�ي يحّتلها الّتقو�م �� إنتاج الش
ّ
طت السوسيولوجيا املعاصرة الضوء ع�� امل�انة ال

ّ
سل

منذ  وذلك  لعمل املنظومة الّتعليمية والّر�ط ب�ن الرهانات السياسية واالجتماعّية وال��بو�ة �ختلف الفاعلين

الّتمد واقع  حول  املنجزة  الّنقدية  الدراسات  بفر�سا (خالل ستينيات  أو��  وا�جامعات  املدارس  رس وولوج 

�ي حللت العالقة ب�ن ا�خلفّية االجتماعّية والنجاح املدر��ّي. ولم ُينظر إ�� الّتقو�م باعتباره  
ّ
القرن املا��ي)، ال

بقي من  
ّ
ظر إليھ باعتباره فعال اجتماعّيا يتداخل �� إطاره الّسيا��ي بالط

ُ
ما بقدر ما ن

ّ
أجل فعال تر�وّ�ا منظ

�بوي ومخرجاتھ  
ّ
ال� الفعل  ال��اتبيات والهرمّيات االجتماعّية انطالقا من مدخالت  إعادة تنظيم فسيفساء 

 (تحت تأط�� مقولة: "املدرسة ليست محايدة").

جاه جعل الّتقو�م األساس الّناظم لنظرّ�ة إعادة    -مع بورديو و�اسرون –سار براد�غم إعادة اإلنتاج 
ّ
�� ات

ففضال عن �ون مؤّسسة املدرسة تظل من اآلليات واألجهزة اإليديولوجّية الّرئيسة إلضفاء  اإلنتاج نفسها.  

االنتقاء   مبدأ  تجسيد   �� �سهم كذلك  فإّ��ا  العموم،  انفتاحها ع��  خالل  الّدولة، من  رعّية ع�� عمل 
ّ

الش

نا
ّ
�م فعال بيداغوجّيا يروم تقو�م نرى �� الّتقو   االجتما�ّ� والطبقّي انطالقا من فعل الّتقو�م واالمتحان. ومع أن

مختلف   إشراف  تحت  يمارس  بورديو)  (بلغة  رمزي"  "سلطان  فعل  يظّل  ھ 
ّ
فإن وكفاياتھ،  م 

ّ
املتعل كفاءات 

ينخرطون   ذين 
ّ
ال �بو��ن 

ّ
ال� و��–الفاعل�ن  و�دون  العليا  - بو��  بقات 

ّ
للط اإلقصائّي  الّرهان  خدمة  ع��    �� 

 
4 -Yves Dutercq et Xavière Lanéelle, «La dispute autour des évaluations des élèves dans l'enseignement français 
du premier degré», op. cit, p: 43. 
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بقات الدنيا؛ فمثال، يختلف ا�ح
ّ
م لھ خزان من الّرساميل االجتماعّية  حساب الط

ّ
كم ا�جما�ّ� أو الف�ّي ملتعل

الفلسفّية   روط 
ّ

الش طبيعة  �ستوعب  أو  ل 
ّ
يتمث ال  دنيا  طبقة  من  لطفل  اجتما�ّ�  حكم  عن  قافية 

ّ
والث

بقي لنظام التقو�م
ّ
رط الط

ّ
ا�ي من خالل الش

ّ
– والتار�خّية ملقوالت الفّن واإلبداع. إذ ُينتقى األول وُ�ق��ى الث

ذي يتما��ى مع أ�حاب ا�حظوظ االجتماعّية. -املشرعن تر�وّ�ا وقانونّيا
ّ
 ال

وتماشيا مع مقوالت البناء االجتما�ّ� للفعل التقو��ي سنعمل، �� الّسياق نفسھ، ع�� الّر�ط ب�ن نظم  

الدبلومات   املتوالّشهائد  الّت�و�ن وحجم  معارف  امل�ي ومستوى  االندماج  و��ن  قا��)، 
ّ
الث م�ن (الرأسمال 

ّ
عل

م�ن �� إطار الّتوفيق ب�ن مدخل سوسيولوجيا الّتقو�م واألش�ال    -دولّيا– والكفاءات الواجب  
ّ
رها �� املتعل

ّ
توف

فإ�� أي حد يمكن الّر�ط    ا�ختلفة واملتنّوعة �� الّسياق املعاصر وا�جديد للّنجاح (أو النجاحات) املدرسّية. 

والّشه والّتعلي�ي  املدر��ّي  األداء  تقو�م  لن�ج  ب�ن  يمكن  وهل  الّشغل؟  سوق   �� واالندماج  والّدبلومات  ائد 

املقارنة أن ي�ون مدخال لتعز�ز ا�حوار والّت�امل ب�ن الّنظم الّتعليمية الّدولّية من جهة، والبحث عن سبل  

 تطو�ر سوسيولوجيا �ونّية للّتقو�م املدر��ّي من جهة أخرى؟

 لمعارف المتعّلمین  الّتقویم الّشمولي   - ثالثا 

م�ن إش�االت تر�وّ�ة، اجتماعّية وا�ستيمولوجية كذلك. فمن أجل يط
ّ
مو�� للمتعل

ّ
رح مفهوم الّتقو�م الش

م�ن ا�حاصل�ن 
ّ
قياس العالقة ب�ن املهارات واملعارف والّنجاح املدر��ّي واالجتما�ّ�، ال يكفي رصد أعداد املتعل

روط الداخلّية إلنتاج  
ّ

هائد والدبلومات والبحث عن الش
ّ

م�ن �� صفوف املدرسة (املدرسة وفقا  ع�� الش
ّ
املتعل

م�ن  
ّ
املتعل مهارات  قياس  أو  ا�جامعة...)  املعهد،  املدرسة،  �شمل  �ي 

ّ
وال ا�جديدة  السوسيولوجيات  للغة 

هائد
ّ

املدرسّية وا�جامعّية من خالل املبار�ات أو االمتحانات   ومعارفهم خارج املدرسة و�عد حصولهم ع�� الش

ر 
ّ

م�ن، ولكن وجب االنتقال نحو دراسات دولّية مقارنة تب�ن املدرجة �� إطار الش
ّ
وط ا�خارجّية إلنتاج املتعل

ّية والعاملّية
ّ
 ونجاع��ا.   حدود رهانات الّنظم الّتعليمّية الّتقو�مّية ا�حل

لكن، تظّل �� اإلطار نفسھ، العديد من اإلش�االت املطروحة حول أش�ال حضور سوسيولوجيا الّتقو�م  

ا العل�يّ �� سياقنا  ا�جال الزال خصبا لالستثمار  علما وأّن  �� مثل هذه   ملغر�ّي والعر�ّي،  واال�ستيمولو�ّ� 

الّتخّصصات ا�حيوّ�ة (سوسيولوجيا التقو�م، وسوسيولوجيا الّتوجيھ، وسوسيولوجيا امل��اج...) مع إعادة  

�بية �ش�ل  االهتمام والّتفك�� �� تطو�ر حقل السوسيولوجيا عاّمة و�عادة هي�لتھ، ومج
ّ
ال سوسيولوجيا ال�

��خيص    خاّص.  �� الّتخّصصات  هذه  بأهّمّية  (املهني�ن)  ا�ختّص�ن  قبل  من  �سبّيا  وعيا  هناك  أّن  يظهر 

�بو�ة بدول ا�جنوب، وتحليل عناصرها ومرتكزا��ا قبل الّتفك�� �� استثمار نتائج  
ّ
م�امن خلل املنظومات ال�

راف مستقبل أفضل لنظمنا الّتعليمّية قبل علومنا االجتماعّية،  الّدراسات الّسوسيولوجّية من أجل استش 

 ولكّنھ يظّل غ�� �اف. 

 وال�ّ�ا�� ا��ب��مات  دا�ل ا��ؤّسسة: تقو�� مستوى التّكو�ن وأ�داد  التّقو�� 

هائد والدبلومات ومغادرة املؤّسسة الّتعليمّية (سواء  
ّ

لت مسألة الّر�ط ب�ن مستوى الّت�و�ن والش
ّ
لقد ش�

غل مدخال أساسا إلعادة �عر�ف محّددات الّنجاح  مدرسة  
ّ

أو جامعة أو معهد عال) والبحث عن سوق الش
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هادة والّت�و�ن، منذ كتاب "الورثة" (بورديو
ّ

و�اسرون)، بطرح   املدر��ّي. وتّم تناول إش�الّية العالقة ب�ن الش

الع دراساتھ  استكمال  �ستطيع  ا�جامعة  إ��  ي�ج  من  �ل  إّن  هل  قبيل  من  االستعدادات  أسئلة  إّن  أم  ليا 

لبة تدفعهم إ�� البحث عن أقصر طر�ق ل�حصول ع�� دبلوم أو شهادة  
ّ
م�ن والط

ّ
بقّية للمتعل

ّ
االجتماعّية والط

  �� والّت�و�ن  هادة 
ّ

الش مفهوم   �� والفائدة  قة 
ّ
الث (فقدان  غل 

ّ
الش عالم   �� الّسريع  االنخراط  �غية  متوّسطة 

 مستو�اتھ العليا)؟

الّتعليمّية    وتبعا لذلك، البّد  الّداخ�ّ� �خرجات املؤّسسات  الّتقو�م  �� عملّية  ب�ن مستو��ن  الّتمي��  من 

ترك��   يتّم  األول،  املستوى  ففي  هادة. 
ّ

الش أو  الدبلوم  ومستوى  الّت�و�ن  مستوى  وا�جامعية):  انو�ة 
ّ
(الث

أو ل�خّر�ج�ن  األخ��)  (الفصل  األخ��  الّدرا��ي  املستوى  حول  اإلحصائّية  للمؤّسسات    الّدراسات  املغادر�ن 

ب�ن   ت��اوح  ملؤشرات  وفقا  م�ن  7و  1الّتعليمّية 
ّ
للمتعل الّت�و��ّي  املستوى  ضبط  متوسط،   5�غية  (ضعيف، 

املستوى   �� أما  ملفهوم   عال...).  ا�حّددة  واالجتماعّية  �بوّ�ة 
ّ
ال� املقوالت  ع��  الّضوء  �سليط  فيتم  ا�ي، 

ّ
الث

�بوّي أو امل�ّي. فمع توجھ العالم اليوم نحو املهننة واقتصاد السوق، أض��  
ّ
هادة سواء ع�� املستوى ال�

ّ
الش

 �عد سوى "شهادة". �حيح  الت�و�ن الثانوي امل�ي يحدد باعتباره "دبلوم" �� ح�ن أن مستوى البا�الور�ا ال

أّن    
ّ
إال البا�الور�ا= اإلجازة)،  الّت�و�ن (خاّصة ما �عد  الدبلومات ومستوى  ب�ن  ھ ليس هناك فروق كب��ة 

ّ
أن

املش�ل يزداد �عقيدا حينما نتحّدث عن العالقة ب�ن الّت�و�ن وغياب الّدبلوم �� املستو�ات الّت�و�نّية الّدنيا  

هادة دليال ع�� غياب الّت�و�ن أو الّتأهيل  (املرحلة اإلعدادية نموذجا) 
ّ

 .6فال �عّد غياب الّدبلوم أو الش

لـ سبق  ( لقد  جار�وا"  نقده  Garboua-Lévy"ليفي  سياق   �� املا��ي،  القرن  سبعينات  منذ  أشار  أن   (

لبة قد أصبحوا يطّورون اس��اتيجّيات وسلوكّيات جديدة تروم البح   لفلسفة إعادة اإلنتاج،
ّ
ث عن  إ�� إّن الط

ع��   والعا��  ا�جام�ّ�  الّتعليم  من  املرجّوة  الفوائد  تراجعت  لقد  غل. 
ّ

الش سوق   �� االندماج  حسن  ضمان 

املباشر   االنخراط  وتضمن  فة 
ّ
م�ل وغ��  �سيطة  ت�و�نات   �� لالستثمار  جديدة  طرق   �� الّتفك��  حساب 

غل
ّ

م�ن �� الّتعليم ذي املعرفة  . لذلك، يأ�ي حديث بي�� م��ل عن تراجع استثمار  7والّسلس �� سوق الش
ّ
املتعل

املاجست��   العليا=  الدبلومات   �� [وح�ى  والدبلومات  هائد 
ّ

الش ع��  ل�حصول  املؤهلة  غ��  أو  ا�حدودة 

هائد العليا ذات الّت�و�ن ا�حدود �� الّزمان وامل�ان (سنت�ن أو ثالث �عد 
ّ

والّدكتوراه...]، والبحث عن تلك الش

م �ش�ل كب�� �� االختيارات الّتعليمّية واملهنّية وفقا  البا�لور�ا)، ليعّزز مقول 
ّ

م�ن تتحك
ّ
ة أّن اس��اتيجّيات املتعل

ملنطق اقتصادّي باألساس (الفوائد، وا�خاطر والّت�لفة)حيث االق��ان ب�ن الفشل الدرا��ي والت�و�ن خارج  

 . 8حقل ا�جامعة أو حقل الّتعليم العا�� عموما

 
5- Pierre Merle, Sociologie de l'évaluation scolaire, Paris: PUF, 1998, p: 103. 
6- ibid. 
7- Louis Lévy-Garboua, «Les demandes de l’étudiant ou les contradictions de l’université de masse», Revue 
française de sociologie, Vol. 17, No. 1,1976, p: 53-80. 
8- Pierre Merle, Sociologie de l'évaluation scolaire, op. cit, p: 106-107. 
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وفق منظور سوسيولو��، من الّر�ط ب�ن ارتفاع أعداد ا�حاصل�ن ع��   ورغم ما يفرضھ منطق الّسوق،

الفتيات،  و�عليم  التق�ي،  الّتعليم  ع��  اإلقبال  تزايد  فإّن  البطالة،  معّدالت  وارتفاع  والدبلومات  هائد 
ّ

الش

املا��ي) من جهة، القرن  ا�جماه�� (عكس ستينيات  أمام  ا�جامعة  انفتاح  ي��ز  العليا  واملعاهد    وا�جامعة 

هادة �� إطار منطق إس��اتيجّية الفوائد املهنّية واملاّدية  
ّ

�ابط ب�ن الّت�و�ن والش
ّ
وتطور و�� طال�ّي بأهّمية ال�

العاملة غ�� املؤهلة أو متوّسطة الّت�و�ن أن ي�ون   لب ع�� اليد 
ّ
قص��ة املدى من جهة أخرى. فيمكن للط

�انة ا�جامعة ودورها �� تحقيق االرتقاء االجتما�ّ�  مرتفعا، �� إطار رس�ي أو غ�� رس�ي، و�مكن أن ت��اجع م 

غل
ّ

هائد والدبلومات العليا مازال ثابتا و�نظر إليھ كمعيار لولوج سوق الش
ّ

 9لدى العموم، إال أن وضع الش

 وتحقيق االستقرار امل�ّي واالجتما�ّ�.

غل باالنتماء ا  يقاس، �� الواقع،
ّ

بقّي من جهة، والّنوع من جهة  االنخراط امل�ّي ل�خّر�ج�ن �� عالم الش
ّ
لط

هائد واملعارف املقّدمة.  أخرى،
ّ

  من أجل تقو�م فّعال �خرجات املؤّسسات الّتعليمّية وفعالّية الدبلومات والش

قيمة لها،    وتق��ن  املانح  واملدة)  الت�لفة  (متوسط  العا��  املعهد  أو  ا�جامعة  بطبيعة  الدبلوم  أو  هادة 
ّ

الش

بموج�� �ي 
ّ
ال تجارب  و�الكيفّية  مع  للمقارنة  وقابلي��ا  جّيد،  وأجر  عمل  ع��  ا�حصول  لصاح��ا  يمكن  ا 

ّية ودولّية
ّ
بقات ا�حظوظة (مهن  10وسياقات محل

ّ
�ي ي�ج لها أبناء الط

ّ
، علما وأّن �سب الوظائف ونوعّي��ا ال

ساء (املهن ا�خدماتية) لم تختلف عّما �ان عليھ ا�
ّ
�ي ت�جها الن

ّ
حال منذ ��اية ا�حرب  النخبة)، وطبيعة املهن ال

انية (بلغة بي�� م��ل دائما). 
ّ
 العاملّية الث

 التقو�� �ارج ا��ؤّسسة: تقو�� معارف ا��تع�ّ��ن 

 Appréciationبثنائية "التقدير أو املراقبة" ( خالل ف��ة طو�لة، اق��ن تقو�م املعارف لدى املتعلم�ن،

ou Contrôle( ) "أو "العقو�ة أو امل�افأةSanction ou Récompense  لذلك، يمكن أن نمّ�� ب�ن مرحلت�ن .(

زة  اثنت�ن
ّ

املرك والبيداغوجيا  املسبق  الّتقو�م  مرحلة  الّتقو�م:  (قبل   ملراس  ومراقب��ا  املعرفة  نقل  ع�� 

ما ومرحلة  املا��ي)،  القرن  الفردي   سبعينات  [والتعلم]  الّت�و�ن  ع��  تركز  بيداغوجيا  مع  الّتقو�م  �عد 

 
ّ
�� تالسبعينيا (�عد    11م�ن للمتعل ومستواها  هادة 

ّ
الش منطق  استحضار  إ��  ا�حاجة  برزت  لذلك،  وتبعا   .(

م�ن (خارج املؤسسة)
ّ
، من أجل الوقوف ع�� نجاح املدرسة �� أداء وظائفها  12عملّية الّتقو�م البعدّي للمتعل

�بو�ة اعتمادا ع�� قياس "املستوى العام ملعارف 
ّ
م�ن".الّت�و�نّية وال�

ّ
 املتعل

املتخّرج�ن من   م�ن 
ّ
املتعل لقياس معارف  خاّصة  اختبارات  املا��ي  القرن  ثمانينيات  منذ  بفر�سا  ظهرت 

ق األمر باختبارات سي�وتقنية (نفسّية)  13ها وتقو�م  املدارس واملؤّسسات الّتعليمّية (اختبارات ا�جيش)
ّ
.و�تعل

 
9- ibid., p: 109. 
10 - ibid., p: 110. 
11- Annabel Beaupied, «L'évaluation par les compétences», Idées économiques et sociales, vol. 155, no. 1, 2009, 
p: 71. 
12- Pierre Merle, Sociologie de l'évaluation scolaire, op. cit, p: 111. 
13 - ibid., p: 111. 
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ّية واالجتماعّية للممتحن�ن من أجل ا�خروج بنتائج تقاس من خاللها املعارف الثقافية، والعلمّية، والنفس 

انوي وحّ�ى ا�جام��). 
ّ
�عّ�� عن املستوى املعر�ّ� �خّر��� املؤّسسات الّتعليمّية (�� املستوى اإلعدادي، والث

لكن مع ذلك، ال تمكن مثل هذه االختبارات من قياس املؤّهالت واملهارات وفقا للّنوع (الذ�ور واإلناث) رغم  

الغر�يةارتف بالّدول  انية 
ّ
الث العاملّية  ��اية ا�حرب  الفتاة، منذ  �� 14اع معدل تمدرس  ��اية االستعمار  ، ومع 

ماّد�ي    �� م�ن 
ّ
املتعل أداء  تقييم  خالل  من  املثال،  سبيل  ع��  بفر�سا،  وا�حا  �ان  وقد  العر�ية.  الّدول 

م�ن  
ّ
املتعل  �� أّن املش�ل ال يكمن  الفر�سّية  غة 

ّ
والل التقو�م  الّر�اضيات  �� طر�قة  ما 

ّ
املاّدة نفسها و�ن  �� وال 

م
ّ
. إذ يطّور هذا األخ�� ذاتھ  15نفسھ وكيفّيتھ؛ أي �� الكفايات واملهارات والقدرات املراد تنمي��ا لدى املتعل

ظر إ�� الّتقو�م باعتباره فعال اجتماعّيا أك�� منھ فعال قصرّ�ا أو بيداغوجّيا صرفا. 
ُ
 �لما ن

�� باعتباره   مقارنا فع�� التّقو

أض�� تقييم نجاعة الّنظم الّتعليمّية الوطنّية وفاعلّي��ا يقاس وفقا ملقارن��ا بالّنظم ا�جهو�ة أو الّدولّية،  

�ي تتطور بموج��ا النظم التعليمية ال�ونية
ّ
. لذلك، 16من أجل الوقوف ع�� الّس��ورات واآلليات والّدرجات ال

لب ع�
ّ
�ي تقوم وتصّنف الّنظم الّتعليمّية (تنامى خالل الّسنوات األخ��ة الط

ّ
رات ال

ّ
مؤشرا  � نتائج �عض املؤش

)TIMSSالّتوجهات الّدولّية �� �عليم الّر�اضيات والعلوم) ( "Trends in International Mathematics and 

Science Study)و  ("PIRLS) الدو��)  "  املؤشر  العالم   �� القراءة  تقّدم  مدى   Progress inلقياس 

Literacy Studynational Reading Inter("(17  و�سهم �� توجيھ مختلف الفاعل�ن �� املنظومة الّتعليمّية .

سوسيولوجّية   إش�االت  من  رات 
ّ

املؤش هذه  معاي��  تث��ه  ما  رغم  اإلصالح؛  أفق   �� ا�خلل  م�امن  نحو 

مال. 
ّ

 وا�ستيمولوجّية مرتبطة �سؤال اختالل مواز�ن القوى ب�ن ا�جنوب والش

الث  تجدر ا
ّ
ھ ال يمكن إقامة مقارنة ب�ن نظم الّتعليم بالعالم الغر�ّي ونظ����ا بدول العالم الث

ّ
إلشارة إ�� أن

(العالم العر�ي باألساس) دون الوقوع �� منطق الّتمايز، ذلك أن أداء الّنظم األو�� أشّد كفاءة، منذ عقود  

التّ  الّنظم  ب�ن  اختالفا  نصادف  بل  انية؛ 
ّ
الث الّنظم  من  فر�سا، خلت،  (ب�ن  نفسها  الغر�ّية  بالّدول  عليمّية 

منذ  [الغر�ي]،  الّتعلي�ي  الّنظام  أداء  يظل  العمل،  الوسائل وشروط  لكن ع�� مستوى  أمر��ا....).  فنلندا، 

�بو�ة ومخرجا��ا �� خانة "ا�جيد"
ّ
(إذا    18�سعينيات القرن املا��ي، يصّنف هذه املمارسات، واملدخالت ال�

 
14 - ibid. 
15- Ernst Bernard, Les compétences des élèves de 6e au début des années 90: évolution en français et en 
mathématiques depuis 1980 et typologie en lecture et en calcul, Revue française de pédagogie,  N° 107, 1994, p: 
29-41. 

نظر دراسة جماعية شملت حوالي عشرين نظاما تعليميا عالميا:  -16
ٔ
 ا

Mona Mourshed. Chinezi Chijioke. Michael Barber, How the world’s most improved school systems keep 
getting better, McKinsey & Company, 2010. 

مر بمؤشرين تصدرهما -17
ٔ
 "الجمعية الدولية لتقويم التحصيل التربوي"  يتعلق اال

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 
18- Pierre Merle, Sociologie de l'évaluation scolaire, op. cit., p: 116. 
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ال الّتصنيف  ال��بوي استعرنا  الّتحصيل  لتقو�م  الّدولّية  ا�جمعّية  تتبّناه  الذي  حسن،  =ّسدا��ي  ضعيف، 

 جيد، جيد جدا، ممتاز). 

العزل املدر��ي" بصفة مش��كة ب�ن الّدول  “بـ  ُيظهر الّن�ج الّتقو��ي املقارن تزايد حّدة ما يصط�ح عليھ  

ق األمر بوجود مدارس تضّم  
ّ
ة، ذوي مستو�ات  الغر�ّية ودول ا�جنوب. و�تعل

ّ
م�ن، أساسا من أوساط هش

ّ
متعل

؛ أي صورة  19ضعيفة، �� ح�ن توجد مدارس تضم متعلم�ن، أساسا من أوساط عليا، ذوي مستو�ات عليا

حظوظ    �� يختلفون  لكن  ا�جامعة،  أو  املدرسة  ولوج   �� ال�ّل  يتساوى  إذ  اإلنتاج  إعادة  صور  جديدة من 

والدبلوما والشهائد،  املعارف،  "مسوقن  اكتساب  مجتمع  سياق   �� العمل  سوق   �� االنخراط  ومستوى  ت 

ومسلعن" ع�� نحو مستمر. بالنسبة إ�� �عض الّدول (الّدول اإلسكندنافية) تتضاءل حدة العزل املدر��ّي  

بفعل ضعف أعداد املهاجر�ن واإلثنيات ا�ختلفة. �� دول أخرى (فر�سا، إيطاليا) يحضر العزل طرديا مع  

املهاج حدة  (الواليات  تزايد  أخرى  بلدانا  أّن  ح�ن   �� وا�جماعات،  األفراد  ب�ن  قافّية 
ّ
الث واالختالفات  ر�ن 

قافّية  
ّ
املتحدة األمر�كية) ترتفع ف��ا حّدة العزل املدر��ّي مع �عمق أش�ال العزل االجتما�ّ� والتمايزات الث

�ابط ب�ن العزل املدر��ّي وأدا20والعنصرّ�ة
ّ
ذي �عزز ضمنّيا ال�

ّ
م�ن.، األمر ال

ّ
 ء الّنظام الّتعلي�ّي ومستوى املتعل

ق بدول ا�جنوب،  
ّ
علي�ي، �� املغرب ع�� سبيل املثال، مستوى أداء ضعيف  وفيما يتعل

ّ
ظام الت

ّ
يقّدم الن

ب  للغاية  
ّ
يتحّتم تقّدمھ نحو املستوى الّ�حيح، قبل نقلھ إ�� املستوى ا�جّيد وا�جّيد جّدا ثم املمتاز. و�تطل

غات والّر�اضيات، خاصة �� املرحلة االبتدائّية، فضال عن الت�و�ن ترك�� ا�جهود ع�� إر 
ّ
ساء قواعد �عليم الل

زمة لالنخراط �� مهنة الّتدريس، 
ّ
األسا��ّي واملستمر للمدّرس�ن وتحف��هم ع�� العمل، وتطو�ر الكفايات الال

[وامل املهارة  مستوى  لتحس�ن  أساسّية  عوامل  ل�و��ا  املدرسة،  صورة  تحس�ن  نظام  وضرورة  أي   �� هنّية] 

حلقة 21�علي�يّ  بوصفھ  الّتعليم   �� االستثمار  استطاعت  �ي 
ّ
وال الّناجحة  الّدولّية  الّتجارب  باالنفتاح ع��   ،

املكسيك،  الهند،  النامية:  الدول  (خاصة  املستقبل  أفق  واستشراف  وا�حاضر  املا��ي  ب�ن  وصل 

 .22أندو�سيا...)

 
19- Pierre Merle, Sociologie de l'évaluation scolaire, op. cit, p: 116. 
20- ibid. 
21-Zahra Zerrouqi, « Les performances du système éducatif marocain », Revue internationale d’éducation 
de Sèvres, 70 | 2015, p: 28. 

  نظر:احول هذه النقطة،  -22
Geeta Gandhi Kingdon, "The Progress of School Education in India." Oxford Review of Economic Policy 23, 
no. -2 (2007), p: 168-95. Accessed November 1, 2020. http://www.jstor.org/stable/23606611. 
Lorenza Villa Lever &Roberto Rodríguez-Gómez, Education and Development in Mexico: Middle and Higher 
Education Policies in the 1990s, In book: Confronting Development: Assessing Mexico's Economic and Social 
Policy Challenges, Stanford University Press Editors: Kevin Middlebrook, Eduardo Zepedam 2003, p: 277-
322.DOI: 10.13140/2.1.4125.0087 
Christopher Bjork, "Décentralisation in Education, Institutional Culture and Teacher Autonomy in 
Indonesia." International Review of Education / Internationale Zeitschrift Für Erziehungswissenschaft/ Revue 

http://www.jstor.org/stable/23606611
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ذي م�� �شأة    إّن سوسيولوجيا التقو�م املدر��ي ال تمارس
ّ
�ش�ل ناجح إال استحضارا للمنطق املقارن ال

العلوم االجتماعّية منذ ��اية القرن الّتاسع عشر، وتطور براد�غما��ا �� الزمان وامل�ان (من السوسيولوجيا  

 الكالسيكية إ�� السوسيولوجيات ا�جديدة).

 ل الّنجاح المدرسي نحو سوسیولوجیة لتقویم مختلف الممارسات الّتدریسّیة وأشکا   - رابعا 

�بوّ�ة والّسياسّية بقياس �سب النجاح  
ّ
يق��ن االهتمام �سوسيولوجيا الّتقو�م املدر��ّي ب�ن األوساط ال�

ب�ن  ما  ف��ة  خالل  والسي�ولوجّية،  السوسيولوجّية  البحوث  زت 
ّ

رك وقد  ومعّدال��ما.  الّدراسي�ن  والفشل 

لل��اتبّية ا العلمّية  الّصيغ  �ي تحّدد املسارات  ا�حر��ن، ع�� تأسيس 
ّ
ال �اء 

ّ
الذ انطالقا من اختبارات  �بوّ�ة 

ّ
ل�

ال�خصية املؤّهالت  اعتمادا ع��  اإلنتاج،23املدرسّية  إعادة  ا�حرب    .وهيمنت نظرّ�ة  �عد  خالل مرحلة ما 

انية، 
ّ
�ي اعت  العاملّية الث

ّ
�بية واملدرسة ال

ّ
��ت فعل ع�� ا�خرجات الّنظرّ�ة واال�ستيمولوجّية ملقار�ة مقوالت ال�

والطبقّية االجتماعية  �اتبيات 
ّ
ال� إنتاج  �عيد  اجتماعّيا  انتقائّيا  فعال  مظاهر  24الّتقو�م  �عز�ز   �� ويسهم   ،

االجتماعّية والفرص  ا�حظوظ   �� والالت�افؤ  الّراهن،  25الالمساواة  الّسياق   �� تطّورت،  لذلك،  .وتبعا 

زت األو�� ع�� العالقات مدرس
ّ

م [مفعوالت املدّرس] من خالل رصد الّتفاعالت  مت-مقار�تان أساسّيتان، رك
ّ
عل

الّنقطة. ف��كة)  قل  (أو  "صناعة"  تحكم  ال�ي  والّداخلّية  املعطيات    اليومّية  تجميع  نحو  انية 
ّ
الث وجنحت 

خصّية
ّ

م�ن وفقا �خصائصهم ال�
ّ
املتعل انتقاء  آليات  ال�ي بموج��ا   26اإلحصائّية من أجل دراسة  والكيفّية 

هائد  
ّ

��م الش
ّ

غل.تمك
ّ

 واملعارف من ولوج سوق الش

تبيان  ع��  الّنقدّية،  الّسوسيولوجّيات  لن�ج  خالفا  �بية، 
ّ
لل� ا�جديدة  الّسوسيولوجّيات  انكبت  وقد 

الّتعليمية   املؤّسسة  داخل  الدراسّية  والالمساواة  الّنجاح/الفشل  إنتاج   �� مة 
ّ

املتحك املوضوعّية  روط 
ّ

الش

�ي سواء �ان �� اق��ا��ا باالس��اتيجّيات الفردّية واالجتماعّية للمتعل
ّ
م�ن أو بالّتوجهات املؤّسساتية واملهنّية ال

 
Internationale De L'Education 50, no. 3/4, 2004, p: 245-62. Accessed November 1, 2020. 
http://www.jstor.org/stable/4151598. 
23- Pierre Merle, Sociologie de l'évaluation scolaire, op.cit., p: 120. 

 انظر:  -24
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La reproduction. Eléments pour une théorie du système 
d'enseignement, op. cit. 

 انظر:  -25
Raymond Boudon, L'inégalité des chances, La mobilité sociale dans les sociétés industrielles, paris, A. Colin, 
1973. 
26- Pierre Merle, Sociologie de l'évaluation scolaire, op. cit, p: 120-121. 

http://www.jstor.org/stable/4151598
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�بو�ة
ّ
.لم �عد معاي�� الّنجاح املدر��ّي وامل�ّي خاضعة إلرادة  28أو منطق الّتجر�ة املدرسّية  27تحكم املمارسة ال�

مة �� إنتاج وتنظيم الفعل الّتعلي�ي بقدر ما أ�حت رهين 
ّ

ة  الفاعل�ن الّسياسّي�ن أو للّرهانات الطبقّية املتحك

 �� إدارة...)  أقران،  مدرس�ن،  (من  نفسها  املدرسة  وتأث��  للتمدّرس  واالجتماعّية  الفردّية  باالستعدادات 

م�ن أو مدى قدر��م ع�� االستمرار/االنقطاع الفشل/ الّنجاح املدر��ي 
ّ
الّتوجهات املستقبلّية العاّمة للمتعل

 واالجتما��. 

ذي حكم �عاطي الّسوسيولوجيا الّنقدّية  إذا اعت��نا أّن بارد�غم إعادة اإلنتاج هو ال
ّ
ّن�ج اال�ستيمولو�ّ� ال

�بية، و�ذا اعت��نا أّن براد�غم "املدرسة" (بمفعوال��ا ا�ختلفة) هو الّن�ج امليكروي  
ّ
واملعاصرة مع قضايا ال�

فإّن  الفرن�وفونّية،  وا�جتمعات  األنجلوساكسو�ي  بالعالم  ا�جديدة  الّسوسيولوجّيات  مراس  طبع  ذي 
ّ
  ال

ل مدخال أساسّيا لتطّور البحوث �� إطار سوسيولوجيا الّتقو�م املدر��ّي. 
ّ
 براد�غم "الّنجاح املدر��ي" ش�

اال�ستيمولوجّية   واألطر  الّتوجهيات  من  ت��ل  التقو�م  سوسيولوجيا  إطار   �� املنجزة  البحوث  مازالت 

�بية، �� توّجها��ا امل
ّ
يكروّ�ة، مّما يطرح إش�االت عديدة ع��  واملرجعيات الّنظر�ة العاّمة لسوسيولوجيا ال�

، فضال عن البحث عن الّر�ط ب�ن األفعال والّنتائج (البحوث املنجزة  29مستوى إم�انّية �عميم هذه الّنتائج

�� إطار الطلب السيا��ي واالجتما��) وقيادة الّنقاش العام حول دمقرطة الولوج والّنجاح املدر��ّي والبحث  

جاهز  سياسّية  وصفات  الّتعليميةعن  واملؤّسسات  املدرسة  وظيفة  لتحديد  مدخالت    30ة  إصالح  أفق   ��

مقاس   ع��  و�عديلها  ال��بوي  الفعل  الفعل    االنتصاراتومخرجات  يخضع  ذاتھ،  الّسياق  و��  الّسياسّية. 

 �� نفسھ  الّسيا��ّي  الفاعل  وظيفة  يجعل  ذي 
ّ
ال �ل 

ّ
بالش الّضغط  جماعات  لرهانات  نفسھ  الّسيا��ي 

مة ومنتظمة مع املصا�ح "الّتحكيم"  
ّ
ب�ن هذه املصا�ح ا�ختلفة واملتعارضة وفقا �حلول وسط ورهانات منظ

معالم   رسم  توّجھ  أن  �بو�ة 
ّ
ال� للبحوث  يمكن  ھ 

ّ
أن �حيح  العاّمة.  واالجتماعّية  واالقتصادّية  الّسياسّية 

الّرهان   من  شرعّي��ا  عموما،  تكسب،  األخ��ة  هذه  أّن   
ّ
إال العمومّية  جماعات  الّسياسات  مصا�ح  ع�� 

 .31الّضغط
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، بما أن الفعل الّسيا��ي أض�� خاضعا لرهانات الفاعل�ن االقتصادي�ن أك�� من الفاعل�ن خالصة القول 

�بو��ن، فإن الشرط اإليديولو��
ّ
يظّل حاضرا �� إعطاء األولّية واألهّمية لقضايا معّينة   32االجتماعي�ن أو ال�

و��ميش   (معّدالت الّنجاح، �سب الّتمدرس...) ع�� حساب أخرى (الفشل الّدرا��ّي، الفوارق االجتماعّية...)

كـ أخرى  قيم  من  واإلعالء  الظواهر  م  �عض 
ّ
و�عل غات 

ّ
الل (مش�لة  دولّية  أو  ية 

ّ
محل قضية"  أو  "مش�ل 

باعتباره رهانا يتداخل فيھ مختلف  الّر�اضيات). ل الّتقو��ي وتركيبھ  الفعل  بتعّقد  سليم" 
ّ
"الت ذلك، وجب 

�بو�ة،
ّ
ال� اهرة 

ّ
الظ  �� خ��ّي    الفاعل�ن 

ّ
ال� إطاره   �� يتفاعل  اجتماعّيا  فعال  باعتباره  الّتقو�م  إ��  والّنظر 

ت�افؤ �� شروط  با�جم�ّ� واملؤّسسا�ي والّدو��؛ �ّل ذلك مع األخذ �ع�ن االعتبار تزايد حّد 
ّ
مساواة والال

ّ
ة الال

الّتحليالت   ع��  "الهشاشة"  براد�غم  وهيمنة  ا�جنوب  ودول  مال 
ّ

الش دول  ب�ن  �بوي 
ّ
ال� الفاعل  مراس 

�بوّ�ة. 
ّ
 والّتفس��ات ا�جديدة للظاهرة ال�
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 سوسیولوجیا الفصل الحضري مدخل إلی 

 (مقاربة اإلیکولوجیا البشریة وإسهام کل من بارك وبیرجس) 

 

 

 

 

Abstract 

At first glance, the city appears to be an enormous collection of people, ideas, activities, 

arenas, fields and things. It seems like a fusion of difference and a creation of unity, of urban 

identity. It is a form of human meeting; they seem to create a creative web of materials that are 

difficult to synthesize. "The city has been able to attract in its orbit the groups of the world most 

distant, and it has also been able to combine various fields, people and activities to make it an 

organized world," said Worth.  

But this conjunction and synthesis described by sociologists such as Weber and Becher, 

conceals behind it a deeper truth of separation. The city has parts, sections, and ordinances. It 

is the heart, the center, the ocean, and the margin. As much as it strives for rapprochement and 

grouping, it excels in exclusion, isolation and discrimination. Rather, it was perhaps the most 

inclined to build and preserve distinctions. Perhaps the urban fabric, which is painstakingly 

woven, without the ability to bridge the differences and distances between the various urban 

elements, or rather without the ability not to break the bonds of one at all. Could urban 

segregation be the reality of all urban living? Is it original? Does it grow with the city? 

In this article, we will try to clarify urban segregation and understand how it occurs and how 

it affects the urban sphere and living, from the perspective of human ecology that crystallized in 

the framework of what has come to be called the Chicago School.  
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تبدو صهرا  . تبدو املدينة للوهلة األو�� تجميعا هائال أل�خاص وأف�ار وأ�شطة ومجاالت وحقول وأشياء

للوحدة وخلقا  اإل�سا�ي،  تبدو.  ا�حضر�ةللهو�ة  ،  لالختالف  االجتماع  أش�ال  من  شكال  وصال  ،  باعتبارها 

"لقد استطاعت املدينة أن �ستقطب �� . خلقا لنسيج مبدع من مواد وخامات يصعب التوليف بي��ا، ور�طا

ف ب�ن مجاالت ِ
ّ
وأناس وأ�شطة متعّددة لتجعل  ،  مدارها مجموعات العالم األك�� �عداكما استطاعت أن تؤل

ما" م��ا عا
َّ
جميع الذي وصفھ علماء اجتماع من  ،  لكن هذا الوصل.  يقول وورث،  1ملا منظ وليف والتَّ هذا التَّ

إ��ا قلب ومركز  .  املدينة أجزاء ومقاطع وتراتبيات.  ُيخفي خلفھ حقيقة أعمق �� الفصل،  1قبيل في�� و�يشر 

ْ�َ�ُع �.  ومحيط وهامش
َ
جميع ت ْجَهُد من أجل التقر�ب والتَّ

َ
مي��و�قدر ما ت بل لر�ما �ان  .  � اإل�عاد والعزل والتَّ

مايزات وِحفظها ة،  ولرّ�ما �ان النسيج ا�حضريُّ .  أك�� ا�جنوح لبناء التَّ دون القدرة ع��  ،  الذي يحاك بمشقَّ

أو باألحرى دون القدرة ع�� عدم تقطيع أواصر  ،  رتق الفوارق واملسافات ب�ن مختلف العناصر ا�حضر�ة 

أصال ي�ون .  الواحد  مع    فهل  ينمو  هل  أص��؟  هو  هل  حضرّي؟  عيش  �ل  حقيقة  هو  ا�حضرّي  الفصل 

ن الفصل ا�حضري وتفّهم كيف يحدث وكيف    املدينة؟ هل يخلق أم يقتل املدينة؟ سنحاول �� هذا املقال تب�ُّ

�ن ا�َحَضِر�َّ ا�جال والعيش   �� ر  ِ
ّ
إطار ما أصب،  يؤث  �� تبلورت  ال�ي  البشر�ة  اإلي�ولوجيا  ح  وذلك من منظور 

 . عليھ بمدرسة شي�اغو يصط�ح

مع  ،  تقوم مقار�ة اإلي�ولوجيا البشر�ة ع�� تحليل "كيف وملاذا تتوزع ساكنة معينة �� ا�جال،  و�اختصار

وسنكتفي هنا بتقديم �عض العناصر  .  1تحديد القوى الرئيسية ذات التأث�� ع�� عمليات االنتقاء والتكّيف"

 .  إزرا بارك و�رنيست وا�سون ب��جس راِئَدْي هذه املقار�ة األساسية من إسهاَمْي �ّلٍ من رو�رت

 (مدرسة شیکاغو)   الفصل الحضري حسب مقاربة اإلیکولوجیا البشریة 

من  ،  ارتبط االستعمال املعاصر ملفهوم الفصل ا�حضري أساسا بمدرسة شي�اغو األمر�كية و�اشتغالها

البشر�ة اإلي�ولوجيا  مقار�ة  س��ورات،  خالل  مجاال    ع��  باعتباره  ا�حضري  للمجال  االجتما��  التقسيم 

سما بالتعدد واالختالف
َّ
 .  ُمت

وقد أحال الفصل عند رواد هذه املدرسة إ�� مع�ى التفرقة ا�جالية فيما ب�ن الس�ان ا�حضر��ن لنفس  

،  االجتماعيةا�جال ا�حضري ع�� أساس متغ��ات سوسيولوجية �شمل العرق والثقافة والدين والطبقة  

عكس استعارة  .  لك��ا �شمل أيضا اللغة واملهنة وقيمة الوعاء العقاري والقيمة الرمز�ة للمناطق واألحياء
َ
و�

فها رّواد هذه املدرسة،  الغيتو
َّ
��ذه الطر�قة ع�� بارك عن  .  الكث�� من حمولة هذا املفهوم الّداللية،  ال�ي َوظ

بمثابة فسيفساء  ،  عند الفحص،  تو": "تتبّدى مدننا الك��ى الفصل ا�حضري �� مقال لھ تحت عنوان "الغي 

املنفصلة   الشعوب  عرقها  –من   �� عباد��ا  ،  ا�ختلفة   �� فقط  أو  ثقاف��ا  �س��–��  إ��    شعوب  م��ا  �ل 

 
1- McKenzie  Roderick D.,  «The ecological  approach to the study of the human  community», in Park Robert E., 
Burgess Ernest W., McKenzie Roderick D., The City. Chicago, University of Chicago Press, 1925, p: 63-79.  
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الثقافية ا�خاصة واإلبقاء ع�� الفردية والفر�دة عن ا�حفاظ ع�� أش�الھ  �ل  .  ا�حياة تصوراتھ  إذ �س�� 

ا� هذه  من  تفاديھمجموعة  يمكن  ال  �ش�ل  املنفصلة  ا�جماعية  ،  جموعات  ا�حياة  سالمة  ع��  حفاظا 

و�قدر ما يصبح الفصل بالنسبة إل��ا وسيلة  .  إ�� فرض نوع من العزلة األخالقية ع�� أعضا��ا،  ا�خاصة ��ا

خاّصٍ    يمكن أن ُيقال عن �ّلِ شعب و�ّلِ مجموعة ثقافية أ��ا تن�ىئ وتحافظ ع�� غيتو،  لتحقيق هذه الغاية

 . 2��ا"

من جهة �ونھ يتمظهر ،  و�بدو الفصل ا�حضري وفق فرضية اإلي�ولوجيا البشر�ة طبيعيا بالدرجة األو��

�� ارتباط �س��ورات إي�ولوجية وا�حة من    وذلك،  ع�� ش�ل توزيع طبي�� ل�جماعات البشر�ة �� ا�جال

ة أدبيات هذه املدرسة الرائدة أن س��ورات  وتو�ح قراء.  قبيل التنافس واالنتقاء والتكيف والغزو والتعاقب

إّن الطا�ع الطبي�� لهذا الفصل يخرجھ  .  طبيعية أيضا،  الفصل ا�حضري تخفي س��ورات مواز�ة للوصل

  و�حيل الطا�ع الس��ورا�ي إ�� حركّية .  من مجال القرار السيا�ىي،  لكن ليس ��ائّيا وال قاطعا،  �ش�ل كب��

الوث فرد
ّ
سم ��ا الث

ّ
إن الفصل هنا ال يبدو  .  ذات طبيعة تجاذبية وتنافرّ�ة �� نفس الوقت،  افةثق-بنية-يت

كنتيجة أو �اختيار معياري بقدر ما يبدو �آلية �� نفسها �سهل حركة األفراد وحركي��م االجتماعية داخل  

تقيم  .  الفصل نفسھ ينحو إ�� تيس�� حركة األفراد،  فـ"إضافة إ�� وسائل النقل واالتصاالت.  منظومة لي��الية

أن   دون  تتالمس  صغ��ة  عوالم  من  فسيفساء  املدينة  من  تجعل  أخالقية  مسافات  الفصل  س��ورات 

 .  يقول بارك، 3تتداخل"

 Robert Ezra Parkرو��ت إزرا بارك 

ل الفصل أساس الّتقسيم االجتما�� للمجال ا�حضري عند رو�رت إزرا بارك ِ
ّ
صاحب اإلي�ولوجيا  ،  ُيمث

و�متاز هذا الفصل ب�ونھ ُيفِرز داخل املدينة مناطق يصفها بالطبيعية  .  مدرسة شي�اغوومؤسس   البشر�ة 

.  أي دون تصميم مسبق،  و�� تنشأ �ش�ل طبي��،  و�مجاالت الفصل تارة ثالثة،  و�الروحية تارة ثانية،  تارة

عضو�ة ،  و��� حد ما،  بمع�ى ما،  و�نما  artefact"ليست محض حادث مصطنع    ذلك أن املدينة بحسب بارك 

تحمل  .  organism"4حية   أي  متجا�سة  القطاعات ساكنة معينة  أو  املناطق  هذه  واحدة من  �لُّ  وتحتوي 

خاصة مع�ن،  ثقافة  عيٍش   
َ
إل��ا  ،  ونمط ينظر  قد  أيضا  لكن  إيجابية  �عت��  قد  متمايزة  بوظيفة  وتقوم 

بحت املدينة عبارة عن مجموعة  هكذا "أص.  باعتبارها سلبية كما هو ا�حال بالنسبة إ�� أحياء الصفيح مثال

 .  يخ��نا بارك، 5م��ا تضم ساكنة 'منتقاة'" واحدة�ل  ، من املدن داخل املدينة

 
2- Park Robert E., Human communities: The city and human ecology, 1952, p: 99.  
3 - Park Robert E., «The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the urban environment», 
in  Park Robert E., Burgess Ernest W., McKenzie  Roderick D., The City. Chicago, University of Chicago Press, 
1925, p: 1-46.  

،  في المالكي عبد الرحمن،  197-176.  ص،  ترجمة المالكي عبد الرحمن،  كمختبر اجتماعي""المدينة  .  )1929(.  بارك روبرت إزرا   -  4
ة سوسيولوجيا التحضر والهجرة

ٔ
فريقيا الشرق ،  مدرسة شيكاغو ونشا

ٔ
  .2016،  ا

5- Park Robert E., «The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the urban environment», 
op. cit.  
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�� �ل املدن ابتداء    6توجد هذه املناطق الطبيعية املتجا�سة داخليا واملتمايزة خارجيا وفق �عب�� ماكين�ي 

 من بارك أنھ �لما ازداد حجم املدي.  من حجم مع�ن
ُّ

وهو ما  .  نة �لما ازداد الفصل ا�حضري داخلهاو�ستشف

ان
ّ
الس� لفصل  متصاعدة  س��ورة  عن  عبارة  التحليل  ��اية   �� التحّضر  أن  ب�ن  .  �ع�ي  الّتمايز  يصل  وقد 

م بارك نتائج دراسات متعلقة بمدينة  .  قطاعات املدينة ا�ختلفة إ�� مستو�ات مذهلة و�� هذا اإلطار يقّدِ

إ��   ب�ن أحياء املدينةشي�اغو �ش��  أنھ "�� املدن األور�ية  .  اختالفات ديمغرافية وثقافية عميقة  وَ�ف��ض 

من املرّجح أن ت�ون التمايزات ب�ن األحياء أك�� قوة  ،  حيث بلغت عملية الفصل مستو�ات أع��،  األك�� قدما

 . 7ووضوحا مّما �� عليھ �� أمر��ا"

الس�ا االختالف  تقسيم  من  �ل 
ّ

الش هذا  وجود  ويع��  عن  الواحدة  للمدينة  ا�جغرا��  ا�جال  داخل  �ي 

و�دّل هذا ع�� أّن ا�حياة داخل املدن الك��ى  .  مسافة اجتماعية تفسر املسافة ا�جالية ب�ن منطقة وأخرى 

ع��   يقوم  مما  أك��  ا�ختلفة  املناطق  ب�ن  املتبادلة  واملنفعة  الواحدة  املنطقة  داخل  التعا�ش  ع��  تقوم 

ع�� أن العالقات االجتماعية ال ت�ون فقط ب�ن أفراد  ،  وهذا هو األهّم ،  كما يدّل .  حقيقية  عالقات اجتماعية

 .  ب�ن مجموعات اجتماعية داخل ا�جتمع الواحد، وخصوصا، و�نما أيضا

وكيف   والثقافية  الطبيعية  املناطق  هذه  تنشأ  كيف  عمليا؟  ا�حضري  الفصل  هذ  يحدث  كيف  لكن 

س بارك  يصف  وجودها؟  ع��  اإلي�ولوجية  تحافظ  البنية  خاللهما  من  تتش�ل  طبيعّيت�ن  اثنت�ن  ��ورت�ن 

 :8هما، للمدينة

الساكنة،  االنتقاء - من  خاّص  نوع  واجتذاب  استقطاب  إ��  منطقة  �ّل  �س��  بمقتضاه  وهذا  ،  الذي 

ولذلك فإّن  ،  ذلك أّن �ل املناطق ليس لها نفس قوة التأث�� وا�جذب،  االستقطاب يتم بصورة المت�افئة

 إ�� فئة محدودة من الناستأ
ّ
 .  ث��ها ال يمتّد إال

(املعدي   - العدوائي  الثقافيةcontagieuxالطا�ع  للّنماذج  الذين  ،  )  الس�ان  يجعل  الذي  الطا�ع  هذا 

ومن ثم  ،  �عيشون �� مناطق من نفس النمط يخضعون لنفس الظروف ولنفس األوضاع االجتماعية

 .  ت�ون لهم نفس ا�خصائص

قا��ّ و�بدو أّن هذا ال�
ّ
يخفي تمفصال ،  والذي يفرز تمفصال ب�ن ا�جما�� وا�جما��،  �اكب ب�ن الطبي�� والث

ويع�ي هذا أن االختيارات الفردية املقصودة  .  ب�ن الفردّي وا�جم��ِّ ،  ع�� املستوى امليكروسوسيولو��،  آخر

ألفراد إ�� االنضمام إ��  وت�ون حاجة ا.  تلعب دورا مهّما �� تفعيل عملية االنتقاء ذات الطا�ع غ�� القصدّي 

عامال قوّ�ا �� تفعيل االق��اب واالبتعاد كمي�ان��َمْ�ن للفصل  ،  ولالندماج ولالحتماء،  من �ش��هم طلبا لالنتماء

واملصا�ح املهنية واالقتصادية �ش�ل ال يخطئ نحو  ،  وهكذا "تنحو الرغبات واألذواق ال�خصية.  ا�حضري 

بالش�ل الذي يجعل الساكنات ا�حضر�ة  .  ساكنات �� املدن الك��ى أي نحو تقسيم ال،  segregationالفصل  

 
6- McKenzie Roderick D., «The ecological approach to the study of the human community», op. cit.  
7- Park Robert E., «The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the urban environment», 
op. cit . 
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) ف��ا  متحكما  وال  مقصودة  ال  ب�و��ا  تمتاز  س��ورة  وفق  وتتوزَّع  .  تنتظم   . ا�جورة  .  شعور  و�ماِرس   (

neighborhood sentiment  ،ر �ش�ل عميق �� التقاليد والعادات ا�حلية
ّ

تأث��ا انتقائيا حاسما ع��  ،  املتجذ

 . 9ساكنات املدن األور�ية األك�� قدما و���ز �� ال��اية �ش�ل وا�ح �� خصائص الس�ان"

ا�حال الفردي ،  و�طبيعة  االختيار  بارك،  ي�ون  �� ،  بحسب  بقوة  عاملة  ره�ن محّددات سوسيوثقافية 

املدينة انتقاء وتوزيع ساكنة  الثقافة والعرق واللغة،  عملية   �� ال�ي ،  اتووا�ح أن هذه ا�حدد.  يحصرها 

قد طفت ع��  ،  �ش�ل حدودا لالختيار الفردي امليكروسوسيولو�� �� عملية االنتقاء املاكروسوسيولوجية

الّسطح �ش�ل وا�ح نتيجة الطا�ع املركب إثنّيا للمدن األمر�كية (شي�اغو �ش�ل خاّص) ال�ي تتأّسس بني��ا  

ال تمثل قيودا مطلقة و��ائّية ال يمكن لألفراد    لكن هذه ا�حّددات أيضا.  الس�انية ع�� ظاهرة ال�جرة الوافدة

قد تضمحل إ�� أن تختفي �ش�ل كب�� مع  ،  كما نفهم من بارك،  إّن سطو��ا ع�� الفرد.  التخلص م��ا �أفراد

 ،  ويع�� بارك عن ذلك قائال: "تحدث مثل هذه الّتفِرقات ب�ن الس�ان.  تحقيقھ للمز�د من النجاح املادّي 
ً
،  أّوال

تحدث داخل هذه املستوطنات  ،  ومع ذلك ال محالة.  ع�� أساس العرق ،  وثانيا،  غة والثقافةع�� أساس الل

عمليات اختيار أخرى تؤدي إ�� الفصل ع�� أساس املصا�ح املهنية والذ�اء  ،  املهاِجرة والغيتوهات العرقية

خ�ىي
ّ

موح ال�
ّ
أّن األك�� حرصا.  والط رجون قر�با من  واألك�� طموحا سيخ ،  واألك�� �شاطا،  والنتيجة �� 

أو ر�ما  ،  غيتوها��م ومستعمرات املهاجر�ن ال�ي ينتمون إل��ا و�نتقلون إ�� منطقة استيطان ثان للمهاجر�ن

إ�� منطقة �وسمو�وليتانية يتواجد ف��ا أعضاء من عدة مجموعات مهاجرة وعرقية يجتمعون ويعيشون  

�غادر األفراد الناجحون و�ن��ون  ،  والثقافة  ومع ضعف الروابط العرقية واللغة،  أك�� فأك��.  جنبا إ�� جنب

التجار�ة واملهن �� األعمال  أو  ،  بإيجاد أماك��م  بأي لغة  دة  ال�ي لم �عد محدَّ ب�ن مجموعة الس�ان األقدم 

 . 10مجموعة عرقية"

اقتصادي (الذي قد يبدو ع�� األقّل بالنسبة إ��  -كما يبقى االختيار الفردي أيضا ره�ن العامل السوسيو

الثقافية)ال للمحّددات  معاكسا  العليا  االجتماعية  لقيمة  .  طبقات  ا�جا��  (الّتفاوت)  التمايز  �عّزز  هكذا 

اقتصادي متناسب مع قيمة الوعاء  -العقار نزوع الساكنات إ�� االستقرار داخل مناطق لها مستوى سوسيو

فبمجرد  ،  ولذلك.  وامل�انة ا�جالية  و�نجم عن ذلك قدر كب�� من التطابق ب�ن امل�انة االجتماعية.  العقاري ��ا

والّدخل املهنة  �غ�� ع�� مستوى  السكن،  أن يحدث  �غ�ٌ� ع�� مستوى  آلّيا  �غي��  .  �عقبھ  "إن  بارك:  يقول 

تميل إ��    –أي باختصار التغي��ات �� الوضع االقتصادي واالجتما��  –النجاح أو الفشل ال�خ�ىي،  املهنة

ع�� املدى  ،  ّن التنظيم املادي أو اإلي�ولو�� للمجتمع �ستجيب ويعكسإ.  أن ت�ون م�جلة �� �غي��ات املوقع

والثقا��،  البعيد االجتماعي�ن.  امل�ي  والفصل  االنتقاء  الطبيعية،  إن  ا�جموعات  ينشئان  اللذان  ،  وهما 

 . 11يحّددان �� ذات اآلن املناطق الطبيعية للمدينة"

 
9- Park Robert E., «The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the urban environment», 
op. cit.  
10- Park Robert E., «The Concept of Position in Sociology», Papers and Proceedings of the American 
Sociological Society, 20, 1926, p: 1-14.  
11- Ibid. 
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  BurgessErnest Watsonإرنيست وا��ون ب��جس  

�عت�� نظر�ة ا�جاالت مّتِحدة املركز (أو مش��كة املركز) لصاح��ا إرنيست ب��جس من أو�� وأهّم النظر�ات  

ھ "نمو املدينة" وال�ي  ،  وتقوم هذه النظر�ة.  ال�ي وصفت وفّسرت ظاهرة الفصل ا�حضرّي 
َ
��ا مقال ال�ي تضمَّ

البشر�ة اإلي�ولوجيا  مقار�ة  إطار   �� القرا ،  تندرج  االجتماعيةع��  للظواهر  الطبوغرافية  م  .  ءة  تقّدِ و�� 

م�انا ودورا داخل التنظيم  ،  ومن خاللها لألفراد الذين ي�ّونو��ا،  الفصل ا�حضري باعتباره "يمنح للمجموعة

 . 12الك�� ل�حياة ا�حضر�ة"

  �� من مركزها  انطالقا  ا�خارج  نحو  وتتوسع  تنمو  املدن  �ل  �ون   �� النظر�ة  جوهر هذه  ش�ل  و�كمن 

و�حدث  .  لكن أيضا املتواصلة ومش��كة املركز،  سلسلة من املناطق الدائر�ة (أو ا�حلقية) املتمايزة واملعزولة

و�تّم  . 13هذا التوّسع عن طر�ق "مد �ل منطقة داخلية �جالها من خالل غزو املنطقة ا�خارجية ال�ي �عق��ا"

.  املهاجر القادم إل��ا من املناطق القرو�ة ا�جاورة  ذلك بدوره ع�� العدوان الطبي�� ع�� وسط املدينة من قبل

با�خالفة (أو التعاقب)  ،  الذي ال يحدث ال �ش�ل مفا�� وال نمطي،  ويسّ�ي ب��جس هذا النمط من التوّسع

succession  ، فرَّغ املناطق من ا�جموعات األصلية ال�ي تدهورت جودة عيشها
ُ
�ل    كما تصبح خاللھ.  وخاللھ ت

ل خاضعة  �غزوهامنطقة  الذي  ا�حال .  لنشاط  لدى  ،  و�طبيعة  سلبية  صورة  ت�و�ن   �� الغزو  هذا  يتسبب 

رضت عل��ا املغادرة
َ
ومَردُّ ذلك ما نجم عن قدومها من ترّدِ  .  الساكنات األصلية عن ا�جموعات الوافدة ال�ي ف

ضا لدى الساكنة  و�نما أي،  وال تت�ون هذه الصورة السلبية فقط لدى ساكنة املركز.  لإلطار العام للعيش

هذه األخ��ة يتّم غزوها من الداخل �� إطار  .  حيث السكن اإلي�ولو�� والطبي��،  األصلية للمناطق الهامشية

 .  نفس عملية التوسع

و�بدأ غالبا باخ��اق غ��  ،  ) الغزو 1و�حدد ب��جس ا�خالفة أو التعاقب �� العمليات املتعاقبة التالية: (

وهذا  ،  وهو عبارة عن مقاومة معتدلة أو عنيفة من س�ان ا�جماعة،  ّد الفعل) ر 2يليھ (،  م�حوظ أو تدر���

)  4و(،  ) تدفق الوافدين ا�جدد والتخ�� السريع عن املنطقة من قبل س�ا��ا القدامى3يف�ىي �� ال��اية إ�� (

 . 14الذروة أو تحقيق توازن جديد من االستقرار ا�جتم��

�� خمس مناطق مّتحدة املركز �ش�ل �� ،  خاللها هذه العملياتوتتحدد ا�خطاطة ال�ي تحدث ف��ا ومن  

ھ ع�� الرغم من طا�عها ال�و�ي. تراك��ا بنية املدينة
ّ
ال تنطبق هذه ا�خطاطة ع�� أّيٍ من املدن �ش�ل  ، غ�� أن

نفسها،  حر�� شي�اغو  مدينة  ذلك   �� ا�جغرافية.  بما  التعقيدات  إ��  ب��جس  بحسب  ذلك  و���  ،  و�رجع 

 
12- Burgess Ernest W., «The Growth of the City: An Introduction to a Research Project», op. cit.  
13- Ibid.  
14- Burgess Ernest W., «Residential  Segregation in American Cities», The ANNALS of the American Academy 
of Political and Social Science, 140(1), 1928, p: 105-115.  
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أما  .  وكذا إ�� درجة مقاومة ا�جتمعات للغزو ،  و��� العوامل التار�خية،  ملتعلقة بالتخطيط ا�حضري العوائق ا

 :15املناطق ا�خمس ف�ي

التجاري املركزي .  1 املنطقة  ال��  املدينة"“بـ  : �عرف هذه  ا�حضري حيث  ،  وسط  ا�جتمع  ل قلب  ِ
ّ
وتمث

واالجتماعية والتجار�ة  والصناعية  املالية  األ�شطة  واملتاجر  .  واملدنية  ت��كز  امل�اتب  مبا�ي  ع��  وتحتوي 

املدنية ا�ح�ومية  واملبا�ي  ا�حام�ن  وم�اتب  األطباء  وعيادات  والبنوك  والفنادق  واملقا��  ونظرا  .  واملسارح 

كما تتم�� ببناء ناطحات ال�حاب لالستفادة من  ، ت�ون هذه املنطقة غ�� سكنية ، الرتفاع ت�لفة األرض ف��ا

ال باهظة  �شهد.  ثمناألرض  ف�ي  املنطقة  ��ذه  ان 
ّ
الس� ة 

ّ
قل لدينامي��ا،  ورغم  من  ،  نظرا  مستمرة  جحافل 

الوظائف .  الزّوار باختالط  املنطقة  هذه  أطراف  و�ا�جملة  إذ،  وتمتاز  بالتقسيط  البيع  ت 
ّ
محال ��ا  ،  نجد 

البضائع ا�خفيفة،  ومخازن  الصناعات  �ش�ل أو�ح  .  وكذا �عض  تتم��  املنطقة  أن هذه  تنامي  و�بدو  مع 

 . حجم املدينة

لذلك ف�ي تجمع ب�ن . : منطقة بينية �� أوج الطفرة من السكن إ�� التجارة والصناعةمنطقة االنتقال. 2

والثانية األو��  املنطقة  املبا�ي  ،  مواصفات  منطقة  �غزو  ال�ي  واملصا�ع  التجار�ة  األ�شطة  ��ا  تختلط  أي 

حيث املبا�ي القديمة ال�ي �جرها أ�حا��ا �عد ارتفاع  ،  السك�يّ إّ��ا أيضا منطقة الّتدهور  .  السكنية القديمة

معيش��م والعّزاب،  مستوى  ا�جدد  املهاجرون  يأ�ي  وت�اليف  ،  وحيث  منخفضة  اإليجارات  ألّن  ويعيشون 

العمل زهيدة إ�� م�ان  ا�حضر�ة  ،  و�التا��.  النقل  والعشوائيات  الغيتوهات  املنطقة �� موقع ظهور  فهذه 

 .  رغب الناس �� الهروب منھوامل�ان الذي ي 

العاملة.  3 الطبقة  سكن  القاطنينمنطقة  أك��  الدخل :  ذوي  من  واملوظف�ن  العمال  من  املنطقة  ��ذه 

واختيار هؤالء للسكن ��ذه املنطقة راجع لرغب��م �� .  ومعظمهم من ا�جيل الثا�ي من املهاجر�ن،  ا�حدود

واملساكن �� هذه املنطقة ذات جودة  .  ف النقل وللوقتالتواجد بالقرب من مواقع أعمالهم اقتصاد املصار�

 . ومعظم الناس الذين �عيشون ��ا مستأِجرون. أفضل من املنطقة االنتقالية

ا�جودة.  4 والعا��  املتوّسط  السكن  بحوا��  منطقة  املنطقة  هذه  تبعد  وسط    20إ��    15:  عن  دقيقة 

العمومي النقل  وسائل  باستعمال  ع��.  املدينة  �شتمل  بالطبقت�ن    و��  ا�خاصة  السكنّية  االحياء  أغلب 

ثانوي وأحيانا جام�� لتعليم  التجار�ة وذوي املهن من املستوف�ن  . املتوّسطة والعليا من أ�حاب االعمال 

� الوضع الفكرّي للس�ان �� نوع الكتب وا�جالت باملن�ل 
ّ

و�� انتشار األندية النسائية و�� االستقالل  ،  و�تج�

غ�� أّن أك��ي��م �عيش ��  ،  العديد من أغنياء هذه املنطقة �� بيوت مستقلة بحديقةو�قيم  .  �� التصو�ت

�سبة  و ،  واملنازل �� هذه املنطقة أحدث وأك�� من املناطق السابقة.  شقق العمارات ذات الطوابق املتعّددة

دم ا�خدمات    وتحتوي هذه املنطقة ع�� ا�حدائق العاّمة واملراكز التجار�ة ا�حلية.  املستأِجر�ن أقّل  ال�ي تّقِ

ّ� اليومّي 
ّ

 . و�ضائع االس��الك ا�ح�

 
15- Burgess Ernest W., «The Growth of the City: An Introduction to a Research Project». Op. cit.;  Burgess 
Ernest W., « Residential Segregation in American Cities », op. cit.  
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 ) The City, p. 55 املصدر:املناطق ا�حضري ( 1ا�خر�طة رقم 

 

 

(الضوا��): .  5 واإلياب  الذهاب  املناطق    منطقة  خارج  وتقع  باملدينة  ا�خارجية  املنطقة  هذه  تحيط 

البناء املتصلة  من  ،  العمرانية  واحدة  ساعة  �عد  املدينةع��  تدّر��.  وسط  القرى  ،  �ش�ل  هنا  وتتحول 

وال يزال جزء كب�� من هذه املنطقة عبارة عن مساحة مفتوحة  .  الصغ��ة ا�حاطة بأراض مفتوحة إ�� ضواٍح 

و�سكن �� هذه املنطقة مجموعات من الس�ان متباينة  .  من مجموعة من املدن الصغ��ة والضوا�� م�ّونة

و�� أجزاء أخرى �سكن أ�حاب  ،  �عض أجزا��ا �سكن أ�حاب الدخل العا��  ي االجتماعية: فف�� طبقا��ا  

القروي  وتمتاز هذه املنطقة بتوليفها ب�ن جّو السكن  .  الدخل ا�حدود الذين ترتبط مصا�حهم بداخل املدينة

 .  تجمامأو للتسوق أو لالس، ع�� النقل السريع أو بواسطة السيارة إ�� املركز املي��و�وليتا�ي للعمل والولوج

يخفي نظاما  ،  لقد انتبھ ب��جس إ�� أن ما يبدو من �عقيِد وفوضو�ِة �� ا�جال ا�حضري ملدينة شي�اغو

أي ع�� وجود مناطق اقتصادية وثقافية طبيعية ل�ّل م��ا بنيتھ ا�خاصة وتنظيمھ  ، معّينا يقوم ع�� الفصل

املتم�� وم،  الداخ��  �شر�ا  األخرى  املناطق  ع��  منفتح  ھ 
ّ
أن التنظيم  .  جالّياغ��  عدم  عمليات  وتحقق 

disorganization  ��جمل ب��جس .  والتنظيم املتعالقة جدليا توازنا متحّر�ا لهذا النظام االجتما �� 
ّ

و�ستشف

و�خاصة ع��  ،  وما تفرضھ ع�� الّساكن،  الفورة الكب��ة (األقرب ما ي�ون إ�� الفو�ىى) ال�ي �عرفها املدينة

فـ"بقدر ما �ش�� عدم التنظيم إ�� إعادة  .  و�التا�� من صراع داخ�� وتحّرر ،  ستمّر من تكّيف م ،  الوافد ا�جديد

أك�� كفاءة  reorganizationالتنظيم   الّتعديل  الفو�ىى،  وجعل  إ��  ُينظر  أن  َمَرضية،  يجب  باعتبارها  ،  ال 

طبيعية دائما.  و�نما  ي�ون  ي�اد  والّسلو�ات  املواقف  تنظيم  إلعادة  كمسّبق  التنظيم  عدم  نصيب    إّن  هو 

املدينة إ��  ا�جديد  العادة،  الوافد  التخ�� عن  إليھ،  أّما  بالنسبة  الغالب أخالقّيا   �� �ان  فليس من  ،  وعّما 

�عطي التغي�� عاجال أو آجال  ،  ر�ما،  وغالبا.  النادر أن يرافقھ صراع عق�ّ� حاّد و�حساس بخسارة �خصّية
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ا ع�� تحقيق أهداف جديدة"
ّ
�� تصور  ،  و�نب�� أن نالحظ �� املقابل االرتباط الوثيق.  16شعورا بالتحّرر وحث

التنظيم،  ب��جس عدم  اختيارا��م،  ب�ن  هوامش  �سمح  ال  الذين  األفراد  حر�ة  من ،  و��ن  ع��ا  ي��تب    وما 

رت  ، فالناس يرغبون �� مغادرة األحياء الداخلية. باستقرار البنية، قرارات
ّ
وهم يقومون بذلك فعال م�ى توف

الفردّية.  اإلم�انيةلهم   املسارات  ا�حيط،  وتف�ىي  إ��  املركز  العيش،  من  مستوى  تحس�ن  عن  إ�� ،  بحثا 

بيعية األد�ى ملعانقة املنطقة الطبيعية األع��
ّ
تلعب منطقة الّتدهور دورا  ،  مجالّيا.  االنفصال عن املنطقة الط

(التوزيع/الفصل) الّتنظيم  �� عملية  الّرغم من �و��ا من،  مهما  أو  ،  طقة اضمحالل فع��  ثبات  أي منطقة 

الّس�ان �� عدد  هذه املنطقة �� امل�ان الذي �ستقبل  .  regenerationف�ي أيضا منطقة تجديد  ،  تناقص 

وم��ا  .  و�منح للوافدين ا�جدد �عض مقّومات صراعهم من أجل البقاء،  ال�جرة الوافدة املكثفة إ�� املدينة

والتمّدد ا�خالفة  املهنة،  ياواجتماع.  تنطلق س��ورة  واالقتصادية،  تضطلع  والثقافية  اإلثنية  ، بامتدادا��ا 

فتقسيم العمل يمنح ل�ل مجموعة من األفراد مجموعة اجتماعية ذات م�انة وموقع اجتما��  .  بنفس الدور 

وتنتقي و�عيد  ،  �غر�لdistribution  يتم إرساء عملية توزيع،  يقول ب��جيس،  فـ"�� سياق توسع املدينة.  مع�ن

وال�ي تتّم وفق نمط  ،  عملية التوزيع هذه و�� إطار .  األفراد وا�جماعات ع�� أساس اإلقامة واملهنة  توط�ن

املدينة األمر�كية     differentiationعادة ما يحدث تمايُز ،  مع فقط �عض التعديالت الطفيفة املهّمة،  واحد

 . 17إ�� مناطق" ال�وسمو�وليتانية

.  باعتباره ال مركزة ممركزة،  يتحّدد الفصل ا�حضري أيضا،  �� واإلرادي و�� إطار هذا النمّو املتمايز الطبي

ز" �ع�� عنھ نفس ا�خطاطة املوصوفة أعاله، �ّل مدينة،  وتتطور املدينة
َ

و�تحّقق  . إ�� "نظام ال مركزي ممرك

ز من خالل عملية ت.  18ذلك ع�� "عمليات متخاصمة ولك��ا مت�املة من ال��كز والالمركزة"
ّ

جميع  يحدث ال��ك

املدينة لس�ان  حت�ّي  شبھ  طبي��  والثقافية  ،  وتالق  االقتصادية  وأ�شط��ا  وقدرا��ا  إم�انا��ا  وألهّم 

مركزة من خالل �شوء مراكز أعمال فرعية �� املناطق  .  والسياسية �� منطقة األعمال املركز�ة
ّ

وتحدث الال

ب��جس.  النائية هذه'،  و�حسب  تمثل  لل��التا�عة'   املراكز  "ال  'املأمول'  تجميع،  اإلحياء  تمثل  العّدة   بل 

أك�� اقتصادية  وحدة   �� محلّية  األمس.  مجتمعات  شي�اغو  الر�فية  ،  وتخضع  البلدات  من  تجمع  و�� 

ال�ي   ال مركز�ا ممركزا لعملية إعادة تنظيم لتصبح نظاما،  ومستعمرات املهاجر�ن من ا�جتمعات ا�حلية 

 . 19يطر عل��ا �ش�ل وا�ح أو غ�� مرئّي منطقة األعمال املركز�ة"تتجّمع �� مناطق أعمال فرعية �س 

 

 
16 - Burgess Ernest W., «The Growth of the City: An Introduction to a Research Project», op. cit. 
17 - Ibid. 
18 - Ibid.  
19- Ibid. 
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 خاتمة: 

أن �عكس تحّوالت الظاهرة  ،  كما يّت�ح من خالل هذه القراءة،  لقد استطاع إسهام �ّل من بارك و���جس

ا�حضري  ا�جال  تحّوالت  ومعها  هو.  ا�حضر�ة  رئيسيا  اسما  التحّول  لهذا  اسهاُمهما  أعطى  الفصل   ولقد 

 .  ري ا�حض

و�سقّية تخ��ق ا�حياة    برز الفصل ا�حضري �� عمل��ما باعتباره ظاهرة �لية،  ومحاِيثا للتحضر املتصاعد

ثالثة ع��  تراجيديا  1مستو�ات: ا�حضر�ة  �عيش  الذي  ا�حضري  اإل�سان  �عكسھ  سي�ولو��  مستوى   (

وكخوف من  ،  إقصاء وعزل �  الفصل داخليا عاش.  التكّيف �� مواجهة هذه اآللة الرهيبة ال�ي �سّ�ى مدينة

الفردي ،  التقهقر التار�خ ال�خ�ىي ل�حراك االجتما��   �� ل  باعتباره  ،  و���ز الفصل ا�حضري إذن.  وي�جَّ

األفراد قناعات   �� ر 
ّ

تتجذ �أفراد؛  ،  مواقف  سلو�ا��م   �� ضعف  2وتنعكس   �� ل 
ّ
يتمث اجتما��  مستوى   (

ل هذا الّرابط، الّرابط االجتما��
ّ
تقسيم العمل وتقسيم السكن داخل املدينة مجموعات  و�خلق . بل �� تحل

متمايزة ا�حضري ،  اجتماعية  للمجتمع  الروحية  الوحدة  واجتناب  .  و�كسران  ابتعاد  إ��  املنافسة  وتتحّول 

طبقّية أش�اال  األد�ى.  يأخذان  ا�جماعات  إ��  الّسلبية  الصورة  ��ديدا،  و�عّزز  التقوقع  ،  باعتبارها  هذا 

وتبدو ا�حتمية االجتماعية متجلية �� هذه اإليديولوجيا التطور�ة ال�ي �سكن . �اجع واالنفصال خوفا من ال�

ن مستواه السوسيو اقتصادي  -التأو�ل اإلي�ولو�� للمدينة وللتحضر ومؤداها أن جزءا من الّساكنة سيحّسِ

،  وع�� املواردومن البداهة القول إّن املنافسة ع�� ا�جال  .  حتما �� مقابل جزء آخر سيعا�ي ال��ميش حتما

الدولة وظيفة  غياب  السوسيو،  ��  العالقات   �� السيا�ىي  التدخل  غياب   �� والسوسيو-أي  - اقتصادية 

.  أي طبقات أو مجموعات اجتماعية مستفيدة وأخرى متضّررة،  ستخلق حتما فائز�ن وخاسر�ن،  مجالية

 فرديا
ّ
ي مرتكزا ع�� قاعدة القدرات  أ ،  أّما االستيعاب الذي سيحصل ببطء و�درجات متفاوتة فلن ي�ون إال

ن من خ�خلة بنيات الفصل ا�حضري االجتماعية  .  الفردية وقدرة ال�خص ع�� التكّيف ِ
ّ

وهذا بالطبع لن يمك

ومن�جم3والذهنية؛   متماسك  كمجال  املدينة  ��اية  �عكس  مجا�ّ�  مستوى  املنافسة  .  )  تتحّول  وهكذا 

األرض ع��  مجالية  منافسة  إ��  و االجتماعية  ا.  السوسيوتخلق  باملنافسة  - لعمليات  املرتبطة  مجالية 

تظهر مناطق للفصل  ،  فمن جهة أو��.  فصال مجاليا متعّدد املستو�ات،  مع نمو وتوّسع املدينة،  و�التكّيف

ثانية عة �ارطوغرافيا؛ ومن جهة 
َّ
التحّضر ا�حيطي،  ي��ز تمّدد املدينة،  محّددة ومتوق  �� يا 

ّ
كهروب  ،  متجل

.  وما يرتبط ��ما من انحراف وجر�مة وضغوط،  حيث الفقر وسوء العيش،  باتولوجيةمستمر من ا�جاالت ال

ت�افؤ واقعا مجاليا
ّ
ليس كمجال مقسم �ش�ل  ، وتنبثق املدينة ع�� هذا املستوى . ومن جهة ثالثة يصبح الال

ما ك��اتبية مجالية مطابقة لل��اتبية االجتماعية ا�جذرّ�ة، وظيفي
ّ
 . و�ن

،  مع مدرسة شي�اغو ومقار�ة اإلي�ولوجيا البشر�ة ، هوم الفصل ا�حضري قد منحوخالصة القول أّن مف 

وأشمل أعمق  �ش�ل  ا�حضر�ة  البنية  تحليل  ا�حضر�ة،  وهكذا.  إم�انية  ا�جاالت  تحليل  زاو�ة    أصبح  من 

 .  الفصل أساسّيا لتفّهم البنية والعالقات ا�حضر�ة
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 الخطاب الفقهّي المعاصر وإضمار 

السیاقات النّصّیة والثقافّیة    

 

 

 

   الملّخص 

 

لون �جموع 
ّ
ما من شّك �� أّن فقهاء اإلسالم املعاصر قد تحّولوا إ�� فاعل مجتم�ّ� محورّي ما داموا �ش�

مصائر   و�رسمون  وكب��ها،  صغ��ها  عمرا��م  أمور  ويسوسون  حيوا��م،  تفاصيل  املسلم�ن  من  املؤمن�ن 

واألجساد   العقول  ع��  السيادة  هذه  ك 
ّ
تمل لهم  ى 

ّ
تأ� كيف  ولكن  والوجود.  التار�خ   �� وا�جتمعات  األفراد 

ع��   الهائل  اقتداره   �� وشيعّيھ  سنّيھ  املعاصر  الفق�ّي  ا�خطاب  تفّهم  إ��  املقال  هذا  �س��  والضمائر؟ 

بما   و�نطاقها  م��ا  مخصوصة  دالالت  واستدرار  املقّدسة  النصوص  أليديولوجّيا��م. استثمار  �ستجيب 

فالفقهاء يمتل�ون تأو�لّيا��م ومناو�لهم �� تداول العبارة واملع�ى بتغييب النصوص عن سياقا��ا واجتثا��ا  

من مهادا��ا النّصّية والثقافّية ودفعها إ�� اال�سالخ عن أ�وا��ا األو�� والزّج ��ا �� فضاءات تار�خّية راهنة.  

رون �� احت�ار سياد��م ع�� املع�ى واستالب املؤمن�ن حّقهم �� النفاذ إ�� النصوص  و��ذا أف�ح الفقهاء املعاص

ومحاور��ا بما يثبت أهلّي��م اإليمانّية، فانقلب الفقهاء إ�� حّراس ع�� املقّدس وُصّناع لالنتظام االجتما�ّ�  

 ة.يأـسرون التار�خ ويعّمقون اغ��اب ا�جتمعات املسلمة �� أزمنة ا�حداثة والعومل 

 .  استثمار املقّدس-البطر�ركّية-السياقات-اإلضمار -ا�خطاب الفق�ّي املعاصر ال�لمات املفتاحّية:
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Abstract 

 

There is no doubt that the jurists of contemporary Islam have transformed into a central 

societal actor as long as they form for the masses of believers among the Muslims the details of 

their lives, rule out matters of their life, small and large, and draw the destinies of individuals 

and societies in history and existence. But how did they acquire this sovereignty over minds, 

bodies and consciences? This article seeks to understand the contemporary Sunni and Shiite 

jurisprudential discourse in its tremendous ability to exploit sacred texts and to draw specific 

connotations from them and apply them in response to their ideologies. The jurists possess their 

interpretations and their methods in circulating the phrase and the meaning by absenting texts 

from their contexts, eradicating them from their textual and cultural foundations, and pushing 

them to break away from their first universes and insert them into current historical spaces. For 

this, contemporary jurists have succeeded in monopolizing their sovereignty over meaning and 

denying the believers their right to access texts and debate them in a manner that proves their 

worthy of faith. So, the jurists turned into guardians of the sacred and artisans of social cohesion, 

capturing history and deepening the alienation of Muslim societies in times of modernity and 

globalization. 

Key words: contemporary jurisprudential discourse - concealment - contexts - patriarchy - 

investment of the sacred. 
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 : مقدمة 

املمارسات   تنطوي ع�� جمهور مخصوص وتار�خ من   مؤّسسة 
ّ

إال ليس  أّيا يكن حقلھ  ا�خطاب  أّن  بما 

إ�� نخب   يحتاج  لھ سلطانا مكينا ومستداما، فهو  تكفل  ا�جماعة وشرعّية  �� ذاكرة  تتكّفل  مغروز  رمزّ�ة 

بتداول هذا ا�خطاب وتحرس رصيده االعتبارّي، و�ستحوذ ع�� مواضع إنتاج املعرفة بممارسة دور توجي�ّي  

�� النخب  هذه  ما 
ّ
و�أن واألجساد،  العقول  �س��دف  ورقا�ّي  واملواقف   وت��يرّي  واملعتقدات  املعرفة  "ُصّناع 

العموميّ  واأليديولوجّيات  واألخالق  والقيم  من  1ة"واملعاي��  أك��  هم  اإلسالمّية  الثقافة   �� الفقهاء  ولعّل   .

ومعادا،   معاشا  املؤمن�ن  جموع  ع��  ا�خطاب  ��حر  �ستحوذون  داموا  ما  الرمزّ�ة  النخب  هذه  يجّسدون 

�ون مصائرهم �سلطة النّص وقّوة العبارة. ولذلك �عّد ا�خطاب الفق�ّي املعاصر
ّ
بوصفھ �عب��ا عن    ∗و�تمل

ع �� الثقافة اإلسالمّية أج�� وجوه املؤّسسة الدينّية �� التلّبس بضمائر ا�جمهور املؤمن  بنية العقل املشرّ 

تباين   ع��  الحتياجا��م  معا�شة  وأك��ها  املسلم�ن  �جموع  العمرانّية  الهيئة   �� را 
ّ

وتجذ رسوخا  وأعتاها 

 ا�حاضن الثقافّية وتنّوع السياقات ا�جتمعّية. 

املنِتجة لھ وال إ�� الفاعل�ن الذين يتداولونھ    عود إ�� قّوة املؤّسسة الدينّيةلكّن نجاعة ا�خطاب الفق�ّي ال �

ضمن مراسم مخصوصة وال إ�� جمهور املؤمن�ن الذين يتقّبلونھ و�تقّمصونھ اعتقادا وممارسة فحسب، بل  

قهّية �� بناء  إ�� بنية هذا ا�خطاب نفسھ وطرائق اشتغالھ واس��اتيجّيات انتظامھ وكيفّيات إجراء العبارة الف

يرفده. وع�� هذا   الذي  الثقا�ّ�  ال�ون  وصون  لھ  ا�حاضنة  االجتماعّية  الب�ى  وتأبيد  واأليديولوجيا  املعرفة 

من   التمو�ھ وصنوف  من  وألوان  املناورة  ضروب من  ممارسة  إ��  املعاصرة  الفقهّية  ا�خطابات  تن�ع  النحو 

ب، فا�خطاب الفق�ّي التور�ة األيديولوجّية و�� �سوس جمهورها املؤمن �� ت
ّ
فاصيل يومّية املتشّعب واملتقل

منھ ع�� شروط   جزء   ��" �عتمد  ھ 
ّ
ألن تنّوعها  ع��  الدينّية  ا�خطابات  ك�ّل  ُيظهر  مّما  أك��  ُيضمر  املعاصر 

� سوق  2التلّقي" وع�� "السوق ال�ي �سّوق إل��ا خطابھ"
ّ

. و�كفي املتفّحص �� عالم ا�خطابات الراهنة أن يتم�

ل قدرة ا�خطاب الفق�ّي ع�� ممارسة  
ّ
الفتيا بوصفها أج�� الفاعلّيات الفقهّية وأك��ها رواجا وانتشارا ليتمث

ل    اإل��ام باإلضمار، واإلغواء باإلخفاء، ألّن الفقيھ املعاصر الذي يمارس ب�لماتھ ال�حر االجتما�ّ� هو
ّ
"مضل

م"
ّ
 . 3ُعهد إليھ بأمر الت�ل

ات من ا�خطابات املعاصرة لعملّيات تفّهم وتفكيك الستكشاف معالم الضم�ّي لهذا ارتأينا أن نخضع عّين

الذي �سكن �سيج طبقا��ا النّصّية و�ثوي �� أبني��ا اللسانّية و�تسّرب �� تضاعيف أنظم��ا الداللّية، فتخّ��نا  

� ضمائر ا�جمهور  أعالما من الّنخب الفقهّية ال�ي تحتّل مواقع مؤّسسّية نافذة وتحوز مقامات اعتبارّ�ة �

 
1-Van Dijk, Teun, Discourse and Power, Palgrave MacMilan, New York, U.S.A, 2008, p: 32. 

ن نتغافل عن وجوه التنّوع ومعالم الخصوصّية التي تجعله جمعا.  ∗
ٔ
 نستخدم اصطالح الخطاب بصيغة المفرد دون ا

بو ظبي للسياحة والثقافة، ط مسائل في علم االجتماعبيير بورديو،  - 2
ٔ
 . 159م، ص 2012، 1، ترجمة: هناء صبحي، هيئة ا

، ص 2007،  3بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط  ، ترجمة: عبد السالم  الرمز والسلطةبيير بورديو،    -  3
59. 
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. غ�� 5املواقع وأك��ها نجاعة"  روهو “أخطتمثيلّية النّص"،    عيحتّل “موق الفقيھ املعاصر   ما دام  4ومخّيال��م

مكنونا��ا   عن  واإلفصاح  اشتغالها  منطق  عن  الكشف  إ��  ودفعها  ا�خطابات  هذه  بناصية  اإلمساك  أّن 

� مقار�ة تقاطعّية  
ّ

 بتو�
ّ

ى إال
ّ
تدمج �� آٍن أدوات    Interdisciplinarityمتعّددة االختصاصات  السياسّية ال يتأ�

  Pragmatics Discourseتحليلّية ومفاهيم نظرّ�ة ومناو�ل إجرائّية من قطاعات شّ�ى كتداولّيات ا�خطاب  

ل�خطاب   النقدّي  وتفّهم    C.D.Aوالتحليل  واملضَمر،  وا�حر�ّ�  واملفهوم  املنطوق  ل 
ّ
تمث من  نان 

ّ
يمك اللذين 

ره الدرس السوسيولو�ّ� من أدبّيات  سياق ا�
ّ
ّيھ أو داخلّيھ وخارجّيھ. هذا فضال عّما وف

ّ
خطاب جزئّيھ و�ل

نظرّ�ة وتطبيقّية عن العنف الرمزّي واألدوار والعالقات واملؤّسسات وآلّيات السلطة ومسالكها. ولعّل هذا  

ي امل���ّ� قم�ن باإلبانة عن مكر ا�خطاب الفق�ّي املعاصر وهو ي 
ّ

ضمر سياقاتھ الداخلّية وا�خارجّية،  التم��

ويغّيب مقامات التواصل ف��ا نّصّيا وثقافّيا، و�صون التأو�لّيات األرثودكسّية من التصّدع واالخ��اق و"�عيد  

إنتاج بنية مجال الطبقات �� صور ال ُيؤ�ھ لها، وعن طر�ق التوافق ب�ن مجمل اإلنتاج األيديولو�ّ� ومجال  

 .6الطبقات االجتماعّية"

 ـ إضمار السیاقات النّصّیة والرهان التأویليّ   1

ر �� ��يء ما"  Explicit�� أد�ى �عر�فاتھ نقيض الصر�ح    Implicitالضم�ّي  
ّ

، 7أي "أن نجعل �خصا ما يفك

فيستدعيھ   السيميائّي  و�ونھ  اللغوّ�ة  عالماتھ   �� و�ندّس  صر�حھ،   �� ل 
ّ
يتحل ا�خطاب   �� املضَمر  ما 

ّ
و�أن

مع و�تشابك  ن"ضرورة 
َ
املعل ا�حتوى  ع��  قائما  الضم�ّي  "ا�حتوى  يجعل  وهذا  صلة 8ھ.  بي��ما  وتنعقد   ،

عضوّ�ة تجعل املرئّي �� ا�خطاب مع��ا لس�� أغواره �� الداللة واملعرفة واأليديولوجيا أو ما �سّميھ ت. فان  

إ��   T. Van Dijkدايك   التأو��ّ� من "املنطوق"  العمل  بانتقال  . و�ذلك فإّن  9"املفهوم"  "ا�حلقات املفقودة" 

ّياتھ ومقاصده �ستد�� إخراج ا�خطاب الفق�ّي من طور البداهة ومناط ا�حقيقة  
ّ
استقصاء الضم�ّي �� تجل

تمثيلھ    �� "ليس شّفافا  التأو��ّ� واالنكشاف، فا�خطاب بطبيعتھ  املساءلة واالحتمال  طور  إ��  واالحتجاب 

ومخاتل"   "مخادع  ذلك  إ��  وهو  املع�ى"  حقيقتھ"لعالم  يخلق  بل  ا�حقيقة  يقول  "ال  ھ 
ّ
يمّ��  10ألن ما  لكّن   .

ا�خطابات الفقهّية املعاصرة هو أّ��ا قد أمعنت �� التمو�ھ، وأضافت إ�� اس��اتيجّيا��ا أالعيب خطابّية أخرى  

 
تخّيرنا عّينات فقهّية تعود إلى رموز اللجنة الدائمة لإلفتاء السعودّية كـ "عبد العزيز بن باز" و"محّمد بن صالح العثيمين"، وتشمل    -4

فق الشيعّي.شخصيّ 
ٔ
فق السّنّي و"محّمد حسين فضل هللا" في اال

ٔ
 ات دينّية نافذة كـ "يوسف القرضاوّي" في اال

ناجية الوريمّي، في االئـتالف واالختالف: ثنائّية السائد والمهّمش في الفكر اإلسالمّي القديم، المؤّسسة العربّية للتحديث الفكرّي   -5
 .347، ص 2004، 1يروت وبغداد، ط ودار المدى للثقافة والنشر، دمشق وب

   .54ورديو، الرمز، ص ب -6
7-Guiziou, Marie-Claire, L’implicite dans le discours, p: 20  
http://vufind.uniovi.es/Record/ir-ART0000555324.  
8-Korbrat-Orecchioni, Catherine, L’implicite, Armand Colin, Paris, 1986, p: 17. 

فريقيا للشرق، المغرب  -  9
ٔ
ا والتداولّي، ت: عبد القادر قنيني،  - فان دايك، النّص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الداللّي 

 .156، ص 2000لبنان، 
 . 15، ص 2005، 4لبنان، ط -، المركز الثقافّي العربّي، المغربنقد النّص علّي حرب،  - 10
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�ا  حادثة جعل��ا تمارس حْجبا مضاعفا عّمق اغ��اب ا�جمهور الدي�ّي وأفقده ملكة التدّبر �� الّنصوص وتقلي�

وعالمات   ل�خطابات،  ومنِتجة  حاضنة  مقامات  بوصفها  السياقات  �غييب  وخاّصة  املمكنة،  وجوهها  ع�� 

مرجعّية خفّية تحيل ع�� أزمنة ثقافّية غائبة يتعّمد الفقهاء طمسها من أجل "تحو�ل املنتجات البشرّ�ة إ��  

س �� صيغ تنفي طا�عھ باعتباره إنتاجا  �شرّ�ة أو ال �شرّ�ة فُيفّسر العالم املب�ّي من قبل النا-معطيات فوق 

 .11�شرّ�ا"

�ّل خطاب مشروط �سياقھ وموصول بمقامھ الذي يضبط التفاصيل الّصغرى لتداول التواصل مثل  

"اإلطار   عن  فضال  التواص�ّ�"  التبادل  فيھ  ينخرط  الذي   �ّ
ّ

ا�ح� االجتما�ّ�  واملقام  الزما�ّي  امل�ا�ّي  "اإلطار 

، وهو ما يجعل الداللة مر��نة أصال واعتبارا �حيثّيات  12األق��ى وهو مجموع العالم االجتما�ّ�"املؤّسسا�ّي  

التواصل ومال�ساتھ بما يضعها �� �و��ا االجتما�ّ� الذي أنتجها وتداولها وضبط مسالكها �� املع�ى وحّملها  

الفقهّية سليلة سياقا��ا ت��ّدد ف��ا أصداء العامل�ن  ظاللھ الثقافّية ورهاناتھ السياسّية. و�ما أّن ا�خطابات  

، فإّن هذا األمر يقت��ي االنكباب �� مرحلة أو�� ع�� السياقات النّصّية أي العالم  13األصغر واألك�� للتواصل

التناّص و��ن   اجتماعّية أخرى من خالل عملّيات  يرتبط بنصوص أخرى و�ممارسات  "النّص  األصغر ألّن 

. فكيف أف�ح ا�خطاب الفق�ّي املعاصر �� إضمار السياقات النّصّية  14ادة دمجها �� السياق"ا�خطابّية و�ع

 وطمس معاملها؟ أال ينطوي �غييب هذه السياقات ع�� مخاتالت داللّية ومغالطات أيديولوجّية؟ 

نظرّ�ة  لقد عمل الفقيھ املعاصر �� خطابھ ع�� تحي�ن جملة من ا�جداول الفقهّية ال�ي استقّرت �� ب�ى  

أقرب إ�� البداهات الثاو�ة �� ا�حّس املش��ك �جموع املؤمن�ن ع�� غرار املفهوم القرآ�ّي للت�ّ�ج الذي ورد �� 

�﴾ ﴿سورة األحزاب �� قولھ: 
َ
و�

ُ
ِة األ َ��َُّج ا�َجاِهِليَّ

َ
َ�َ�ْجَن ت

َ
 ت

َ
نَّ َوال

ُ
ْرَن ِ�� ُبُيوِتك

َ
 و�� سورة النور  33/ 33األحزاب  َوق

 
َ
َعل ْيَس 

َ
ل

َ
ِبِز�َنٍة﴾﴿ف ُمَتَ�ّ�َِجاٍت   �َ�ْ

َ
غ ِثَياَ�ُ�نَّ  َيَضْعَن  ْن 

َ
أ ُجَناٌح  لنور   ْ�ِ�ّن  مح�ومة  60/  24ا  القرآنّية  فالداللة   .

�سياق داخ�ّ� يجعل ا�خطاب �� منطوقھ الظاهر مخصوصا بنساء الن�ّي دون غ��هّن من النساء املؤمنات  

النبوّي وما يمكن أن يث��ه من إش�االت غّيب��ا مؤّسسة    �� ارتباط بظرفّية مقامّية موصولة بحساسّية املقام 

التفس�� القديمة وسعت إ�� �عميم ا�خطاب ونزع عالماتھ السياقّية لي�ون أك�� مرونة �� االستنطاق الدال�ّ�  

والتوظيف التشري�ّ�. أّما السياق الثا�ي فمقرون بآيات الز�نة كما تواضع عل��ا املفّسرون وتحديدا �عبارة  

 
ساتذة، مركز النشر  ّية سوسيولوجّية في الدين القرص المقّدس: عناصر نظر بيتر برجر،    -  11

ٔ
، ت: عبد المجيد الشرفي ومجموعة من اال

 . 165-164ص - ، ص2003الجامعّي، تونس، 
، ترجمة: عبد القادر المهيري وحّمادي صّمود، دار سيناترا والمركز  معجم تحليل الخطابشارودو، باتريك ومنغنو، دومينيك،   -12

 . 133، ص 2008الوطنّي للترجمة، تونس، 
ضربين من السياق: جزئّيا ينشّد إلى لحظة التواصل ويشمل "الوضعّيات (الزمان والموضع والظرف)   Van Dijkضبط فان دايك - 13

بالعالم االجتماعّي برمّ  ق 
ّ
سيسّية" التي تتعل

ٔ
التنظيمّية والتا ّيا ويقصد به "اإلجراءات 

ّ
دوارهم التواصلّية" وكل

ٔ
ا ته. والمشاركين ومختلف 

 انظر: 
 Van Dijk, Teun, A Multidisciplinary Introduction, in, Discourse as Structure and Process, Discourse 
Studies, Sage Publications, London, 2007, Vol1, p: 19.  
14   - Blackledge, Adrian, Discourse and Power in Multilingual World, John Benjamins Publishing, U.S.A-
Netherlands, 2005, p: 8. 
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. لكّن ا�خطابات الفقهّية املعاصرة  15قواعد من النساء" وما أثاره االصطالح من اختالفات وتأو�الت شّ�ى"ال

املس�ونة ��واجس بطر�ركّية ومصا�ح ذ�ورّ�ة �غّيب تلك ا�حيثّيات و�عمل ع�� إخراسها وفّك االرتباط بي��ا  

إ�� طور بمنح معان جديدة للتجارب  و��ن النصوص ألّن "التشريعات يمكن أن ينجح �عضها اآلخر من طور  

 .16امل��ّسبة ل�جماعة املعنّية"

آلّية   طر�ق  عن  إنتاجھ  بإعادة   
ّ

إال التشريعّية  وصالحيتھ  نجاعتھ  يكتسب  أن  الت�ّ�ج  ملفهوم  يمكن  وال 

ھ من مهاداتھ النّصّية  
ّ
التعميم ال�ي تحّرر املفهوم من سياقھ األص�ّ� الضّيق ا�خصوص بنساء الن�ّي وتجتث

وسياقا��ّن   الثقافّية  ومجاال��ّن  هوّ�ا��ّن  اختالف  ع��  املسلمات  جموع  ليشمل  األّو�ّ�  مقامھ  بة  مغّيِ

التار�خّية، فنساء الن�ّي نموذج مثا�ّ� ُملزم للمؤمنات جميعهّن �� تقدير ا�خطاب الفق�ّي املعاصر "وال ينا��  

النسا بي��ّن و��ن سائر  التوجي�ّي مش��ك   
ّ
ا�خط أّن هذا  من مع  ذلك 

ّ
يت�ل أن  النساء  ير�ده هللا من  ما   �� ء 

ف ولإلغراء ألّن املطلوب م��ّن ز�ادة االهتمام ��ذه الناحية"
ّ
. لذا 17الرجال بطر�قة طبيعّية ال أثر ف��ا للت�ل

يّتخذ الفقيھ املعاصر من �ساء الن�ّي حّجة لت��ير هذا التعميم وتحو�لھ إ�� خيار �شري�ّ� متوّسال بضرب من  

هللا  املقار  �ان  "إذا  عليھ  والحقة  طة 
َ

مسق بداللة  و�نطاقھ  القرآ�ّي  ا�خطاب  عن  التوط�ن  فّك  ت�ّ�ر  ال�ي  نة 

رة مع صالحهّن و�يما��ّن وطهار��ّن فغ��هّن أو��  
َ

ر أّمهات املؤمن�ن من هذه األشياء املنك
ّ

سبحانھ و�عا�� يحذ

الفتنة" بالتحذير واإلن�ار وا�خوف عل��ّن من أسباب  القرآن الذي �ان �� جوهره منتوجا  ، و 18وأو��  ما 
ّ
�أن

ثقافّيا قد تحّول هو ذاتھ إ�� آلية لإلنتاج تحتوي �ّل الن�عات التأو�لّية و�ستجيب لقوى الهيمنة ا�جتمعّية.  

أليس من مكر ا�خطاب الفق�ّي املعاصر أن يتالعب بالسياقات بإخراس املقامات األصول و�طالق الداللة  

 من قيودها املقامّية؟ 

ّي األص�ّ�  إّن الفعل التأو��ّ� الذي يأتيھ خطاب الفقيھ املعاصر ال �ع�ي االكتفاء باملفهوم �� سياقھ الن��ّ

بل �ستلزم إطالق الداللة وفّك قيودها من معاقلها السياقّية األو�� وتطعيمها بتفاصيل جديدة �ستجيب  

ُحّول من داللة ع�� سلو  فالت�ّ�ج قد  طارئة،  الت وممارسات 
ّ
ك �سائّي مخصوص استوجبتھ مقامات  لتمث

مضبوطة إ�� داللة ع�� �ّل ما يّتصل با�حركّية ا�جسدّية األنثو�ة وما �عتلق ��ا من لوازم �� اللباس وامل��ي 

واملظهرّ�ة العاّمة �� ر�ط بمفهوم العورة عملّيا ورمزّ�ا "الت�ّ�ج إظهار الز�نة وا�حاسن سواء أ�انت فيما �عت��  

البدن ك ُ�عت�� عورة �الوجھ  عورة من  أو �ان فيما ال  الز�نة  عنق املرأة وصدرها وشعرها وما ع�� ذلك من 

األو��  19والكفّ�ن" ا�جاهلّية  مفهوم  ��خ��   �� السياقات،  بتغييب  الفقهّية،  املغالطة  هذه  أسهمت  وقد   .

 
بو عبد هللا محّمد القرطبّي،  -15

ٔ
نا

ٓ
حكام القرا

ٔ
، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركّي، مؤّسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الجامع ال

 . 340-339ص-، ص6م، ج  2006هـ/  1427، 1ط 
16-Berger and Luckmann, the Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, 
Penguin Books, England, 1966, p: 87. 

نمحّمد حسين فضل هللا،   - 17
ٓ
 .  298-297ص -، ص18، ج 1998-1419، 2، دار المالك، لبنان، ط  من وحي القرا

  .7، ص 1992، 1د، الرياض، ط ، إدارة البحوث العلمّية واإلفتاء والدعوة واإلرشاالتبّرج وخطرهعبد العزيز بن باز،  - 18
وقاف والشؤون اإلسالمّية، دولة الكويت، طباعة ذات السالسل، ط  الموسوعة الفقهّية  -19

ٔ
، 10م، ج  1983-هـ    1404،  2، وزارة اال

 .62ص 
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ّي نمط ثقا�ّ� ��ّدد  ملقارعة أّي جهد تحدي�ّي �س��دف �عص�� أنظمة اإلدارة والتعليم والقضاء أو استنشاء أ

للدالالت   املفاهي�ّي  اإلنتاج  لهذا فإعادة  وترتيباتھ،  بأبنيتھ  البطر�ر�ّي  النظام  أي  الرا�خ  ا�جتم�ّ�  النسق 

ية من �غييب السياقات النّصّية عملّية حاسمة �� استثمار النّص املقّدس  
ّ
القرآنّية بواسطة املغالطة املتأت

ف، فمع �ّل وس��ورتھ �� معيش املؤمن�ن، فالتو 
ّ
اصل البشرّي "مع النّص الدي�ّي مستمّر ال ينت�ي وال يتوق

 . 20عملّية فهم جديدة هناك مع�ى جديد، ومع �ّل قراءة جديدة هناك أفق دال�ّ� جديد"

لذلك ينقلب خطاب الفقيھ املعاصر �� ضمائر املؤمن�ن يقينا إيمانّيا ألّن مغالطات خطابھ ترد �� مع�ى 

ير�� إل��ا شّك وتجد املوافقة والتسليم من جمهور ا�خطاب، فالفقيھ السعودّي محّمد بن    البداهات ال�ي ال

صا�ح العثيم�ن ي�ّ�ر تحر�م ارتداء املرأة لألحذية ذات الكعب العا�� بمغالطات خطابّية فيقول: "لبس الكعب  

ھ �عّرض املرأة للسقوط واإل�سان مأمور شرعا بتجنب ا�خاطر
ّ
ھ يظهر قامة  العا�� ال يجوز ألن

ّ
أن (...) كما 

ز ع�� ا�خطر والغّش مستندا إ��  21املرأة و�ج����ا بأك�� مّما �� عليھ، و�� هذا تدليس"
ّ

. فالت��ير الفق�ّي رك

�� الظاهر    -أي ا�خطر والغّش   -وهما .22نصوص قرآنّية ذات سياقات أخرى عّماها ودفع ��ا إ�� زوايا النسيان

تنطو�ان ع� ت�ّ�ر تحر�م هذا  قيمتان أخالقّيتان  الفقيھ الستنشاء مغالطة منطقّية  ��ما  زّج  إ�سا�ّي  �عد   �

الضرب من األحذية النسائّية، بينما املقصد ا�حقيقّي موصول بجسدّية األن�ى �� الفضاء العاّم وصّدها عن  

ال�ي تح ال��تيبات االجتماعّية  تبع��  كم حركة  كثافة ا�حضور الذي يمكن أن يمأل ا�جال بطاقة إيروسّية 

ا�خطاب   �سيج   �� األو��  مهادا��ا  من  بتحر�رها  ي�ون  القرآنّية  النّصّية  السياقات  فتغييب  لهذا  األجساد. 

السيا�ّ�   اإلدماج  إعادة  عملّية   �� "املعا�ي  ألّن  نعة 
َ
ومصط طارئة  سياقات  واعتوار  برّمتھ  القرآ�ّي 

Recontextualisation23 حّول بوصفها خطابا مكرورا �� ش�ل مح
ُ
ر و/أو �� سياقات مختلفة"ت  .24وَّ

فإّن   التشّبھ،  بمفهوم  قة 
ّ
املتعل والتشريعّية  الداللّية  املاّدة  استدرار   �� �حيحا  القرآ�ّي  النّص  �ان  إذا 

قداسة   من  عليھ  تنطوي  وما  االستداللّية  املرجعّية  توف��   �� الفقهاء  مالذ  �انت  وغ��ها  النبوّ�ة  املروّ�ات 

ة �� توليد املع�ى الدي�ّي، فاملاّدة ا�حديثّية تقّدم إطارا نظرّ�ا عاّما ملفهوم الت�ّ�ج  ومشروعّية ونجاعة إجرائيّ 

وتحكم   تدعمها  مقّدسة  نّصّية  "سلطة  استحداث   �� الفقهاء  نخبة  �ستثمره  والثقا�ّ�  ا�جندرّي  �شّقيھ 

املؤمن�ن داخلّيا  وتأسيس ترتيبات مجتمعّية متعاضدة تضمن انتظام أّمة    25سيطر��ا ع�� ضمائر املؤمن�ن"

 
-61د، العدد ، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداقضايا ٕاسالمّية معاصرة،  النّص الدينّي ورهانات المعنى السياسّي وجيه قانصو،    -  20
 .91، ص 1436 -2015ربيع  –، شتاء 62
ة المسلمة، ص 21

ٔ
 .205فتاوى المرا

َكِة". البقرة    -  22
ُ
ى الَتْهل

َ
ْيِديُكْم ِإل ُقوا ِبا�

ْ
 ُتل

َ
 ُيريُد ِبُكُم الُعْسر". البقرة    2/195من هذه النصوص: "َوال

َ
ية "ُيْريُد ّ�ُ ِبُكُم الُيْسَر َوال

ٓ
و اال

ٔ
. 2/185ا

خي
ٔ
ية اال

ٓ
 رة على سبيل المثال موصولة بطقس الصيام في إطار التيسير على المؤمنين الصائمين. واال
خرى مغايرة لسياق    -23

ٔ
ّنها "إعادة إنتاج نّص ما وتجذيره في سياقات ا

ٔ
خرى منها إعادة إنتاج السياق وُتعّرف با

ٔ
لهذا المصطلح تعريبات ا

بالغة  في الخطاب؟ إطار نظرّي وتطبيقات على بالغة السياسة الدينّية، كيف ندرس التناّص إنتاجه النّصّي". انظر: عماد عبد اللطيف، 
 . 265، ص 2015، 1الجزائر، ط -منشورات االختالف، لبنان- ، منشورات ضفافالخطاب الدينّي 

24 - Black ledge, Discourse and Power, p: 8. 
 .174الوريمي، في االئـتالف واالختالف، ص  -25
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لها ع�� غرار   بالتشّبھ ا�جندرّي فكتب ا�حديث أوردت مأثورات متنّوعة ال سياقات  ق 
ّ
�عل أّما ما  وخارجّيا. 

ِ��َن ِمَن الِرَجاِل ِبالِنَساِء" ِ�ّ
َ

ش
َ
ت
ُ
َ�اِت ِمَن الِنَساِء ِبالِرَجاِل َوامل ِ�ّ

َ
ش

َ
ت
ُ
َعَن ُهللا امل

َ
ف هذه املاّدة ا�حديثّية26"ل

ّ
  ، وال تتوق

عند امللفوظات النبوّ�ة بل تتعّداها إ�� مروّ�ات منسو�ة إ�� �خصّيات اعتبارّ�ة ع�� غرار عائشة زوجة الن�ّي  

 
َ
ْرأ

َ
ِة َوامل

َ
ْرأ

َ
 امل

َ
ِلْبَسة َبُس 

ْ
َيل َعَن َرُسوُل ِهللا (ص) الَرُجَل 

َ
"ل   وما لها من مقام رمزّي مك�ن �� ذاكرة األّمة املؤمنة 

َ
ة

 الَرُج 
َ
َبُس ِلْبَسة

ْ
ل

َ
ة:  27ِل"ت

َ
. لكّن هذه املروّ�ات تجنح إ�� تخصيص ا�جندر األنثوّي بمسألة التشّبھ "ِقيَل ِلَعاِئش

 ِمَن الِنَساِء"
َ
ة

َ
َعَن َرُسوُل ِهللا (ص) الِرْجل

َ
ْت: ل

َ
ال

َ
ق

َ
َبُس الَنْعَل. ف

ْ
ل

َ
 ت

ً
ة

َ
 .28ِإنَّ اْمَرأ

 أّن الفقهاء املعاصر�ن �� عملّية إجرائّية �س��دف تمت�ن الصرو 
ّ

ي مفهوم  إال ح التشريعّية أمعنوا �� تق��ّ

املؤمن�ن ع��   البطر�ركّية �جموع  األبنية  �عز�ز   �� تفاصيلھ ووجوهھ وجعلوه مدخال محورّ�ا  التشّبھ وتتّبع 

خالف الفقهاء القدامى الذين أظهروا كث��ا من املرونة �� التعامل مع كث�� من املمارسات امللبسّية والعوائد  

درجة إ��  تحر�مھ  االجتماعّية  ال  التشّبھ  بكراهّية  فحكموا  الفقهاء  ف��ا  الفقهّية  29�ساهل  فا�خطابات   .

املعاصرة ان��عت املاّدة ا�حديثّية من سياقا��ا النّصّية وعمدت إ�� �عمي��ا أو �عطيلها حّ�ى تجنح إ�� �عميمات  

عا��ا وتلّ�ي أفق انتظارا��ا ما دام التعميم يل�� ا�خصوصيّ 
ّ
ات السياقّية وانتماء النصوص  تأو�لّية تر��ي تطل

يجعل   الذي  العاّم  املع�ى  إ��  الفقهاء  ��رع  ما  وغالبا  انتظامھ.  ومنطق  هوّ�تھ  لھ  مضبوط  خطا�ّي  �ون  إ�� 

ْهَو ِمْ�ُ�ْم"
َ
ْوٍم ف

َ
َھ ِبق بَّ

َ
ش

َ
، فاملروّ�ات املنسو�ة  30املفهوم مطلقا �� داللتھ السالبة �ا�حديث املروّي عن الن�ّي "َمْن �

الن� جّمة  إ��  إم�انات  الفقيھ  يمنح  بما  السياقّية  رات 
ّ

املؤش من�وعة  أو  متعاضلة  ت�ون  ما  غالبا  محّمد  ّي 

للمناورة والتالعب ألّن غياب السياقات النّصّية يطلق العنان لتأو�لّيتھ األرثودكسّية ال�ي ترى �� التشّبھ عبثا  

تم عالمات  ع��  قائمة  أّ��ا  بما  ا�جنس�ن  ب�ن  ا�جندرّ�ة  "من  با�حدود  ��ا  التالعب  أو  ان��اكها  يجوز  ال  ايز 

ا�حظور ع�� املرأة أن تلبس لبسة الرجل، ومن ا�حظور ع�� الرجل أن يلبس لبسة املرأة (...) و�دخل �� ذلك  

 .31املتشّبھ �� الكالم وا�حركة واملشية واللبس وغ��ها"

لت طائفة من النصوص القرآنّية واملروّ�ات النبوّ�ة ذرائع تأو�لّية البتناء مفاهيم وتصّورات  
ّ
وكث��ا ما مث

تدعم توّجهات ا�خطابات الفقهّية املعاصرة كمسألة األمر باملعروف والن�ي عن املنكر ال�ي حّولها الفقهاء  

م الكفر الدخيل و�حالل عالم اإليمان األصيل املعاصرون إ�� ثورة سياسّية واجتماعّية تقوم ع�� إزالة عال

ھ، أو �عبارة أو�ح تقو�ض البنية السياسّية نظاما وهيا�ل ونخبا باعتبارها القّوة الصا�عة واملوّجهة  
ّ
محل

لالنحالل األخال�ّ�. فينقلب مفهوم األمر باملعروف والن�ي عن املنكر بفضل �غييب السياقات النّصّية بما  

 
بو داود سليمان السجستانّي،    -26

ٔ
بي داودا

ٔ
ار، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  سنن ا

ّ
  2005هـ/    1424،  1، تحقيق: صدقي جميل العط

 .762، ص 4097م، كـتاب اللباس، باب لباس النساء، الحديث 
 .4098، حديث نفسه -27
 .  4099، حديث نفسه -28
، 3م، ج    1955  هـ/  1374،  1، تحقيق: محّمد الفّقي، (د.م)، ط  من الخالف  إالنصاف في معرفة الراجحعالء الدين المرداوّي،    -29

 . 152ص 
بو داود،  - 30

ٔ
 . 750، ص 4031، كـتاب اللباس، حديث نفسها

 .84م، ص  1980هـ ـ  1400، 13، المكـتب اإلسالمّي، بيروت ـ دمشق، ط الحالل والحراملقرضاوّي، ا -31
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طة ع�� النصوص، فتّتجھ ف��ا ال��اث التفس 
َ

��ّي عينھ إ�� داللة سياسّية يج��حها الفقهاء بأهوا��م املسق

ثورة الن�ي عن املنكر إ�� "منع االختالط املث�� ب�ن ا�جنس�ن �� مجاالت التعليم والعمل وال��فيھ" و"مقاومة  

ل وت�ّ�ج ا�جاهلّية  التقاليد الوافدة مع االستعمار من مساخر األز�اء و�دع املودات ومظاهر التعرّ 
ّ

ي والتبذ

 .32و��ّتك اإلباحّية" و"تطه�� ا�جتمع من أسباب اإلغراء ودوا�� اإلثارة ووسائل التحر�ض ع�� الفتنة"

ال   ال�ي  تناقضا��ا  رغم  ا�جائر  السلطان  ع��  وا�خروج  املنكر  عن  والن�ي  باملعروف  األمر  نصوص  لكّن 

وكث�� م��م ع�� صلة بحر�ات اإلسالم   –ت الفقهاء املعاصر�ن  ي�ّ�رها غ�� �غييب السياقات تنقلب �� خطابا

بحيازة    -السيا��يّ  صلة  ع��  سياسّية  خلفّيات  من  يحّركھ  ما  يطمس  ال  �حنة  ذا  دينّيا  اصطالحّيا  نظاما 

 "ا�حاكم املسلم العدل" بخالف "ا�حاكم ال�افر" و"ا�حاكم املسلم الفاسق"  
ّ

الشرعّية ال�ي ال �ستحّقها إال

ن�ع م��م أهلّية الوالية �شّ�ى الطرق ألّ��م وجوه مختلفة للمنكر    و"ا�حاكم
ُ
املسلم الشديد الفسق" الذين ت

 33السيا��ّي. وحّ�ى تكتسب مقاال��م الفقهّية الوجاهة واملقبولّية وتنخرط �� "عملّيات ال�حر االجتما�ّ�"

ش  من  و�حّررو��ا  اختالفات  من  النّصّية  السياقات  ب�ن  ما  الفقهاء  "أبنية  يل��  و�جعلو��ا  ا�خطابّية  ب�ا��ا 

دمج �ّل الت��يرات ا�جزئّية �� نظرة إ�� ال�ون �شمل ال�ّل"
ُ
ّيا وت

ّ
. وتض��  34نظرّ�ة راقية ت�ّ�ر ناموس ا�جتمع �ل

قد   م��ا  انبثقت  ال�ي  ا�خطابّية  أ�وا��ا  ألّن  الذرائ�ّ�  لالستخدام  جاهزة  واحدة  كتلة  النصوص  �ّل  بذلك 

لغيت وُج 
ُ
ّوهت وأ

ُ
. فالفقهاء املعاصرون إذ �غّيبون 35ّردت من هوّ�ا��ا النّصّية وعالمات االنتماء ا�خطابّيةش

الذاكرة   إنتاج  إعادة  ع��  �عتمد  بة 
َ
ومراق هة  موجَّ معرفة  يخلقون  ما 

ّ
إن يضمرو��ا  أو  النّصّية  السياقات 

والتشكيالت    36ا�خطابّية والتعميمات  والتوليفات  الذهنّية  األبنية  "�شمل  باملثالّيات  ال�ي  والعمل 

 ، ولكن بطر�قة مخصوصة أساسها التالعب بكينونة النصوص و�خراس هوّ�ا��ا األّولّية.  37ا�خصوصة"

ومغلق   ناجز  دي�ّي  خطاب  إلنتاج  النّصّية  السياقات  إضمار  الفقهّية  النخب  هذه  طّوعت  كيف  ولكن 

تم�ّ� برّمتھ و�نغرز �� األجساد و�ثوي ��  ومش�َ�ك؟ إّن الّدين نظام عا�� املأسسة ي�اد يحتضن النظام ا�ج

 
 .  65-64ص -، ص1974، مؤّسسة الرسالة، سوريا، إالسالمّي فريضة وضرورةالحّل يوسف القرضاوّي،  -32
 .60، ص الرمزبورديو،  -33
 . 66، ص القرص المقّدس برجر،  -34
مر بالمعروف والنهي عن المنكر واإلمارة حّتى نتبّين تداخل الدالالت الناجم عن تباين السياقات، فهذا   -35

ٔ
ّمل نصوص اال

ٔ
ن نتا

ٔ
يكـفي ا

ى
ٔ
ضعف اإليمان"(الحسين مسلم    الحديث ""من را

ٔ
منكم منكرا فليغّيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك ا

بيروت، ط  صحيح مسلم النيسابورّي،   الفكر،  دار  ار، 
ّ
العط تحقيق: صدقي جميل  مجال  52، ص  49، حديث عدد  2003،  1،   (.

حاديث التي تحّض  
ٔ
ويلّية جّمة. بل إّن اال

ٔ
خرى ترّسخ ثقافة اإلذعان وفلسفة  - وهي كـثيرة-على محاربة السلطان الجائرمناورات تا

ٔ
تقابلها ا

ِتي ِمْن مَ  َرْه َما َيا� َيكْ
ْ
 ِمَن َمْعِصَيِة َ�ِ َفل

ً
ِتي َشْيائ ُه َيا�

ٓ
ْيِه واٍل َفَرا

َ
ال َمْن َوِلَي َعل اَعِة"الطاعة من قبيل "ا�

َ
 َيْنَزَعن� َيًدا ِمْن ط

َ
،  نفسه( .ْعِصَيِة َ�ِ َوال

ْصَنُع َيا َرُسوَل َ� ِإْن  944، ص  1855عدد و الحديث الذي ينصح فيه النبّي حذيفة بن اليمان في سلوكه مع الحاكم الطاغية "َكْيَف ا�
ٔ
.) ا

ِطْع" ( َك. َفاْسَمْع َوا�
ُ
 َمال

َ
ِخذ ْهُرَك َوا�

َ
ِلَك؟ َقاَل: َتْسَمُع َوُتِطيُع َوِإْن ُضِرَب ظ

َ
ْدَرْكُت ذ  .).941، ص 1847عدد  ، حديثنفسها�

خرى   -36
ٔ
نتجته خطابات ا

ٔ
نتجه الخطاب نفسه تاريخّيا) وخارجه (ما ا

ٔ
ّنها مزدوجة تجمع داخل الخطاب (ما ا

ٔ
ُتعّرف الذاكرة الخطابّية با

انظر:شارودوومنغنو،   الذاكرة".  للتصّرف في هذه  الخاّصة  ن. ولكّل "تشكيلة خطابّية طريقتها 
ٓ
ا و مخالفة) في 

ٔ
ا يل  معجم تحلمماثلة 

   .361، ص الخطاب
37 -  Weiss, Gilbert andWodak, Ruth, Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisplinarity, Palgrave 
MacMillan, New York, U.S.A, 2003, p: 4. 
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ھ مرفود  
ّ
ل الهوّ�ات و�فرض شبكة صارمة ومخصوصة من األدوار والعالقات ألن

ّ
العقول و�نّضد األدوار ويش�

ب�ن ا�جموع املؤمنة بفضل تراث   الدوام ب�ون مفهومّي ودال�ّ� را�خ يضمن ا�سيابّية املعا�ي وتبادلها  ع�� 

ك
ّ
حشودا من ا�حقائق واملفاهيم تواطأ عل��ا األتباع وكّرس��ا املؤّسسة �� إدار��ا للشأن    دي�ّي نافذ و�ّ� يتمل

عن   انفّك  الذي  التأو��ّ�  أفقها   �� وخطا��ا  اإلسالمّية  األرثودكسّية  وجاهة  عّزز  ما  وهذا  برّمتھ.  العمومّي 

املؤّسس ما 
ّ
و�أن الداللّية،  أ�وانھ   �� وتأّبد  والتار�خّية  النّصّية  حول  سياقاتھ  قيودها  أحكمت  قد  الدينّية  ة 

د تأو�لّية  
ّ
النّص وأنطقتھ بمجموع الدالالت ال�ي تخّ����ا ومارست رقابة من�جّية ع�� �ّل مسالك املع�ى بما ول

تنميط   حبيس  املع�ى  عالم  وأبقت  و�كراهاتھ،  العصر  ومناوئة الحتياجات  للتار�خ  مفاِرقة  ووثوقّية  مغلقة 

قائق �ش�ل دورّي يل�� انتظارات الراهن وطاقات النّص الدي�ّي املهدورة �� آن. أصو�ّ� صارم تتكّرر فيھ ا�ح

ظاهرة   موّجهة  حوارّ�ة  ين��ئ  الفقهاء    Hidden Dialogicality38وخفّية    Overt Dialogicalityفخطاب 

و��خ�� السياقات  إضمار   �� مقاصدها  يخدم  ملا  واإلقصاء  االحتواء  عمل 
ُ
و� واالختيار  االستبعاد    تمارس 

 الضمنّيات. 

امل���ّ�   الّتغييب  مخاطر  ع��  حّجة  يقوم  ما  ا�حقيقّية  وجوهها  ع��  املعاصرة  الفتاوى  تقليب   �� ولعّل 

للسياقات النّصّية �� استنشاء تأو�لّية مجِحفة ت�ّج بمخاطر جّمة ع�� العمران املعاصر، فابن باز يل��  

إلفك و�عاظم مشكالت املدينة ا�حّمدّية الناشئة  سياق النّص القرآ�ّي لسورة املؤمن�ن وارتباطها بحادثة ا 

راِت وغ��هّن سواء كّن    39ليجعل آيات غّض النظر مفهوما عاّما ومرنا ومنفلتا من حيثّياتھ "�عّم النساَء املصوَّ

ّي املؤّسسة الدينّية بما لها  40�� األوراق أو �� شاشة التلفاز أو غ�� ذلك" ن إضمار السياق الن��ّ
ّ

. و��ذا مك

تأو�لّيا��ا    من وتصون  الداللّية  وأ�وا��ا  االعتقادّية  أ�ساقها  �ستديم  أن  رمزّ�ة  وذخ��ة  بنيوّي  تموقع 

االنتماء،   اإليمان وأهلّية  ��ا  يتحّدد  إ�� سلطة مرجعّية  بتعميمها وقونن��ا وتحو�لها  ا�خصوصة واملقّدسة 

حت القراءات أو�� من النّص املقروء وهذا  فصار "التار��ّ� بديال عن املتعا�� وقام الفرع مقام األصل، وأصب

الن�خ" ضروب  من  واالستنجاد  41ضرب  باملعا�ي  الّتالعب  من  املعاصر  الفقيھ  ن 
ّ

يمك فاإلضمار  ولذلك   .

الراهنة   ال�حظة  ب�ن  التواصل  "تصون  ال�ي  الذاكرة"  و"منعشات  الدي�ّي"  "التفاكر  ع��  القائم  بالتار��ّ� 

ها"والسّنة االجتماعّية منّ�لة تجار 
ّ
 .42ب الفرد ومختلف مجموعات ا�جتمع �� سياق تار��ّ� يتعا�� عل��ا �ل

أن   يمكن  الذي  البنيوّي  الوهن  من  باستمرار  وتحصي��ا  املتعاقبة  الدينّية  املأسسة  عملّيات  أّدت  لقد 

تأو�لّية أصولّية مغلقة ووثوقّية ومع إ�� خلق  الفهم و�نتاج الداللة   �� ب��وز مناو�ل جديدة  ��  يطالها  لومة 

  �� بنخب فاعلة وخطاب منغرز  للمعا�ي، ومحروسة  و�نتاجها  للنصوص  تفّهمها  اليقينّية وحدود  حقائقها 

حاسمة   أصولّية  أداة  وا�حدي�ّي  القرآ�ّي  ا�خطاب   �� عنھ  املس�وت  أو  الضم�ّي  ف�ان  والضم��.  الذاكرة 
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َ
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الدينّية لتأبيد النظام االجتما�ّ� والنسق رها خطابات املؤّسسة 
ّ

الثقا�ّ� �جموع املؤمن�ن بفرض �ون    ��خ

ع�� غرار مفهوم �عّدد   43معر�ّ� موّحد من ا�حقائق االعتقادّية والطقسّية يضمن "وحدة املعا�ي والداللة"

الزوجات الذي بّرره الفقيھ الشي�ّ� فضل هللا بأّن الزوجة الواحدة مدعاة لالنحراف متغاضيا عن سياقات  

ا من  فيھ  وما  القرآ�ّي  أّن ا�خطاب  معت��ا  العدل  قيمة  وخاّصة  بطلھ 
ُ
ت وت�اد  منھ  تحّد  و�قرارات  ش��اطات 

القانو�ّي" الشر�ّ�  اإللزام  مجرى  جار�ا  وليس  والنصيحة  اإلرشاد  مجرى  جار  اإلجراء  44"االش��اط  وهذا   .

ما الفقيھ املعاصر
ّ
ا الفقيھ  كم-التأو��ّ� �غّيب سياق التلّفط برّمتھ و�ل�� صر�ح املنطوق وضمنّيھ معا، و�أن

رة لضمنّيات النّص القرآ�ّي يمنع �شوء قراءات ناِشزة ومناوئة ��ّدد سيادة ا�خطاب  -القديم
ّ

بتأو�لّيتھ املتنك

 وتقّوض العالمات املرجعّية للمؤّسسة الدينّية �� ترتيبا��ا ورهانا��ا.

فالنخب الدينّية املسلمة  بما أّن الشرعّية والسيادة هما رهانا أّية مؤّسسة منخرطة �� النظام ا�جتم�ّ�،  

صلبا   أصولّيا  معرفّيا  �سقا  أرست  املقّدس  ع��  والوصاية  ا�حقيقة  وصناعة  املع�ى  إنتاج  احتكرت  ال�ي 

رت لھ أدوات إجرائّية تأو�لّية تجعل ل�حقيقة كينونة ناجزة  
ّ
نتھ من موارد نّصّية غنّية بال�حر الرمزّي ووف

ّ
ومك

من االحتواء واإلقصاء ع�� مختلف    ا تمارس “نمطظرّ�ة املتعالية واملت�املة  ومن��ية ترفعها إ�� مع�ى األبنية الن

واأليديولوجّيات" والتأو�الت  االعتقادّية  45املواقف  ا�حقائق  استنشاء  ت 
ّ
تول ال�ي  الدينّية  فاملؤّسسة   .

��  وضبطت املمارسات الطقسّية أ�شأت منظومة نظرّ�ة مت�املة ي��ض ف��ا الضم�ّي بدور جوهرّي وحاسم  

اصطناع تأو�لّية ت��يرّ�ة رفع��ا إ�� مقام البداهات ورّ�خ��ا �� عقول املؤمن�ن وضمائرهم لتكفل انتظامهم  

 من الت��يرات النظرّ�ة ا�خالصة ال�ي تفّسر وت�ّ�ر قطاعات معّينة  
ٌ
َل "نمط

ّ
�� جسد اجتما�ّ� موّحد، فقد �ش�

 . 46من النظام االجتما�ّ� بفضل كتل معرفة مختّصة"

أل�� ا�خطاب األرثودك��ّي �ّل اإلم�انات التأو�لّية ال�ي تجود ��ا النصوص وجّهزها بحشود داللّية    لقد

يخالف   نحو  ع��  بإنطاقها  و�ّما  و�قصا��ا  بتغيي��ا  إّما  بالضمنّيات  التالعب  محورها  وناجزة  مخصوصة 

واملاّدّية، فتحّولت النصوص من    مضَمرات سياقا��ا النّصّية حّ�ى تتوافق وأيديولوجيا قوى الهيمنة الثقافّية

مشروع تأو��ّ� منفتح إ�� �ون دال�ّ� رس�ّي ومضبوط ال يأبھ ملفاعيل البيئة الثقافّية ال�ي أنتج��ا        وتأّول��ا  

معا وال إكراهات السياق االجتما�ّ� الراهن وال دوا�� الفعل التار��ّ� �� البشر وا�جال واألف�ار �� إذعان  

عا�ي األثيلة. لذلك �انت التأو�لّية األرثودكسّية ضر�ا من املناورة للذود عن النسق املعر�ّ� �جيب ل�حر امل

املغلق من ا�حقائق وحراستھ من مخاطر االن��اك ال�ي قد تمارسها قراءة جديدة أو نخب دخيلة ع�� ا�حقل 

س رهان  املعاصر  الفقيھ  اس��اتيجّيات   �� وضمنّياتھ  ا�خطاب  فمضمرات  صراعا  الدي�ّي،  �ستبطن  لطوّي 

ال بقيم سياسّية وثقافّية شّ�ى تخوضھ املؤّسسة الدينّية ضّد القراءات املناوئة.   معرفّيا ورمزّ�ا محمَّ

 
 . 91وجيه قانصو، النّص الدينّي ورهانات المعنى السياسّي، ص  - 43
نفضل هللا،   -44
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 تغییب السیاقات الثقافّیة والرهان األیدیولوجيّ   ـ   2

ال�ي تنتشر �� ش�ل معلومات ضمنّية    Présuppositionsيتوّزع �ّل ضم�ّي ب�ن مجموعة من االف��اضات  

و�� معلومات "يبقى تفعيلها ره�ن خصائص    entendus-Sousوحشد من املضَمرات    47تتوّزع �� ثنايا امللفوظ

، وهذا يف��ض أّن ل�خطاب سطوحا لسانّية تتضافر فيما بي��ا لتف��ي إ�� عوالم 48معّينة للسياق التلّفظّي"

ل�حديث   �شّرع  متوار�ة  الثقا�ّ�  داللّية  الضم�ّي  معر�ّ�  L’implicit Culturelعن  نظام  سليل  فا�خطاب   .

ما  
ّ
واجتما�ّ� ينشره ب�ن ا�جمهور و�فّسره ويشرعنھ ع�� نحو هادئ وصامت ال يث�� السؤال أو املقاومة، و�أن

 "قّوة اإلجماع املش��ك"
ّ

ة وا�جمهور  ال�ي توّحد النخب  49هذه املعرفة ال�ي تؤّسس الضم�ّي الثقا�ّ� ليست إال

لنفسها   ابتكرت  أّ��ا  املعاصرة  الفقهّية  ا�خطابات   �� والنقدّي  التأو��ّ�  التدّبر  �ستد��  ما  لكّن  معا. 

اس��اتيجّيات ذكّية �� تداول هذه الضمنّيات والزّج ��ا �� فضاءات التواصل ا�خطا�ّي، فبعضها يقوم ع��  

هّية أّما البعض اآلخر فينب�ي ع�� إقصاء السياقات  إضمار سياقات تار�خّية مغّيبة احتوت جّل األح�ام الفق

الراهنة بضروب من املقا�سات املغلوطة بينما تتأّسس ضمنّيات أخرى ع�� ما تنطوي عليھ العبارة الدينّية  

 من إحاالت مرجعّية وذاكرات رمزّ�ة �� وجدان املؤمن�ن.

�خطابات   أث��  موضوع  إ��  النساء  تتحّول  ما  ��  كث��ا  �عاظم  األمر  لكّن  وحدي��م،  قديمهم  الفقهاء 

ا�خطابات املعاصرة ال�ي ألفت نفسھ �� مواجهة أنظمة مستجّدة من املمارسة ��ّدد متانة املنوال ا�جتم�ّ�  

من   وقع  بما  واملعرفّية  االعتقادّية  وأنظم��ا  مؤّسسا��ا  عمق   �� اإلسالمّية  البطر�ركّية  و�س��دف  املسطور 

ظيم الفضاء العمومّي وأش�ال السلوك ا�جسدّي وحدود الهوّ�ات ا�جندرّ�ة. وهذه التحّوالت  انز�احات �� تن

و�ن �انت عملّية موصولة باملمارسات ا�جمعّية، ف�ي عالمة ع�� �شوء و�� ثقا�ّ� جديد ومخالف يقّوض  

الفق�ّي وتحي�ن السائد ا�جم�ّ�، و�صيب تجا�س ا�حّس املش��ك ألّمة املؤمن�ن بما �ستد�� تفعيل ا�خطاب  

حجبھ    ��  �� نّص  �ّل  "قّوة  ألّن  املسلم  ل�جمهور  والثقا�ّ�  الدال�ّ�  ال�ون  ترتيب  و�عادة  املفهومّية  عّدتھ 

إح�امھ" أو  أح�امھ   �� ال  والتباسھ  اشتباهھ   �� و�يانھ،  إفصاحھ   �� ال  الفقهاء  50ومخاتلتھ  خّص  لذلك   .

وجها من وجوه املعيش اليومّي وال شأنا خاّصا أو عاّما    ا�حدثون النساء بحّ�� هاّم �� خطابا��م لم �ست�ن

�الز�نة واللباس والعمل والر�اضة واملناكح والطّب وال��فيھ واالختالط، ف�ان أن استنفروا أالعيب ا�خطاب  

دت ع��ا أقضية تراثّية تليدة. 
ّ
 وم��ا إضمار السياقات الثقافّية ال�ي تول

ئ العمران، و�تلّبس بالهيئة االجتماعّية ال�ي أقّرتھ عاكسا هواجس  و�ما أّن �ّل حكم فق�ّي �ستدعيھ طوار 

املؤمن�ن واحتياجا��م التشريعّية، فإّن ا�حكم عندئذ ي��ّيا باجتماع البيئة وثقافا��ا �أح�ام الز�نة ع�� تنّوع  

ال واستقرار  الفضيلة  ��ّدد  أخالقّية  خطيئة  املعاصرون  الفقهاء  �عت��ه  الذي  النمص  شأن  عالم  ضرو��ا 

 
47 - Korbrat-Orecchioni, L’implicite, p: 25. 
48 - Ibid, p: 39.  
49-Van Dijk, Discourse, p: 37. 
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و�عبث بالفطرة ال�ونّية وتزعزع أسس ا�حكمة اإللهّية �� خليقتھ. فابن باز يقّر بأّن "النمص ليس خاّصا  

، وهو �عميم ينطوي ع�� مغالطة  51بالنتف بل هو عاّم ل�ّل �غي�� لشعر لم يأذن هللا بھ إذا �ان �� الوجھ"

لھ القدماء ونّصصوا  أساسها حجب السياق الثقا�ّ� الذي �شأ �� أكنافھ ا�حكم الفق
ّ
�ّي القديم وهو ما تمث

عليھ �� أقضي��م بأن وصلوا النمص بممارسات ثقافّية مرفوضة �انت سائدة �� زما��م تّتصل بصنف من  

ھ شعار الفاجرات، و�� الغنية وجھ  
ّ
النساء "وأباح ابن ا�جوزّي النمص وحده وحمل الن�ي ع�� التدليس أو أن

النمص بطلب الزوج ولها  (...) وتحسينھ بتحم�� ونحوه"  يجوز  تبّ�ى  52حلقھ وحّفھ  باز الذي  ابن  . فخطاب 

ا�حكم الفق�ّي القديم وتقّمصھ ا�س�خ من ر�قة ال�ون الثقا�ّ� الذي أنتجھ وأضمره ع�� نحو استلب بھ و��  

ما الفقهاء املعاصرون أذعنوا ل�حّس املش��ك و 
ّ
لّبوا  ا�جمهور وانتصر ل�خطاب السائد وهّمش ما سواه و�أن

العالقات   وع��  ا�خطاب  محتو�ات  ع��  آلية  إكراهات  "توجد  دامت  ما  اإلسالمّية  البطر�ركّية  احتياجات 

عة فيھ"  .53االجتماعّية املسنونة فيھ وع�� الهوّ�ات االجتماعّية املشرَّ

ّية ال�ي وحّ�ى يف�ح الفقهاء املعاصرون �� �عمية البيئة ا�حاضنة للتشريعات القديمة وا�حيثّيات ا�جتمع

فعلت ف��ا يلوذون بتجر�د األح�ام من سياقا��ا الثقافّية املنِتجة بدفعها إ�� تخوم النسيان، فمن وظائف  

ھ يفرض "بطر�قة سّرّ�ة رؤ�ة للعالم"
ّ
. وهو ما  54الضم�ّي االنتصار للسائد واملش�َ�ك ب�ن جموع املؤمن�ن ألن

ريعات مظروفة بمقامات تار�خّية وثقافّية مخصوصة  يدفع با�خطابات الفقهّية املعاصرة إ�� الذود عن �ش 

� ع��ا زوجها، إذ "يجب  
َّ
و�عادة تن�يلها �� واقع غر�ب ع��ا ومفارق لها ع�� غرار قضّية إحداد الزوجة املتو�

ب �� النظر ونذكر البقاء �� البيت  
ّ
عل��ا �� مّدة العّدة اإلحداد وهو اجتناب �ّل ما يدعو إ�� جماعها و�رغ

. وال يخفى أّن العقل  55��ارا وتجنب الطيب حّ�ى تطهر من العّدة وتجّنب ا�ح�ّ� وتجّنب الز�نات"  وا�خروج

ھ مس�ون  
ّ
فألن اإلحداد  مفهوم  يدافع عن  إذ  اإلسالمّية  الثقافة   �� ظاهرّ�ا  -املشّرع  األ�ساب    -ولو  ��اجس 

مة ومضبوطة من العالقات،  وا�حفاظ ع�� صفا��ا وسالم��ا حّ�ى ينتظم ا�جتمع �� شبكة مسنونة ومعلو 

وهو ما ال يتوافق والفتوحات العلمّية والتقنّية ال�ي أتاحت إم�انات طّبّية تحسم ماّدة ا�خالف وتنفي بواعث  

 الر�بة �� األ�ساب �ش�ل قاطع، وتل�� بذلك شرعّية اإلحداد نفسها.

ف ع�� �غييب املقامات التار�
ّ
خّية الغائبة فحسب، بل يتعّداها  غ�� أّن إضمار السياقات الثقافّية ال يتوق

إ�� املقامات الراهنة أي الزمن املعيش ا�حاضن ل�خطاب والنخبة الدينّية وا�جمهور املؤمن معا، فالفقيھ  

واألدوار   والعالقات  املؤّسسات  من  شبكة   �� عالق�ن  �شرا  بوصفهم  املؤمن�ن  راهنّية  يتجاهل  املعاصر 

نفسها تفرض  ال�ي  املستجّدة  سياق    واالحتياجات   �� الوّهابّية،  فقهاء  أّن  ذلك  تفاصيلها.   �� و�ستغرقهم 

 
ة المسلمة، ص  -51
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ل�ن 
ّ
تضييقهم ع�� النساء و�شديد القيود ا�جندرّ�ة، يرفضون �ّل أش�ال الز�نة الرائجة وأنواع العطر متعل

وليس هناك رائحة �� ا�جسد ال يز�لها  �عدم ا�حاجة إل��ا و�م�ان االستعاضة ع��ا بألوان التطّيب القديمة " 

. وال يخفى أّن التعامي عن إكراهات  56لصابون فيما �علم حّ�ى تحتاج �عد اغتسالها إ�� استعمال الطيب"ا

ت�ّ�ره   املاثلة وما ف��ا من معيش متنّوع ومتحّول هو ضرب من �غييب السياقات املعاصرة والراهنة  البيئة 

القة النساء بالفضاء العاّم  اس��اتيجّيات هذه ا�خطابات �� صون منوال مجتم�ّ� مغلق وصارم يضبط ع

"املعرفة با�جتمع �� إنجاز باملع�ى املزدوج  من خالل ا�حرص ع�� إعادة إنتاج سلطة األشياء الثقافّية ألّن  

عة، و�� مع�ى اإلنتاج املستمّر لهذه ا�حقيقة"  . 57لل�لمة: �� مع�ى استيعاب ا�حقيقة االجتماعّية املوضَّ

عاصرة �عا�ش واقع املؤمن�ن وما �ع��يھ من نوازل فرض��ا إيقاعات ا�حياة  ورغم أّن ا�خطابات الفقهّية امل

د أسئلة م�ّحة تدعو الفقيھ إ�� احتوا��ا �� صميم �ون �شري�ّ� تقليدّي  
ّ
بة مّما ول

ّ
املتسارعة واملتشابكة واملتقل

العمرا بمخاطر  و��  ع��  املعاصر  الفقيھ  فإّن  محّددا،  واجتماعّيا  ثقافّيا  منطقا  وما  �ستبطن  ا�حادث  ن 

يحملھ من ممارسات قد تقّوض ا�حّس املش��ك مّما ُيلزمھ بت�خ�� الفقھ �خدمة النسق الثقا�ّ� ما دام ينت�ي 

األحداث   عن  واملشاعر  الذهنّية)  األنماط   ��) املفاهيم  ملراقبة  لة  مؤهَّ ا�جتمع   �� معّينة  "مجموعات  إ�� 

املش��ك السوسيوثقافّية وا�حّس  بأك��    العاّمة واملعرفة  أو  ا�خالفّية  املوضوعات  العاّم والتصرفات حول 

�ش�ل   وتراق��ا  االجتماعّية  العموم  الت 
ّ
تمث م 

ّ
تنظ ال�ي  األساسّية  والقيم  واملعاي��  األيديولوجّيات  واقعّية 

ما  58واسع" بقدر  ا�خاوف  املعاصر مع قضّية االختالط ما �عكس هذه  الفق�ّي  ا�خطاب  �عامل   �� . ولعّل 

الفتوى و�غييب  يظهر تجاهال التغا��ي عن سياقات  إ��  يدفعھ  بما  املعاصر  املعيش   مرّوعا الستحقاقات 

واملتجر ونحوه،   والسوق  والسّيارة  البيت   �� عاّمة  البيت،   �� عاّمة  "ا�خلوة  �خطابھ  ا�حاضن   �ّ
ّ

الك� املقام 

. أال يتعّدى هذا ا�خطاب  59وذلك أّ��ما مع ا�خلوة ال ُيؤمن أن ي�ون حدي��ما �� العورات وما يث�� الشهوة"

 الفق�ّي �غييب السياق الثقا�ّ� الراهن إ�� محوه بطر�قة من�جّية و�لغاء �ّل تضاريس ا�حياة العاّمة؟  

تفعيل   إعادة  �ستوجب  اجتماعّية  معضالت  إزاء  نفسها  املعاصرة  الفقهّية  ا�خطابات  فت 
ْ
ل

َ
أ وقد 

قابّية �ا�حجاب الذي ازدادت فاعلّيتھ بخروج املرأة  التشريعات القديمة ولكن بتعز�زها وتمت�ن وظيف��ا الر 

الرقابة   أعباء  يتحّملن  الال�ي  املسلمات  فالنساء  ا�جندرّ�ة.  التفاعالت  سنن   �� وتحو�رها  العام  ا�جال  إ�� 

الذ�ورّ�ة الصارمة التَفْفن عل��ا بتحو�ل ا�حجاب إ�� أداة للمقاومة من خالل األش�ال واأللوان وم�حقات  

ھ "حجاب �� املاّدة لكّنھ ليس حجابا �� الز�نة بم 
ّ
ا دفع الفقيھ املعاصر إ�� �سميتھ "ا�حجاب املتمّوض" ألن

ويسّميھ  60املع�ى" وأخيلة  النفس من وساوس وخواطر  ليشمل هواجس  ا�حجاب  يوّسع من مفهوم  لهذا   .
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ھ يل�� خصوصّية السياق الثقا�ّ� الراهن وما فيھ من وجوه التماّس ا�جسدّي �� 61"ا�حجاب الذه�ّي"
ّ
، و�أن

صر ألّن "التشريعات  ا�جال العاّم و�م�انات التفاعل الواق�ّ� واالف��ا��ّي و�ضمر استحقاقات املعيش املعا

 .62يمكن أن ينجح �عضها اآلخر من طور إ�� طور بمنح معان جديدة للتجارب امل��ّسبة ل�جماعة املعنّية"

وكث��ا ما تنب�ي املضَمرات والضمنّيات ع�� ضرب من التغييب امل���ّ� الذي يطال ال�لمات والعبارات ال�ي 

�خطابھ باجتثا��ا من مقاما��ا الداللّية و�الضرورة من سياقا��ا  يزّج ��ا الفقيھ املعاصر �� ا�حقول امل�جمّية  

تار�خّية   وظالل  بوقائع  م�حونة  ذاكرة  ع��  تنطوي  خاّصة  والقرآنّية  عاّمة  الدينّية  فالعبارة  الثقافّية، 

ر  ورمزّ�ات فاعلة لها مقامها املك�ن �� نفوس املؤمن�ن و�ستد�� حشدا من االنفعاالت واالستجابات ال�ي تيّس 

- شأنھ �� ذلك شأن أّي خطاب–تمر�ر املع�ى التشري�ّ� وتضمن لھ املقبولّية االجتماعّية. فا�خطاب الفق�ّي  

معرفّية"   "خلفّية  �سّ�ى  ما  ع��  �شمل    Knowledge Backstage63ينطوي  ما  ثقافّية  مجموعة  تتشاركها 

الت وأف�ار ومفاهيم تتوّزع ع�� شبكة مخصوصة من األلفاظ 
ّ
ذات الوقع العم�ّ� والرمزّي ��  معتقدات وتمث

القلوب والعقول. و�� الثقافة اإلسالمّية حشود من العبارات ال�ي ارتبطت �سردّيات مقّدسة وتحّولت إ��  

�لمات مفتاحّية �� الو�� اإلسالمّي ا�جم�ّ� �الشيطان والفتنة والشّر والعذاب والفساد وغ��ها يقع ان��اعها  

محاض�� ارتباطها عن  وفّك  "ما  عنوة  ما 
ّ
و�أن الثقا�ّ�،  ا�جمهور  ضم�ّي  الدال�ّ� مع  ضمنّ��ا  فيتطابق  األو��،  ا 

اإليمان بمشروعّية   أو خرقھ هو  النظام  قّو��ا وما يجعلها قادرة ع�� حفظ  السّر  و�لمات  لل�لمات  �عطي 

 .64ال�لمات وَمن ينطق ��ا"

ھ  
ّ
فإن العبارة،  و�غواء  ال�لمات  �حر   ��� املعاصر  الفقيھ  أّن  لسانّية  و�ما  ت 

ّ
�جال خطاباتھ   �� يتخّ�� 

تنطوي ع�� م�انة اعتبارّ�ة �� ذاكرة املؤمن�ن ا�جمعّية بإجراء نوع من التناّص النو�ّ� مع نصوص مجا�سة  

من نفس ا�حقل �القرآن وا�حديث والتفس��. فخطاب الفقيھ الوّها�ّي العثيم�ن �ستع�� حشدا من العبارات  

سياقا��  �� �انت  ال�ي  العقيدة  القرآنّية   �� ا�خالف�ن  وتوصيف  األسطورّ�ة  بالسردّيات  موصولة  األو��  ا 

للقرآن نفسھ ليشّرع التضييق   الثقافّية  �� سياق جديد يطمس هذه ا�خلفّيات  املارق�ن ليدمجها  وترهيب 

املقابر مملوءة  ع�� النساء بقولھ: "ألّن املرأة إذا زارت القبور فإّ��ا لعاطف��ا ولي��ا رّ�ما تتكّرر الز�ارة فتبدو  

في��ّصدون النساء �� املقابر والغالب أّن املقابر ت�ون �عيدة    ا�خبث والفجور بالنساء فتصبح مر�عا ألهل  

. و��ذا فخطاب الفقهاء املعاصر�ن ال ينأى عن املمارسة ا�خطابّية  65"شّر عظيم عن السكن فيحدث بذلك  

Pratique Discursive  ابّية  للنخب الدينّية بوصفها جماعة خطCommunauté Discursive  فهذه املمارسة ،

تقوم ع�� اجتثاث العبارة من أ�وا��ا الثقافّية    66�� وجھ من وجوهها "شبكة مخصوصة �جر�ان امللفوظات"

 
 .  161، ص نفسه -61

62-Berger and Luckmann, Ibid, p: 87. 
63-Blackledge, Discourse, p: 10. 
64 . 56ص ، الرمز، بورديو -  

ة المسلمة، ص  -65
ٔ
 .157-156فتاوى المرا

 . 445، ص معجم تحليل الخطابشارودوومنغنو،  -66



 2021  يناير) كانون الثاني /(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الثانيةالسنة     -  العدد السادس  – مجلة نقد وتنوير  

 

(198) 

السياقات   وسطوة  التار�خ  عبء  من  يحّررها  مّما  اقتض��ا  ال�ي  واملال�سات  ��ا  ة 
ّ
ا�حاف ا�حيثّيات  وطمس 

قة.
َ
 املغل

��ا اللغوّ�ة، فتدمج نصوصا  وقد تن�ع ا�خطا
ّ

بات الفقهّية املعاصرة إ�� توسيع اختيارا��ا امل�جمّية و�جال

بأكملها عن الشيطان والفتنة والنساء تحمل آثار البيئة الثقافّية ال�ي تنّ�لت ف��ا مستثمرة ما ترّسب �� أذهان  

ت را�خة. فالفقيھ ابن  املؤمن�ن من مخاوف وهواجس مرفودة بذخ��ة رمزّ�ة حّية لم تنقطع مفاعيل
ّ
ها وظل

األع��   النّص  من  �ستع��  أن  يتخّ��  ذ�ورّ�ة    Archétexte67باز  بذهنّية  صلت 
ّ
ات ثقافّية  لغوّ�ة  عالمات 

مخصوصة ترى �� النساء خطرا ع�� انتظام ا�جتمع وا�سياب ا�حياة وتوازن ال�ون "فالنساء �� ا�حقيقة  

يقة هو محّل الفتنة وال أحد �شّك �� أّن الشيطان يو�� إ�� من  فتن��ّن عظيمة" م�ّ�را ذلك بأّن "الوجھ حق

الوجھ" إ��  بالنظر  سياق  68ُ�غو�ھ  من  ة 
ّ
مستل واإلغواء  والفتنة  الشيطان  قبيل  من  عبارات  أّن  واملعلوم   .

ي/ثقا�ّ� عماده قّصة ا�خلق وما أحاط ��ا من سردّيات ال يزال الو�� الدي�ّي ا�جم�ّ� املعاصر يتقّمصها   ن��ّ

ب  و  يستعيدها �� تفاصيل يومّيھ املتنّوع، فخطاب الفقيھ ين��ع العبارة وُ�رّحل �حرها الرمزّي من سياق مغيَّ

هذا   يتأّت  ولم  و�ديل.  مغاير  مقام   �� ها 
ّ
لُيحل الثقافّية  مناب��ا  وُيغّيب  النّصّية  التور�ة  أالعيب  يمارس  بأن 

 باالستحواذ ع�� كتل معّين 
ّ

ص من ضيق السياق  �خطابات الفقيھ املعاصر إال
ّ
ة من العبارات أف�حت �� التمل

البيذا�ّي  ال��سيب  من  نوع  ھ 
ّ
و�أن وا�جمهور،  النخبة  ب�ن  الثقا�ّ�  باإلجماع  أشبھ  مش���ا  حّسا    وانقلبت 

Intersubjective Sedimentation    يتشارك عّدة أفراد س��ة وتجارب مش��كة تصبح الذي "يحدث عندما 

صة �� كتلة معرفّية م   .69ش�َ�كة"متقمَّ

ذات   األصلّية  السياقات  �غييب  ب�ن  توّزع  قد  املعاصر  الفق�ّي  ا�خطاب   �� الثقا�ّ�  الضم�ّي  �ان  إذا 

الدوام   الفقهاء ع��  فإّن رهان  الراهنة من جهة أخرى،  السياقات  جهة و�لغاء  التار�خّية من  ا�خصوصّية 

 ع��  
ٌ
التسليم واالنقياد النف��ّي والرو�ّ� واالعتقادّي واإلذعان  أيديولو�ّ� يبت�� استنشاء ثقافة دينّية مبنية

بورديو ب.  �سّميھ  ما  أو  والعم�ّ�  املعرفّية    Doxaالدوكسا   P.  Bourdieuالسلو�ّي  البداهات  جملة  و�� 

"عقيدة عملّية" يجعلها  بما  االجتما�ّ�  عاملھ   �� للفرد  والفطرّ�ة  اليقينّية  مات 
ّ
املسل ل 

ّ
تمث ال�ي  . 70والعملّية 

وهذا يقلب ا�حكم التشري�ّ� حقيقة متعالية ال يفعل ف��ا العمران بالقدر الذي يحّول ا�جتمعات اإلسالمّية  

املعاصرة إ�� كيانات مجتمعّية جامدة ال يفعل ف��ا التار�خ وال تفعل فيھ. فخطاب الفقيھ املعاصر ينّم عن  

ام أّي ضرب من ضروب االستنطاق التأو��ّ�  حرص املؤّسسة الدينّية ع�� ثبات ال�ون الدال�ّ� وا�غالقھ أم

صلبة   إيمانّية  أليديولوجيا  بنيوّ�ة  أرضّية  يؤّسس  وموّحد  �شار�ّي  ا�حقائق  من  نظام  إنتاج  غ��  املعاكس 

وّحدهم �� االعتقاد واملمارسة واالنتظام  
ُ
وُملِزمة �ستوعب جموع املؤمن�ن وتذيب هوامش االختالف بي��م وت

 
س". انظر:   - 67 و تموقعات لخطاب مؤّسِ

ٔ
ثار التي لها وضع نموذجّي وتنتمي إلى مدّونة مراجع تموقع ا

ٓ
ّنه جملة "اال

ٔ
على با

ٔ
ُيعّرف النّص اال

 .62، ص معجم تحليل الخطاب
ة المسلمة، ص  -68

ٔ
 .465فتاوى المرا

69 - Peter and Luckmann,the Social Construction of Reality, p: 85. 
70-Bourdieu, Le sens pratique, p: 115.  
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ثبات في�ون  وسبيل    االجتما�ّ�،  وقاعدتھ  املش��ك  ا�حّس  مضمون  الدينّية  الدالالت  وس�ون  املعا�ي 

 استمراره �� الثقافة وا�جال. 

وقد أظهر ا�خطاب الفق�ّي املعاصر قدرة فائقة ع�� التالعب بالسياقات الثقافّية والتعامي عن كث�� من  

لت تفاصيلها من قبيل االستدالل بالقصص القرآ�ّي و 
ّ
ما ينطوي عليھ من وقائع ُجّردت  مال�سا��ا ال�ي ش�

من خصوصّيا��ا مّما أضمر هّوّ���ا ا�حقيقّية واصطنع لها هوّ�ة طارئة و�ديلة. فالفقيھ الشي�ّ� فضل هللا  

�ستقوي بقّصة الن�ّي يوسف مشّهرا با�خلوة ومخاطرها وما تف��ي إليھ من مآثم شّرعت لھ إدانة املعيش  

لعاّم �سبب "ز�ادة االختالط وفرص ا�خلوة ب�ن الذكر واألن�ى واستثارة  املعاصر وانتقاد منوالھ �� ا�جال ا

�� الداللة  71الغرائز" ب�ن نظ��ين متباين�ن  الفقيھ لنفسھ �� خطابھ أن �عقد هذه املقا�سة  . فكيف أجاز 

اء  وا�خصوصّية والسياق الثقا�ّ�؟ من ا�ج�ّ� إّن إضمار السياق األّول قد سمح بتفعيل آلية التعميم إلجر 

املطابقة ب�ن السياق�ن داللة وحكما، فاملعا�ي الدينّية اإلسالمّية ال�ي يصطنعها الفقهاء �� موضع �سليم  

وتبجيل ولها �حر رمزّي هائل ع�� الضمائر والعقول وأثر بالغ �� تحقيق الوحدة الروحّية والذهنّية والعملّية  

الف أو تضييق هوامشھ وتقليص وجوهھ. لذلك فقّوة  ألّمة املؤمن�ن بفضل قدر��ا البنيوّ�ة ع�� إلغاء االخت

املؤّسسة الدينّية تنبع من قّوة النظام املعر�ّ� الذي ازدرعتھ و�� متانة االختيارات ال�ي فرض��ا وحّول��ا إ��  

مات"
َّ
 . 72"قانون معر�ّ�" أي "من درجة املستحَدثات إ�� درجة املسل

بة: إلغاء السياق الثقا�ّ� األص�ّ� �� مرحلة أو��  وكث��ا ما ين�ع ا�خطاب الفق�ّي  
ّ

املعاصر إ�� اس��اتيجّية مرك

واستثمار ضمنّيات ثقافّية �سكن الوجدان اإلسالمّي عن اآلخر �� صميم ا�خطاب �� مقام ثان، فالقرضاوّي  

لت�ّ�ج متجاهال عن  وهو �عا�ج مسألة الهيئة املظهرّ�ة للرجل واملرأة �عيد التأكيد ع�� وجوب ال�حية وُحرمة ا

قصد بواع��ا الثقافّية لكّنھ �ستثمر �� استداللھ الضم�يَّ ا�حضارّي الرا�َخ �� أذهان املؤمن�ن عن اآلخر  

ق املرأة املسلمة هو  
ُ
ل

ُ
الغر�ّي لتتما�� مضَمرات الفقيھ ومضمرات ا�جمهور معا �� وحدة اعتقادّية صلبة "خ

أّما   الت�ّ�ج واإلغراء"التصّون واالحتشام والعفاف وا�حياء  قها هو 
ُ
ل

ُ
ا�جاهلّية فخ ال�ي  .73املرأة  فالضمنّيات 

�سكن خطاب الفقيھ املعاصر �� نفسها الذخ��ة الرمزّ�ة �جموع املؤمن�ن مّما ُييّسر االستحواذ األيديولو�ّ�  

ق ع�� غرار  للمؤّسسة الدينّية ال�ي هّيأت حشودا من املفاهيم ملقارعة هذا املروق املعر�ّ� عن نظام ا�حقائ

ما "خطاب اليق�ن والوثوق واإلح�ام يمّوه ا�حقائق بقدر ما يحجب  
ّ
البدعة والهوى والفطرة والصالح، و�أن

 . 74حقيقتھ أي آلياتھ �� التمو�ھ والتضليل"

من   حشود  فللمتقّبل  الفق�ّي،  ا�خطاب  ضمنّيات  بناء   �� املؤمن  ل�جمهور  املعرفّية  ا�خلفّية  و�سهم 

واملعارف الفق�ّي   املعلومات  ا�خطاب  شيفرات  فّك  من  نھ 
ّ

تمك والدين  واالجتماع  السياسة  عن  املتنّوعة 

وتحصيل املضَمر واملس�وت عنھ عندما ينّ�ل الداللة �� سياقھ املعيش ألّن "عناصر الوضعّية (خارج النّص)  

 
نفضل هللا،   - 71

ٓ
 .276، ص 12، ج  من وحي القرا

 . 113الوريمي، في االئـتالف واالختالف، ص  -72
 .159، ص الحالل والحرامالقرضاوّي،  - 73
 .22، ص نقد النّص حرب،  -74
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و�ش��" املع�ى  إ��  توّجھ  ال�ي  "ا� .75��  نوع�ن  إ��  ال�افرة"  "األنظمة  يقّسم  العلمانّية  فالقرضاوّي  ح�ومات 

املعتدلة" ا�خالفة "لبعض أح�ام اإلسالم و�عاليمھ" و"ا�ح�ومات العلمانّية املتطّرفة" ال�ي ال تل��م باإلسالم  

واالجتماعّية" الثقافّية  وقيمھ  ملفاهيمھ  وال  الشريعة  "مصدر  الثا�ي 76بوصفھ  النوع  ع��  ا�خروج  و�ج��   ،

عمال ا�جهاد بينما يحّرم ذلك �� النوع األّول. وا�ج�ّ� أّن هذا التفريع  بالطرق العنيفة بما ف��ا االنقالبات وأ

التواطؤ   فيتحّقق  القائمة،  السياسّية  األنظمة  عن  وعيھ   �� ترّسب  وما  املسلم  ا�جمهور  وثقافة  يتناغم 

يء  األيديولو�ّ� ب�ن ضم�ّي الفقيھ وضم�ّي ا�جموع املؤمنة ألّن ا�خطاب ليس مج��ا ع�� اإلفصاح عن �ّل ��

والنخبة الدينّية تتقن ال��اسل مع الثاوي �� األذهان والرا�خ �� الضمائر دون ا�حاجة إ�� إشهاره و�عالنھ.  

وصّك   املعا�ي  بناء   �� للفقيھ  ا�حاسم  املوقع  د 
ّ

و�تأك ومفاعيلھ  الفق�ّي  ا�خطاب  مخاطر  تنكشف  و�ذلك 

ل هذه املؤّسسة أو تلك  الدالالت واستنشاء ا�حقائق "ألّن �عض األدوار لها أهّمّية اس�� 
ّ
اتيجّية بما أّ��ا ال تمث

ل اندماج �ّل املؤّسسات �� عالم ذي مغزى"
ّ
 .77فحسب، بل تمث

 

 خاتمة 

لقد �عّززت سلطة الدي�ّي عندما أف�حت النخب الدينّية وم��م الفقهاء قديُمهم وحدي��م �� تقن�ن التدّين  

�  بضبط مصادر املع�ى ومسالكھ، ورسم ا�حدود الرمزّ�ة  
ّ
ألّمة املسلم�ن واستنشاء شبكة من املؤّسسات تتو�

بزمام   املاس�ون  يحرسھ  مسطور  جما�ّ�  منوال  إ��  التدّين  تحّول  أن  ف�ان  واملعاد،  املعاش  أمور  تنظيم 

إل��ا. فاألرثودكسّية   الولوج  منافذ  الدينّية وقّننوا مستو�ا��ا وعّينوا  الدالالت  الذين ضبطوا �ون  املقّدس 

ثّم توصدها "�ساهم �� �عي�ن حدود األّمة و��ذا   �� تضبط أ�وان ا�حقائق واملعا�ي والدالالتاإلسالمّية و 

. وليس أنجع من ا�خطابات �� التنميط وتذو�ب التنّوع و�لغاء االختالف ألّ��ا  78تجّن��ا البدعة أو اال�شقاق"

لتبخيس واالستحسان والتشه��  تمتلك مواقع مؤّسسّية �سمح لها بالرقابة والوصاية والتوجيھ والتثم�ن وا

 و�ّل صنوف العنف الرمزّي املتاحة. 

ى من رصيده التار��ّ� وال من الذخ��ة الرمزّ�ة �جموع املؤمن�ن  
ّ
لكّن نجاعة ا�خطاب الفق�ّي املعاصر ال تتأ�

وضب املع�ى  وتداول  العبارة  إجراء   �� لبنا��ا  ووضعوا  الفقهاء  ها 
ّ
اختط ال�ي  الطرائق  من  ما 

ّ
و�ن ط  فحسب، 

تبذلھ،   وال  باملع�ى  وتضّن  تظهر،  مّما  أك��  تضمر  ال�ي  ا�خطابّية  االس��اتيجّيات  مزايا  من  وهذا  الداللة. 

رات السياقّية ال�ي يمكن أن  
ّ

التواصلّية طامسة �ّل العالمات اللسانّية واملؤش وتتالعب بمقّومات العملّية 

كة التفك�� والتدّبر
َ
وتقليب الداللة ع�� �ّل وجوهها. و�ذلك أسهمت    �شرك ا�جمهور املؤمن وتفّعل ف��م َمل

ناجزة   �شريعّية  مدّونة  إ��  وانقياده  الدي�ّي  ا�جمهور  اغ��اب   �� ومضَمراتھ  الفق�ّي  ا�خطاب  ضمنّيات 

 
75 - Kerbrat-Orecchioni, L’implicite, p: 17. 

 . 1230-1229ص - ، ص2، ج 2014مكـتبة وهبة، القاهرة، ، فقه الجهادالقرضاوّي،  - 76
77- Berger and Luckmann, the Social Construction of Reality, p: 93. 
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اصطنع��ا نخبة الفقهاء بمناورات تأو�لّية غّيبت ف��ا سياقات التلّفظ ومقاما��ا الثقافّية التار�خّية وأجهزت  

الدالل خصب  االختيارات ع��  انقلبت  أن  ف�ان  أ�وا��ا،  ورحابة  وخطابا   األرثودكسّية  ة  مرجعّية  "نواة 

 .79سلطوّ�ا"

و�ما أّن إضمار السياقات النّصّية والثقافّية �ان مشدودا إ�� رهانات تأو�لّية وأيديولوجّية فإّن خطاب  

ا�جت وانتظام  العمران  با�سيابّية  مع�ّي  سلطوّي  خطاب  املعاصر�ن  املرجعّية  الفقهاء  عالماتھ  وصون  مع 

اإلسالمّية   ا�جتمعات  بمحنة  ���ي  ما  وهو  ومؤتلف.  موّحد  ثقا�ّ�  نموذج   �� ا�ختلف  ال�ّل  وتنميط  املائزة 

مرجعّياتھ    �� ولكّنھ  وعباراتھ،  قنواتھ   �� وا�حداثة  با�جّدة  ي��ّيا  فق�ّي  خطاب  حبيسة  ت 
ّ
ظل ال�ي  املعاصرة 

 ص
ّ

إال امل���ّ� ليس  وأبنيتنا الذهنّية. وأدواتھ ووعيھ  �� أف�ارنا وأجسادنا  فقد   دى املا��ي الصلب وال�امن 

اخ��اقها"  ح“نج الصعب  اإلل�ّي و��ى حولھ أسوارا من  ا�خطاب  التما�� مع   �� السلطوّي  ، وما  80ا�خطاب 

م بمصائر املؤمن�ن، وت��ّدد أصداؤها �� الفضاء العاّم والعالم االف�� 
ّ

ا��ّي خطابات الفقهاء ال�ي أ�حت تتحك

 برهان ع�� أّن املعضلة ا�جتمعّية �امنة �� ا�خطابات جميعها، وتحديدا �� ا�خطاب الدي�ّي بوصفھ ضر�ا  
ّ

إال

 . 81من "إسالم التأو�ل" الذي "يتنّ�ل عليھ البشر بفيوض من أهوا��م وميولهم"
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ٔ
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 : العربجدل الهویة واالندماج لدى المهاجرین 

 )  1(  للدکتورة أسیل العامري ) االنفصال اإلعالمي (قراءة في فرضیة 

 

 

 

 

Abstract 

In a scientific reading based on rigorous scientific research and the methodology audited, 

culminated in obtaining a doctorate in the philosophy of media, work was a representation of 

the concept of scientific application Praxis Gramsci reference, while working to come into 

contact with reality directly, as it was a deep response to the challenges and crisis that surrounds 

the society that lives between him. The researcher invoked her theoretical and practical kit and 

took a lesson in the face of reality and scrutiny, exploiting the possibilities and experiences 

gained from the experience of migration, and began to enter the arena of confrontation in the 

face of complex conflicts and work to dismantle at critical moment, where serious and 

responsible expression on the conditions of reality and work to distinguish the features of the 

vision of the world view, which are intertwined in the reality, through the activation of self-

potential, and seek to use them in an in-depth reading of the conditions of migration and the 

conditions surrounding the immigrant community and conditions. 

the aspiration to create a strict and serious with the necessity of the complexities of reality 

Aseel Al-Ameri in her hypothesis she is not only present theorizing but she expressed a deep 

experience, by working to provide a realistic summary of the total suffering and confrontations, 

and even failures and The successes achieved, was the knowledge output soon, and adjacent to 

reality, draws on him sincerely and heat, and this is reflected by the problems raised by the 

researcher and seriously sought to dismantle their relations and bets and positions of strengths 

and weaknesses, without falling into the cycle of discrimination of the most important or what 

is important, or fall into the predicament of priorities, but the most important bet is based on 

knowledge and nothing else. 

Key words: media separation, separation and integration, immigrants 

 
سيل العامري، االنفصال اإلعالمي مؤسسة ننار للثقافة في  -1

ٔ
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 : مقدمة 

الباحث؟  كيف موقع  تمي��  تدبيج  و   يمكن   �� يبذلها  ال�ي  ا�جهودات  عل��ا  تنطوي  ال�ي  ا�جدوى  ما�� 

املعاي�� ال�ي يمكن الوقف عل��ا؟ سعيا نحو إنتاج  و   املقوالت والرؤى والتصورات ال�ي يتبناها؟ وما �� املزايا 

بالقبول  يحظى  �ستد��  و   معر��  هنا  األمر  املتلقي.  لدن  الطروحات   ضرورةا�حضور من   �� النظر    إمعان 

حسب لغة توماس �وهن  )  Scientific United( )2  املتحد العل�ي(الكشوفات املعرفية، تلك ال�ي يتصدى لها  و 

�انية الباحث  القيمة، انطالقا من إم و   ا�جدوى و   ، فيما تتبدى األهمية"بنية الثورات العلمية"شهر  األ   �� كتابھ

الذين ال يألون جهدا �� البحث عن   ،�� توف�� اإلجابات املمكنة �جمل األسئلة ال�ي �عن ع�� جمهور املتلق�ن

 .لهم النتاج العل�ي القادر ع�� إشباع الفضول الذي �عن

ب�ن املرسل  الت  �سيحاألف�ار  و   املتلقي، حيث ما انفكت املقوالتو   إ��ا العالقة الرا�خة    ، لقي �� فضاء 

ن إال الهدوء، بل  و   فيما ال ير�خ م��ا سوى األهم القادر ع�� إزاحة املهم �� تنافس محموم ال �عرف الرحمة

تجليات الثورة املعرفية، تلك ال�ي ساهمت �� �غي��  و  تفاصيلو   املشقة تصل مداها �� ظل االندراج �� عوالم

الذي    ال�ا�حلذي غدا أك�� قر�ا، �عد الغزو  ا  هذا العالممجمل العالقات �� هذا العالم الرحب الفسيح،  

تتقافز متسارعة �� طي عنصر الزمن والعمل ع��  بدت و��    وقد  . راحت تمارسھ ال��مجيات ع�� البشر�ة

 .  املتالحقح�ى بات عالم اليوم �سمع لهاث أنفاسها  ،املز�د من اإلنتاج

تم اإلطاحة ��ا وع��  تتتصدر املشهد، لو   ،فرضيات، ال تلبث أن تحضرو   نظر�اتو   كشوفات و   فتوحات

يتوّج و   ح�ن غرة، من لدن مراكز األبحاث  انف�وا  الذين ما  هون ساع�ن ب�ل حماس  ا�جامعات واملبدع�ن، 

وشغف نحو اإلمساك بخيط ا�حضور والتأث�� �� عالم البحث العل�ي ا�جاد. حيث تجليات مسار الوقوف  

اليو�س�و من خالل الشعار الذي تتبناه. فما أك�� النتاج املعر��    عند بوابة املعرفة، تلك ال�ي خلد��ا منظمة

واملقاالت  والعل�ي، الكتب  تح��ي  راحت  ال�ي  الفهرسة  مجال  أوسع  يبقى  و   وما  العالم  لكن  ا�ختصرات، 

تلمع �عد أن استطاعت    دمتوقفا عن لها أن  الرغبة اإل�سانية حول اإلجابات    مالمسةفكرة المعة، قيض 

  .هذا العالم سئلةأ الشافية �جمل

اإل  واقع  التواضع�ش��  أحوال  إ��  العر�ي  املعر��  األحيان  و  نتاج  �عض  بواقع  (��  يحيق  الذي  ال��اجع) 

يمكن مراجعتھ والوقوف ع�� املز�د من تفاصيلھ املؤملة، استنادا إ�� مؤشر املعرفة    وهو أمرالبحث العل�ي،  

ال تصدت  ذالعر�ي  العر�ية    مؤسسة   إلنجازهي  العقول  من  نخبة  مستقطبة  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

   املؤشرلكن  .  )3(  املرموقة لإلشراف عليھ
ّ
إن �ا الواقع  ع�� أن األزمة ال�ي �عا�ي م�يحيل  ما  األهم �� �ل هذا 

األمر هنا    .فيما تبقى العقول حاضرة وفاعلة �� صلب املشهد  ،ع�� التمو�ل والتنظيم  أساساتقوم    ،العر�ي

يمكن    االبت�ار. وهكذاو   توف�� املناخات والبيئة ال�ي تتيح للعقل العر�ي التوجھ نحو االنجاز   إ��  ال يحتاج سوى 

 
2- Ismail Noori Mseer, 2014, Escaping Patterns; Reading in Thomas Kuhn Paradigm, Review of Arts and 
Humanities, Published by American Research Institute for Policy Development, December 2014, Vol. 3, No. 3 
& 4, p: 62-63. 

ل مكـتوم-3
ٓ
 .2016دبي  ،مطبعة الغرير، مؤشر المعرفة العربي ،. مؤسسة محمد بن راشد ا
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  ا�حضور و   أن تحظى بامل�انةو   قّدر لها أن تتصدر املشهد املعر��،سيت��ز املز�د من األسماء العر�ية ال�ي    أن

الصراعات السياسية  و  �� ظل االح��ابات ،)4ظاهرة ال�جرة إ�� بلدان الغرب. (بروز ال سيما �عد أن  .التأث��و 

   .ال�ي شهد��ا املنطقة

 مواجهة الواقع    

هاجرة عراقية، �ان من املمكن أن ت�ون رقما يضاف إ�� أعداد املهاجر�ن العرب الذي  د. أسيل العامري م

مواجهة    إ��  دفع��ا  ،والتحدي والشغف املعر��  لكن روح اإلصرار  ،اضطر��م ظروف بلدا��م ل�جوء إ�� الغرب

�� ا�جتمع    والظروف املعقدة ال�ي تفرضها أحوال ال�جرة، فبدأت مس����ا متوجهة نحو االندماجاألحوال  

السو�دي، مستثمرة معارفها وخ��ا��ا ال�ي تحصلت عل��ا �� موط��ا األص��، ف�انت مساهما��ا الناجزة ع��  

�� والعميق  الصارم  املهاجر�ن، واالندراج  ا�جدد والواقع    محاولة   صعيد رعاية  املهاجر�ن  ب�ن  الفجوة  ردم 

تطو�� وأعمال تدريس اللغة السو�دية �� عدة  �عددت مساهم��ا لتشمل مجاالت العمل الو الذي يواجهون،  

األستاذ الدكتور    در��امع رفيق    "ننار الثقا��"تأسيس مؤسسة  هو    تأث��ا�ان االنجاز األك��  و مدن سو�دية.  

العر�ية.   ل�جالية  ا�خدمات  وتقديم  املهاجر�ن  الستقبال  املرموق  واإلعالمي  األ�ادي�ي  السودا�ي،  حسن 

لالفتىة الرسمية والعمل الروتي�ي، بل تخط��ا نحو إثبات ا�حضور الفاعل ع��  مؤسسة لم تقف عند حدود ا

اإلن�ل��ية، باإلضافة إ�� تب�ي   – السو�دية    – العر�ية    إصدار مجلة شهر�ة منتظمة الصدور، ثالثية اللغات

ا�حضور  توكيد  التوجھ نحو  �ان  امل�جر، وهكذا  بالد   �� العرب  املثقفون  ال�ي يصدرها  الكتب  من   طباعة 

وكبار   العر�ية  ا�جالية  ب�ن  العالقة  عرى  توثيق  أجل  من  السو�دية،  ال�خصيات  أبرز  استقطاب  خالل 

السو�دية العلمية  ، وذلكال�خصيات  واملؤتمرات  الندوات  املعارض  و   الفكر�ة   امللتقياتو   من خالل عقد 

 الفنية.  

 التجربة الحیة    

 ا�خ��ة   ثنياها  ب�ن  وتكمن  الواقع،  مع  ال��  والتفاعل  التعا�ش  ع��  تقوم  مباشرة  تجر�ة  أمام  إذن  نحن

  التجر�ة ع��   تلك  اختبار   نحو   التوجھ  ف�ان   الواقع.   بتفاصيل  العميق   واإلملام  املباشرة  واملمارسة   واملراس 

�  حيت  ،)Media Separation  اإلعالمي  (االنفصال  فرضية  إنجاز  ��  تمثل  الذي   املعر��  العمل
ّ

  أمام   تتج�

  ال�ي   األصلّية  املهمة   أن  سيما  ال  ،)5(  الصندوق   خارج  التفك��   ع��  القائم  االستثنائي   التفك��   خصائص  التلقي

  رحلة   ��  االنفصال   أحوال  قراءة   ��  الباحثة   تج��د  فيما   التواصل،  ع��  تقوم   إنما  اإلعالم   وسائل   ��ا  تضطلع

  فلسفة   ��  الدكتوراه  درجة  با�حصول ع��  تّوج��ا  املدققة،  واملن�جية  الصارم  العل�ي  البحث   قوامها  علمية

 
  ، فرضية حمدي الهاشمي حول االندماج االجتماعي للمهاجرين العرب في الغربإسماعيل نوري الربيعي، طالسم الغرباء؛ قراءة في -4

وربي للبحوث
ٔ
ص    ،، االندماج الواعي في الثقافات الغربية2015لندن    ،جامعة لندن  ،االستشاراتو  المؤتمر العلمي الدولي للمركز اال

 . 39 -25ص 
5- Gary R. Edgerton, Brian Geoffrey Rose, editors, 2005, Thinking Outside the Box: A Contemporary 
Television Genre Reader, The University Press of Kentucky, USA,  
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  نأت   بطروحات   ،)6(  الغرامشية  املرجعية  ذي Praxisالعل�ي    التطبيق  ملفهوم  العميق  التمثيل   ف�انت.  اإلعالم

تحيط با�جتمع الذي �عيش ب�ن   ال�ي  للتحديات  �عمق  استجابت  ما  بقدر  التنظ��،  مقوالت  ��  التوّرط  عن  ��ا

تمحيصا،  و   واستغرقت �� مواجهة الواقع درسا  ،لقد استحضرت الباحثة عد��ا النظر�ة والعملية  .ظهرانيھ

ال�جرة، تجر�ة  من  عل��ا  حصلت  ال�ي  وا�خ��ات  اإلم�انات  و�جت  و   مستثمرة  أن  بإزاء  �ان  املواجهة  حلبة 

)، حيث التعب�� ا�جاد واملسؤول عن أحوال  7(  ظة ا�حرجةالصراعات املعقدة والعمل ع�� تفكيك عقد ال�ح

قتلك ال�ي    ،World view  والعمل ع�� تمي�� مالمح رؤ�ة العالم  ،�ش�ل الواقع
ّ
صلب الواقع، ع�� تفعيل  ب  تّتعل

مجتمع املهاجر�ن من  باإلم�انات الذاتية، والس�� نحو توظيفها �� قراءة معمقة ألحوال ال�جرة وما يحيط  

   .هوالأ و  أحوال

بقدر ما ع��ت عن تجر�ة عميقة، من خالل العمل ع�� تقديم    ،العامري �� فرضي��ا بالتنظ��لم تكتف  

املعاناة �جمل  واقعية  بلو   خالصة  تحققل  كذلك   املواجهات،  ال�ي  والنجاحات  النتاج    تلفشل  ف�ان  لها، 

وسعت    ،اليات ال�ي أفرز��ا الباحثةحرارة، وهذا ما �ع�� عنھ اإلش� و   نھ بصدقممالصقا للواقع، ي��ل    املعر��

  التباساتمواقع القوة ومواطن الضعف ف��ا، دون السقوط ��  صوب  و   جادة نحو تفكيك عالقا��ا ورهانا��ا 

  �ان الرهان األهم يقوم ع�� املعرفة   إذ ،األسبقياتو   أو الوقوع �� مأزق األولو�ات   املهم،و   األهم  ب�ن  تمي��ال

  .)8( سواها ال ��يء  و 

 قراءة الواقع    

�جدية بالغة نحو التعاطي مع واقع ال�جرة  و  لم تقع الباحثة فريسة اال�ع�اس املباشر للواقع، بل سعت

عاشت  للقراءة،  ھالذي  قابال  نصا  متاحو   بوصفھ  اال�غالقات   ا �نية  عن  �عيدا  ا�خارج،  ع��  االنفتاح    لها 

و�حذ املز�د    ،. ف�ان التوجھ نحو التفاعل مع الواقع من خالل حشد جملة من القراءاتالفّجةوالتقمصات  

والس�� حثيثا نحو اإلفادة من    ، التار�خية والسياسية واالجتماعية واالقتصاديةو   من املعطيات الثقافية 

�� ترصّ  ال�ي  و   ر�ن، والدالالتد أحوال السلوك اإل�سا�ي الصادر عن مجتمع املهاجهذه املعطيات  املعا�ي 

��ا.(ي ال  )9زخر  إنجاز هذا  تّم  الذا�يو   التوافقع�� قاعدة    بح�يالتصميم  وقد  ب�ن  املوضو��، و   اال��جام 

البنيو�ة    الفظا بمن�جية  العميق  الو��  ع��  توافرت  قراءة  ع��  والتعارض  التقاطع  أوضاع  من  ا�جمل 

 
6- Mark McNally Editor, 2015, Antonio Gramsci, Palgrave Macmillan, London, p: 71. 
7- Gavin Rae, Emma Ingala, Editors, 2019, The Meanings of Violence: From Critical Theory to Biopolitics, 
Routledge, New York, p: 83. 
8- Harold Entwistle, 2009, Antonio Gramsci (Routledge Revivals): Conservative Schooling for Radical Politics, 
Routledge, UK, p: 108.  
9- François Dosse, 1997, History of Structuralism: The rising sign, 1945-1966, Translated by Debora Glassman, 
University of Minnesota Press, p: 175  
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التش�لstructuralismGenetic   )10التوليدية   �� �حظة  البنية  التوجھ نحو دراسة    ).11التفاعل(و   ) حيث 

 و 
ّ
وف التماثلهكذا  أحوال  الوقوف عند   �� الباحثة  ال�جرة    الس��  ع��  Homology  قت  ظاهرة  قراءة  نحو 

تطلع    والتوقف عند ا�جتمع بمجمل التفاصيل املتعلقة بھ بوصفھ (بنية سفلية)، ��  ، بوصفها (بنية علو�ة)

التار���  الو��  �ش�ل   �� التأث��  مجال  لها  ي�ون  ال�ي  املعطيات  أبرز  ترصد  نحو  أن  12(  .مائز  اعتبار  ) ع�� 

اجتماعيا، سعيا  و   تار�خياو   املوجھ الرئيس إنما يقوم ع�� التوقف العميق عند تمي�� مفاصل الظاهرة ثقافيا

إدراك الظاهرة، وف�ح ا�جال نحو اإلمساك    �التا�� الوقوف ع��و   Comprehension  بلوغ أحوال الفهمإ��  

النص   تحليل  ال�جرة)(   Explicationبخيوط  الفهم والتحليل    .)13(  ظاهرة  ب�ن  النا��ة  املزاوجة  ومن خالل 

تلك ال�ي    ،)view Weltanschauung-world(  العالمقيض للباحثة الوقوف ع�� تمي�� مالمح وقسمات رؤ�ة  

   .)14( ) ال�جرة(النص الداخلية  بنيةل�ي تتحكم �� إنتاج من خاللها يمكن إبراز اآللية ا

 رؤیة العالم 

والتوقعات األهداف  رسم  خاللها  يتم  ال�ي  ال�حظات  أحوال  عن  الكشف  ال�ي و   إنھ  والتصورات  الرؤى 

من أية ، هو:  حضورا  هم �� أتون أحوال ال�جرة. حيث السؤال األشّد و   ��يمن ع�� مدر�ات مجتمع املهاجر�ن،

التوقف عند    ضرورةاالعتبار  ع�ن  مع األخذ �  تقدمية؟  ،رجعية، أصولية  ،رؤ�ة للعالم ينطلق املهاجر؟ تحرر�ة

فيھ،   تصدر  الذي  السياق  إبراز  ذلك  قراءة  ع��  يقوم  إنما  هنا  التوجھ  ظاهرة  (أن   �� تتفاعل  ال�ي  القيم 

 .)15( ال�ي يأمل تحقيقها الضرورات و   وا�حاجات  للمهاجر�ا األهداف ال�ي �عن �لإال�جرة)، مضافا 

تتخطى الفتة  ،الفرضية  املتعلقة    ،و�مهارة  الدراسات  درجت  طاملا  ال�ي  ا�حضار�ة  الصدمة  أحوال 

التدقيق ع�� املهاجر بوصفھ مواطنا  و   ، فيما ي�ون ال��ك��ع�� اإلشارة إل��ا  املهاجر�نو   بمجتمعات ال�جرة

بحسب توقعات ا�جهات  لإلندماج  واملؤهل    ،مع الواقع  �امل ا�حقوق والواجبات، املواطن املستقر املتعا�ش 

ومن هنا تبدأ مهارة ال��صد واملالحظة ال�ي تم��ت ��ا الباحثة، حيث    التشريعية والقانونية لبلدان امل�جر.

نقطة من  �حظة    :االنطالق  الفضائية)  بقنوا��م  العرب  املهاجر�ن  الفرضية    تأسيسھ(�علق  تنفك    عن ال 

ي  �الشغف العاطفي ال  ظاهرةال سيما أن    تمي�� مفاصل العواقب ال�ي تنطوي عل��ا.و   العمل ع�� متا�ع��ا،

 
10 -  Christopher John Murray, Editors, 2004, Encyclopedia of Modern French Thought, Routledge, London, p: 
268. 
11- Richard A. Macksey, Eugenio Donato, Editors, 2007, The Structuralist Controversy: The Languages of 
Criticism and the Sciences of Man, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, p: 103. 
12- MacCabe, Holly Yanacek, Editors, 2018, Keywords for Today: A 21st Century Vocabulary. Oxford 
University Press, p169.  
13- James M Brown, 1982, Dickens: Novelist in the Market-Place, Macmillan, London, p: 23. 
14- Michael Löwy, Robert Sayre, 2001, Romanticism Against the Tide of Modernity, Translated by Catherine 
Porter Duke University Press, p: 14.  
15- William M. Sullivan. 1986, Reconstructing Public Philosophy University of California Press, Berkeley, p: 
121.  
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ف�� التقمص    ،املهاجر  ايندرج  حد  منغمس  فيما  و   املسلسالتو   بال��امج  ،الوجدا�يوهو  العر�ية،  األفالم 

ما يخلف نوعا من االنفصال  و  وهيتغافل عن متا�عة ح�ى �شرة األخبار الرسمية للدولة ال�ي �عيش ف��ا.  

ال�ي   والتفاصيل  األحداث  عن  ظهرانيھ،  ��ّج والعزلة  ب�ن  �عيش  الذي  ا�جتمع  تتبدى  و   ��ا    مظاهر �التا�� 

�عمل   ، فضال عن ذلك،الفرضيةو   .)16االنقطاع وسوء الفهم ب�ن املهاجر وا�حيط الذي �عيش �� كنفھ. (

ع�� إعادة صياغة السؤال حول الطر�قة ال�ي تتعاطى ��ا ا�جالية العر�ية املهاجرة مع وسائل اإلعالم للبلد  

  و سلبا أ( التصورات ال�ي يحملها املهاجر  و   املفاهيم و  املضيف، ومدى تأث�� تلك الوسائل ع�� السلوك والقيم 

   إيجابا).

 التعویض العاطفي    

ف  
ّ
أتتوق عند  مليا  وعقبة  الفرضية  حاجزا  بوصفھ  اإلعالمي)  (االنفصال  مجتمع  تحول  حوال  ب�ن 

اإلش�االت املتعلقة بحاجز اللغة،    بالّنظر إ��املهاجر�ن العرب ووسائل اإلعالم السو�دية (عينة الدراسة)  

  خبار أو ال��امج واألفالم اإلعراض عن متا�عة �شرات األ و   وشغف املهاجر العر�ي بالقنوات الفضائية العر�ية،

الوثائقية بما ف��ا ال��امج واألفالم ال�ي تتعلق بمواضيع العرب املهاجر�ن أنفسهم. لم يقف األمر عند حدود  

العالقة القائمة ب�ن  قد طالت أيضا    ن العواقبإالتغا��ي الصادر عن جيل اآلباء املهاجر�ن، بل  و   اإلغفال

سرعان  و فقد أحدث االنفصال اإلعالمي فجوة معرفية ب�ن ا�جيل�ن،    . مجتمع املهاجر�ن  ��األبناء  و   اآلباء   �ْ جي�

سع  ما راحت عواق��ا تتفاقم
ّ
بالغ الصعو�ة، مما    التواصل ب�ن ا�جيل�ن عصيا  معھ   إ�� ا�حد الذي بات  وتت

انفصال األبناء عن أسرهم، �عد  مظاهرتفجرت عنھ املز�د من و �� السلوكيات واملعارف،  �عارض نجم عنھ

الثقافية    ا ترّ�و أن   ا�حاضنة  امل�جر��  وا�جتمع  لبالد  املدرسة  مؤسسات  ��ع��  أي  الثقافية  ،    البيئة 

 )17(  مثال  طر�قة التعاطي مع القانون من عادات وتقاليد وقيم وم��ا    ، بما ف��ااملتعددة واملتنوعة  واالجتماعّية

توّج  الف وهكذا  عليھ  تقوم  الذي  املركزي  السؤال  اختبار  نحو  الباحثة  يوجد  هت  (هل  إ��  واملستند  رضية 

انفصال إعالمي ب�ن املتلقي من املهاجر�ن العرب ووسائل اإلعالم السو�دية ؟) م�حقة إياه بجملة من األسئلة  

ال�حف بــمتا�عة  واملتعلقة  واألسباب  و   الفرعية،  السو�د،   �� ا�حياة  تفاصيل  تخص  ال�ي  املوضوعات 

تم ��ا متا�عة الفضائيات السو�دية من حيث ال��امج  تر�قة ال�ي  والدوافع ال�امنة وراء عدم املتا�عة، والط

   .عدم املتا�عة. وطر�قة �عاطي املهاجر�ن العرب مع ا�حطات اإلذاعية السو�دية أسبابواملوضوعات و 

الباحثة    ينطلق إطالق هدف  وغ��ها  من  األسئلة  ��  من    هذه  ب�الّرغبة  القائمة  العالقة  مدار    ن تمي�� 

ووسائل اإلعالم السو�دية، ومن هنا تحديدا �ان التطلع نحو تمي�� قسمات ومفاصل فرضية    املهاجر العر�ي

بوصفها   اإلعالمي)  داللية((االنفصال  مع)   18Semantic structureبنية  ا�خاصة   تتماثل  الذهنية  البنيات 

 
16- Stylianos Papathanassopoulos, editor, 2011, Media Perspectives for the 21st Century, Routledge, London, 
p: 105.  
17- Christina Slade, 2014, Watching Arabic Television in Europe: From Diaspora to Hybrid Citizens, Palegrave 
Macmillan, London, p: 15, 29.  
18- George Ritzer, Jeffrey Stepnisky, 2018, Sociological Theory, sage, Los Angeles, p: 505.  
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mental structures  ال سيما أن استغراق الباحثة �� تحليل    .)19( �جتمع املهاجر�ن العرب، عينة الدراسة

ال�جرة  Explication  النص العالقة    )�شعبا��او   (ظاهرة  أحوال  تفحص  ع��  الوقوف  مرونة  لها  وفر  قد 

السو�دي ع��  القائمة ما ب�ن (النص) املتمثل �� مجتمع املهاجر�ن واملؤثرات ا�خارجية ال�ي ينتجها ا�جال  

االعتماد ع�� املساعدات ا�ح�ومية، وع��  و   حيث البطالة ال�ي يتعرض لها جيل اآلباء  ،مستوى االقتصاد

وع�� املستوى    ،األبناءو   املستوى االجتما�� حيث أحوال االنقطاع والفجوة السلوكية واملعرفية ب�ن اآلباء 

  لتقاليد ال�ي يحملها املهاجر من جيل اآلباء تحديدا. الثقا�� ال سيما �� ما يتعلق بمنظومة القيم والعادات وا

  حوال التمثل أوع�� املستوى السيا��ي حيث أحوال التقاطع ما ب�ن طر�قة التعاطي مع النظام اللي��اا��، و 

بھو  (و   الو��  عميق  �ش�ل  ما  و   .)20�دراكھ  بقدر  النفسية،  ا�حسابات  معادالت  ضمن  يندرج  ال  هنا  األمر 

  .)21�جتمع املهاجر�ن العرب (  وأحوالھ قراءة أ�عاد الو�� ا�جم�� ��الباحثة  انخرطت

 التأثر والتأثیر    

العالقات �� ا�جال السو�دي، بناء ع�� التجر�ة املباشرة والتفاعل ال��،  خصائصالباحثة تدرك جيدا 

ال�ي آلت ع��  ومن هنا ف�ي متا�عة دقيقة �جر�ات التحول �� مسار عمل املؤسسة الرسمية السو�دية، تلك  

طر�قة التعاطي مع  ب  وتوج��ها �� ما يّتصل  ع�� ضبط توجهات وسائل اإلعالم ا�خاصة ��ا  أن �عملنفسها  

املهاجر أو   املهاجر�ن، ف��ا  يندرج  ال�ي  األنماط  تمي��  نحو  الس��  �عاط��و همية  طر�قة   �� اإلعالم    من  مع 

املهاجر�ن، انطالقا    السو�دي، مع ال��ك�� ع�� العوامل ا�جاذبة ال�ي يمكن من خاللها استقطاب املز�د من

وطبيعة   غ��ها،  دون  الوسيلة  لهذه  املهاجر  اختيار  أسباب   �� البحث  اإلعالمية،  ھستخدامامن   للوسلة 

املؤسسة السو�دية  مساعدة  با، سعيا نحو  املوا�ع ال�ي تجعل من أمر متا�عة املهاجر لتلك الوسائل صعو 

الناجعة  ع�� الوسيلة  عن  املشاهدين  البحث  الفجوة ع��  ،  الستقطاب  ردم  ع��  والعمل  العقبات  تخطي 

   .مجتمع املهاجر�نو  القائمة ب�ن وسائل اإلعالم السو�دي 

املستخدمة العلمية  للمصط�حات  املفاهي�ي  الضبط  نحو  التوجھ  أهمية  الباحثة  عن  �غب  ��    لم 

ال�ي   العلمية  تمي��    قّدم��ا،الفرضية  التوجھ نحو  الوسائل من �حف  (ف�ان  اإلعالم واالتصال) بوصفھ 

تقف الباحثة عند  و   وفضائيات و�ذاعات وما تقدمھ من خدمات لصا�ح جمهور املتلق�ن �� مملكة السو�د.

ھ مفهوم املهاجر
ّ
بحق اإلقامة الدائمة أو املواطنة.   املتمّتعاملواطن السو�دي من أصول عر�ية، ، فتعّرفھ بأن

فإن ا�حددات ال�ي تضعها تقوم   )االنفصال اإلعالمي(أما ع�� صعيد املفهوم املركزي للفرضية والقائم ع�� 

نقطاع الصلة، حيث �عدد أنواع االنفصال  االعزوف عن املشاهدة والقراءة واالستماع، وعدم املتا�عة، و   ع��

 
19- Christopher John Murray, Editors, 2004, Encyclopedia of Modern French Thought, Routledge, London, p: 
268. 
20- Peter Uwe Hohendahl, 1991, Reappraisals: Shifting Alignments in Postwar Critical Theory, Cornell 
University Press, p: 84.  
21- Lee Marshall, 2005, Bootlegging: Romanticism and Copyright in the Music Industry, SAGE Publications, 
London, p: 9 
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وا�عد والضم�ي،  الوا�ح  ب�ن  �عر�ف  ما  إ��  لتخلص  مباشرة،  غ��  أو  مباشرة  بصورة  املعلومة  وصول  ام 

متا�عة(  قوامھ:  إجرائي عن  إرادي  غ��  أو  إرادي  امتناع  يضمرها،  و   حالة  أو  �عل��ا  ألسباب  اإلعالم،  سائل 

 . م�انتھ)و   و بناء ع�� موقف صادر من املهاجر إزاء وسائل اإلعالم ال�ي تحط من قدرهأ ألسباب تتعلق باللغة،  

 تقاطعات المعنی    

أحوال  ع��  الباحثة  طرف�ن  من  تقف  عن  الصادر  عن  و   األول   :التقاطع  الصادر  املوثق   �� تمثل  قد 

�سبة    ح�ى أّن املستحيل،    منزاء الواقع الذي �عيشيون فيھ. فبعد أن �ان حلم ال�جرة يقرب  إاملهاجر�ن  

ال�ي حاصرت أحالمھ    األوضاعا�خالص من و  من أجل الوصول إ�� هذه البالد، ا بحيا�� ت راهنقد  ك��ى م��م

صت عليھ
ّ
ما ينجم ع��ا من عالقات ومواقف  و   التفاصيل ال�ي راح �عيشها �� بالد امل�جر،  فإّن   .حياتھ  و�غ

فقد  عّسرت اندماجھ �� محيطھ ا�جديد. التعقيدات �ستحيل �ابوسا، وذلك بفعل جعلت من حلم ال�جرة

حيث �عيش املهاجر وعيا    False consciousness  ع�� و�� الكث�� من املهاجر�ن أحوال الو�� الزائف  غطت

تدفعھ دفعا إ��  ما ينتجھ الواقع من مواقف ورؤى وتصورات،  و   ،ملتبسا حول مسألة الهو�ة والذات واآلخر

� عن نفسھ، والقدرة  مقارنة مباشرة، ب�ن الوضع الذي �ان �عيش فيھ، من حيث القدرة ع�� التعب�   عقد

خاذع��  
ّ
ا�جديد  ،،مواقف حّرة ات �� مجتمعھ  بات    و��ن وضعھ  أو�ي من قوةفيھ،  �س��  الذي    ، و��ل ما 

حراجات ال�ي ما انفكت تواجهھ، ال سيما ع�� صعيد اللغة أو ع�� مستوى طر�قة  اإل و   ل�خالص من املنغصات 

باعتباره مهاجرا  معاملة  ال و   اآلخر لھ،  للمهاجر ع��    .)22هو�ة(ليس مواطنا �امل  البلد املضيف  فيما يقف 

املمكن الو��  االنفتاح   Possible conscience  أحوال  فكرة  إ��  و و   املستند  اآلخر  تفهم    محاولةاستقبال 

، والعمل ع�� تقديم املساعدات  ال�ي تواجھ  األوضاع ال�ي تحيط بھ، والس�� إ�� تذليل العقبات والصعو�ات

ة للقادم  سبتطلعة نحو توف�� بيئة مناا�جهودات املحشد  و   ،توف�� اإلم�اناتو   ططوضع ا�خ  ع��   لھ،  الالزمة

ا�جديد، ع�� مستو�ات توف�� الرعاية ال�حية واإلعانات املادية والسكن والتعليم، والعمل ا�حثيث ع��  

 .)23املتنوعة (و  دمج املهاجر �� البلد املضيف من خالل حزمة من ال��امج ا�ختلفة 

  العزم،و   Real consciousness  التوجھ نحو تقمص أحوال الو�� الواق��طر�قة من أجل  ال �عدم املهاجر  

التعا�ش مع األوضاع ا�جديدة، فهو إذا ما دخل �� املقارنة املباشرة  ع��    ،ب�ل ما أو�ي من قدرات و�م�انات

شعر حتما بالبون الشاسع ب�ن الوضع�ن. سي  بلد امل�جر،��    ّ� و��ن ما �عيشھ ب�ن ما �ان �عانيھ �� بلده األص�

وقد تتكّرر   املهاجر �� أتون صراع نف��ي عارم.تلقي بإن نظرة احتقار صادرة عن أحد العنصر��ن،  ف  .ومع ذلك

شّك أّن    الو متا�عة حوار تلفز�و�ي أو إذا�� يحّمل املهاجر�ن وزر املشكالت املتفاقمة �� البالد،    ا�حال بمجّرد

إلنكفاء ع��  ا إ�� يعمدو  تا�عة هذه الوسائل اإلعالمية،ممن املهاجر يضرب صفحا عن  يجعل هذا ومثلھ قد

 
22- Joseph Gabel 2017, Ideologies and the Corruption of Thought, Routledge, New York, p: 22. 
23- Tzachi Zamir, 2007, Double Vision: Moral Philosophy and Shakespearean Drama, Princeton University 
Press, p: 49.  
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تجعل منھ مستقرا �عيش الطمأنينة وهو بتفاعل مع ثقافتھ  و   وسائل اإلعالم ال�ي توفرها األطباق الفضائية،

  ).24األصلية (

 أحالم مهیضة الجناح  

بلد الضيافة ال    ،السو�د) واملهاجر(�ن البلد املضيف  ت��صد الباحثة أحوال املوقف املعقد واملتشابك ب 

املهاجر، تواجھ  ال�ي  الصعو�ات  تذليل   �� �ساهم  ال�ي  القوان�ن والتشريعات  التطلع نحو وضع    ينفك عن 

الوضوح  ،�س��و  شديدة  من    ،و�جهود  لد��ا  ما  جل  مستخدمة  السو�دي،  ا�جتمع   �� املهاجر  دمج  نحو 

فما زالت النسبة األك�� من    .�عيدة عن النتائج املرجوة واملأمولة  تظّل �م�انات، لكن �ل هذه ا�جهود  و   وسائل

اء  املهاجر�ن متمسك�ن بأحوال اال�عزال، متطلع�ن نحو ا�حاضنة العاطفية تلك املتمثلة �� التوجھ نحو اللق 

�عرف  و   املستمر ال  أي    االنقطاعلذي  بوجھ  العائق  بمثابة  اللقاءات  تلك  أ�حت  ح�ى  ا�حلية،  با�جالية 

محاولة نحو دمج املهاجر بالبلد املضيف، فبدال من أن ت�ون وسيلة لتسهيل انخراط املهاجر �� ا�جتمع  

العقبات، أ�حتو   وا�خ��ات  راألف�اتبادل  و   ا�جديد، �أ��ا  و   ،الصادر عن املهاجر  و�فعل اإلصرار   ،تذليل 

األص��.�عوض   وطنھ  من  املهاجر  حرمان  اإلش�ا�� و   عن  البطل  أحوال  �عيش  املضيف  البلد  غدا    هكذا 

Problematic heroes ��ادماج املهاجر�ن، من أجل ، ال�ي يبذلها جدوى ا�جهودال  بالّنظر إ 

املهاجر    بقي)25(  ،تتفاقمو   وتنمو  ر االحتدامات ال�ي ال تنفك تظه و   ملة من الصراعاتجنتيجة �وهكذا،  

أ املوقف  ح�عيش  �� مجتمع اال�عزا�ّ�  وال  العيش  ب�ن  ما  الكر�م    املركب،  العيش  مقومات  جميع  لھ  يوفر 

التقاطع  ب  اإلحساسو   و��ن مشاعر الغر�ة عن هذا ا�جتمع،  ويعمل ع�� �سهيل التفاصيل املتعلقة بحياتھ،

اإلغ��اب أحوال  إ��ا  عنھ،  الصادرة  املواقف   �� الوضوح  املتداخلة Alienation  )26  وا�عدام  األحوال  إ��ا   (  

وا�حساسية، و  ا�حرج  شديدة  أوضاع  من  منتقال  منھ  جعلت  ال�ي  تلك  املباشر  أدناها    املضطر�ة،  ال��ديد 

نظام  و   عالقاتو   ل ما فيھ من مؤسساتاليوم �� كنف مجتمع �عمل ب�ما �عيشھ    �� مقابللوجوده وحياتھ،  

 اح��ام آدمية ال�ائن البشري.و   التوجھ نحو تقد�س اإل�سانيةو  ع�� إدامة زخم ا�حياة،

 

 

 

 
24 -  Mbukeni Herbert Mnguni, 1999, Education as a Social Institution and Ideological Process, Waxmann, New 
York, p: 82. 
25 - Rick Altma, 2008, A Theory of Narrative, Columbia University Press, p: 149. 
26 -  Barbara C. Foley, 1986, Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction, Cornell 
University Press, p: 183. 
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 الخاتمة 

حق   ع��  السو�دي  الدستور  تأكيد  صعيد  ع��  سيما  ال  السو�دي،  الواقع  قراءة  نحو  الباحثة  تتوجھ 

قد  أن م�انة وسائل اإلعالم �� السو�د    حّ�ىهو مبدأ را�خ وأصيل،  و   املواطن �� ا�حصول ع�� املعلومات،

لوسائل اإلعالم    ا�حّق   فيھ الدستور   ، إ�� ا�حد الذي منحمدى الّتأث��و   بلغت مستوى رفيعا �� طر�قة ا�حضور 

اإللك��ونية، بما ف��ا ا�خاطبات املتعلقة بمكتب رئيس الوزراء  و   املباشر ع�� املراسالت الورقية  االطالع  ��

العام  يمكن الوقوف ع�� مدى الشفافية  الواقع�خصيا. ومن هذا   التعاطي مع الشأن    ح ما يمنوهو    ،�� 

ترصد شرعية القرارات أو  و   وسائل اإلعالم حق اإلشراف والرقابة املباشرة، والعمل ع�� مساءلة ا�ح�ومة، 

الفساد �� املؤسسات العامة. من هذا الواقع احتلت وسائل اإلعالم السو�دية م�انة خاصة  أحوال تف��ي  

السيا��ي. القرار  صناعة  طر�قة   �� ا�حاسم  والتأث��  ا�حضور  لها  أكيدة  األمر  هذا  حقيقة    ؤكدوت  وسلطة 

  93ة م��ا  �حيفة، يبلغ عدد اليومي  160يبلغ عددها  (�عاطي ا�جمهور مع ال�حف ع�� سبيل املثال    ة طر�ق

تبلغ    ،)�حيفة التلفز�ونية  80قراءة  ال �سبة  إذ  ا�حطات  عدد  يبلغ  فيما  ا�حطات    %169.  أما  محطة، 

التجاهل  ُيقابل بهذا الزخم الهائل من الوسائل اإلعالمية،  ومع ذلك فإّن  محطة.    267اإلذاعية فيبلغ عددها  

�التا�� فإن  و   عزوف واالمتناع عن املتا�عة،من قبل قطاع واسع من املهاجر�ن العرب، الذين استغرقوا �� ال

  )، من أموال 27( املضاعف، حيث يتم تبديد ا�جهود ال�ي تبذلها الدولة املضيفة  يتج�� �� الهدر   ،األثر املباشر

�رامج. فيما يفقد املهاجر املز�د من الفرص املتاحة، وال�ي �ان من املمكن العمل ع��  و   تخطيطو   مشاريعو 

لكن الالفت  و   ا من أجل خلق مناخات أك�� تواصال مع الواقع ا�جديد الذي �عيشون فيھ.استثمارها وتوظيفه 

املهاجر�ن أن  األمر  من    ،��  التواصل،    االندراجبدال  فعالية  اختاروا��  عنھ االنفصال    قد  تحدثت    الذي 

 وحللتھ و�يت مظاهره وأسبابھ ونتائجھ.  الباحثة

  Separation  تمي�� املفارق النو�� الذي يقوم عليھ مفهوم اإلنفصال   هو  حّقاالوقوف  ولعّل ما استحّق   

فرضي��ا،   الباحثة  عليھ  اسست  سعت الذي  األنواع  إذ  أبرز  ترصد  لي�ون  �  املوصولة  نحو  الظاهرة،  �ذه 

وعدم القدرة    ،الذي يقوم ع�� التقاطع �� املضمون   )Direct separationالتوقف عن (االنفصال املباشر  

تلبية   املهاجر.ع��  واقع  يتطل��ا  ال�ي  عنأّما    ا�حاجات  املباشر  دالتوقف  غ��  االنفصال   Indirect  أحوال 

separation    عند التوقف  يتمفيع�ي  ال�ي  من  بموج��ا  تلك  املعلومة  سعيا  و   نقل  أخرى  إ��  إعالمية  سيلة 

املتلقي إ��  ممكنا.  ،للوصول  بديال  املتكرر و   باعتبارها  االنفصال  أحوال  الذي    uent separationFreq  ت��ز 

حضوره قوة االتصال املتكرر، إ��ا القوة املضاعفة �� االنفصال ال�ي تجعل من املتلقي عرضة  و   يوازي �� قوتھ

الناقص.  التلقي  باعتبار  اإلعالمية  الرسالة  ومضمون  املعلومة  االنفصال  و�تحّدد    لنسيان 

�س   Substitutionary separationاالستبدا�� الذي  بأخرى،  تند  ب�ونھ ذاك  إ�� واقع استبدال وسيلة إعالم 

اعتمادا ع�� طر�قة االنتقاء الصادرة عن املتلقي وال�ي �عتمد ع�� الصورة أو الصوت أو املؤثرات ا�ختلفة  

العفوي  و   واملتنوعة.  االنفصال  قصدو   Spontaneous separation�حضر  غ��  عن  تتم  ال�ي  العملية   ��  

 
27 -  Josef Trappel, Werner A Meier, Leen dHaenens, editor, 2011, Media in Europe Today, Intellect Books, 
Bristol, UK, p: 248. 
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 Limited separation ي��ز نوع االنفصال ا�حدود عندها الباحثة تي توقفمن األنواع ال�و  . ةعرضي�صورة و 

املتعلق بأحوال عدم القدرة ع�� توف�� الوسائط االتصالية، نتيجة للفقر أو ال�ح أو عدم الرغبة الذاتية  و 

التعو���ي  ع�يوي  بالتواصل. السلوك    Compensatory separation  االنفصال  نمط  ذاك  ع��  يقوم  الذي 

مستوى الدخل، فالوظيفة االتصالية إنما تقوم أصال ع�� تحقيق التوازن من خالل التعو�ض. لكن  و   اةا�حي

قسري.   �ش�ل  يحضر  النوع  هذا   �� ذلك االنفصال  مقابل  االنتقائي  و��  االنفصال   Selective  ي�ون 

separation   ينشأ الذي  يقوم  وهو  الذي  املتلقي،  عن  الصادرة  الرغبة  ع��  الرسائل  ب  ،بو��  ،بناء  تجنب 

 الثقا��. و   املعر�� مخزونھاالعالمية ال�ي ال تتوافق مضامي��ا مع 

تتوقف الباحثة عند ��خيص أحوال االنفصال اإلعالمي، الذي �عمد إ�� وصفھ بأنھ عا�� الشدة لدى  

ق األمر ��اجع �سبيا  تذا املؤشر  هشّدة    املهاجر�ن العرب �� السو�د. لكن
ّ
و�بدو عامل    .الفضائياتب   ح�ن يتعل

�ش�ل شديد الوضوح �� �عميق مش�لة االنفصال، باإلضافة إ�� التجاهل الصادر عن وسائل  و   اللغة قائما

حوال التقاطع الثقا�� والقي�ي مع الكث�� من املشاهد ال�ي �عرضها  أو   اإلعالم السو�دية ألخبار املهاجر�ن،

�� ما يتعلق بطر�قتل م��ا    ةك الوسائل، ال سيما  تمثل مفهوم ا�حر�ة ع�� مختلف املستو�ات االجتماعية 

وللفضائيات العر�ية دورها    .، مما �ش�ل عقبة �� التواصل.كذلك  العادات والتقاليد�� ما يّتصل بو  والدينية

و  أ حاجز اللغة،    �سبباملهاجر    لھعمد  �إذ ي�جأ إل��ا املهاجر إّما استسهاال  الواسع �� تفاقم تلك ا�حالة،  

توفره  ل ال�ي  العاطفي  تلك  لتعو�ض  العر�ية،  لھ  ت الفضائيات  لها  وهكذا  ��  م �ون  كب��ة    ظاهرة ساهمة 

و االنفصال ھ  . 
ّ
فإن تقّدم  مّما  عن  �الّرغم  التغا��ي  يمكن  إدارات   املسؤوليةال  ��ا  تضطلع  أن  يجب    ال�ي 

من حيث أهمية التوجھ نحو إعادة    وال إعفاؤها من تحّمل �عض املسؤولية  مؤسسات اإلعالم �� السو�د،و 

اإلسهام �� معا�جة قضايا  من شأ��ا    العمل ع�� تكثيف ال��امج النوعية ال�ي ي�ون و   ال��امج�عض  النظر ��  

   .ووضوح.مباشرة و  والس�� إ�� فهمها �عمق  ،املهاجر�ن
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 مفهوم الطائفة الممتنعة 

 

 

 

   الملّخص 

بات، فقد جعلھ الفقهاء القدامى  
ّ
يحمل مفهوم "الطائفة املمتنعة" وراءه تار�خا حافال بالتحّوالت والتقل

قاعدة ثابتة �� بناء "السياسة الشرعّية"، استنادا إ�� سوابق محّددة �� س��ة الّسلف. وفائدة هذا املفهوم  

ھ يثّبت الصلة ب�ن العقدي والسيا��ي، بما  
ّ
يحّتمھ من مفاصلة حاسمة ب�ن املؤمن�ن، وغ�� املؤمن�ن. وشهد  أن

باالمتناع،  ور�طها  التكف��  صفة  إقرار  ع��  املعاصر�ن،  ا�جهادي�ن  عند  مهّما  دالليا  توّسعا  املفهوم  هذا 

و�غليظ العقو�ة ألهل هذه الطائفة. و�انت غاية هذا التعديل الّدال��، تكييف هذا املعتقد املذه�ي لنصرة  

   داف املعاصرة ل�جماعات ا�جهادّية، ذات املرجعّية السلفّية.األه

 املفاتيح ال�لمات

 اإلرجاء املعاصر  – التكف�� –ا�جهاديون  –الشريعة  –االمتناع   – الطائفة 

 . 

 

Abstract 

The concept of "the abstaining sect", which has a history of transformations and volatility as 

ancient Muslim jurists made it an established rule in the construction of "the religious policy",  

is based on the specific precedent conduct of the predecessors. This concept is characterized by 

a reinforcing link between the religious and the political, which entails a definitive separation 

between the believers and the non-believers.  "The abstaining sect" has seen an important 

semantic expansion with the contemporary jihadists, through the establishment of "Takfir", 

linking it to the abstention, and heavily penalizing it. The semantic amendment was meant to 

adapt this sectarian creed to the contemporary aspirations of these jihadi groups, of their Salafi 

background. 
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 : مقدمة 

إنتاج   إعادة  الواسع لظاهرة  ال��وز  املعاصر، ذلك  الفكر اإلسالمي   �� الّسلفي  الن�وع  يات 
ّ
تجل أبرز  من 

عناصر أساسّية من اإل�ستيمّية القديمة، ع�� الرغم من فوا��ا التار���. وأك�� ما تّمت العناية بإحيائھ من  

، اعتبارا لدورها األسا��ي �� تماسك بنية  ذاك النظام املعر�� املوروث جانب املصط�حات، واملفاهيم القديمة

منذ   الواسع  وانتشارها  السلفّية،  ا�حر�ات  أقدام  ترّ�خ  ومع  الك��ى.  محاورها  تأسيس  و��  العلوم،  سائر 

منتصف القرن املا��ي، تزايد االهتمام بإحياء نموذج "علوم السلف"، واالحتفاء بمعارف املتقّدم�ن مّمن  

�� تفّقههم  عن  األخبار  إحياء    تظافرت  ع��  القائم  املعر�ّ�،  الّرهان  هذا  و�ان  بأسراره.  و�حاط��م  الدين، 

مواجهة    �� الراهن،  وجودها  م�ّ�رات  إلثبات  املعاصرة،  السلفّية  ا�حر�ات  أولوّ�ات  من  الشرعّية"  "العلوم 

الس   تحّديات ا�حداثة، و�سقها املعر�� املعلمن. و�� سياق هذه املواجهة، استعاد التّيار  رو 
ّ
بلورة  منظ لفي 

"الطائفة   مفهوم  صياغة  إعادة  تّمت  السياق  هذا  وضمن  الفكرّي.  لنسقهم  املؤّسسة  املفاهيم  من  جملة 

 املمتنعة"، من أجل رسم ا�حدود بي��م، و��ن مخالف��م املعاصر�ن. 

  واكتسب مفهوم "الطائفة املمتنعة" م�انة خاّصة عند القائل�ن بھ اليوم، �سبب علّو صيتھ بي��م، كمقالة 

دينّية مركزّ�ة، �انت لها قيمة تحليلّية معت��ة �� مراحل تار�خّية مشا��ة للمرحلة الراهنة. ومدار أطروح��م،  

ن من الفصل ا�حاسم ب�ن دائرة املؤمن�ن، ودوائر الذين �عادو��م، 
ّ

�� هذه الناحية، ع�� أّن هذا املفهوم يمك

� الواجبة  الّت�اليف  من  الفصل  هذا  �ستتبع  بما  وصونا  ويعّرف  لعقيد��م،  انتصارا  املسلم�ن،  حّق   �

لوجودهم. و�ث�� االستثمار �� املفاهيم الدينّية املفّوتة جملة من اإلش�الّيات املعرفّية، والدينّية، وا�حضارّ�ة.  

بھ ب�ن العصور، دونما إغفال للكشف  
ّ
وهو ما يفرض مراجعة نقدّية دقيقة لتار�خ هذا املفهوم، وأطوار تقل

 التأو�لّية ال�ي أسندتھ، وأّسست لوظيفتھ ال�جالّية �� املعارك الراهنة.  يجياتاإلس��اتعن 

 في تشّکل المفهوم   - 1

بات، ال�ي شهد خاللها مّدا وجزرا، 
ّ
يحمل مفهوم "الطائفة املمتنعة" وراءه تار�خا حافال بالتحّوالت والتقل

هور والّضمور، بحسب ما �انت تؤول إليھ أوضاع اال 
ّ
جتماع اإلسالمي. واستغرق تبلور هذا  وترّددا ب�ن الظ

الشواهد   وندرة  خفا��ا،  �سبب  أطوارها،  ب�ّل  اإلحاطة  �ستع��ي  قد  متالحقة،  مراحل  وتطّوره  املفهوم، 

ة عل��ا. ومن عالمات هذا الظهور البطيء أّن لفظي عبارة "الطائفة املمتنعة"، لم يجتمعا �� هيئ��ا تلك،  
ّ
الدال

 �عد مّد 
ّ
 ة من تواترهما منفصل�ن �� جملة من الّنصوص، واملروّ�ات القديمة.أي كمركّب �ع�ي إال

و�� لسان العرب "الطائفة من ال��يء جزء منھ"، وأك�� استخدام لفظ الطائفة �� �عي�ن "ا�جماعة من  

ب�ن  1الناس" ي��اوح  أن  الطائفة  أعضاء  عدد   �� والشرط  الك��ى.  ا�جماعة  ضمن  األفراد  مجموعات  أي   ،

، أو ع�� جماعة من  2ف. و�� آيات قرآنّية كث��ة ترّدد هذا اللفظ، ليدّل ع�� فر�ق من املؤمن�نالواحد واألل

 
 ، مادة [طوف]. لسان العربابن منظور،  -1
نَزَل َعَلْيُكم﴿  -2 ن ُثم� ا� َعاًسا ِمّ َمَنًة ن� َغِمّ ا�

ْ
نُكْم  َبْعِد ال َفًة ِمّ ائـِ

َ
ل عمران:َيْغَشٰى ط

ٓ
 . 2، النور:  122، التوبة:  102:  ءكذلك: النسا. وانظر  154﴾ ا
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، 5. وجاء ذكر "الطائفة" �� ا�حديث النبوي بصيغة تمجيدّية4. أو ع�� فئة غ�� محّددة االنتماء3املعاندين

مآل   ي�ون  "فرق"،  إ��  املؤمنة  الطائفة  انقسام  إم�ان  استبعاد  دون  الضاللمن  اللفظ  6�عضها  وتطّور   .

بھ إ�� فرقهم ا�ختلفة، كما �عت  أ�حاب ا�حرف، مع �شوء املدن   الحقا، فاستخدمھ املتصّوفة لإلشارة 

. و�� املباحث السوسيولوجّية ا�حديثة، دّل لفظ الطائفة ع�� ا�جماعة الدينّية ذات االعتقاد  7اإلسالمّية

. 8) قد أقام مقابلة تاّمة ب�ن الطائفة، والكنيسةMax Weber(   في��   و�ان  ا�خالف ملا هو سائد �� ا�جتمع،

للكنيسة،   ال�و�ّي  الطا�ع  مقابل  بمعتقدها،  تمّسكها  وشّدة  باال�غالق،  الطائفة  سمت 
ّ
ا� ا�حّد،  هذا  و�� 

 . 9وقبولها بالّتعا�ش مع اآلخر

ھ �� القرآن، كما أهملتھ قواميس اللغة. واستخدمت مشتّقات  
ّ
و�� املقابل لم يرد لفظ "امتنع"، ومشتقات

القرآن، و�� القواميس. وغالبا ما تمّحضت دالل��ا   صيغة الثال�ي "منع"، ع�� نحو واسع �� عدد من آيات 

. و�� 10والعّزة بإفادة مع�ى القّوة  اللغوّ�ة لإلشارة إ�� مع�ى "تحج�� ال��يء"، واختّصت صيغة "مَنعة" منھ،

 . 11�عض كتب ا�حديث، جاء فعل "يمتنع" �� باب اإلكراه، لإلشارة إ�� مع�ى اإلحجام، وترك الفعل

"منع"، و"امتنع"، بما    "الطائفة"، بما �� جزء من ا�جماعة، ولفظ  ويعود أّول ر�ط غ�� مباشر ب�ن مفهوم

 لقبائل املسلمة عن أداء الز�اة، �عد موت الن�ي. وقد قاتلهم أبوهو إحجام وترك إ�� حادثة "امتناع" �عض ا

بكر �� أو�� سنوات حكمھ، �سبب هذا املنع. و�ان مع�ى املنع بمثابة البؤرة املركزّ�ة للصراع ب�ن الطرف�ن، 

جانب   من  ال��ديد  سياق  والعداء:  بالتشّنج،  سم 
ّ
مت �جا��  سياق   �� اللفظ  هذا  الطرفان  تداول  فقد 

 
َفةٌ ﴿  -3 ائـِ

�
ت ط ْن  َود� َتاِب  ِمّ كـِ

ْ
ْهِل ال ل عمران:   ا�

ٓ
وَنُكْم﴾ ا

�
ْو ُيِضل

َ
نعام:  113،  81. وانظر كذلك: النساء:  67ل

ٔ
عراف: 83التوبة:  ،  156، اال

ٔ
، اال

حزاب: 87
ٔ
 . 13، اال

ْرِض  -4
� ْ
 ِفي اال

َ
َها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف  ﴿إّن ِفْرَعْوَن َعال

َ
ْهل ي ِنَساَءُهْم﴾ القصص:  َوَجَعَل ا� ْبَناَءُهْم َوَيْسَتْحيــِ ُح ا� ِبّ

َ
َفًة ِمْنُهْم ُيذ ائـِ

َ
 .4ط

ّمتي ظاهرين على الحّق، ال يضّرهم من خ  -5
ٔ
. ي. فنسنك، تحقيق محّمد  (ال تزال طائـفة من ا

ٔ
مر هللا، وهم كذلك)، ا

ٔ
تي ا

ٔ
ذلهم حتى يا

لفاظ الحديث النبوي، مكـتبة بريل، 
ٔ
 . 53، ص 4، ج 1936فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس ال

رضا يقال لها البصرة، ويكـثر بها عددهم، ونخلهم، ثّم تجيء بنو قنطوراء، عراض الوجوه، صغار   -6
ٔ
ّمتي ا

ٔ
العيون،    (لتنزلّن طائـفة من ا

ذناب اإلبل، فتلحق بالبادية، فهلكت.  
ٔ
خذون با

ٔ
ّما فرقة فيا

ٔ
حّتى ينزلوا على جسر لهم يقال له دجلة، فيتفّرق المسلمون ثالث فرق: ا

ّما فرقة فيجعلون عياالتهم خلف ظهورهم ويقاتلون، فقتالهم شهيد، ويفتح 
ٔ
نفسها وكـفرت، فهذه وتلك سواء. وا

ٔ
خذ على ا

ٔ
ّما فرقة فتا

ٔ
وا

 .53، ص 4 وجّل على بقّيتهم)، المرجع السابق، ج هللا عّز 
ة عمران، العدد    -7

ّ
،  6/  23عزمي بشارة، الطائـفة والطائـفية: من اللفظ ودالالته المتبّدلة إلى المصطلح السوسيولوجي التحليلي، مجل

 . 13، ص 2018شتاء 
 انظر:   -8

Max Weber, economy and society, an outline of interpretive sociology, edited by Guenther Roth and Claus 
Wittich, University of California Press, Berkeley. Los Angeles. London, 1978, p: 1204, 1205. 

   انظر: -9
Hourmant Louis, Notions d’église et secte, Encyclopédia Universalis: https://t.ly/ACtH 

 (سيعوذ بهذا البيت قوم ليس لهم منعة).في الحديث   -10
مر به)،  -11

ٔ
 مستضعفا، غير ممتنع من فعل ما ا

ّ
مر هللا، والمكره ال يكون إال

ٔ
 (فعذر هللا المستضعفين الذين ال يمتنعون من ترك ما ا

 . 226- 225:، ص4م، كـتاب اإلكراه، ج 2005ھ/ 1426، 1صحيح البخاري، الدار المتوّسطّية للنشر، تونس، ط 
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ل املوقف ا�حازم ضّد ما��� للز�اة سّنة تق��ي بقتال  13، وسياق املفاخرة من جانب القبائل12ا�خليفة
ّ
. وش�

من ترك ركنا من أر�ان الدين. وتحّول هذا املوقف إ�� قاعدة ثابتة �� ا�حكم ع�� الفرق الدينّية، ال�ي انفردت  

"ا�خروج" عن  ـ  وت ت�جينّية �سمها ببمذاهب دينّية، وسياسّية خاّصة، �ا�خوارج والشيعة. وأ�حقت ��ا �ع

ب صفة "اإلمام العادل"، وأصبغ ع�� ا�خاضع�ن  14اإلمام، و"املروق " عن ا�جماعة
ّ
. واحتكر ا�حاكم املتغل

بة �� إ�شاء  
ّ
لھ لقب "جماعة أهل العدل"، مقابل رمى معارضيھ ب "أهل األهواء". ونجح فقهاء السلطة املتغل

الك��ى، ا�جماعة  ب�ن  رمزي  أو    عازل  الدين،  أر�ان  �عض  إقامة  عن  امتناعها  بذريعة  املناوئة  والطوائف 

 خروجها عن والية "اإلمام العادل".

 مرحلة التقعید    - 2

ألح�ام    املبّينة  الفقهّية  القواعد  صياغة  تّمت  ا�حكم،  أوضاع  استقرار  من  قرون  ثالثة  حوا��  �عد 

دا إ�� ما كّرسھ الواقع من سنن التعامل معها.  الطوائف ا�خالفة ملذهب ا�جماعة، وسلطة إمامها، استنا

وشّرعت قواعد "األح�ام السلطانّية" قتال �ّل ممتنع، ومّ��ت ب�ن االمتناع عن دعوة اإلسالم، الذي يظهره  

املشر�ون، واالمتناع عن سلطة اإلمام الذي ي�ون من املرتّدين، أو البغاة، أو ا�حار��ن. وغاية هذا التمي��  

 الدخول �� اإلسالم، أّما املرتّد، والبا��، وا�حارب فغاية    تحديد قصدّية
ّ
القتال، فاملشرك ال يقبل منھ إال

قتالهم إرجاعهم إ�� طاعة اإلمام. ولكّن املرتّد، إذا ضّم إ�� امتناعھ، جحود ركن من أر�ان الدين، �الز�اة أو  

ھ �عامل معاملة املشرك. ولغ�� املمتنع�ن، من "املقدو 
ّ
ر عل��م"، من هذه الطوائف أح�ام أخرى  غ��ها، فإن

. ومدار األح�ام عند  15دون القتال، و�ن أوجبت القتل ملن استمسك بجحود ركن، أو أك�� من أر�ان الدين

املاوردي ع�� �عي�ن ما يجب �� حا�� االمتناع، والقدرة، مع مراعاة طبيعة ا�جهة املمتنعة، أو املقدور عل��ا.  

املشرك، واملسلم ا�خارج عن ا�جماعة بتأو�ل سائغ (ما�ع الز�اة، والبا��)، أو من    ويستوي أمام تلك القواعد

دون تأو�ل سائغ (ا�حارب). وألجل هذا ا�جمع غاب �� أح�ام املاوردي ا�حديث عن الطائفة، الذي يف��ض  

   حصر القول �� ا�جزء ا�خارج من ا�جماعة اإلسالمّية.

�ي ملسألة االمتناع، من دون أن يبعد كث��ا عّما تقّرر قبلھ، فقد  واستأنف ابن تيمية جهود التقعيد الفق

«�ّل طائفة ممتنعة عن ال��ام شريعة من شرائع اإلسالم،   بأّن   أف�ى، �� �عض مّد�� اإلسالم �التتار وغ��هم،

ھ يجب قتالهم حّ�ى يل��موا شرائعھ، و�ن �انوا مع ذل
ّ
ك ناطق�ن الظاهرة املتواترة من هؤالء القوم وغ��هم، فإن

 
م لقاتلتهم عليه"، الماوردي،  ي  -12

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
عطوه لرسول هللا صل

ٔ
بي بكر قوله: "وهللا لو منعوني عناقا وعقاال مّما ا

ٔ
نسب إلى ا

حمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة الكويت، 
ٔ
حكام السلطانّية والواليات الدينّية، تحقيق ا

ٔ
 .78، ص 1، ط 1989/ 1409اال
حدهم، جاء في بعضه ما يلي:روي في هذا الباب شعر  -13

ٔ
 ال

بي بكر
ٔ
طعنا رسول هللا ما كان بيننا       فيا عجبا ما بال ملك ا

ٔ
 ا

حلى إليهم من التمر
ٔ
و ا

ٔ
لولكم فمنعتم ولك التمر ا

ٔ
 فإّن الذي سا

 سنمنعكم ما كان فينا بقية         كرام على العزاء في ساعة اليسر 
حكام السلطانّية، مصدر سا

ٔ
 .78بق، ص انظر: الماوردي، اال

 . 107م، ص 1992ھ/ 1413، 2لبنان، ط -الشهرستاني، الملل والنحل، دار الكـتب العلمية بيروت  -14
حكام السلطانّية، مصدر سابق، ص  -15

ٔ
 وما بعدها.  49الماوردي، اال
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. واجتماع االمتناع عن الشرائع بجحود وجو��ا، ال يؤّدي إ�� �غليظ  16بالشهادت�ن، ومل��م�ن ببعض شرائعھ»

املقاتلة فقط، كما تقّرر عند املاوردي، بل يضّم إليھ حكما آخر، عند ابن تيمية، وهو التكف��، أي ا�حكم  

ة. ويستوي �� حكم تكف�� ا�جاحد، املم
ّ
تنع واملقدور عليھ، غ�� أّن األّول يقاتل، أّما الثا�ي  با�خروج من املل

ف �� بلورة مفهوم "الطائفة  
ّ
ف��ّد با�حّجة، أو العقو�ة. ولكّن التحّول ا�حاسم �� قواعد ابن تيمّية، قد تكث

ببيان أح�ام املسلم�ن، أفرادا وجماعات، من أ�حاب املذاهب   دينّية شاملة، تختّص  املمتنعة"، كمقالة 

إمام    املنسو�ة والية  من  أو  الظاهرة،  الشرائع  �عض  من  القاهرة  بالشوكة  امتنعوا  والذين  الضالل،  إ�� 

دائرة  17ا�جماعة "الطائفة املمتنعة"، ل�و��م خارج  التعامل مع املشرك�ن ضمن أح�ام  . وال تدخل قواعد 

 جماعة األّمة، وال ي�ّح، تبعا لذلك اعتبار هؤالء من ضمن الطوائف املمتنعة.

قتال  و��    أّن  بّ�ن  فقد  الطائفة،  هذه  حّق   �� يجب  ملا  دقيق  تفصيل  الكث��ة  وآرائھ  تيمية،  ابن  فتاوى 

"الطائفة املمتنعة" يجب ابتداء، ودفعا، وهو �� ا�حالة األو�� فرض كفاية، ولكّنھ يصبح �� الثانية، فرض  

امتناعھ، والثا�ي يقتل ما أقام ع��    ع�ن. ويستوي �� املآل املمتنع، واملقدور عليھ، فاألّول يقاتل ما دام ع��

جحوده. و�� هذه القاعدة، أخذ ابن تيمية بقول املاوردي، و�ان كالهما �ستلهم حزم أ�ي بكر �� مواجهة أهل  

الطوائف  ع��  ا�حكم  تفو�ض  إ��  يميل  �ان  الذي  للماوردي  وخالفا  الز�اة.  ما���  من  وا�جحود،  االمتناع 

تيمية �� هذا التفو�ض، وجعلھ م��ّددا ب�ن فرض الكفاية، وفرض الع�ن، تبعا  املمتنعة إ�� اإلمام، وّسع ابن 

�حا�� الدفع والطلب �� ا�جهاد. واستنادا إ�� هذا التوصيف، وجد الو�� ا�جهادي املعاصر، م�ّ�را �افيا إلدانة  

 ا�جتمعات اإلسالمّية، وتكف��ها باعتبارها "طوائف ممتنعة".

 لوعي الجهادي المعاصر "الطائفة الممتنعة" في ا   - 3

تفصيلّية   آراء  واستحدثوا  املمتنعة"،  "الطائفة  مقالة  تأليف   �� املعاصرون  ا�جهادّيون  الكّتاب  توّسع 

كث��ة، تتعّدى ما قّرره ابن تيمية، و�ن اّدعوا االنتساب إليھ، و��� مذهبھ السلفي. و�� تحر�ر هذه املقالة، 

ناحيت�ن أساسيّ  ف عند 
ّ
التوق بھ من أحوال  اختار معظمهم  املمتنعة، وما �عرف  الطائفة  صفة  أّوال،  ت�ن: 

هذه   م�انة  علّو  الواسعة  اإلحاطة  هذه  من  و�ظهر  شرعّية.  أح�ام  من  حّقها   �� يجب  ما  وثانيا،  مختلفة. 

 املسألة، �� رؤ�ة أولئك الكّتاب للوضع اإلسالمّي الّراهن. 

 �ّد الطائفة ا��متنعة، وأحوا��ا  - أ 

موضوع  من  موقفهم  تحر�ر   �� املفهومي،  بالضبط  فائقة  عناية  ا�جهادي  السلفي  التّيار  رو 
ّ
منظ أظهر 

ب�ن املعا�ي   طيفة 
ّ
الل الفروق  لبيان  باب االمتناع،   �� "الطائفة املمتنعة". ووضعوا حدود األلفاظ املتداولة 

دّية متعّددة �الّتكذيب، وا�جحود،  املتقار�ة. وحرصوا ع�� الّتمي�� ب�ن االمتناع، وما شا��ھ من مواقف عق

و��   وا�جهل،  الكفر  -عندهم- واإلعراض،  من  ألنواع  وما  18مظاهر  االمتناع،  ب�ن  التفر�ق  وجوه  .و�عّددت 
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 وما بعدها.  358المصدر السابق، ص  -17
بو علي المرضي،  -18

ٔ
 . حقيقة كـفر االمتناع وحكم الطائفة الممتنعة عن الشريعةا
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� عن الطاعة،   أو اإلعراض،  �الر�ب والشّك،   يرجع إ�� األسباب ا�خّفية للكفر
ّ
أو التقليد، أو ا�حسد    أو التو�

 . 19والبغض، أو االس��زاء

ھ كفر إباء واستكبار، ال جحود فيھ، لقيامھ ع�� «اعتقاد  
ّ
و�� حّد مفهوم االمتناع، ذهبت األقوال إ�� أن

. وعّد االمتناع عمال من أعمال ا�جوارح، املنافية ملا وقر �� القلب من  20صدق ا�خ��، مع تكذيبھ �� الظاهر»

ظاهرة، �استكبار إبليس عن ال�جود، وامتناع قبول و�سليم. وأصلھ ترك االنقياد إ�� الشريعة �� األعمال ال

املرتّدين عن أداء الز�اة. ويشّبھ املمتنع باملماطل عن أداء ما عليھ من دين، مع إقراره ب�ّحة الدين، و�نّية 

فاق تاّم، إذ أنكر �عضهم �ّحة اعتبار شرط ا�جحود �� االمتناع، 21إرجاعھ
ّ
. ولكّن هذا ا�حّد ليس محّل ات

اإليمان، و�سبوا إ�� ابن تيميھ تأكيده أّن قول املمتنع عن الشرائع بوجو��ا، ليس سوى قول   إذا أخّل بأصل

 . 22�اذب، في�ون بذلك �ّل ممتنع جاحدا، بمجّرد امتناعھ

وللتمي�� ب�ن االمتناع، وما شا��ھ من أحوال اعتقادّية، وظيفة أساسّية، جوهرها إظهار فضل رأي أهل  

رأ ب�ن  الذين  السّنة، كمذهب وسط  ا�خوارج  ا�جحود، وقول  مع   
ّ
إال املمتنع  يكّفرون  الذين ال  املرجئة،  ي 

امل��اون.   دون  واملمتنع،  ا�جاحد  بتكف��  السلفي  املنظور   �� السّنة،  أهل  مذهب  و�ق��ي  امل��اون.  يكّفرون 

إقرار  وأدخل، �عضهم ضمن دائرة الكفر صنفا را�عا، سّموه: "التارك"، وهو املعرض عن الشريعة، من دون  

ما باإلسالم
ّ
 .23أو إن�ار، و�ن �ان مت�ل

ولالمتناع أحوال متعّددة، تختلف بحس بدرجة اإلباء والعناد، أو باعتبار ا�جهة املمتنعة. أّما من جهة  

ها، و��ون جزئيا، إذا اقتصر ال��ك ع��  
ّ
يا، إذا شمل اإلعراض عن الشريعة �ل

ّ
الدرجة، في�ون االمتناع �ل

االمتناع أشّد من املنع، الرتباطھ بالعناد واإلباء. وأّما من جهة املمتنع�ن، فقد يحصل    �عض األر�ان. واعت��

االمتناع من ال�خص املنفرد، كما ي�ون من ا�جماعة، ذات الشوكة. وخالفا لبعض آراء املتقّدم�ن، فقد 

هم دخول اإلسالم. و��ون  رأى ا�جهادّيون أّن االمتناع قد ي�ون أصلّيا، إذا �ان من املشرك�ن الذين لم �سبق ل

امتناَع رّدة، إذا �ان من الّراجع�ن عن اإلسالم. واملالحظ أّن هذا التصنيف األخ��، ع�� أهّميتھ، ينطوي ع��  

املشرك�ن امتناع  مع�ى  يحتمل  ال  الذي  املمتنعة"،  "الطائفة  �عر�ف  عليھ  استقام  ملا  جزئي  ومن  24نقض   .

ع� املمتنع  ا�جهة  إ��  �ستند  ما  وهذا  التصنيف  السلطان.  قدرة  عن  أو  الشريعة،  عن  االمتناع  في�ون  �ا، 

 
 .428، منبر التوحيد والجهاد، د ت، ص الجامع في طلب العلم الشريفعبد القادر بن عبد العزيز،  -19
 .426المصدر السابق، ص  -20
 ، مصدر سابق.كـفر االمتناعحقيقة المرضي،  -21
حد الشيوخ الوّهابيين، وهو محّمد بن إبراهيم  580، مصدر سابق، ص  الجامععبد القادر بن عبد العزيز،    -22

ٔ
ي ا

ٔ
. واحتّج كذلك برا

ن
ٔ
حد: ا

ٔ
ثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال ا

ٔ
نه باطل، فهذا ال ا

ٔ
عتقد ا

ٔ
نا ا

ٔ
ل الشيخ، في قوله: «لو قال من حّكم القانون: ا

ٓ
وثان ا

ٔ
عبد اال

ٔ
ا ا

نها باطل»، المصدر السابق، ص 
ٔ
عتقد ا

ٔ
 . 581-580وا

 ، مصدر سابق.حقيقة كـفر االمتناعالمرضي،  -23
ّن    -24

ٔ
قّرها الجهادّيون المعاصرون، والقاضي با

ٔ
هذا التوصيف يخرج عن حدود الدائرة التي رسمها ابن تيمية للطائـفة الممتنعة، والتي ا

صناف الممتنع مقّر في الباطن، ولكّنه  
ٔ
صلي، الذي يكون من المشركين ضمن ا

ٔ
يظهر ترك الشرائع. ومن ثّم، فال معنى إلدراج االمتناع اال

   االمتناع، إذ الكافر منكر للشرائع ظاهرا وباطنا.
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.وال تالزم  25االمتناع الثا�ي لھ وجهان: إّما امتناع بالسالح واألعوان، أو بالفرار إ�� دار الكفر، والتحّصن ��ا

تنع  ب�ن االمتناع عن الشريعة، واالمتناع عن القدرة، فاألخ�� �شمل األّول، فليس �ّل ممتنع عن الشرع مم

. وأّما املقدور عليھ فهو املمتنع عن  26عن القدرة، غ�� أّن �ّل ممتنع عن القدرة هو ممتنع عن الشرع حتما

ھ واقع ضمن قدرة السلطان. 
ّ
 الشريعة، غ�� أن

وهذه االستفاضة الواسعة �� وصف "الطائفة املمتنعة"، وما �عرض لها من أحوال مختلفة، �انت تمّهد  

ة عليھ، قبل بيان األح�ام ا�خاّصة ب�ّل حالة، �� املنظور السلفّي  لعرض قرائن االمتناع،  
ّ
والعالمات الدال

 ا�جهادي.  

 قرا�ن ا��متناع وأ�ك�مه - ب 

رو  
ّ
األزمنة، س�� منظ �� مختلف  الواقع  املمتنعة"، ور�طها بمجر�ات  "الطائفة  مقالة  الستكمال مالمح 

ال و�يان  ��ا، 
ّ
تجل أش�ال  تحديد  إ��  ا�جهادي  ع��التّيار  ة 

ّ
الدال االنقياد    قرائن  وعدم  االمتناع،  حالة  قيام 

واقتفوا آثار أسالفهم، �� مرحلة أو��، فذكروا من عالمات االمتناع قتال املسلم�ن، واالستباحة    للشريعة.

ھ ال يؤاخذ ��  27والطعن �� ثوابت االعتقاد  العملّية لألح�ام الشرعّية، وترك الت�اليف الواجبة،
ّ
دوا أن

ّ
. وأك

الباطن فال يدخل �� اال   باألسباب الظاهرة، أيبقول مكّفر، أو بفعل مكّفر. وأّما الكفر باالعتقاد 
ّ
متناع إال

. ومدار التمثيل لالمتناع �� مدّونة ا�جهادي�ن، ع�� ثالث  28االمتناع، بدليل قول الن�ي (أفال شققت عن قلبھ)

 لز�اة، ون�اح امرأة األب.حاالت: امتناع إبليس عن الّ�جود، وعدم أداء �عض القبائل ل

األوضاع   ع��  كث��ة  تطبيقات  وضع  إ��  ثانية،  مرحلة   �� ا�جهادّيون،  عمد  األمثلة،  هذه  ع��  واستنادا 

املعاصرة. وجعلوا أك�� كالمهم �� ��خيص األوضاع الراهنة، ع�� مقت��ى تقديرهم �خاطر وجود "الطائفة  

"العمل �غ�� ما أنزل هللا"، �� ا�جتمعات اإلسالمّية.    ، هووأبرز صور االمتناع املعاصرة، عندهم  املمتنعة".

لهم   ام "مرتّدين"، 
ّ
إ�� سلطة ح� الوضعّية، وا�خضوع  القوان�ن  إ��  بارزان: االحت�ام  االمتناع وجهان  ولهذا 

خرج عن حدود ما رسمھ سّيد  29الطاغوت"  حكم"
ُ
سع مفهوم الطاغوت، وأ

ّ
ر�ن، ا�

ّ
. وعند ا�جهادّي�ن املتأخ

ف  قطب، إ
ّ
ام"، أو "أعوان الظامل�ن". وتتأل

ّ
ذ أقحمت، ضمن دائرتھ فئات واسعة مّمن سّموا "أعوان ا�ح�

مناصرون باألقوال، وهم "علماء السوء"، والكّتاب وال�حافّيون، ومناصرون    طائفة األعوان من فر�ق�ن:

. و�دخل ضمن هؤالء �ّل من �انت لھ أّي مص�حة، أو أد�ى معاملة مع  30�ا�جنود ورجال الشرطة  باألفعال، 

 
 . 492، مصدر سابق، الجامع عبد القادر بن عبد العزيز،  -25
 .610المصدر السابق، ص  - 26
 سابق.، مصدر حقيقة كـفر االمتناعالمرضي،  - 27
 . 426، مصدر سابق، ص الجامع عبد القادر بن عبد العزيز، - 28
على المودودي. انظر: سّيد قطب،    -29

ٔ
بي اال

ٔ
خذه بدوره عن ا

ٔ
في  يعود وصف الحّكام المعاصرين بالطواغيت إلى سّيد قطب، وكان قد ا

ن
ٓ
 .  694، ص 5، ج 32، دار الشروق، ط  ظالل القرا

 . 593، مصدر سابق، ص الجامععبد القادر بن عبد العزيز،  - 30
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وأعوا��ا صور��ا  31السلطة   �� املمتنعة"،  "الطائفة  كيان  ا�جهادي،  الو��   �� ف، 
ّ
يتأل األطراف  هذه  ومن   .

 الّراهنة. 

 هذا التصّور عن ازدياد منسوب الغلّو، واالرتياب �� سائر ا�خالف�ن ملذهب ا�جهادي�ن. 
ّ

واألك��    ويشف

إثارة أّن هذا التصّور اال�عزا�� ينسف جانبا مهّما من تصّور القدامى لهذه املسألة، فـ "الطائفة املمتنعة" ��  

عند   الطائفة  أّما  سائغ.  غ��  أو  سائغ،  بتأو�ل  ع��ا  خرجت  ولكّ��ا  األّمة،  من  جزءا  ل 
ّ
�ش� األصلّية  هيئ��ا 

ب  املرتبطون  األّمة، وهم  أك��  ا�جهادي�ن.  املعاصر�ن فتضّم  جماعات  م��م سوى  يخرج  القائمة، وال  الدول 

و��ذا االنقالب الذي صار بھ االمتناع غالبا، بل هو مذهب "األّمة/ ا�جماعة"، أصبح "ا�حّق"، و"العدل"،  

منحصرا �� "طائفة" مستضعفة من املؤمن�ن، اختار لها دعا��ا اسم "الطائفة املنصورة"، �� مقابل "الطائفة  

طائف��م    املدحورة"، لصا�ح  الكّفة  ترجيح  ع��  الّدعاة  عمل  األنصار،  عزائم  والست��اض  "املمتنعة".  أو 

رها ع�� قّوة ال �غلب، تجعلها غ�� قابلة للّزوال، ألّ��ا موعودة بالّنصر اإلل�ّي، و�� 
ّ
"املنصورة"، باّدعاء توف

 .32املفّوضة بإقامة ا�جماعة الك��ى املؤمنة، أو دولة اإلسالم

القديمة، واملعاصرة،  وغاية   يا��ا 
ّ
تجل ببعض  لها  �عد حّدها، والتمثيل  املمتنعة"،  "الطائفة  الكالم ع�� 

ھ يجب �� حّق "الطائفة  
ّ
إظهار األح�ام "الشرعّية" الواجبة �� حّق أتباعها. وال خالف ب�ن ا�جهادّي�ن، ع�� أن

استثناء القاعدة  ولهذه  والقتال.  الّتكف��،  اثنان:  حكمان  القتال    املمتنعة"  حكم  من  ُ�ستث�ى  وجه�ن:  من 

ھ يقاتل  
ّ
عاهد، والذي لم تبلغھ دعوة اإلسالم، و�بقى لهما حكم الّتكف��. و�� املقابل ال يكّفر البا��، غ�� أن

ُ
امل

لوالية السلطان القدرة، وخضوعھ   بدخولھ تحت 
ّ
القتال إال . وال  33ما أقام ع�� امتناعھ، وال �سقط عنھ 

م الفرعّية، ا�خاّصة باملعاهد، والبا�� من ذهول عن الواقع الراهن، الذي يخلو من  يخفى ما �� هذه األح�ا

 هذه األصناف. وليس �� املدّونة ا�جهادّية أد�ى إشارة إ�� البغاة، واملعاهدين املعاصر�ن. 

الحتجاج  وقتال املمتنع لم يكن محّل ت��ير �� املدّونة ا�جهادّية، خالفا ل�حكم بتكف��ه. واألرجح أّن ترك ا

البخاري  وقبلهما  تيمية،  وابن  (املاوردي،  حولھ  اإلجماع  دائرة  ساع 
ّ
ا� إ��  عائد  األّول  حكم  34ل�حكم  أّما   .(

الّتكف�� فقد �ان موضوع مجادالت مستفيضة، وغالبا ما نّصب املرجئة طرفا خصما، الش��اطهم �� حكم 

رائع. و�� أثناء هذه ا�جادلة �ان ينسب إ
ّ

�� "اإلرجاء املعاصر" �ّل معارض، أو م��ّدد �شأن  الّتكف�� جحود الش

تكف�� املمتنع. ولل��اءة من ��ّمة الغلّو �� التكف��، دأب ا�جهادّيون ع�� استحضار املوقف ا�خار�� املكّفر  

لم   ما  بذنب  مسلما  نكّفر  قاعدة:(ال  تجّسدها  ال�ي  "وسطّي��م"،  بـ  ليفاخروا  املعا��ي،  أل�حاب 

 
و برى المرجع عندهم في ذلك قول ابن تيمية: «و  -  31

ٔ
ّنهم الق لهم دواة ا

ٔ
عانهم ولو ا

ٔ
عوان الظالمين من ا

ٔ
قد قال غير واحد من السلف ا

عوانهم»، 
ٔ
 .47، ص 7، مصدر سابق، كـتاب اإليمان، ج مجموع الفتاوى لهم قلما، ومنهم من كان يقول بل من يغسل ثيابه من ا

بو قتادة،  - 32
ٔ
ّمالت في المنهجا

ٔ
 https://bit.ly/3p6Hmqg  قع االلكـتروني:انظر المو  .25، ص الجهاد واالجتهاد، تا

 ، مصدر سابق.حقيقة كـفر االمتناعالمرضي،  - 33
بى الفرائض، وما نسبوا صحيح البخاري البخاري،    -34

ٔ
، مصدر سابق، كـتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل من ا

 .222، ص 4من الرّدة، ج 

https://bit.ly/3p6Hmqg
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ھ)
ّ
ھ «بمثل هذه ا�خرافات  .وأك�� ما � 35�ستحل

ّ
ان يحذره ا�خطاب ا�جهادي موقف التساهل "اإلرجائي"، ألن

الدم» معصوم  مسلما،  ال�افر  ا�حاكم  وجوب  36أصبح  يقّرون  بل  ال�افر،  بتكف��  ا�جهادّيون  يكتفي  وال   .

 تكف�� من ال يكّفر ال�افر، وهو ما يوّسع من دائرة الكفر، ليشمل السواد األعظم من املسلم�ن.

والتمّسك بحكم الّتكف��، يجلوه إصرار، �عض الكّتاب ا�جهادي�ن، ع�� تكف�� "الطائفة املمتنعة"، من  

جماعات   ب�ن  داخ��  �جال  ع��  املوقف  هذا  و�حيل  وأتباعھ.  أعوانھ  و��ن  الطائفة،  رأس  ب�ن  تمي��  دون 

 �عد تبّ�ن أ
ّ
ف �عضهم عن تكف�� هذه الطائفة، إال

ّ
حوال أفرادها ع�� التعي�ن.  ا�جهادي�ن، ع�� خلفّية توق

والثانية   األو�� معصية،  ظاهرّ�ة، و�اطنّية، وعّدوا  ل�حاكم:  املواالة  نوع�ن من  ب�ن  الناس  �� أحوال  ومّ��وا 

.و�� نقض هذا املوقف "املتساهل"، ذهب آخرون إ�� أّن «الفرد لھ حكم الطائفة �� املمتنع�ن عن 37كفرا

.و�� أعمال ا�جوارح تكفي املتا�عة �� األقوال واألعمال،  38واملتبوع �� ا�حكم   ألّن هللا سّوى ب�ن التا�ع  القدرة»،

االعتقاد  �� املوافقة  اش��اط  دون  جعل 39من  املمتنعة"،  "الطائفة  ألفراد  األعذار  التماس  ألبواب  وسّدا   .

ام "الطواغيت"
ّ
 .40�عض �ّل الوزر، �� بقاء االمتناع، ألّ��م اليد القاهرة ال�ي يبطش ��ا ا�ح�

� عليھ، وال يوّرث،  
ّ

ب عنھ قواعد كث��ة م��ا، أّن املمتنع ال ُيص�
ّ
وا�حكم بتكف�� "الطائفة املمتنعة"، ت��ت

 دمھ، ومالھ41منھ  ال��اءةوتجب  
ُ
ن منھ،    . وأخطر ما أ�ّح عليھ ا�جهادّيون إباحة

ّ
من �ان ممتنعا  «فـ  ل�ّل متمك

مالھ وأخذ  قتلھ،  أحد  ل�ّل  جاز  حرب  بدار  أو  استتابة»  �شوكة،  ألقوال  42�غ��  ا�خالف  املوقف  .وهذا 

السلف، مرّده إ�� �سليم ا�جهادي�ن املعاصر�ن بخلّو الزمان الراهن من اإلمام العادل، الذي أناط بھ الفقھ  

ساع دائرة ا�حرب ع��  
ّ
القديم إقامة ا�حدود، وحمل لواء ا�جهاد. و�ان من تبعات تحر�ر املبادرة بالقتل، ا�

يات "اال�غماسّية" ال�ي يقدم عل��ا ا�جتمع، بمخت
ّ
مة، إ�� العمل

ّ
لف الوسائل املتاحة من املعارك شبھ املنظ

القتل   صفات   �� كث��ة  تفاصيل  ببيان  ا�جهادّيون  وضعها  ال�ي  الدماء"  "فقھ  قواعد  وتكّفلت  األفراد. 

 .43"الشر��"، ل�ّل الداخل�ن ضمن "الطائفة املمتنعة"

ل "ا�جماعة" الباحثة عن اإلجماع ع�� شرعّي��ا. والوسم  لقد ارتبط ظهور فكرة "الطائف
ّ
ة املمتنعة" بتش�

قت  
ّ
و�عل و�لغا��م.  خصومها  ��ميش  ألجل  بة، 

ّ
املتغل والدينّية  السياسّية  الّسلطة  تدب��  من  باالمتناع 

 
خرين في نفس السياق، على غرار  424، مصدر سابق، ص الجامععبد القادر بن عبد العزيز،    -  35

ٓ
راء جهاديين ا

ٓ
. وقد نقض الكاتب ا

 عصام دربالة، وعاصم عبد الماجد، صاحبي كـتاب: القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع
ّنه لم يكن جاحدا   المقصود بالخرافات، ما احتّج به بعض العلماء، في حادثة اغتيال  -  36

ٔ
السادات، بخصوص عدم جواز تكـفيره ال

 . 581للشرائع. انظر: المصدر السابق، ص 
 https://t.ly/Co7dي: االلكـترون. انظر العنوان الرسالة الليمانّية في المواالةطلعت فؤاد قاسم،  - 37
يات منها: ﴿ - 38

ٓ
 . 8َكاُنوا َخاِطِئيَن﴾ القصص: ِإن� ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما احتّجوا با

 .611، مصدر سابق، ص الجامععبد القادر بن عبد العزيز،  - 39
الحسني،    -  40 ابراهيم  بن  محمد  بوبكر 

ٔ
لهاا الحرمين  وكـتائب  رّدة..  الطوارئ،  استهداف  حكم  في  الساري  التوحيد  هداية  منبر   ،

 . https://t.ly/Co7d 2 ،3: لكـترونيال اوالجهاد، ص 
بو محّمد المقدسي،    -  41

ٔ
ساليب الطغاة في تمييعها وصرف الدعاة عنهاا

ٔ
نبياء المرسلين وا

ٔ
ة ٕابراهيم، ودعوة اال

ّ
، منبر التوحيد  مل

 compound/-https://www.cia.gov/library/abbottabad : .1والجهاد، د ت، ص 
 .492، مصدر سابق، ص عالجام عبد القادر بن عبد العزيز،  - 42
بو عبد هللا المهاجر،  - 43

ٔ
 https://is.gd/wicQNq .166ھ، ص 1425، مسائل من فقه الدماءا
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شكيك �� العقائد، والّ��اون �� ش 
ّ
أن التعاليم  األرتودوكسّية الدينّية ��ذه الفكرة لالحتماء ��ا ضّد موجات الت

و�حظات    الدينّية. وع�� املراحل التار�خّية املتالحقة، ظّل التالزم قائما ب�ن انتعاش فكرة "الطائفة املمتنعة"،

كما حصل �� عهد غزو التتار لديار    والتقّدم، التأّزم االجتما�� وا�حضاري، املق��ن بال�جز عن اإلصالح،

الراه املرحلة   �� حاصل  هو  كما  أو  ال��وض، املسلم�ن،  ع��  قدر��م  وعدم  املسلم�ن،  ر 
ّ

تأخ �شهد  ال�ي  نة 

والتقّدم. وليس استعداء الفئات االجتماعّية ا�خالفة، أو الناشزة سوى �عب�� عن حالة من ال�جز ا�جتم�� 

الدينّية   ا�خصوصّيات  عن  الناشئة  املباينة  أّما  النشوز.  ذلك  إ��  الداعية  األسباب  معا�جة  عن  العاّم 

 فال �ستوجب سوى التدّرب ع�� استيعاب ا�خالف، وفتح مسالك ا�حوار الدائم معھ. والفكرّ�ة،
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 العقاب: هوس 

 نقد الخطاب المحافظ في جدل اإلعدام 

 

 

   الملّخص 

مع تجدد األحداث اإلجرامية. ونر�د أن �ساهم �� هذا النقاش   ماإلعدايتجدد النقاش �� تركيا �� عقو�ة 

بنقد ا�خطاب الدي�ي ا�حافظ نْقدا بناًء من ناحية املضمون ومن ناحية األسلوب. إن محور نقدنا هو غفلة  

وِهن مقاال��م
ُ
وتجعل    ،أ�حاب ا�خطاب ا�حافظ عن املقاصد ال�لية للنصوص املتعلقة بالقضية ف�ي ت

كما أ��ا �عّسر عل��م عرض خطاِ��م �� صيغة نظر�ة محكمة. وقد    ،بخطاب إيديولو�� دنيوي خطا��م أشبھ  

ت غفل��م أيضا �� غياب  
ّ
بخطورة قضية املصط�حات واملفاهيم ال�ي علها تدور ال�جاالت الفكر�ة.    الو��تجل

  ، فتھ مبت�� مسؤوالومن محاور النقد خفاء األصل القرآ�ي بأن ا�خطاب موّجھ أساسا إ�� اإل�سان الفرد بص

 للن�اعات السياسية والتحز�ات    ينب��و�أنھ ال  
ً
أن تجعل القضايا ال�ي �ع�ي و��م �ل إ�سان �� نفسھ �حّية

القرآ�ي يدعم قواعد معار�ىي اإلعدام وُ�خفي ع�� أ�حاب ا�خطاب الدي�ي   املبدأالطائفية. إن غياب هذا  

 الفر�دة للدي
ُ
 مبدأ العفو الذي هو امل��ة

َ
كما أنھ يوقع    ،ن ولنبوة األنبياء دون اإليديولوجيات البشر�ةأهمية

أ�حاب ا�خطاب الدي�ي �� اإلخالل بال��تيب ب�ن املقاصد ال�لية وا�جزئية أو ب�ن القرآن امل�ي والقرآن املد�ي  

و�ة فيقصرون اآليات الواردة �� املسألة ع�� الشأن القضائي وع�� تحقيق العدل ب�ن الناس �� املظالم الدني

مع أن دالال��ا األخالقية أعمق وأبلغ. و�� ا�ختام حاولنا أن نصوغ ا�خطاب القرآ�ي فيما يخص اإلش�ال ��  

� عن التحّدي الوارد �� القرآن الكر�م مع اإلشارة إ�� التحديات ال�ي يواجهها املسلمون �� نقد 
ّ

صيغة تج�

 العقو�ات الشرعية عموما و�� القصاص خصوصا. 

 

 . الشريعة اإلسالمية، املقاصد، القصاص، العفو، اإلعدام تيح:ال�لمات املفا

 

 

 

 

 

 

 

 یوسف تملد. 
 



 2021  يناير) كانون الثاني /(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الثانيةالسنة     -  العدد السادس  – مجلة نقد وتنوير  
 

(234) 

 

 

 

Abstract 

With the emergence of new types of crimes, debates on capital punishment have reemerged 

in Turkey. As such, we would like to contribute to these debates by offering constructive 

criticism to both the style and content of the conservative discourse vis-à-vis capital punishment. 

Throughout our study, we have explained that the fact that conservatives are unaware of the 

universal objectives of the primary texts dealing with this issue weakens their discourse and by 

transforming it into a worldly, ideological discourse, impedes them from developing it into a 

cogent theory. This weakness reveals itself in the very concepts and terms used. Yet another area 

of critique is that although the Qur’an deals with each and every individual as someone being 

tested, the debate has been turned into a venue for political polarization and conflict, which only 

serves to strengthen the argument made by opponents to capital punishment and to draw 

attention away from the fundamental principle of forgiveness that distinguishes the reality of 

prophethood from other worldly ideologies. This stems from an ignorance of the distinction 

between Meccan and Medinan verses while interpreting Qur’anic verses and/or of the 

distinction between universal and divisive (AR: kulli and juz’i) ends in the theory of objectives. 

Consequently, the more profound moral nuances of primary religious texts are neglected and 

Qur’anic verses are reduced to texts dealing specifically with worldly disagreements between 

people. Our study puts forth an alternative discourse that reflects the Qur’anic challenge and 

concludes by drawing attention to the challenges that Muslims face with regard to sharia 

punishments and talion. 
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 المدخل والتمهید   . 1

ب من أجزاء   ِ
ّ

�ان �غي�� الدستور العثما�ي الذي �ان �ستند ع�� الشريعة اإلسالمية بدستور جديد رك

ن أهّم محطات الَتحّول وِمن أك�� التجليات ِالنتفاء تركيا ا�حديثة من تراث   ِ
َ

دسات�� �عض الدول الغر�ية مل

�� ذلك االتجاه وتتبع األحدث فاألحدث  سلفها املسلم ولتوجيھ وجهها نحو الغرب. و���ا ال تزال تواصل س��ها  

مما يص�� إليھ الغرب من فلسفة وقانون ومنا�ج �� شؤون ش�ى. و�ن ا�جدل �� الِوْجهة والذي بدأ قبل قرن�ن  

قة. و�ن   ِ
ّ
أو أك�� ال يزال مستمرا إ�� يومنا هذا ب�ن أطراف معارضة وأخرى مَواِفقة وثالثة �� الفئات املوف

�� خصوص قضية عقو�ة اإلعدام ملا يث��ه تكرر    األخ��ة و�ل قد اشتد �� اآلونة  ذلكم ا�جدل العر�ض الط

األحداث اإلجرامية �� نفوس الناس من الغضب والغيظ ع�� ا�جناة ا�جرم�ن وألسباب أخرى. و�ن شرائح  

�ي  محافظة من ا�جتمع ال���ي تطالب اليوم بتشريع هذه العقو�ة من جديد �عد أن ألغيت من القانون ال�� 

الِقيم   زعماء  ومن  العلمانية  دعاة  من  آخرون  العقو�ة  هذه  ويعارض  الغرب.  بالد  ألك��  اتباعا  ا�حديث 

اء �� مضمونھ و�� من�جھ   بنَّ ا�حداثية. و�ننا نحب أن �ساهم �� هذا ا�جدل بنقد خطاب ا�حافظ�ن نقدا 

 إصالحھ وتقو�ِمھ ولإلضافة إليھ ولإلصالح ب�ن األطراف امل
َ
تنازعة. وال نر�د نقض مقال��م من  وأسلو�ھ �غية

أصلها إذ نؤمن بالنصوص الدينية ال�ي يؤمن ��ا ا�حافظون من دعاة اإلعدام. و�ستع�ن ع�� ذلك املقصد  

 �� بالنظر  اإلسالمية  الشريعة  القرآ�ي و�� منظومة أح�ام  السياق   �� بالبحث عن موضع عقو�ة اإلعدام 

 
ُ
 .ّص عل��ا أو أش�� إل��ا �� نصوص الشريعة�عض مقاصدها ال�لية وا�جزئية بحسب ما ن

 ا��شك�ل و��ّل ال��اع. 1.1

ر محل الن�اع �� املسألة    البدءلعل أّول ما يحسن بھ   هو �عِي�ن مدار ا�خالف بالضْبِط. أي يجب أّوال أْن ُيحرَّ

َهاِء حّ�ى يتبّ�ن �لُّ ِذي دعوى ما لھ وما عليھ �� إثبات دعواه و�� إبطال دعوى خصمھ. هذا و�ذا  
َ

ِ�ِعبارة الُفق

ا�جرم باإلعدام باألخص    نظرنا �� حديث ا�خائض�ن �� هذه القضية نجد أ��م متنازعون أساسا �� عقو�ة 

أي بقتلھ، وأ��م يّتِفُقوَن ع�� وجوب منع اإلجرام ولكّ��م يختلفون �� الُعقو�ة و�� نوعها، وأن املعارض لعقو�ة  

بأنھ إضاعة   ُينكر أن ي�ون اإلعدام هو الوسيلة قائال  ُيِقرُّ �عقو�ة زاجرة أو وسيلة ما، ولكنھ  اإلعدام قد 

لكھ اإل�سان، و�أنھ ليس ألحد سلب هذا ا�حّق، و�أّن اإلعدام ال يزجر عن ا�جرائم  ل�حياة ال�ي �� أعّز ما يم

. هذه �� متعلقات  
ٌ
كما ُيظّن، وال َينقص من �سب��ا بحسب اإلحصائيات. وأنھ ال رجوع فيھ إن وقع فيھ خطأ

 منكري اإلعدام �� تركيا ع�� العموم والتقر�ب. 

م �� هذه الدراسة دعاة الشريعة فإ��م يدافعون عن اإلعدام  وأّما الطرف اآلخر �� الن�اع والذي �سم��

بأن اإلعدام حكُم هللا �عا��، ومقت�ىى شريعتھ وسنة رسولھ عليھ السالم وقد عِملت بھ األمة سلفا وخلفا  

ى العدل، وأنھ زاجر ناجع ملن ��ُ  ّم  إ�� يومنا هذا. وأنھ ال يزال ُ�عَمُل بھ �� �عض البالد الغر�ية، وأنھ ُمْقَت�ىَ

فهم املقتول من ورائھ، وما أشبھ  
ّ
بان��اك األنفس واألعراض، وأنھ شاف ألولياء املقتول والضعفاء الذين خل

  
َ
ى اإلنصاف أن نؤكد هنا ع�� أّن دعاة الشريعة َيذكرون مع اإلعداِم الّدية ذلك من االستدالالت. وِمْن مقت�ىَ

إلعدام دون العفو والدية، فهو يظهر �� خطا��م والعفَو. ولكن الذي �غلب ع�� خطا��م هو اإل�حاح ع�� ا

 كشعار ينادون ��ا أو كرايٍة يرفعو��ا.
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 تقييد. 2.1

ِضّية سياسية تتعلق  
َ
ال بد أن ننّبھ هنا أننا ال نخوض �� هذه القضية من حيث ُيقحم ف��ا �عُض الناس ق

ير�دو��ا �حسابات سياسية    بالظروف ا�خاصة ب��كيا، وذلك أن �عض الدعاة إ�� �شريع عقو�ة اإلعدام قد

أو لضغائن عنصر�ة. وال نقصد ما يقصد هؤالء إثباتا وال نفيا. إذ نرى أّن إقحام هذا ا�خالف السيا�ىي ا�ح��  

والن�اع العنصري �� هذه القضية العلمية إفساد للبحث العل�ي الذي يحتاج إ�� خلّو البال وصفاء القلب.  

��ا منذ أن استباح ا�خوارُج دَم ا�خليفة الثالثة عثمان بن عفان لشأن  وقد ّضر �سييس الدين أمة اإلسالم كث

إ�� أهداف سياسية غر�بة عن روحھ وحقيقتھ. إن   الدين مطّية  خذ 
ّ
ات سيا�ىي. بل ضر جميع األمم حيث 

ا�حدود تدرأ بالش��ات �� املظالم ال�ي ف��ا نصوص دينية صر�حة، فكيف ُيَتجّرأ ع�� حّد القتل �� القضايا  

 سياسية ال�ي �� نظر ومحض رأي.  ال

و�ناًء ع�� ما تقّدم فإننا ما نر�د �� عملنا هذا إال أن نناقش عقو�ة اإلعدام �� ا�جرائم العادية من حيث  

�� قضية علمية يتدارسها الباحثون املتخصصون �عيدا عن التسييس الظاهر املذ�ور لنكشف أن القضية  

 حية لإليديولوجيات بألوا��ا ا�ختلفة شاَ��ا �سييس آخر أخفى فصارت القضية �

 أ��ية ا��وضوع.  3.1

إن القضية تكتسب أهمي��ا من أهمية األمن اإل�سا�ي، ذلك أّن اإلعدام نوع من العقو�ة، وأن العقو�ات  

�ان األمن   للمجتمع. وملا  ل�جرائم، ولضمان األمن لإل�سان، وتأم�ن االستقرار  أو وضعت درءا  قد شرعت 

م ا�خطب ف��ا، و�� �ل ما يتعلق ��ا من قر�ب    أعظم مطالب اإل�سانّية جماعاتواالستقرار من  
ُ
وفرادى عظ

ومن وجھ آخر فإّن ا�خوض �� هذه القضية هو �� حقيقتھ خوٌض �� الدين واج��اد  أو �عيد. هذا من وجھ.

منھ ا�جرأة ع��  �� أح�امھ وتأو�ٌل آليات كتابھ وتقديم لها وتأخ��، فهو من هذه الناحية عظيم الشأن لتض

القول �� الدين والتقّول ع�� الشارع تبارك و�عا��. ون�حظ أّن الطرف املدافع عن اإلعدام ال يأ�ي بصيغة  

 شاملة توافق سياق اآليات القرآنية كما أ��م ال يفهمون انتقادات الطرف املعارض لإلعدام.

أش  الذي  الك��  ا�جدل  عن  تتفرع  اإلعدام  قضية  فإّن  ثالث  وجھ  تجليات  ومن  من  تجّل  ف�ي  إليھ.  رنا 

بينما يبدي الطرف   إل��م،  نّزل  بما  يتم�� أحدهما بتصديق الرسل واإليمان  ب�ن طرف�ن  التدافع ا�حضاري 

اآلخر ي االستغناء، بل تظهر يبدي الشك واالرتياب �� رساالت هللا �عا��، إذ يصفو��ا بأ��ا قول البشر، ومن  

فهم ال من عند هللا.  
ّ
صال هذه القضية ا�جزئية با�خالف الك�� والتدافع ا�خضاري  وْضعهم وت�ل

ّ
هذا و�ن ات

ھ �� هذا التدافع و�فرض وجوده فال يدفع: 
َ
يوجب ع�� الطرف املؤمن أمر�ن اثن�ن إن �ان ير�د أن ُيثِبت ذات

ا  فاألول هو إثبات القول ب�حة عقو�ة اإلعدام ضمن املنظومة ال�لية ألح�ام الشريعة بما يوافق مقاصده

ال�لية و�ما يضافر عقائد اإلسالم. واألمر الثا�ي هو البيان. وأع�ي بالبيان بناء املقوالت ع�� ما ال ُ�ستطاع  

دفعھ من األدلة وال��اه�ن، فال ُيكتفى بما وصفھ علماء األصول باألدلة الظنية، أو بما وصفھ �عض الفالسفة  

يدا للدليل ال��ها�ي والقط��. ذلك أّن الطرف املعارض  باألدلة ا�خطابية، ال باألدلة ا�جدلية إال تبعا وتأك

منكرا   �ان  سواء  علما�ي  بأنھ  نفسھ  ويسّ�ي  العلم  و�نتحل  والفكر،  املعرفة  ع��  زعمھ   �� �ستند  لإلعدام 

صا بالزمن املا�ىي. فلما �ان معتَمُد الطرف املعارض   للنصوص الدينية من أصلها أو �ان مؤّوِال لها أو مخّصِ
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َما وجب أن ي�ون ا�جواب والرّد عليھ  لإلعدام هو  
َ

العلم والفكر واملعرفة، و�ان ال ير�ىى غ��ها �� القضية حك

ال   إثباتا عقليا  يثبت دعواه  أن  يلزمھ  اإلعدام  إ�� عقو�ة  الدا��  إن  أخرى  و�عبارة  و�ر�ىى.  يأ�ي  حيث  من 

ها، فال ينب�� أن يفزع إ�� النصوص الدينية �جزا عن اإلثبات ال عق��. وهذا الشرط ليس بِبدع  �ستطاع ردُّ

ف. بل هو فرع يقتضيھ أصل التحّدي بمعارضة القرآن. فإن القرآن قد أثبت نفسھ بنفسھ، وأ�جز  
ُّ
وال ت�ل

منكر�ھ بنظم معانيھ ودقائق أح�امھ كما اختاره ا�حققون ال بالصرفة امل��مة املاهية، وال بدقائق لغو�ة  

األولون األقحاح. و�عبارة ثالثة ان دعاة الشريعة يجب عل��م أن يثبتوا  وأسرار بالغية مما ال �علمھ إال العرب  

دعواهم �� القضية بمع�ى �� نفس القضية فال يفزعوا إ�� خوارق األنبياء السابقة، وال إ�� قداسة النصوص  

 الدينية، وال إ�� تراث عظيم ألسالف عظماء، إال تبعا وتأكيدا.

 م��ج البحث. 4.1

بحث النصوص الدينية املتعلقة با�جنايات سردا لنحّصل ا�حاصل ولم نذكر أصناف  لم �سرد �� هذا ال

ذلك  �ل  ألّن  مة. 
َ

ا�حك الوج��ة  تقاسيمھ  رشد  ابن  عن  أوردنا  وال  العقو�ة  أنواع  وال  الشريعة   �� ا�جر�مة 

عة ب�ن الناس محّصل �� كتبھ، والبحوث �� ذلك موفورة وميسورة. و�نما نر�د التنبيھ ع�� ما �� اآلراء الشائ

 نقِده وتقو�مھ. فإن نقد السقيم قد يقّرب نحو ال�حيح خطوة و�ن لم يكن الظفر  
َ
ٍل �غية

َ
من عوٍج وخل

 عن ِعَوِج التصورات من�ٌج ناجع �� حل اإلش�االت �� 
َ

ف
ْ

ش
َ

بال�حيح �عينھ. و�ّن نْحَت املفاهيم و�لور��ا والك

 ما �عذر فيھ االتفاق. البحث العل�ي فيما أمكن حلھ، و�� تقليل ا�خالف في

انتقدنا خطاب ا�حافظ�ن �� قضية اإلعدام من وجه�ن فاألول هو نقد املضمون من أوجھ مختلفة حيث  

والتأو�ل   التعليل  تحتمل  و��  الدينية.  النصوص  من  واحد  غ��  وف��ا  كث��ة،  أوجها  القضية  لهذه  إّن 

نظم تلك الن
ُ
صوُص نظما محكما. وأما الوجھ الثا�ي فهو  والتخصيص وللفقهاء ف��ا اج��ادات، و�نب�� أن ت

نقد من�ج عرضهم ملقال��م وأسلوب خطا��م ونرى أن ما با�خطاب الدي�ي ا�حافظ من َضْعف إنما منشأه  

الصياغة   و�تقان  النظم  متانة  ألن  �غر�ب  وليس هذا  النصوص.  نظم   �� وَوهن  النظر�ة  الصياغة   �� خلل 

و�ح األسلوب  �جودة  الضامن   �� التصور  النظر�ة  عن  �اشف  األسلوب  وأّن  قضية.  �ل   �� العرض  سن 

ية الفكر�ة، وال سبيل إ�� حسن العرض إال مع نظم محكم ونظر�ة متينة. 
ْ
 النظري وعن البن

  
ً
ملا �ان مدار بحثنا هو نقد تصورات الدارس�ن دون دراسة املوضوع نفسھ جعلنا خطة البحث صيغة

م الدراسة  هذه  صلب  وجعلنا  الهدف  ذلك  وقد  تخدم  ف��ا.  نحن  ال�ي  املقدمة  �عد  مستقلة  نقدية  باحث 

تداول �� علومها.  
ُ
استأ�سنا �� �سمية عناو�ن تلك املباحث بألفاظ ومصط�حات ترد �� نصوص الشريعة وت

�� قضية   ا�خائض�ن  تصورات  م��ا ع�� عوج  ُيطلع  منافذ  أو  أدوات  واأللفاظ  املصط�حات  تلك  جعلنا  أي 

 اإلعدام.
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 النقد محاور  .  2

با. 1.2  البدء مغ��

ن�ج بمجموعها منظومة  
َ
إن أول ما يجب التنبيھ عليھ هو أهمية قضية املصط�ح. ذلك أن املصط�حات ت

فكر�ة، وأّن ل�ل مصط�ح موضعا معلوما �� ذلك النسيج سواء أ�ان موضعا مركز�ا أم �ان موضعا جانبيا،  

صنع م��ا املصط�حات إنما تنتخ 
ُ
ب بدقة وعناية وال سيما مصط�حات القرآن الذي  وأن ألفاظ اللغة ح�ن ت

ِمھ املفهومي و�سيِجھ املصطل��
ْ
 .1هو م�جز بنظ

هذا و�ن اإلعدام ِبْدع من املصط�حات وال نصا�ح ا�خصَم عليھ، إذ ال �علم لھ موردا �� منظومة الشريعة  

، ين��ض لي�ون مصط�حا مركز�ا.  وال    اإلسالمية. و�ن أخذ بمعناه اللغوي ومفهومھ الظاهر فإن موضعھ جزئيٌّ

ِسياُق القتِل �� القرآن أعم وأوسع، إذ �عّم ما �ان با�حق وما  
َ
ذلك أّن هذا اللفظ، إن �ان يراد منھ القتل، ف

�ان �غ�� حق. وأما إن �ان يراد منھ العقو�ة فالعقو�ة أيضا أعم إذ ال يختص بالقتل، كما أن العقو�ة أو  

  العقاب يدل بجذره اللغوي ع��  
ُ
التناوب والتعاقب حيث إن العقو�ة أمر �عقب ا�جر�مة أو �عقب النقمة

 �� ثقافة العرب �� جاهلي��م وال�ي بمقتضاها تفهم آيات القرآن. وأما إن �ان يراد من لفظ  
َ
 والغنيمة

َ
النعمة

اإلعدام معاقبة ا�جرم بالقتل با�خصوص فهو يندرج �� القرآن تحت القصاص الذي يدل ع�� التناصف  

 والتناوب بجذره اللغوي و�صيغتھ الصرفية والذي هو مبدأ ك�� وحقيقة وجودية غ�� وهمية. 

ثم إن لفظ اإلعدام الذي نقل إ�� اللغة العر�ية من اللغات األخرى ثم إ�� اللغة ال��كية من العر�ية ��  

. 2هو الذي ال مال لھ"تار�خ ما مر�ٌب من ناحية أخرى. و�� أن مع�ى العدم �� اللغة هو الفقدان، "والعديم  

واإلعدام �� سياق العقو�ة ُ�شعر بإزالة املعَدِم من ا�حياة والوجود. وهو مع�ى ال يالئم عقائد اإلسالم حيث  

ِ�ي بجسده وجسمھ و�حياتھ الدنيا، فإنھ باق بروحھ ليبعث يوم  
َ
إن املوت ليس عدما، و�ن اإل�سان و�ن ف

اإلعدام موضع اس��اتي�� �� النظرة القرآنية إن �ح التعب��، القيامة من جديد. ولهذه العلل ليس للفظ  

با�حياة اآلخرة، و�عت��   ال�ي ال تؤمن  الغر�ية  النظرة  يتناغم مع أصولها. و�نما لفظ اإلعدام يق��ب من  وال 

 األمور بظواهرها ومظاهرها. 

وِ��َن، هذا و�ن �ان دعاة الشريعة ال �علمون هذه األمور أو �انوا غافل�ن ع��ا، فقد ب
ُ
ل

ْ
دأوا هذا األمَر مغ

�ون عل��ا،  وخاضوا �� هذه املعركة العلمية مكشوف�ن. فإننا لم �سمعهم يذكرون هذه األمور ولم نَرهم ينّ�ِ

بل يذكرون املصط�حات كما يذكرها خصومهم و�بدؤون ا�خالف معهم حيثما بدأوا، و�قفون حيثما وقفوا.  

تخرج من أفواههم سواء �� اإلعدام أم �� القضايا األخرى فال �ستعملوا    و�ان أو�� ��م أن ينت��وا لل�لمات ال�ي

 
همية قضية  -1

ٔ
نية المعرفة (المدينة المنورة: مجمع الملك   المصطلح انظر، الشاهد البوشيخي،ال

ٓ
نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرا

 .فهد لطباعة المصحف الشريف، بدون تاريخ)
حمد بن  -2

ٔ
الفكر،    ا اللغة، تحقيق عبد السالم محمد هارون (دار  مقاييس  الرازي، معجم  القزويني  )،  1399/1979فارس بن زكرياء 

4/248 . 
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تة لبيان املع�ى األص�� 
ّ
ألفاظ خصومهم ع�� إطالقها والتسليم لها. اللهم إال أن يقصدوا بھ املوافقة املوق

 وللتفاهم.  

 وهْم ال��اءةِ ا��صلية. 2.2

اليوم. و�ن دعا األمة  أمراض  القضايا من أعضل  ا�جر�مة إن �سييس  �� قضية  تورطوا  الشريعة قد  ة 

، مع أن ا�جر�مة ظاهرة إ�سانية تتجاوز  3والعقو�ة ح�ن دخلوها من ُجْحر السياسة الذي هو كُجحر الضّب 

الضيِق   ا�جحر  هذا   �� تورط  وقد  اجتماعية.  قضّية  ت�ون  أن  قبل  فردية  معضلة  وأ��ا  السياسة  حدود 

ل القرآنية العليا ال�ي الطرفان، و�ن دعاة الشريعة ألوم �� ورط 
ُ
��م وأقّل عذرا من خصومهم لغفل��م عن املث

ترسم ا�حقائق بأسلوب م�جز. وأما الطرف اآلخر فهو مضطر إ�� �سييس تلك القضية لفقر نظر���م ولَوَهِن  

 قاعد��م.

ي وعقو�اتھ بأ��ا وحشية و�دائية و  ا�ىِ
َ
�نب�� ذلك أن معار�ىي اإلعدام قد انطلقوا �� زعمهم من ذّم امل

عون لها حال   تجاوزها. وهم َيِ�ُجون هذه القضية من باب السياسة و�أتو��ا �أ��ا محض قضية اجتماعية و�دَّ

اإلعدام   وألغوا  قانونا،  العقو�ات  أ�سنة  السياسيون  وقاد��م  املفكرون  زعماؤهم  ت�لف  ولهذا  سياسيا. 

أ�سنة ع��  قدروا  وال  ا�جرائم  إلغاء  �ستطيعوا  لم  أ��م  مع  عصا    دستورا  بأيد��م  القوَم  و�أن  ا�ْجرِم�ن. 

�حر�ة، فهم َ�ِعُدون الناس مستقبال زاهرا ومجتمعا سلمّيا �ا�جنة خاليا من اإلجرام واإلعدام من غ�� أن  

 ي�ون ع�� أفراد ا�جتمع �لفة ومسؤولية �� نيل هذه الغاية العالية. 

لها، و�ِ�ُجون القضية من حيث و�جها يقع دعاة الشريعة �� الورطة نفسها و�قابلون دعوى خصومهم بمِ 
ْ
 ث

خصومهم، و�ق��حون اإلعدام حال سياسيا. و�ن خطا��م يوهم أن القضاء الشر�� عصا �حر�ة وأ��ا سوف  

م��ا. و�أنما   الوقاية   ��  ومسؤولية 
ٌ
�لفة أفراده  ي�ون ع��  أن  ا�جر�مة من غ��  ا�جتمع من إش�ال  خلص 

ُ
ت

 طّبقت ف��ا الشريعة واإلعدام.  يقولون إن ا�جنة �انت �� األرض أيام

كال، ال هذا وال ذلك. إن قضية ا�جر�مة قضية إ�سانية فردية قبل أن ت�ون قضية اجتماعية سياسية  

يفال تنفع ف��ا       الِع�ىِ
َ
. إن ا�جر�مة

ُ
ّر ��ا الناَس القادة

ُ
 ويغ

ُ
السياسية ال�حر�ة ال�ي كث��ا ما يدع��ا الساسة

ظَهر ع�� اإل�سان وتنب
َ
 ت

ٌ
ع من عْمِق نفسھ ومن فساد باطنھ، و�ّن أول قْتل �� األرض قد ارتكبھ أحُد ظاهرة

اب�ي آدم ال ابُن إبليس. و�ن أبانا آدم هو الذي ج�ى الثمرة من ال�جرة ا�حّرمة، فعوقب ع�� جنايتھ �عقو�ة.  

 بدراسة نفسھ،
ْ
ف دراسة قضية العقو�ة، فلَيبدأ

ّ
أو ليف��ْض    وع�� ذلك فمن أراد أن �عا�ج ا�جر�مة، وت�ل

 ا�حكَم ع�� الناس 
ْ

ْر عقو�ة الرجم ع�� ابنتھ، ثم �عد ذلك ليت�لف أّن جر�مة القتل صادرة من ابنھ أو يقّدِ

 والقضاء بي��م �� هذه القضية، ولَيِعْدهم بالعافية والشفاء إن �ان هو م��ا بر�ئا.

 
مهات  "  -3

ٔ
مم السالفة. وهو في حديث صحيح ورد في المصادر اال

ٔ
 ضربه النبي عليه السالم في اتباع المسلمين سَنن اال

ٌ
جحر ضّب" مثل

بو عبدالموثوقة. انظر، محمد بن إس
ٔ
  3456رقم:    4/169ه)،  1422(دار طوق النجاة،    صحيح البخاري هللا البخاري الجعفي،    ماعيل ا

ِكر عن بني إسرائيل. 
ُ

 باب َما ذ
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عاة الشريعة أن يوردوها مورد  إن قضية ا�جر�مة أو إش�ال العقو�ة قضية إ�سانية فردية، فال ينب�� لد

ملرض   ناجعا  تر�اقا  اإلعدام  يق��حوا  أن  لهم  ينب��  ال  كما  األّول،  للوجھ  وتأكيدا  تبعا  إال  سياسية  قضية 

ِقي من   ، ا�جر�مة. ألن اإلعدام �� صيغتھ الشرعية �يٌّ 
َ
وال�يُّ آخر الدواء. وقد شّرع اإلسالم قبل ال�ي شرائع ت

ّده، كما أن ا�حّل األسا�ىي الذي يق��حھ اإلسالم إلش�ال ا�جر�مة هو أ�سنة  ا�جر�مة مما ال �سعنا هنا ع 

 اإل�سان باإليمان.  

 �ِ�يان مبدأ العفو. 3.2

إّن الذي �غلب ع�� خطاب دعاة الشريعة هو اإل�حاح ع�� تطبيق عقو�ة اإلعدام مع أن العفو أفضل ��  

ثقافة وفضيلة عند العرب    غرامة واإلصالحالشريعة من طلب القصاص. بل �ان تدارك النفوس بالدية وال

 ح�ى �� جاهلي��م قبل اإلسالم. فقد مدح شاعرهم قوما بذلك �� أبيات، إذ قال: 

ْصَبحْت 
َ
أ

َ
ئ�َن ف ِ

ْ
لوُم بامل

ُ
ى ال� َعفَّ

ُ
ْيَس ف��ا ِبُمْجِرِم  �

َ
 ُيَنّجُمَها َمْن ل

ْم ُ��ِر�قوا بيَ��ْم ِمْل 
َ
 َول

ً
َراَمة

َ
ْوٌم ِلَقوٍم غ

َ
 4َء ِمْحَجِم ُيَنّجُمَها ق

مبد ذكر  ��ملون  ال  أ��م  مع  خطا��م،  عموم   �� ال��تيب  هذا  الشريعة  دعاة  ر 
ّ

مع    أ يؤخ والدية  العفو 

اإلعدام. وليس هذا املوقف خاصا بدعاة الشريعة �� تركيا. فقد صرح األستاذ الدكتور ع�� عزوز قائال بأّن  

"الن�ي عن الفعل أو األمر بإتيانھ ال يكفي وحده �حمل الناس ع�� إتيان الفعل أو االن��اء عنھ. ولوال العقاب  

. وأشار  5العبث فالعقاب هو الذي يجعل لألمر والن�ي مع�ى مفهوما"ل�انت األوامر والنوا�� أمورا وضر�ا من  

الذين   النادرة  للقلة  ال  بالعقاب،  ين�جرون  الذين  الغالبة  للك��ة  شِرعت  العقو�ات  أن  إ��  أيضا  األستاذ 

  يمتثلون لألوامر والنوا�� حياًء من هللا وخجال من عصيانھ �عا��. وهذا يدل ع�� أن الدكتور ع�� عزوز يرى 

 العقو�ة أصال �� معا�جة ا�جرائم.

العْفو أو الدية ��   بمبدأغ�� التصر�ح املذ�ور، �ش�� إ�� أن دعاة الشريعة، و�ن اع��فوا    ،ومن وجھ آخر

 لتقليل ا�جرائم وملنع انتشارها، يدّل ع�� أن العفو عْندُهم حلٌّ 
ّ
عرض كالمهم، فإن اق��احهم اإلعدام حال

ل من ِ�ْسَبة ا�جرائم �� ظ��م وزْعِمهم.  فر�ّ� عارٌض وليس أصال. و�ن
ّ
ما األصل هو اإلعدام. وهو الذي َسيقل

الدواء و�عُض ا�حّل، وليس األصل األول وال ا�حل   إنما �� آخر  العقو�ة  إذ  وهذا يخالف الشريعة نفسها 

 الوحيد.

 
ْوَزني،  -4 حمد بن حسين الز�

ٔ
 . 141)، ص:1423/2002(دار إحياء التراث العربي،  شرح المعلقات السبعحسين بن ا

كاديمية للدراسات عة اإلسالمية"، "مقاصد العقوبة في الشري علي عزوز،5 -
ٔ
 . 49-42)، 2015( 7 واإلنسانية االجتماعيةاال
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 هْدم قا�دة ا���ن.  4.2

مبدأ العفو هْدٌم لقاعدة الدين كما أن ذلك    إن املبالغة �� شأن العقو�ة وا�ِحْرَص ع�� تطبيقها مع إهمال

أ دعٌم لقاعدة ا�خصم و�شييد لبنيانھ. ذلك أن العقو�ة تنب�ي ع�� مبدأ ا�جازاة والتماثل. و�� مقت�ىى مبد

 التدافع ب�ن األسباب والصراع ب�ن األضداد و�� عقيدة ا�خصم الذي ال �عرف ل�حياة تفس��ا سواها. 

ع األ 
ُ
سباب قد يصدق ع�� العالقات ب�ن ا�حيوانات، بل قد يصدق ح�ى ع�� ما  إن مبدأ الصراع وتَداف

ب�ن اإل�سان واإل�سان من حيث إنھ حيوان بخلقھ البيولو��. ولكن إذا اعت��ناه بُبعده اإل�سا�ي الّسامي، 

ال��ي�ي، و�تعا�� عن �عده  فإن مبدأ الصراع ينتقض و�تخلف إن استطاع اإل�سان أن يتغلب ع�� طبعھ 

فل ا�حيوا�ي. وهو ما دعا إليھ األنبياء والرسل. ولعل العفو من أدّل األلفاظ ع�� ذلك املع�ى اللطيف. السا

إذ العفو إنما هو �خاء النفس وترك مقت�ىى الغضب مع املقدرة أو ترك مقت�ىى الشهوة والرغبة مع إم�ان  

ِل 
ُ
ا ُيْنِفُقوَن ق

َ
َك َماذ

َ
ون

ُ
ل

َ
َعْفَو"النيل كما جاء �� قولھ �عا�� "َوَيْسأ

ْ
 . 6 ال

ي�ون  وحكمة، وقد  �عدل  قّدر  إذا  يحسن موقعھ  قد  بل  حال.  �ل  باطل ع��  العقاب  إن  هنا  قول 
َ
ن ال 

. ولكن العقاب   ب عليھ طْبُعھ ال��ي�يُّ
َ
 إذا َعِ�َي اإل�سان عن �عده اإل�سا�ي، وغل

ً
العقاب ب�ن الناس ضرورة

ب و�ما  
َ
�� املعاق إما  إذا أقيم �حض  مع ذلك ال يخلو من دافع حيوا�ي  �� املعاِقب و�ما ف��ما جميعا. فهو 

رك. وأما العفو فال ي�ون إال مع  
ّ

ھ ال يخلو من شائبة الش
ّ
الّنقمة النفسية ولم ُيْ�َن ع�� النية السليمة، فإن

ب البعد اإل�سا�ي ع�� البعد ا�حيوا�ي، اللهم إال أن يلتمس العا�� �عفوه حظا دنيو�ا أو ِر�اء وسمعة وهو  
ّ
�غل

ٌر ب�ن الناس ِسَباِ��ٌّ ولوٌن حيوا�ي. ال
ْ

  �عنينا هنا ألنھ مك

م ضرره إذا 
ُ
ليس العفو من فروع الفقھ اإلسالمي. بل هو من أصول الدين ومن �ليات القرآن امل�ي، ويعظ

��ىي فال يجوز إهمالھ، لذلك ال بد من التأكيد عليھ والتذك�� بھ. أما العقاب فال يحتاج إ�� تذك�ٍ� كث�� سوى  

ا�جاهل ا ح�ى  نفسھ  عن  بھ  و�دافع  إ�سان،  �ل   �� غر�زة  العقاب  إذ  املقادير،  و�يان  العدل  إ��  إلرشاد 

ْع    وا�حيوان. وأما العفو فهو ثمرة العلم وال ي�ون إال مع الص��
َ
 اْدف

ُ
ة

َ
ئ ّيِ

 السَّ
َ

 َوال
ُ
َحَسَنة

ْ
ْسَتِوي ا�

َ
� 

َ
وا�حلم، "َوال

ِذي َبيْ 
َّ
ا ال

َ
ِإذ

َ
ْحَسُن ف

َ
ِ�ي ِ�َ� أ

َّ
 ِبال

ُ
 ذ

َّ
اَها ِإال قَّ

َ
ِذيَن َصَ�ُ�وا َوَما ُيل

َّ
 ال

َّ
اَها ِإال قَّ

َ
ُھ َوِ��ٌّ َحِميٌم * َوَما ُيل نَّ

َ
أ
َ
� 

ٌ
و  َنَك َوَ�ْيَنُھ َعَداَوة

ٍ َعِظيٍم"
ّ
 . 7َحظ

��ة. 5.2  تقد�� ا��خصة مك�ن العز

ألّن   الشريعة.  يوافق  وال  القرآ�ي  ا�خطاب  يخالف  العقو�ة  ع��  الشريعة  دعاة  إ�حاح  هو  إن  العقاب 

الرخصة �� الشريعة بالنسبة للمتعَدى عليھ أو لولّيھ، بينما العز�مة �� العفو والص��، وقد تّمت اإلشارة  

 
ُ
ِ�ْن َصَ�ْ�ت

َ
ِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِھ َول

ْ
َعاِقُبوا ِبِمث

َ
ْبُتْم ف

َ
ُهَو  إ�� هذا املبدأ �� العقو�ة عموما �� قولھ سبحانھ "َوِ�ْن َعاق

َ
ْم ل
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ْ�ٌ� ِللصَّ 
َ

َداٌء  8اِبِر�َن"خ
َ
ْعُروِف َوأ

َ ْ
َباٌع ِبامل ِ

ّ
ات

َ
ْيٌء ف

َ
ِخيِھ �ى

َ
ُھ ِمْن أ

َ
َمْن ُعِفَي ل

َ
صوصا �� قولھ سبحانھ "ف

ُ
، و�� القتل خ

"
ٌ
ْم َوَرْحَمة

ُ
ك  ِمْن َرّ�ِ

ٌ
ِفيف

ْ
خ

َ
ِلَك ت

َ
ْيِھ ِبِإْحَساٍن ذ

َ
 9ِإل

�ة اإلعدام سيحّل مش�لة  وأما خطاب دعاة الشريعة فإنھ يوهم �عكس ذلك، كما يوهم بأن تطبيق عقو 

ا�جر�مة من أصلها، كما أن تقديمهم القصاص ع�� العفو، وفرَحهم بھ ال يوافق الشعارات ال�ي ينادون ��ا  

 من أن اإلسالم دين الرحمة والسماح والسالم.

 �لط القرآن ا��د�ي با��طاب ا����. 6.2

�ي و��ن العهد املد�ي من فرق �� أسلوب  يجوز أن نؤّسس النقد السابق ع�� أمر آخر وهو ما ب�ن العهد امل

ا�خطاب و�� مقاصده، وما يقتضيھ ذلك الفرق �� فقھ الواقع. ذلك أّن أك�� اآليات ال�ي ذكر ف��ا قتل النفس  

 إلقامة ا�حدود بمعناها  
ٌ
إنما �� آيات مكّية. وقد ُعلم أن العهد امل�ي لم تكن فيھ للن�ي وال للمؤمن�ن سلطة

إذ  اليوم.  �ّح   املعروف  إن  األخال��  اإليما�ي  والتأسيس  النظري  البناء  عهد  العهد  فكيف    �ان  التعب��، 

ن.  وٌب أمُرها ومتلّوِ
ُ

 �شريع عقو�ة اإلعدام لسلطات َمش
َ
 استنبط دعاة الشريعة من هذه اآليات ضرورة

كما    محض  قانو�ي  إن قتل النفس �� أك�� سياقاتھ �� القرآن امل�ي. و�� القرآن املد�ي لم ُيذكر �شريع

يورده دعاة الشريعة و�صدرونھ. بل ذكر �� سياق آخر، وهو استعظام قتل النفس وت�جينھ و�يان نقضھ  

ِكر عَرضا وتَبعا وجوابا لسؤال قد يرد ببال  
ُ
لإليمان با� �عا��، و�ن املثلية املشار إل��ا �� جزاء القتل إنما ذ

الم إذا ت�لمنا بمصط�حات األصولي�ن كما يت�ح �� ا�خاطب. أي إن التشريع القانو�ي ليس ما سيق لھ الك

َنا لِ 
ْ
ْد َجَعل

َ
ق

َ
وًما ف

ُ
ل
ْ
ِتَل َمظ

ُ
َحّقِ َوَمْن ق

ْ
 ِبا�

َّ
ُ ِإال َّ

َم � ِ�ي َحرَّ
َّ
ْفَس ال وا النَّ

ُ
ْقُتل

َ
 ت

َ
  آية اإلسراء "َوال

ْ
 ُ�ْسِرف

َ
ال

َ
اًنا ف

َ
ط

ْ
ِھ ُسل َوِلّيِ

 
َ
 ت

َ
اَن َمْنُصوًرا * َوال

َ
ُھ � ْتِل ِإنَّ

َ
ق

ْ
ُه"ِ�� ال دَّ

ُ
ش

َ
َغ أ

ُ
ى َيْبل ْحَسُن َح�َّ

َ
ِ�ي ِ�َ� أ

َّ
 ِبال

َّ
َيِتيِم ِإال

ْ
. فمن الوا�ح أن  10ْقَرُ�وا َماَل ال

 واِزُعها اإليماُن ِبا� �عا��.
ٌ
 السياق العام هو وصايا أخالقية

ِجُد أن اآليات ال�ي تناولت قْتل النفس إنما  
َ
تناولتھ �� سياق التشنيع  واألمر سواٌء �� القرآن املد�ي، إذ ن

والوعيد من غ�� �عّرض �ُحكمها الدنيوي ب�ن القاتل واملقتول أو أوليائھ كما �� قولھ �عا�� "َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا  

اًبا َعِظيًم 
َ

ُھ َعذ
َ
َعدَّ ل

َ
َعَنُھ َوأ

َ
ْيِھ َول

َ
ُ َعل َّ

ِضَب �
َ
اِلًدا ِف�َ�ا َوغ

َ
ُم خ ُه َجَهنَّ

ُ
َجَزاؤ

َ
ًدا ف . وأما قتل ا�خطأ الذي  11ا"ُمَتَعّمِ

سبق ذكره �� اآلية السابقة �� سورة النساء، فهو ال �عنينا �� هذا السياق. ألنھ �شِبُھ املوَت العادي بالنسبة  

عن    
ّ

�شذ ال  فإنھ  والدية،  الكفارة  لھ  هللا  شرع  قد  حيث  قضيتنا،   �� يدخل  أنھ  اف��ضنا  و�ن  الن�اع.  �حل 

 قتل و�ناسب املقاصد ال�لية للقرآن. السياق القرآ�ي الك�� لقضية ال
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 قصاص �دل و�نصاف. 7.2

ُح 
ْ

� ا�
َ

ْت�
َ

ق
ْ
ِقَصاُص ِ�� ال

ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
ِذيَن آَمُنوا ك

َّ
َ�ا ال ُّ�

َ
رُّ  وأما القصاص الذي شرع �� املدينة بقولھ �عا�� "َيا أ

ى"
َ
�

ْ
ن
ُ ْ
ى ِباأل

َ
�

ْ
ن
ُ ْ
َعْبِد َواأل

ْ
َعْبُد ِبال

ْ
ُحّرِ َوال

ْ
�شريعا قانونيا صرفا، و�ن �ان �� أسلوب التشريع والتقر�ر  فإنھ ليس 12ِبا�

الذي هو سمة اآليات التشريعية املدنية. إذ ال تخلو اآلية من التنبيھ ع�� العدل الذي هو مبدأ أخال��. بل 

ھ عليھ �� اآلية فضال عما �� آخر اآلية من ا�حث ع�� العفو الذي هو مبدأ أخال�� أيضا  . مبدأ العدل هو املنبَّ

بأنھ  ا�حكم  ورد  إذ  اآلية،  ظاهر  يوهمھ  ما   
َ

خالف العْفو  مبدأ  اللغوي  بمعناه  �عم  قد  القصاص  إن  ثم 

د املكتوب بحرف "ع��" الذي �شعر بالوجوب كما أن العفو جاء �� أسلوب االستثناء من  
ّ

مكتوب كما أك

 القصاص الك��. 

نصا   القرآن  وأخذنا  اللغوي  بمعناه  القصاص  اعت��نا  إذا  من  ولكن  العفو  الستثناء  مع�ى  فال  �امال 

فقد تقرر �� األصول أّن "تخصيص العام محال " كما نبھ عليھ    .القصاص، وال لتخصيص أحدهما باآلخر

الغزا�� حامد  القصاص"    13أبو  أن  وذلك  العبارة.   �� التجوز  ع��  التعادل  إال  ع��  تدل  �لها  إطالقاتھ 

. وملا �انت ا�حياة الدنيا �� النظرة القرآنية موصولة  14شور." كما قال الشيخ محمد الطاهر بن عا والتناصف 

با�حياة اآلخرة األبدية �ّح أن �عت�� العفو ضر�ا من القصاص، أع�ي قصاص ا�حقوق الدنيو�ة با�حقوق  

األخرو�ة �عادال وتناصفا. أي أّن العا�� �عفو عن حقھ الدنيوي ألجر أخروي أو البتغاء مراضاة هللا ال�ي ال 

ِمها. �عدل 
َ
 بحق �� م��اٍن لثْقِلها وِعظ

ْعُروِف  
َ ْ
ِبامل َباٌع  ِ

ّ
ات

َ
ْيٌء ف

َ
ِخيِھ �ى

َ
أ ِمْن  ُھ 

َ
ل َمْن ُعِفَي 

َ
وأما الدية ال�ي أش�� إل��ا مع معان أخرى �� قولھ �عا�� "ف

ْيِھ ِبِإْحَسان"
َ
َداٌء ِإل

َ
رع  ، فهو ضرب من القصاص أيضا من حيث إنھ �عو�ض النفس باملال، ونظّن أن الشا15َوأ

سبحانھ اكتفى باإلشارة إل��ا �� قتل العمد مع �عض اإل��ام ليو�ل ا�حكم إ�� اج��اد ا�ج��دين تكر�ما للنفس  

ال ت�ون موضع تجارة و�يٍع وشراٍء. وقد يجوز االج��اد �� تحج�� الدية بحسب املقاصد فيما    اإل�سانية ل�ي

ن تصر�حا فليست كذلك. أل��ا تتضمن مع�ى عقو�ة  نظن. وأما الدية �� قتل ا�خطأ وال�ي نّص عل��ا �� القرآ

ا�خاطئ ع�� إهمال ا�حزم، وترك العزم كما تتضمن مع�ى اإلصالح وا�ج�� لنفوس األولياء إذا ما شّق عل��ا  

 تقّبل القدر. و�� أيضا مّما أو�ىي فيھ بالتصّدق والعفِو ع�� �ل حال. 

 ينب�� أن يقتصر بھ ع�� عقو�ة اإلعدام  والذي نخلص إليھ من التحليل السابق أن مبدأ القصاص ال 

ع�� مع�ى نقمة عاجلة دنيو�ة حيث إن داللة اآلية ع�� عقو�ة قاتل العمد ليست داللة نصية بل �� داللة  

 اقتضاء، إذ اآلية تنّص بنظمها أساسا ع�� اإلنصاف والعدل الذي هو مبدأ ك�� كما قلنا.

 
 . 4/78النساء  -12
بو حامد محمد بن محمد الغزالي،  - 13

ٔ
ولى (دار الكـتب العلمية  المستصفى،ا

ٔ
 .245)،1413/1993الطبعة اال

 .2/135)، 1984(تونس: دار التونسية  التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي،  - 14
 .2/178البقرة  -15
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 هدم بنيان ال��ك.  8.2

ش�ل آية القصاص بظاه
ُ
واألن�ى تقر�را لعرف    و��ن الذكر  رها وتنفي العدل والتماثل ب�ن العبد وا�حر�

العرب زمن التن�يل. فألجل هذا اإلش�ال صرفها املفسرون عن ظاهرها وقّيدوا معناها بروايات مختلفة �� 

 تدل ع��  إن تأو�ل املفسر�ن �حيح ع�� العموم. ولكن ال بد هنا من التنبيھ ع�� أن اآلية ال  16سبب نزولها.

ٍق ب�ن الذكر واألن�ى وال ب�ن العبد وا�حر. إذ لو �ان األمر كذلك لَنّصْت اآلية عليھ بنص صر�ح،  
َ
عدل مطل

وملا اختلف الفقهاء �� االقتصاص من الرجل للمرأة ومن العبد ل�حر. وقد اختلفوا �� ذلك كما نقل ابن رشد  

 .17اختالفهم بإيجاز وحسن بياٍن 

خفية ع�� اعتباِر ما ب�ن ا�حر والعبد وما ب�ن الذكر واألن�ى من تفاوٍت بالنسبة لقضية    بل اآلية تدل داللة

القتل. ذلك أن القتل والقتال �� عرف العرب �ان �عب��ا عن العزة وا�جد والغلبة و�ثبات الذات �� جدال  

 و�قول "أنا أحيي وأمِ 
َ

. و�ان ذلك العرف  18يت"ا�حياة كما تدل ع�� ذلك أشعارهم. و�ان القوُي يأ�ل الضعيف

جار�ا عندهم ب�ن الرجال األحرار دون النساء والَعبيد، إذ لم �عتدوا بالعبد كفئا ل�حر �� جدال العزة ل�ونھ  

ِقها  
ْ
ل

َ
ِ��ا وِل�ِن خ

َ
نوث

ُ
وها كفؤا أل مسلوب العزة أصال حيث �ان العبد متاعا يباع ويش��ى. وكذلك املرأة فلم �عدُّ

 فقد قال شاعرهم:

تب 
ُ

 19وع�� الغانيات جّر الذيول"  القتل والقتال علينا  "ك

و�عبارة أخرى إن الرجال لم ي�ونوا �ع��ون بقتل العبد، وال بقتل املرأة ح�ى ُيزَجروا بالقصاص بل �انوا  

�ع��ون بقتل أكفا��م. فزجرهم الشرع بالقصاص العدل كما زجرهم من وجھ آخر بالوعيد إذ ساوى ب�ن 

د و�ن ُمْؤِمًنا    �عا�� “َوَمْن الشرك �� أن عقا��ما �� اآلخرة ا�خلود �� جهنم. وهو �� قولھ    القتل املتعمَّ َيْقُتْل 

َعِظيًما" اًبا 
َ

َعذ ُھ 
َ
ل َعدَّ 

َ
َوأ َعَنُھ 

َ
َول ْيِھ 

َ
َعل  ُ َّ

� ِضَب 
َ
َوغ ِف�َ�ا  اِلًدا 

َ
خ ُم  َجَهنَّ ُه 

ُ
َجَزاؤ

َ
ف ًدا  الكفر  20ُمَتَعّمِ عقاب  وهو   .

 والشرك.

املظالم    �� الناس  ب�ن  العدل  تحقيق  ع��  وال  القضائي  الشأن  ع��  مقصورة  ليست  القصاص  آية  إن 

واالع��از حيث "إن العزة    نيو�ة. بل لها دالالت أعمق من ذلك ومقصد أك��. إذ �� تن�ى عن العلو والعتوالد

 
ن،جاممحمد بن جرير بن يزيد الطبري،    ،انظر  -16

ٓ
ويل القرا

ٔ
حمد محمد شاكر (مؤسسة الرسالة    ع البيان في تا

ٔ
)،  1420/2000تحقيق ا

3/357. 
حمد بن رشد،    -17

ٔ
بو الوليد محمد بن ا

ٔ
)، 1425/2004بدون تحقيق (القاهرة: دار الحديث،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  انظر، ا

4/180 . 
 . 2/258البقرة  -18
المبرد،    -19 يزيد  بن  محمد  العباس  بو 

ٔ
دب،ا

ٔ
واال اللغة  في  العربي   الكامل  الفكر  دار  (القاهرة:  إبراهيم  الفضل  بي 

ٔ
ا محمد  تحقيق 

1417/1997 ،(3/180. 
 . 4/93النساء  -20
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 �� آية القصاص  21� جميعا"
ً
ّوة

ُ
. وتنّص ع�� أن الناَس سواٌء. بل هم إخوان إذ َسّ�ي ما ب�ن القاتل واملقول أخ

ْيءٌ 
َ

ِخيِھ �ى
َ
ُھ ِمْن أ

َ
َمْن ُعِفَي ل

َ
ْيِھ ِبِإْحَساٍن" �� قولھ سبحانھ "ف

َ
َداٌء ِإل

َ
ْعُروِف َوأ

َ ْ
َباٌع ِبامل ِ

ّ
ات

َ
 22ف

اسمھ    ��  � ومنازعة  لإليمان  نقض  والنقمة  بالقتل  العزة  طلب  ولكن  للو��.  حّق  القصاص  طلب  إّن 

د �� سّتة مواضع �� القرآن بأنھ متفرد بھ. 
ّ

 "الواحد القهار" الذي أك

القتل قد �غتفر النفوس ا�جر   . إن جر�مة  القتل  و�ّن  شفى بوعد اآلخرة، ولكن 
ُ
باملال و� داوى 

ُ
ت �حة قد 

اُء"  والقتال للعلّو وا�ْجد لْوٌن من ألوان الشرك. و 
َ

ْن َ�ش
َ
ِلَك ِمل

َ
ِفُر َما ُدوَن ذ

ْ
َرَك ِبِھ َوَيغ

ْ
ْن ُ�ش

َ
ِفُر أ

ْ
 َ�غ

َ
َ ال َّ

 . 23"ِإنَّ �

 الغف�� عن ��ّ ا��مانة وا��ست���ف. 9.2

ّص من املوت. و�ن �ّل قتل موٌت وليس �ل موٍت قتال. و�قال قتل فالن فالنا  إن القتل �� لسان العرب أخ

. وملا �ان القتُل أخصَّ من املوت ل�ْونھ فعال اختيار�ا و�انت  24إذا رو�� سبُب املوِت وتأث�ُ� املتو�� لفعل القتل

ر �� م
َ
ْنظ

ُ
سألة القتل و�� عقو�تھ من  وظيفة اإل�سان وقيمتھ إنما تتج�� بأفعالھ االختيار�ة، وف��ا وجب أن ت

هذه الزاو�ة حيث إن اإل�سان يتمّ�� بأفعالھ االختيار�ة من ال��يمة، و�نال صفة ا�خليفة �� األرض، وتحمل 

 األمانة الر�انية. 

إن اال�شغال بالعقو�اِت والبدار إ�� فرضها م�ان االهتمام بتعليم اإل�سان و�رشاده إ�� معا�ي اإل�سانية،  

. ألنھ �ع�ى املبدأو�يان مغزى ا�حياة واملص�� والوظيفة الوجودية لإل�سان ال يناسب امل��اج القرآ�ي من حيث  

بالعقو�ا  ع 
َ
وتدف قهر 

ُ
ت ��يمِة   

َ
من�لة اإل�ساُن  ل  ُين�َّ من  أن  اإل�سان   � تمّ�ِ ال�ي  الصفاِت  بنفي  ُ�شعر  كما  ت، 

ا�حيوان كصفة الو�� وا�حر�ة واإلرادة. إن اإل�سان ��ذه الصفات صار خليفة �� األرض و��ا حمل األمانة  

الر�انية. إن خطاب دعاة الشريعة موهون من هذه الناحية أيضا، و�ان أو�� ��م أن يج��دوا �� استنباط  

 
ّ

وأال النصوص،  اإلسالمي  معا�ي  للفقھ  ا�جاهز  بال��اث  يكتفوا  القضائي، وال  ا�حكم  املسألة ع��  يقصروا   

 الذي أعد ل�جانب القضائي خاصة.

 ا�����ل ب��تيب ا��قاصد. 10.2

ذا��ا. بل 
ّ
اِ��ا وال لِل

َ
صان لذ

ُ
 مفسدة القتل �� الشريعة ل�ون املوت شرا مْحضا، كما أن ا�حياة ال ت

ُ
درأ

ُ
ال ت

يا مع مصا�حها العاجلة ومنافعها الفانية إنما �� �عم أر�د م��ا مقاصد غ�� دنيو�ة �االبتالء  إن ا�حياة الدن

باملنعم ا�حقيقي سبحانھ قبل ذلك �لھ.   �� اآلخرة، و�التعر�ف  امله�ن  بالنعيم املقيم والعذاب  و�التعر�ف 

إذ   إ�� هذا األصل عند حّد حدود مقاصد الشريعة  أبو إ�حاق الشاط�ي  نّبھ  ا�جتلبة    ح“املصا�قال  فقد 

 
 . 10/65يونس  -21
 .2/178البقرة  -22
 . 48،116/ 4النساء  -23
بو القاسم الحسين بن محمد -24

ٔ
صفهانى،   ا

ٔ
ن،الراغب اال

ٓ
بيروت:  -عدنان الداودي، (دمشقصفوان  تحقيق: المفردات في غريب القرا

 . 655)، 1412دار الشامية، -دار القلم
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شرعا واملفاسد املستدفعة إنما �عت�� من حيث تقام ا�حياة الدنيا ل�حياة األخرى ال من حيث أهواء النفوس  

 .25�� جلب مصا�حها العادية أو درء مفاسدها العادية"

 الدنيا أعظم غاية لإل�سان، وال 
ُ
ا خلق ُهللا   ينب��لْيست ا�حياة

َ َ
أن ت�ون أك�� همھ. أل��ا لو �انت كذلك مل

القرآن ع��    �� أث�ى  �� الشريعة ع�� �ل حال. ولكن هللا �عا�� قد  القتُل والقتال  ِرَه 
ُ

ك
َ
ول املوَت �عد ا�حياِة، 

لوجيات  املؤمن�ن بأ��م َيقتلون وُ�قتلون. إن مْفهوم ا�حياة ومعناه مختلف �� النظرة القرآنية عما �� اإليديو 

البشر�ة. إذ ا�حياة إنما �� وسيلة التعر�ف با� �عا�� ووسيلة اإلعداد لآلخرة. وملا �ان مفهوم ا�حياة مختلفا  

�� النظرة القرآنية عما �� اإليديولوجيات البشر�ة و�ان لها مع�ى مقّدس التصالها با� �عا�� و�اآلخرة وجب  

بات األخرى �� جوهرها وَعَرِضها، فال يبنون مقِصد صون  ع�� دعاة الشريعة أن يم��وا خطا��م عن ا�خطا

إيديولوجية �شر�ة لتوافق أهواء   َ�عِرضون أح�اَم الشريعة �� صورة  الدنيا، وال  ا�حياة ع�� عبادة ا�حياة 

مِ 
ُ
َما ن نَّ

َ
َيْحَسُبوَن أ

َ
ر الناس باملوت دوما. "أ ِ

ّ
ُهْم  الناس. إن الشريعة �س��دف حفظ ا�حياة، ولكّ��ا ال تفتأ تذك دُّ

ُعُروَن"
ْ

 َ�ش
َ

ْ�َ�اِت َبْل ال
َ

خ
ْ

ُهْم ِ�� ا�
َ
َسارُِع ل

ُ
 .26ِبِھ ِمْن َماٍل َوَ�ِن�َن * �

هذا، و�ذا نظرنا �� خطاب دعاة الشريعة، نجد أنھ ينحرف عن هذا األصل �عض االنحراف إذ َ�عرضون  

أك أن  مع  دنيوي  اجتما��  اِجع ملرض 
َ
ن تر�اق  صورة   �� للشريعة  القضائي  ��  ا�جانب  وا�جرائم  األمراض   ��

ال من قبل فقدان العقو�ات الشرعية. إن    ،ا�جتمع املسلم إنما تنشأ من ضعف اإليمان با� واليوم اآلخر

الشريعة شفاء لألمراض بجانبھ اإليما�ي أوال ثم يأ�ي جانبھ العقا�ي وزجره القضائي تأكيدا وتثبيتا. إن الذي  

الذي استحسن تطبيق اإلعدام ضمن الدستور ال���ي العلما�ي مثال  نقلناه �� أول الفصل من رأي العالم  

 لذلك االنحراف. 

إن تقديم جانب اإليمان �� معا�جة إش�ال ا�جر�مة ومقت�ىى املن�ج ا�حكيم ليس من�جا معدوما �� تراث  

�عض   أن  رسائلھ   �� فذكر  ا�جرم�ن.  إرشاد   �� السبيل  هذا  هللا  رحمھ  النور�ىي  سعيد  سلك  فقد  األمة، 

ال�جناء ممن قتلوا نفس�ن فأك�� قد استفتوا النور�ىي �� قتل حشرات تؤذ��م ليال. و�ان ذلك التحول �عد 

أن عَرفوا النور�ىي �� ال�جن، وفهموا عنھ الرسالة القرآنية. و�ان ذلك األمر يِث�� َ�َجب املوظف�ن القائم�ن 

 .27ع�� ال�جن

قصدا جزئيا للشريعة. وهو موجود أيضا �� الشرائع  ليس ِعقاب ا�جرم، وال إعدامھ إال أمرا فرعيا وم

النفس  القتل هو ت�ج�ن قتل  �� قضية  النبوات  بھ  القرآ�ي، والذي انفردت  الك��  البشر�ة، و�نما املقصد 

الزكية بناء ع�� القيمة الوجودية لإل�سان و�خطورة أفعالھ االختيار�ة. هذا و�ن رأس األمر هو اإليمان با�  

س ع�� أصل اإليمان وتحفظ بھ. ولعل ا�حدود من أجل �عا�� و�اليوم   اآلخر. واألح�ام والشرائع إنما تؤسَّ

 والُ��هاُن. 
ُ
 ذلك ال تقام �� غْ�� ديار اإلسالم حيث ُيفقد البياُن وال تقوم ا�ُحّجة
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ٓ
ا حسن  بن  مشهور  عبيدة  بو 

ٔ
ا تحقيق   ،
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 الت�ّدي . 11.2

�� القضايا ا�خالف باملعارضة  القرآ�ي  للتحدي  نا  الدي�ي متضّمِ ب�ن املؤمن�ن  ينب�� أن ي�ون ا�خطاب  ية 

مر بذلك �� القرآن، وأثبت نبوتھ بالرسالة القرآنية نفسها ال  
ُ
و��ن غ��هم. فقد ُعلم أن الن�ي عليھ السالم أ

وال ع��  األسالف،  من  جاهز موروث  تراث  �ستند ع��  يكن  ولم  التعب��.  �ّح  إن  وحدها  ا�جانبية  باألدلة 

�ستند عل��ما كث�� من أ�حاب ا�حظاب ا�خطاب الدي�ي كما    ،قدسية الدين �� ا�جتمع باملفهوم املعاصر

 اليوم.

أ��م القرآ�ي    ،هذا و�ذا تحدينا املعارض�ن وطالبناهم ببديل وجدنا  للمق��ح  يأتون ببديل  �أسالفهم، ال 

ق لهم إال ُجزئيات من غ�� َر�طها بنظر�ة  
َّ
ِسَوى رفض البديل القرآ�ي الذي هو القصاص الشر��. وال متعل

ينة. ثم إن ا�جزئيات واألسئلة ال�ي يتعلقون ��ا مقضية �� الشريعة ومجابة. ول�ل جزئيٍة موضٌع  مفهومة مت

�� النظم الك�� ا�حكم للشريعة. وع�� سبيل املثال قولهم بأن اإلعدام إضاعة ل�حياة ال�ي �� أعز ما يملكھ  

فظ حياة ا�ج�ي عليھ، شّرعت  اإل�سان و�أنھ ليس ألحد سلب هذا ا�حق. قلنا: هو �حيح. و�ن الشريعة، �ح

 ثم شّرعت العفَو ِلتداُرك حياة ا�جرم. وكذلك قولهم بأن اإلعدام ال يزجر عن ا�جرائم، كما  
ً
القصاص مبدأ

ألن   لهم.  عل��م ال   
ٌ
حّجة ولكنھ  أيضا  وهو �حيح  قلت:  اإلحصائيات،  بحسب  �سب��ا  َينقص من  ُيظّن وال 

�ة وْحدها بل تصو��ا أساسا بالزاجر ا�حقيقي الذي هو اإليمان  الشريعة ال تصون ا�حياة بالعقو�ة الدنيو 

لهذا   موضع  فال  الشر��  للقصاص  املعارض  وأما  بيتا. 
ْ
وتث تأكيدا  الدنيو�ة  بالعقو�ة  ثم  اآلخر  واليوم  با� 

 الزاجر ا�حقيقي �� قاموسھ إلعراضھ عن الو�� وشكھ �� اآلخرة. 

معار�ىي مقاالت   �� النظر  �عد  لنا  بدا  الذي  ا�جنة    إن  اش��اط  يتضمن  لإلعدام  نقدهم  أن  اإلعدام 

ا�خالصة �� ا�حياة الدنيا كما بينا ذلك �� صنو هذه املقالة. إن ا�جنة ليست �� هذه ا�حياة الدنيا و�ن أق�ىى  

ها اإليماُن بالشرائع الر�انية واالل��ام  
ُ
رط

َ
ما ت�ون هذه ا�حياة جّنة �سبية فانية إن ال��م الناس �شرطها. وش

 ��ا.

القرآنية حيث �ان   �� قضيتنا يتج�� بنظم جزئيات تلك القضيِة بمقت�ىى اآليات  القرآ�ي  ى  التحدَّ إن 

 القرآُن م�جزا بنظم معانيھ كما قال ا�حققون. ونقول بمقت�ىى ذلك:

العقو�ات   وكذلك  �عا��.  هللا  هو  ومقّدُرها  ا�جرُم،  اإل�سان  هو  �اس��ا  سماو�ة  عقو�ة  ا�جر�مة  إن 

فإن  شرا    الشرعية  ا�جر�مة  وليست  سبحانھ.  هللا  هو  مقاديرها  ومقّدر  ومشّرعها  اإل�سان  هو  ُمستِحّقها 

مطلقا وال شقاء محضا. إذ السعادة �� هذه الدنيا �سبية وا�خ�ٌ� ممزوج بالشر. فقد عا�ج الشارع إش�ال  

أرضھ  �� النَعم  عباده  ع��  سبحانھ  أسبغ  إذ  أحسن   �� بال�ي  ودفعھ  بالغة  بحكمة  لهم  ا�جر�مة  وأجزل   ،

  
ٌ
َبة ّيِ

َ
 ط

ٌ
َدة

ْ
ُھ َبل

َ
ُروا ل

ُ
ك

ْ
ْم َواش

ُ
ك وا ِمْن ِرْزِق َرّ�ِ

ُ
ل

ُ
ا�خ��ات ووفر لهم ف��ا الطيبات وأغناهم عن اإلجرام واالقتتال "�

ُفوٌر"
َ
كما أنھ سبحانھ لم يؤاخذهم با�جر�مة إذا ما َوقعْت �� حال ا�خمَصة وعند الضرورة. ثم �عث    28َوَربٌّ غ

لتت جر�مة إ��  إل��م الرسل وق
َ
اتت وف

َ
ّدم لهم البيان وأّد��م باإليمان كيال يقعوا �� االعتداء واإلجرام. ثم إن ف

 
28-  

ٔ
 . 34/15السبا
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ُ
الوجود فإن َجْ��ها األول هو العفو املطلق أو العفو �� الدنيا مع القصاص �� األخرى كيال تتضاعف ا�جر�مة

َها"
ُ
ل

ْ
ِمث  

ٌ
ة

َ
ئ َسّيِ ٍة 

َ
ئ َسّيِ "َجَزاُء  إ29بالعقو�ة حيث  ثّم  َفى  ، 

َ
باملال ملن ش الدية  العفُو املطلق فاملق��ح هو  ر 

ّ
ْن �عذ

رت الدية باملال فا�حّل هو الِقصاص العادل املطلق غ�� النس�ي وهو النفس بالنفس  
ّ

نفَسھ املال. ثم إن �عذ

 والع�ن بالع�ن.

 الخاتمة 

ختلف ف��ا اآلراء بحسب  إن االختالف �� عقو�ة اإلعدام ليس �غر�ب وال جديد و�نما تتلّون ف��ا املذاهب وت

الفكر�ة والفلسفية و�حسب ظروفهم االجتماعية. فقد �ان   الدينية والعقدية وتحوال��م  الناس  تصورات 

ألهل ا�جاهلية قبل اإلسالم أعراف �� قضية القتل وعادات �� عقو�تھ. و�انت تلك العادات واألعراف تدور  

وت الناس �� القيمة �� غالب األمر. وملا جاء اإلسالم وضع  ع�� املناعة القبلية والقوة العضلية وع�� زعم تفا

 نظاما جديدا لقضية القتل وحّول قط��ا عما �انت تدور عليھ �� ا�جاهلية. 

القضية ظّل   القتل، فإن قطب  �� قضية  بأح�ام جديدة ونطام نظام جديد  و�ن جاء  أن اإلسالم  غ�� 

ذلك أن الفقهاء قد اختلفوا �� تخصيص آية القصاص    متشا��ا إذا نظرنا ف��ا من زاو�ة اختالف الفقهاء.

أشرنا �� 30كما  للمسلم�ن  مساو�ا  الكفر  أهل  ير  ولم  اإلسالم  أهل  ب�ن  ما  ع��  �عُضهم  حكَمها  قصر  إذ   ،

الدماء، وخصصْ��ا طائفة أخرى بما ب�ن الرجال فحسب، ولم يروا املرأة كفئا للرجل �� القصاص، كما أن  

القصاص باختالف ا�حر�ة والعبودية، وأضافت طائفة را�عة شرطا را�عا للقصاص  طائفة ثالثة قد أسقطوا  

هذه   من  اآلية  خصصوا  الذين  الفقهاء  �ان  إن  ا�جماعة.  من  للواحد  يقتصوا  ولم  العدد   �� التماثل  وهو 

خطاب   يوهمھ  كما  مثا��  مطلق  عدل  مقت�ىى  ليس  القصاص  فإن  ا�حق،  أصابوا  �عضها  من  أو  األوجھ 

 دعاة اإلعدام. ا�حافظ�ن من

إن دراسة آية القصاص من ناحية هذه األر�عة و�زالة الغموض ف��ا و�ح�ام التشابھ واجب محتوم ع��  

نة وال��تان،  
ّ
دعاة اإلعدام وزعماء اإلسالم. ألن األر�عة �� من املآخذ الك��ى ال�ي يبقى ف��ا املؤمنون تْحَت الظ

ب نحو الشريعة أصا�ُع   ، إذ �� تمس مقدسات العصر عند منكري اإلسالم. وذلك  اماال�� وِمْن أجلها تصوَّ

أن األول مما يمّهد لإلرهاب الدي�ي، و�ن الثا�ي �� مع�ى اإلهانة للمرأة وتحق��ها ونقض ملساوا��ا، وأما الثالث  

  �� العدل وشّك  �� نفس  ارتياب  الرا�ع فهو  يرفعها، وأما  أن  أراد اإلسالم  ال�ي  للعبودية  تقر�ر وتأكيد  فهو 

 وجوب اإلنصاف. 
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 األسس الفلسفیة لنظریة التربیة الطبیعیة 

 عند جان جاك روسو  
 

 

 

   الملّخص 

الطبيعة اإل�سانية خّ��ة وأن    أن  ال��بية لدى روسو ع�� قاعدة أساسية مفادها  فطرة  تنب�ي منظومة 

املوقف �ّل خّ��. وهذا  اإلنجل��ي هو�ز وأغلب   اإل�سان أصل  الفيلسوف  تبناه  الذي  املوقف  يتعارض مع 

رجال القرن الثامن عشر ورجال الدين والكنيسة. والتقليد ال��بوي السائد حي��ا الذي �ان يؤكد ع�� أهمية  

الت  أدوات  ال��بية من  توفره  بما  النفس اإل�سانية  الشر من  والقّوة والقهر. وع�� خالف هذه  اقتالع  ط 
ّ
سل

إ�� ضرورة توجيھ   البائسة املتشائمة للطبيعة اإل�سانية، �ان روسو يؤمن بخّ��ية الطبيعة و�دعو  الرؤ�ة 

الذي   الطبيعة  مقصد  وفق  لنمّو  ضمانا  للطفل  الطبيعية  امليوالت  �ستوجبھ  ما  بحسب  وأفعالها  ال��بية 

�� ظل هذا اال  ال��بية ا�حرة.  الفلسفي، يحاول هذا العمل �سليط الضوء ع�� تجسده  ختالف ذي األصل 

 �عض األسس الفلسفية للنظر�ة ال��بية الطبيعية عند جان جاك روسو. 

 : ال��بية الطبيعية، ال��بية ا�حرة، ا�خّ��ية الطبيعية، مقصد الطبيعة، الطبيعة املفاهيم املفاتيح 

 اإل�سانية. 

 . 

Abstract 

Rousseau's concept of an education system is based on the basic principle that human nature 

is good and that human nature is the root of all good. This position contradicts the position 

adopted by the English philosopher Hobbes, most of the eighteenth-century men, the clergy, 

and the church. Also, the educational tradition prevailing at that time emphasized the 

importance of uprooting evil from the human soul, hence, education provided the means of 

authoritarianism, power and oppression. Contrary to this miserable and pessimistic vision of 

human nature, Rousseau believed in the goodness of nature and advocated the necessity of 

directing education and its actions according to the requirements of the child's natural 

inclinations in order to ensure growth according to nature’s purpose embodied by free 

education. In light of this difference of philosophical origin, this work attempts to shed light on 

some of the philosophical foundations of Jean-Jacques Rousseau's natural education theory. 

Key concepts: Natural Education, Free Education, Natural Charity, Nature. 

 خالید الخّطاط
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 : مقدمة 

يوصف روسو ب�ونھ زعيما للن�عة الطبيعة �� الفلسفة وال��بية دون منازع. وقد أودع أف�اره الطبيعية ��  

أصل    �� خطاب  بكتابھ  مرورا  والفنون  العلوم   �� رسالة  األول:  كتابھ  من  بدءا  ومؤلفاتھ  أعمالھ  مختلف 

و� البشرالتفاوت  ب�ن  أسسھ  وهذه  1�  ال��بية.   �� أو  إميل  ا�حديثة:  ال��بية  بإنجيل  �عرف  الذي  ومؤلفھ   ،

املؤلفات جميعها �ش�ل �سقا مت�امال من األف�ار. ف�ي ��م ا�جتمع وال��بية والسياسة والفلسفة وتلعب ف��ا  

م واملوحد. ويعّد كتاباه: إميل والعقد  
ّ
. 2االجتما�� أروع ما أهداه روسو لب�ي البشرفكرة الطبيعة الدور املنظ

 .3�ش�ل كتاب جان جاك روسو إميل أحد مفاتيح حضارتنا ا�حديثة Burgellinفمن منظور بورجوالن 

 الفلسفة التربویة في فکر روسو 

روسو   كتاب  حسب    إميليتضمن  ال��بية   �� مت�املة  نظر�ة  �ش�ل  ال�ي  ال��بو�ة  األف�ار  من  منظومة 

�مقتضاها. ويس��لھ بقولھ: "يخرج �ل ��يء من يد ا�خالق صا�حا، و�ل ��يء �� أيدي البشر ي�حقھ  الطبيعية و 

. وهو بذلك يرسم معالم نظر�تھ الطبيعية �� ال��بية. وال�ي ت�خصها العبارة التالية: الطبيعة  4االضمحالل"

ما رشيقة. وما من فساد أصيل  خّ��ة واإل�سان يفسدها. وعلينا أن نؤمن بأن ا�حر�ات األو�� للطبيعة �� دو 

�� النفس اإل�سانية أو �� القلب البشري. فا�جتمع ع�ن الشر و�نبوعھ وعلينا أن نحصن الطفل ضد الشر 

 املستط�� الذي يطال ا�حياة االجتماعية.  

أّن الطبيعة �� أصل ا�خّ��، م��ا   الكب�� من شرور ا�جتمع وآثامھ يرى روسو  تأسيسا ع�� هذا ا�حذر 

ق إ�� بناء ا�خّ�� �� النفوس، ف�ي وسيلة وغاية �� معادلة البناء اإل�سا�ي ا�خّ��. و�� كنفها يجب أن ينمو  ننطل

األطفال بمنأى عن �ل ضروب اإلثم والشر. فإميل ابن الطبيعة، وع�� تر�يتھ أن تتّم وفق قواعد مستمدة  

ا ما يفسر تمرد روسو ع�� ا�جتمع منبع  وهذ  5من روح الطبيعة، وهذه �� سنة الطبيعة. فلماذا نخرج عل��ا؟

 الشرور واآلثام. 

. لها أو�لت مهمة ال��بية. ف�ي تر�د للطفل 6�عتقد روسو أن الطبيعة قادرة بذا��ا ع�� تنمية مل�ات الطفل

ا  أن ينمو نمّوا حّرا يح��م ت�و�نھ الطبي��. و�دعونا روسو ملراقبة الطبيعة والّنظر إ�� الكيفّية ال�ي تبّ�ن لن

باعھ مع أطفالنا
ّ
 .7الن�ج الذي ينب�� لل��بية ات
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إن هدف ال��بية الطبيعية يتمثل �� بناء اإل�سان ع�� صورة الطبيعة، أي كما خلقتھ الطبيعة. وكما تر�د  

لھ أن ي�ون. فـالطبيعة تندبھ قبل �ل ��يء ل�حياة اإل�سانية. وا�حياة �� املهنة ال�ي أر�د أن ألقنھ إياها. وح�ن  

ينب�� أن    يتخرج من يدّي لن ي�ون قاضيا أو جنديا أو قسيسا، بل سي�ون إ�سانا قبل �ّل ��يء، ب�ل ما 

ي�ونھ اإل�سان، وسيعرف كيف ي�ونھ ع�� الوجھ ال�حيح ومهما غ��ت صروف األيام من وضعھ، فسي�ون  

 . 8دائما �� موضع ا�حق

بيل: دعوا الطفولة تنمو �� األطفال، دعوا  وكث��ا ما وجدنا روسو، وهو يرفع راية أقوال لھ املأثورة من ق 

الطبيعة �عمل وحدها زمنا أطول قبل أن تتدخلوا بالعمل م�ا��ا خشية أن �عرقلوا عملها، اح��موا الطفولة  

ويستفاد من هذه الدعاوى أن اإليقاع البطيء لزمن النمو    .وال تتسرعوا أبدا با�حكم عل��ا خّ��ا �ان أم شرا

وظيفة ضرور�ة للنمو. فـالطبيعة ال تحتاج إ�� تر�ية، والغر�زة خّ��ة طاملا �عمل وحدها.  ليس شرا نحتملھ، بل  

وتصبح مشبوهة عندما تتدخل املؤسسات اإل�سانية. و�نب�� علينا أن ننظمها ال أن نق��ي عل��ا. وقد ي�ون  

 تنظيمها أصعب من تدم��ها. 

وا�حنان ع�� الطفولة واألطفال. و�� حنانھ هذا  تتضمن ال��بية الطبيعة عند روسو فيضا متدفقا با�حب  

دعوة لالنتباه إ�� الطفولة املقهورة، وصرخة إ�سانية تدعو إ�� محبة األطفال والعناية ��م. يقول روسو قوال  

لهوها   مودة   �� وارعوا  الطفولة،  "أحبوا  وهو:  واألطفال،  للطفولة  وا�حّب  ا�حنان  معا�ي  بأعظم  يتدفق 

ا��ا وطبيع��ا  
ّ

طيفة... من منكم لم يتحسر أحيانا ع�� تلك املرحلة من العمر حينما �انت الشفاه ال  وملذ
ّ
الل

 الّ�ح�ات، والنفوس ال �عرف إال الطمأنينة واألمن والسالم؟ ملاذا إذن تر�دون أن تن�عوا من هؤالء  
ّ
�عرف إال

من وسن؟ وملاذا تر�دون    الصغار األبر�اء استمتاعهم بف��ة قص��ة من العمر سرعان ما تنق��ي �أّ��ا سنة

أن تحرموهم من خّ�� ليس لھ نظ�� وال يمكن أن �سيئوا التمتع بھ؟ ملاذا تر�دون أن تحشدوا �� تلك السنوات  

القالئل �� بكرة العمر عصارة اآلالم واملرارة وأنتم �علمون أ��م لن �ستطيعوا �عو�ض ما فات بدليل أنكم ال  

علمون أ��ا اآلباء ال�حظة ال�ي ي��بص ف��ا املوت بأوالدكم؟ ال تمهدوا  �ستطيعون االرتداد إ�� طفولتكم؟ أ�

إذن وال تزرعوا حسراتكم بأيديكم وأنتم تحرمو��م من ال�حظات السعيدة الضئيلة ال�ي تمنحهم الطبيعة 

إذا  ح�ى  بحيا��م  �ستمتعون  تجعلوهم  أن  بذوا��م،  �شعروا  أن  أبناؤكم  استطاع  م�ى  عليكم  يجب  إياها. 

 . 9إرادة هللا أن يدعوهم إليھ، ال يموتون من غ�� أن يتذوقوا لذة ا�حياة"شاءت 

 و�مكن تحديد أهم املبادئ األساسية لطبيعة الطفولة ال�ي تنّبھ إل��ا ال��بية عند روسو �التا��: 

 طبيعة الطفل خّ��ة.  •

 ن ذلك.التأكيد ع�� تجر�ة الطفل ا�خاصة �� اكتساب املعرفة واستبعاد دور املعلم ما أمك •

 تقسيم ال��بية إ�� مراحل تتناسب مع عمر األطفال.  •

 طبيعة الطفل �� ال�ي توجھ ال��بية وأفعالها.  •
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 العمل ع�� فهم طبيعة الطفل ودراس��ا ورصد م�ونا��ا ل�ي �ستقيم العملية ال��بو�ة.  •

 يجب اح��ام ميول الطفل الطبيعية وتنمي��ا وفقا ملبدأ ال��بية السلبية.  •

 الحرة: التربیة السلبیة أو التربیة  

ينطوي مفهوم ال��بية السلبية عند روسو ع�� �حنة ثور�ة هائلة و�ق�ن ثابت بمبدأ ا�حر�ة اإل�سانية.  

�� عادات  ال�ي تنبث  �� رفض �ل أش�ال اإلكراه والتسلط والقهر والعبودية  ال��بية السلبية  وتتج�� هذه 

ر �� تصورا��م وممارسا�
ّ

 �م اإل�سانية وال��بو�ة.الناس وتتجذ

�عتقد روسو أن ا�حكمة البشر�ة ذا��ا ال تنطوي إال ع�� تحكمات استعبادية، فعاداتنا ال �عدو أن ت�ون  

يو  يولد  ح�ن  العبودية،  رق   �� و�موت  ويعيش  يولد  املتمدن  فالرجل  وأملا  وكبتا  واستعبادا،  قونھ ثإذالال 

. وملا �ان األمر  10م ع�� وجھ الدنيا، فهو مكبل �ش�ى النظمبقماط، وح�ن يموت �سمرون عليھ تابوتا، ومادا

كذلك وجب ع�� ال��بية أن ت�ون وسيلة لتخليص اإل�سان من هذه القيود. فال��بية األو�� ال�ي تقدم للطفل  

يجب أن ت�ون سلبية و�� ال ت�ون بالتلق�ن ملبادئ الفضيلة، ولكن قوامها ا�حافظة ع�� القلب من الرذيلة  

من الزلل. فال��بية ا�حّق �� ال�ي �سعف الطفل ع�� تحقيق نمو حّر طليق لطبيعتھ وقواه الداخلية    والعقل

 وميوالتھ الفطر�ة.  

التقليدية   ال��بو�ة  واألش�ال  لألساليب  رفض   �� بل  ال��بية،  لضرورة  نفيا  ليست  املنشودة  ال��بية  إن 

السلبية فال��بية  واإلكراه.  العبودية  تز�ي  ال�ي  النمو    السائدة  فرصة  للطفل  ت��ك  ال�ي  ا�حرة  ال��بية   ��

تتيح نموا روحيا وعقليا ونفسيا، نموا حرا أصيال خارج   ال�ي  ال��بية  إ��ا  بمقت��ى فطرتھ وطبيعتھ ا�خّ��ة. 

بأنفسهم، ال أن يحملوا   العمل  بإقدار األطفال ع�� أن يتعلموا  تنتفي  ال�ي  دوائر االكراه والتسلط والقهر 

عمل لهم. وهكذا يتعودون منذ البداية أن ت�ون رغبا��م ع�� قدر قواهم ويشعرون شعورا ال  اآلخر�ن ع�� ال

. وهذا  11مبالغة فيھ بأن ا�حرمان مّما ليس �� متناول اليد أمر طبي�� ال يتسم �سمات الفجيعة والتحسر

ھ ألّ��ا �ستأصل قدرتھ  برفض ال��بية السائدة ال�ي تفقد اإل�سان براءتھ وأصالت  التوّجھ لدى روسو فيھ إقرار

 ع�� املبادهة وع�� العيش وفق قانون الطبيعة.

يقر روسو �� معرض وصفھ لل��بية اإليجابية، بأن هذه األخّ��ة �ساعد ع�� ت�و�ن العقل قبل األوان كما  

الطفل ال�ي    12تلقن  ال��بية  ا�جتمع. و��  لصا�ح مستقبل  الطفل  بحاضر  تلقينا وتض��  الرجال  واجبات 

با�حاضر   يصفها ال�ي تض��  الهمجية  ال��بية  تلك   �� إذن  القول  يقول: "فما  الهمجية ح�ن  بال��بية  روسو 

القائم �� سبيل مستقبل مجهول غ�� مضمون، و�� تر�ية تكبل الطفل باألغالل من جميع األنواع واألش�ال.  
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ٔ
ديبه. فالتربية اال

ٔ
ن تتولى تعليمه وتا

ٔ
ن نلقن التلميذ دروسا لفظية. فالتجربة وحدها هي التي يجب ا

ٔ
يقول روسو:"ال ينبغي ا

مر مراقبة طبيع
ٔ
ن يفوتنا ا

ٔ
ن تكون تربية سلبية خالصة. وال يجب ا

ٔ
 ة الطفل وسلوكه كي نكـتشف بدقة عن المزاج الخاص للتلميذ".إذن ا
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ّ
 خاليد الخط

 

(255) 

ا. مع أنھ رّ�ما لن يصل  وتبدأ بأن تجعلھ شقيا �� طفولتھ ل�ي �عده ملستقبل �عيد تزعم أنھ سي�ون سعيد

. وال ينب�� أن نفهم أن ال��بية السلبية �� حالة من الس�ون والكسل وا�خمول، بل �� نوع من 13إليھ مطلقا"

ال��بية ا�حرة ال�ي ال �سبب الفضيلة، ولك��ا تح�ي القلب من الرذيلة، أي أ��ا تحفظ الطبيعة �� الطفل.  

يؤكد روسو ع�� أن ال��بية ا�حّق �� ال��بية ال�ي تنصت لصوت  وع�� خالف ما هو معهود وسائد �� عصره،  

الطبيعة و�ساير نبض إيقاعها الداخ�� وت��ك الفرصة للطفولة ل�ي تمارس ا�حر�ة الطبيعية، تلك ا�حر�ة  

 .14ال�ي تبعد األطفال ولو إ�� ح�ن عن الرذائل ال�ي نصاب ��ا تحت ن�� العبودية

ن نحقق للطفل نموا طبيعيا �عيدا عن تدخل الراشدين وعب��م. و�أن  ال��بية السلبية �ع�ي باختصار أ

روسو ��ذا التوّجھ يميل إ�� االستغناء عن املرّ�ي �ليا، و�و�ل مهمة تر�ية الطفل إ�� الطبيعة ذا��ا، و�ضع  

شراف  الطفل �� صدام مستمر مع ا�حياة بتجار��ا وعب��ا ومفارقا��ا. فوظيفة املر�ي ال ت�اد تتجاوز حدود اإل 

 حينما تقت��ي الضرورة القصوى ذلك. وليس ع�� املر�ي  
ّ
ع�� إميل عن �عد، وهو ليس مطالبا بالتدخل إال

أن يحتسب الزمن والوقت �� عملية نمّو الطفل وتر�يتھ، بل يجب عليھ أن يبّدد الزمن ليف�ح ا�جال إلميل  

م
ّ
ما �ان ن�جھ يتم وفق إيقاعھ ا�خاص، �ل

ّ
ا �ان ذلك �� مص�حة البناء والت�و�ن  ل�ي يختمر و�ت�ون. ف�ل

واإلعداد ال��بوي. والقاعدة ال�ي �عل��ا روسو �� هذا الصدد �� أنھ ليس املهم �� ال��بية أن نر�ح الوقت بل  

 أن نضيعھ.

وانطالقا من مقولة روسو بأن الطبيعة خّ��ة وأن ا�جتمع يفسدها فإن مفهوم ال��بية السلبية يرتكز ع��  

 :أمر�ن أساسي�ن

•   �� املباشر  وتدخلهم  الراشدين  سطوة  عن  تر�و�ا  و��عاده  االجتما��  الفساد  من  إميل  حماية 

 ال��بية.

مجاراة التطور الطبي�� �� الطفل، ألنھ يمتلك شرط نموه طبيعيا وهو ينمو وفقا ملبدأ القانونية   •

 الطبيعية.

 الطبيعة:وتنطوي ال��بية السلبية ع�� ثالثة جوانب ملفهوم ا�حر�ة  

ا�حر�ة ا�جسدية ال�ي توفر للطفل �ل ما يحتاجھ من إيقاعات النمو ا�جسدي ا�حر، والذي يأخذ    أوال:

مساره ع�� النشاطات والفعاليات واأللعاب وترك ا�حر�ة ل�جسد. فاألطفال يحتاجون إ�� أن يقفزوا و�جروا  

احتياجات بد��م وت�و���م الذي ير�د أن   و�صيحوا �لما راق لهم ذلك وجميع حر�ا��م هذه إنما �� �� الواقع

. وهنا يجب رفض �ّل ما من شأنھ أن يقيد حر�ة الطفل ا�جسدية. وهو األمر  15يتقوى بالنشاط والر�اضة

الذي يفسر رفض روسو للقماط و�جومھ العنيف ع�� األساليب ال��بو�ة ال�ي تمنع الطفل من إم�انيات  

ذلك من هذه ا�حر�ات ا�جسدية الضرور�ة لنمو الطفل. �ان روسو    ا�حركة والقفز واالنطالق واللعب، وغ��
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�عتقد بأنھ ال يمكن للمرء أن ي�ون حرا بجسد مهزوم محاصر، ألن ا�حر�ة معطى طبي�� ال يقبل التجزئة  

 واال�شطار. وال يمكن إل�سان ما أن ي�ون حّرا �� املستوى العق�� أو العاطفي بجسد مهزوم ومحاصر. 

ا�حر�ة العاطفية واالنفعالية: إذ يتوجب إ�عاد إميل عن �ل ما من شأنھ أن يفرض ع�� الطفل من    ثانيا:

مشاعر مقننة وعواطف جاهزة. فالتطور الطبي�� االنفعا�� للطفل ينب�� أن يتم بإطالق العنان ملشاعره  

وم وتجر�تھ  الطفل  أحاسيس  من  النا�عة  واالندفاعات  يتوافق  نمّوا  لتنمو  �� الداخلية،  وتلك  شاعره، 

 ا�خصوصية ال�ي يجب أال تتعرض لعدوان الراشدين و�سلطهم. 

إن التدخل �� توجيھ النمو العاطفي واالنفعا�� هو قمع للروح الداخلية للطفل، وهو إكراه يتجاوز �ّل   

��ك حرة أصيلة رشيقة كما أراد��ا الطب
ُ
يعة.  إكراه، ألن الروح، و�� أعمق وأقدس ما �� اإل�سان، يجب أن ت

واإلكراه.   التسلط  �عيدا عن �ل أش�ال  اإل�سا�ي  العالم ع�� إحساسهم  يتذوقوا  أن  لهم  ينب��  فاألطفال 

مشاعره   بحكم  و�تسامح  ويغضب  و�كره،  يحب  وأن  يمارسها،  وأن  با�حر�ة  �شعر  أن   �� ا�حقُّ  فللطفل 

 الداخلية وع�� منوال ما تفرضھ روحھ الداخلية. 

لنا أو علينا أن نفرض ع�� عقل الطفل ما ال يحتمل وما ال �ستسيغ. فالطفل  ا�حر�ة العقلية: ليس    ثالثا:

و�صورة   و�علمهم  ومعتقداتنا.  رؤانا  الصغ��  عاملھ  ع��  نفرض  عندما  ا�حقيقي  االغ��اب  من  حالة  �عيش 

ال  مبكرة ما نرغب فيھ من العلوم واملعارف. وهو ما يتنا�� وغاية الطبيعة ال�ي شاءت أن ي�ون األطفال أطفا

قبل أن يصبحوا رجاال. فإن كنا نر�د أن نقلب هذا الوضع. فسوف ننتج ثمارا قبل أوا��ا، ليس ف��ا نضوج  

وال نكهة، وال تلبث هذه الثمار الفّجة أن يدّب إل��ا الفساد، فنحصل مثال ع�� علماء شبان هم �� الواقع  

 . 16أطفال مسنون 

و�حرمهم   األطفال  مضاجع  يقّض  املبكر  التعليم  وال��بية  إن  أطفاال.  بوصفهم  الطبيعة  عطاء  من 

الطبيعية وفقا ملفهوم روسو ال �ع�� قيمة لعامل الوقت، ف�ي ترى �� تجاهل ر�حھ عملية استثمار عظيمة،  

للطفل. فعقلھ  ا�خلقي واإل�سا�ي  الت�و�ن   �� العظيم  ال��بية، تجد مردودها  �� سبيل  تبّدد  ألّن �ل �حظة 

ّو��، وهو امللكة اإل�سانية ال�ي تن�ج متأخرة. و�� النموذج ال��بوي لروسو يراد  ي�ون �� مرحلة الت�و�ن األ 

 يقبل إال ما يراه �حيحا بمقت��ى طبيعتھ. 
ّ
 للطفل أن ي�ون قادرا ع�� �شكيل رؤاه ا�خاصة للعالم، وأال

فل حّ�ى �عد سّن الثانية عشرة، ألّن ف��ة الط 
ّ
 ��تم باإلعداد العق�� للط

ّ
فولة �� ف��ة  ينادي روسو بأال

ا��   الطفل  ندفع  أال  يجب  ولذلك  أهمي��ا،  مدى  نتصّور  أن  �ستطيع  ال  كمون  مرحلة  و��  العق��  الر�ود 

 التفك�� وال إ�� القراءة أو إ�� بذل أّي مجهود عق�� �� هذه املرحلة. 

ية امل��تبة  �عتمد ال��بية الّسلبية ع�� قانون ا�جزاء الطبي��، بحيث ندع الطفل يتحّمل النتائج الطبيع 

عن أعمالھ دون تدخل أّي إ�سان. و�رى روسو �� ذلك أّن املر�ي يمكنھ أن يقّوم أخالق الطفل بأْن يبّ�ن لھ  

أّن العقو�ة �انت طبيعية. واملثال ع�� ذلك: إذا أبطأ الطفل �� ارتداء مال�سھ ل�خروج للن�هة فاتركھ �� املن�ل.  
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خمة. و�اختصار دعھ يتحّمل النتائج الطبيعية لعدم خضوعھ لقوان�ن  و�ذا أفرط �� األ�ل أتركھ �عا�ي ألم التّ 

 الطبيعة.

و�اختصار، ال��بية السلبية ال �ع�ي نفيا لل��بية، بل �� تر�ية حرة تتوافق مع الطبيعة وقانو��ا. و�ذا �انت  

إ�� �عبي ال��بية السلبية �س��  النفس قبل األوان، فإن  إ�� ت�و�ن  د طر�ق املعرفة  ال��بية اإليجابية �س�� 

العضو�ة  نمو  ب�ن  التوازن  تحقيق  إ��  �س��  ال�ي  ال��بية  إ��ا  املعرفة.  إعطاء  قبل  جاهزة  أدوا��ا  وجعل 

 والوجدان والعقل عند األطفال. و�� تنطلق من مبدأ النمو الذا�ي ا�حر لطبيعة الطفل.

 ع�� سبيل ا�ختم:

تتا�عت �عده. وال غرابة �� ذلك، فهو مؤسس   لقد أحدث روسو انقالبا فكر�ا �� عصره و�� العصور ال�ي

النفس   علم  أّن  هو  الدهشة  يث��  ومّما  وغرابة.  عبقر�ة  ال��بو�ة  النظر�ات  أك��  وصاحب  ا�حديثة  ال��بية 

ولم   املتمّردة.  ا�جامحة  العبقر�ة  روسو  الندفاعات  استجابت  قد  ا�حديثة  ال��بو�ة  والنظر�ات  ا�حديث 

العلماء واملفكرون والكتاب لنظر�تھ ال��بو�ة واالجتماعية أن تنال من قيم��ا.  �ستطع االنتقادات ال�ي وجهها  

األجواء    �� يحلق  زال  ما  اإل�سا�ي  جوهرها  ولكن  مستغر�ة،  غر�بة  تبدو  قد  النظر�ة  مظاهر  أّن  �حيح 

 الشامخة. 

ل��بية، لقد وضع روسو حجر الزاو�ة النقالب فكري تر�وي ثوري أ�ى ع�� �ل ال��اث القديم �� مجال ا

عمقها   ع��  شاهدة  ال��بية   �� نظر�تھ  وستبقى  والتصّورات.  والرؤى  املفاهيم   �� �و�رنيكيا  انقالبا  وأحدث 

ال�ي   اإل�سا�ي. فجان جاك روسو ظهر إذن، كزعيم �حركة تر�و�ة استلهمت روحها من  ا�حركة الطبيعية 

قدرا وتنمية  و��جيع  وطبائعھ،  ميولھ  يوافق  بما  الطفل  أخذ  إ��  وفق  تدعو  لنموها  ا�جال  و�فساح  تھ 

 املرتكزات التالية: 

اإليمان ب��اءة الطفل: وهو تأكيد العتقاده بخ��ية الطبيعة البشر�ة، إنھ يذكر أن اإل�سان ابن   •

ا�خطيئة  وجود  ينفي  فهو  خّ��ة،  طبيعة  األصلية  الطفل  طبيعة  بأن  اإليمان  بمع�ى  ا�خطيئة 

و�رى أن ما ي�حق الطفل من فساد إنما يأتيھ من البيئة  األصلية ال�ي �� إحدى العقائد املسيحية.  

 الفاسدة وليس من فطرتھ األصلية.

اإلعالء من شأن الطبيعة: فالطبيعة يتعلم م��ا اإل�سان ما يحتاج، وال��بية ال�حيحة �� الس��   •

الطفل  تر�ية  أن  روسو  يرى  حيث  النشء،  تر�ية   �� الطبيعة  دور  اح��ام  بمع�ى  قواني��ا  وفق 

 ة عوامل ثالثة:حصيل

 العامل األول: الطبيعة ويع�ي ��ا هنا النمو الداخ�� ألعضاء الطفل وخاصة بدنھ وحواسھ. -

 العامل الثا�ي: هم الناس أو ما يفعلھ الطفل مع اآلخر�ن.  -

 العامل الثالث: �� األشياء أو ما يكتسبھ الطفل من اختباره لألشياء ال�ي حولھ.  -

ال��بية الطبيعية بأن نج للعامل األول. و�تحقق ذلك  وتقت��ي  الثا�ي والثالث مكّمل�ن  العامل�ن  عل من 

للنظم   بإخضاعها  �عطيلها وتحر�فها  بالعمل ع�� تحر�ر قواه بدال من  أو  الفطر�ة،  الطفل  باح��ام دوافع 
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االجتماعية، ثم بأن نتيح لھ أك�� قدر ممكن من االحت�اك بمظاهر الطبيعة املادية ل�ي يجد ف��ا األجو�ة  

 � �ساؤالتھ. ع�

مبدأ ا�حر�ة: ترك الطفل يتدبر أمره بنفسھ، وهو ما سيحملھ ع�� التفك�� واكتشاف املفاهيم   •

وا�حقائق، وع�� املر�ي أن يخلق مأزقا للطفل، ثم ي��ك لھ ا�حر�ة ل�خروج من املأزق، و��ذا تتّم  

 عملية التعلم التلقائي الّرا�خ.

الطف • �علم   
ّ
أال أي  السلبية:  ال��بية  ا�حركة  مبدأ   �� ا�حر�ة  لھ  فن��ك  �علمھ،  يطلب  ال  شيئا  ل 

 واالحت�اك واكتشاف ا�خ��ة العملية واالبتعاد عن الدروس اللفظية. 

اإليمان بميول الطفل وحاجاتھ: الطفل هو محور ال��بية فمن حق الطفل أن �عيش طفولتھ،  •

  �� ألّن  ير�دونھ  الذي  ا�حياة  نمط  عليھ  يفرضوا  أن  الكبار  حق  من  لنموه  وليس  �شو��ا  ذلك 

 الطبي��. 

إّن الهدف األس�ى لل��بية هو تحقيق الن�عات الطيبة و�عميقها �� الطبيعة البشر�ة من خالل   •

 املؤسسات االجتماعية. 

 يولد اإل�سان �ائنا طّيبا ولكّن فساد ا�جتمع هو الذي يفسد طبيعتھ البشر�ة.  •

 و��تم بھ. وهذه �� مهّمة املر�ي. الطبيعة البشر�ة مثل النبات الذي ال بد أن نرعاه  •

الداخ��  • النمو  طر�ق  منا عن 
ّ
�عل الطبيعة  واألشياء.  الطبيعة واإل�سان  ثالثة معلم�ن، هم:  لنا 

من   نتعلمھ  مّما  �ستفيد  كيف  �علمنا  أن  يجب  أو  �علمنا  والرجل  واملعاناة.  األلم  طر�ق  وعن 

 الطبيعة. بينما األشياء تز�دنا خ��ة. 

ال�ي نتعلمها من هذه ا�جهات الثالث متناغمة وغ�� متصارعة أو متنافرة    يجب أن ت�ون الدروس •

 فيما بي��ا. 

 ال سيطرة لنا ع�� ما �عطينا إياه الطبيعة. فغرضنا هو الغرض الذي تحّدده لنا الطبيعة.  •

 يجب أن تن�جم مشاعرنا وخيالنا وقدراتنا الذهنية مع ميولنا الطبيعية.  •

 و�جب أن �سمح لهم بأن �ستمتعوا بطفول��م وأن �عيشوها.  يجب أن نح��م براءة األطفال.  •

يجب أن يتعلم األطفال االعتماد ع�� النفس، و�لما ازدادت قدر��م لالعتماد ع�� أنفسهم قّل   •

 اعتمادهم ع�� اآلخر�ن.  

 يجب أن يخت�� األطفال املعاناة �ش�ل يمّهد لهم السبيل أن �عيشوا ا�حياة �ش�ل �امل.  •

سامح معهم أك�� مما يجب،    ال ينب�� تو�يخ •
ّ
األطفال أك�� مما يجب، فهذا يجعلهم �العبيد. وال الت

 فهذا يجعلهم مستبّدين. 

ال �ستعمل مشاعر دنيئة �� تر�ية األطفال، مثل ا�خوف وا�حسد وا�جشع والغ��ة �وسائل ل��بية  •

 األطفال. 



سس الفلسفية لنظرية التربية الطبيعية
ٔ
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 باشرة. ينب�� ��جيع األطفال ع�� التعلم عن طر�ق ا�خ��ة، وتجنب الدروس امل •

  �� للفرد  الفعال  االنخراط  أّن  مفادها  مهّمة  نتيجة  باستنباط  لنا  �سمح  آنفا  إل��ا  املتوصل  النتائج  إن 

ا�حياة بمختلف مجاال��ا االجتماعية والسياسية واملعرفية واألخالقية... مشروط بطبيعة ال��بية ال�ي تلّقاها  

ال��بية بما تطلبھ �� رسم غايا��ا: االنخراط الفعال    �� مختلف مراحل نموه، إذ ال يمكن �� نظر روسو أن تبدأ

�� ا�جتمع، بل إّن تحصيل هذه الغاية يفرض البدء بتنمية الطفل وطبيعتھ ع�� نحو يوافق غايات الطبيعة  

فيھ، وال�ي يراها روسو الضمانة الوحيدة لهذا االنخراط. وعليھ تص�� �ّل تر�ية موجهة ومح�ومة �غايات  

�حة إلعداد الطفل ل�حياة. فا�حاضر سابق ع�� املستقبل، والفرد سابق ع�� ا�جتمع. و�لما  ا�جتمع غ�� صا

الداخ�� الذي   التوازن  التكيف مع ا�جتمع ومتطلباتھ بفعل  الفرد �لما �ان قادرا ع��   �� أذكينا الطبيعة 

 يتمّتع بھ. 

جتمع وغاياتھ منطلقا لها �� �غييب  إذا �ان روسو ينتقد ال��بية التقليدية وأسالي��ا ل�و��ا تّتخذ من ا�

(الفرد)   الطفل  من  وجعل  املعادلة،  قلب  قد  ال��بو�ة  نظر�تھ   �� فإنھ  وطبيعتھ،  (الفرد)  للطفل  صر�ح 

 وطبيعتھ ا�خّ��ة منطلقا ل�ّل تر�ية. 

النحو    ��منا م��ا ع��  نورد ما  أمام �ساؤالت مشروعة،  ال��بو�ة لدى روسو  املنظومة  القلب يضع  هذا 

 ي:اآل�

لنا   • الفرد أن تضمن   �� ي الطبيعة 
ّ
ل��بية تذ� �� اإل�سان، فكيف  إذا �ان االجتماع غ�� طبي�� 

 اجتماع؟االنخراط �� ا�حياة االجتماعية، بمع�ى آخر أال تبعد ال��بية الطبيعية الفرد عن �ل 

لت • يھ 
ّ

ي هذا االختالف و�غذ
ّ
تز� ال��بية  أن  �ع�ي  الناس مختلفة فهذا   �� الطبائع  �انت  توّسع  إذا 

 دائرتھ، و�ذا �ان األمر كذلك، فكيف ل��بية كهذه أن تحّفز األفراد ع�� العيش املش��ك.

إن طرح هذه األسئلة ال �عّ�� عن رغبة أو عن دعوة لتبيان جوانب القصور والتناقض �� أطروحة روسو  

ن دائرة اهتمامات هذا  أو البحث عن أجو�ة لها، بقدر ما نبت�� من ذلك التنبيھ عل��ا لتحييدها و�خراجها م 

العمل. وهو الذي أردنا لھ الوقوف ع�� جوانب من نظر�ة روسو ال��بو�ة ال�ي اهتمت بطبيعة الطفل، وجعل  

ال��بية آلية �خدمة غاية الطبيعة ومقصدها. فحاضر الطفل أسبق من مستقبلھ ومص�� ا�جتمع مادامت  

��ذا ي�ون روسو مكتشف قارة الطفولة قد ترك    الطبيعة تطلب أن ي�ونوا أطفاال قبل أن يصبحوا رجاال.

 آثارا ال تم�� �� حقل ال��بية ونظر�ا��ا. 
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  أستاذ الحضارة الحديثة

ات المعهد العالي لإلنساني 

 تونس -جامعة قفصة

الفرنکوفونّیة وفرنسا والّلغة الفرنسّیة: شراکة ممکنة لنشر الّثقافة 

 أم لفرض الهیمنة؟
 

France, French, and Francophone: A Partnership for Spreading 
Culture or for Imposing Hegemony 

 



غة الفرنسّية
ّ
 نجيب جراد   د.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفرنكوفونّية وفرنسا والل

 

(261) 

 والّلغة الفرنسّیة:  سا  الفرنکوفونّیة وفرن

 شراکة ممکنة لنشر الّثقافة أم لفرض الهیمنة؟ 
 

 

   الملّخص 

العالقة    أ�عاد  املقال  الفرن�وفونيةيتناول  ��    ب�ن  الفر�سّية. و�بحث  غة 
ّ
والل   ا مفهومها ومسارهوفر�سا 

لة  
ّ
شأة إ�� التأسيس و�نظر �� مدى ال��ام الفرن�وفونّية املؤّسسّية بالقيم اإل�سانّية املش�

ّ
الّتار��� من الن

قافة الفر�سّية و�سط  
ّ
للّروح الفر�سّية. و�حاول املقال الكشف عن مسّوغات الفكر الفرن�وفو�ّي لنشر الث

را�ات امل
ّ

غة الفر�سّية، باعتبارها أك�� دعامة  هيمن��ا ع�� املستعمرات الّسابقة. فيس��دف الش
ّ
مكنة ب�ن الل

مة الّدولّية للفرن�وفونّية، والّسياسة الفر�سّية لنقل إيديولوجيا إ�سانّية قائمة ع�� املساواة...  
ّ
ل��ك�� املنظ

 
ّ
قافات ا�حل

ّ
الث تنقلها ع��  �ي 

ّ
ال قافة 

ّ
الفر�سّية والث غة 

ّ
لل للتفّوق ا�جوهرّي  �� ا�خطاب ا�جّسد  ّية.  و�بحث 

غة �� �شكيل مجتمع متجا�س دون ضرب للهوّ�ة والّتار�خ.  و���ز املقال
ّ
ھ �س��  أوجھ قصور الل

ّ
و�ضافة إ�� أن

وقد   هّش.  حضارّي  وسط   �� الفر�سّية  غة 
ّ
الل انتشار  إ��  أّدت  �ي 

ّ
ال القّوة  مظاهر  ع��  الّضوء  �سليط  إ�� 

س��ا لم تكن بر�ئة وأّن ديموم��ا ومعانق��ا العاملّية  توّصلنا من خالل نّقاد غر�ي�ن للفرن�وفونّية إ�� أّن مأس 

قا��. �انتا مر��نت�ن
ّ
غوّي والّتنّوع الث

ّ
 . إ�� درجة وفاء فر�سا للّروح الفر�سّية واح��امها مبدأ الّتعّدد الل

 

Abstract 

This article deals with the dimensions of the intricate relationship between Francophone, France 

and French. I  will examine these concepts and their historical evolution from inception to foundation. 

Also, I  will study the extent of the institutional  Francophone’s commitment to human values that 

shape the French spirit. I will try to uncover the rationalisations of the Francophone ideology to spread 

the French culture and to extend its hegemony over the former colonies. Specifically, I will focus 

mainly on the possible partnerships between French, as the main pillar of the International 

Organization of ("la Francophonie"), and France’s policy for transmitting a humanistic ideology based 

on equality. I  will examine the discourse that embodies the intrinsic superiority of the French language 

and the culture which it conveys on local cultures. The article highlights the deficiencies of language 

in forming a homogeneous society without striking identity and history. In addition, this article seeks 

to shed light on the manifestations of power that  led to the spread of the French language in a fragile 

urban environment. Through Western critics of ("la Francophonie"), we have concluded that its 

institutionalization was not innocent and that its durability and its universal embrace were dependent 

on the degree of France’s loyalty to the French spirit and its respect for the principle of linguistic 

pluralism and cultural diversity. 

 د. نجیب جراد 
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 : مقدمة 

تاب مسألة الفرن�وفونّية وفق إيديولوجّيات وأف�ار غلب عل��ا طا�ع  
ّ

ر�ن والك
ّ

تناول عدد كب�� من املفك

اتّية، فتنّوعت املواقف ب�ن  
ّ

لغة   مادح لها وذاّم، و��ن مشيد ��ا ومنتقد. ان��ر ��ا األنصار وولعوا فتبّنوهاالذ

وثقافة، ونقدها ا�خصوم وعادوها فاعت��وها تركة استعمار ثقيل انت�ى بآثار نفسّية سلبّية. قد يو�� مفهوم  

غوّي، و�داللة سياسّية عند ا
ّ
رتباطھ بالبعد الّتار��ّ�، الفرن�وفونّية بداللة سيميائّية عند ارتباطھ بالبعد الل

قا�ّ�. هكذا يكتنف املفهوم
ّ
غالبا إ�� تصّورات متعّددة   يف��ي غموض  و�مع�ى هوّ�ا�ّي عند ارتباطھ بالبعد الث

ومواقف متباينة. مّما دفعنا إ�� البحث �� ماهية املصط�ح محاول�ن تجلية أ�عاد العالقة ب�ن الفرن�وفونّية  

غة الفر�سّية من خ وفر�سا
ّ
 الل مواقف مثّقف�ن وفرانكفوني�ن. والل

لت   فما هو مفهوم
ّ
الفرن�وفونّية وتار�خها؟ وما �� مرتكزا��ا الفلسفّية ورسائلها اإليديولوجّية؟ وهل مث

إ��  سبة 
ّ
بالن الفر�سّية  غة 

ّ
الل من�لة   �� وما  الهيمنة؟  لفرض  أم  قافة 

ّ
الث لنشر  فرصة  غة 

ّ
الل مع  شراك��ا 

ا  للّدول  �بوّ�ة 
ّ
ال� الّتعّدد  املنظومات  ظّل   �� الفرن�وفو�ّي  اإلرث  مستقبل  �ستشرف  وكيف  لفرن�وفونّية؟ 

قا�ّ�؟
ّ
غوّي والّتنّوع الث

ّ
 الل

 مفهوم الفرنکوفونّیة وتاریخها  -1

يف الفرنكوفونيّة لغة واصط���ا  - أ     تعر

�ي �انت خاضعة للّسياد
ّ
ودي بھ �� أعقاب استقالل البالد ال

ُ
ل الفرن�وفونّية تّيارا ثقافّيا ن

ّ
ة الفر�سّية  تمث

األمر   وتطّور  وثقاف��ا،  الفر�سّية  غة 
ّ
الل معرفة   �� لة 

ّ
املتمث املش��كة  قافّية 

ّ
الث الّصالت  ع��  اإلبقاء  بقصد 

مة الفرن�وفونّية، و�تشكيل أمانة عاّمة لها ومستو�ات مختلفة من القّمة الفرن�وفونّية والّتوسع  
ّ
بإ�شاء منظ

والّسياسّية العسكرّ�ة  الّصالت  توثيق  األمّ   ��  وفر�سا  األعضاء  الّدول  ب�ن  تحديدا  1واالقتصادّية  و�ع�ي   .

مة الّدولية    -مجموعة من الّدول  
ّ
ال�ي أعلنت "أّن الفر�سّية لغة مش��كة بي��ا"    –  OIF  للفرانكفونّيةاملنظ

أو   االقتصادّية  املشا�ل  ملناقشة  الفرن�وفونّية  قمم  خالل  تجتمع  �ي 
ّ
أيضا،   االجتماعّية. وال �ع�ي  أّ��ا  غ�� 

أنحاء   جميع   �� بالفعل  الفر�سّية  �ستخدمون  ذين 
ّ
ال األ�خاص  مجموع  الّناس،  من  الكث��  إ��  سبة 

ّ
بالن

موها أيضا  
ّ
غة ال�ي �عل

ّ
غة الرسمّية لدولهم أو الل

ّ
انية، أو ل�و��ا الل

ّ
العالم، إما ل�و��ا لغ��م األّم أو لغ��م الث

 .2دافع االهتماممن أجل املتعة أو ب

تار�خ عرف باالزدواجّية   الفرن�وفونّية خالل  �� اآلن واملفارقاتُزرعت  للقيم اإل�سانّية والقمعّية  ناقل   :

غة  
ّ
الل جعل  ذي 

ّ
وال وجودها  شرط  �عت��  ذي 

ّ
ال الّتار�خ  هذا  ي  تق��ّ دون  اليوم  تفس��ها  و�صعب  نفسھ. 

رؤ  فرض  من  فر�سا  نة 
ّ

ممك العالم  حول  تنتشر  فالفرن�وفونّية  الفر�سّية  الفكرّي.  بإشعاعها  العاملّية  ���ا 

ديد  
ّ

الش ارتباطها  إذ يجعل  األك�� مأساوّ�ة،  إ��  األقّل مأساوّ�ة  اليوم حقائق غامضة متفّرعة من  تحجب 

 
 . 373، ص 2005إنجليزي)، دون طبعة، مارس  –إسماعيل، عبد الفّتاح. الموسوعة االقتصادّية االجتماعّية (عربي - 1

2- Jean-Marie, Klinkenberg.La francophonie comme idéologie. Mythes et réalités d’un discours sur la diversité 
culturelle, Revue de l’Université de Moncton, Volume 48, numéro 1, 2017, p: 12. 
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غة الفر�سّية معان��ا متعّددة. ف�ي تحمل بداخلها ندبات الّتار�خ املأساوي ل�حركة االستعمارّ�ة،  
ّ
بالّتار�خ و�الل

خصّي�ي الفرد وا�جتمع مثل غ��ها من  وتخ�
ّ

�ل �� مس����ا لغة فر�سّية خادمة للفكر والكالم، وم�ّونة ل�

غوّي صعو�ة �� �عر�ف املصط�ح وضبط املفهوم، إذ  
ّ
ل ارت�ازها ع�� امل�ّون�ن: الّتار��� والل

ّ
غات. وقد ش�

ّ
الل

للفرنكفونّية سنة   الّدولّية  مة 
ّ
تار�خّيا سلكتھ  نقطة تحوّ   1960جّسد تأسيس املنظ لت منعطفا 

ّ
ل فارقة مث

سالحا   نفسھ،  اآلن   �� الفر�سّية،  غة 
ّ
الل وجّسدت  جديد،  من  القديمة  مستعمرا��ا  شتات  لتجميع  فر�سا 

سيا��ّي   مفهوم   �� األّول،  امل�ّون  حسب  فالفرن�وفونّية،  املقاومة.  للمجتمعات  وسالحا  املهيمن  للمجتمع 

ذين  لتجميع بقايا االم��اطورّ�ة امل��ار 
ّ
غة الفر�سّية، و�ـالّناس ال

ّ
ة. وت�حق اإلهانة، بناء ع�� هذا املفهوم، بالل

م�ن  
ّ
ل لتوسيع قاعدة املت�ل

ّ
ا�ي، ف�ي عبارة عن مفهوم لغوّي �ش�

ّ
يتبّنو��ا. أّما الفرن�وفونّية، حسب امل�ّون الث

غة الفر�سّية. وال �عت�� الفرنكفو�ّي فر�سّيا باملفهوم الّسيا��ّي، حسب  
ّ
ھ ال يمكن أن يصبح  بالل

ّ
هذا امل�ّون، ألن

غة الفر�سّية بل ولدوا معها،  
ّ
�ي اختارها. فهناك كّتاب لم يختاروا الل

ّ
غة ال

ّ
فر�سّيا، فهو فر���ّي فقط ع�� الل

ذين وجدوا  
ّ
ال أك�� من  غة 

ّ
الل كهم 

ّ
تمل للّتعب��، ف�انت درجة  الفر�سّية  غة 

ّ
الل اختاروا  وهناك كّتاب آخرون 

 . 3الوالدة"أنفسهم ف��ا منذ 

 ��أة الفرنكوفونيّة وتار��ها– ب    

سنة   فرنكفونية  مؤسسة  أول  دولة  عشرة  خمس  القومّية  1960أ�شأت  ال��بية  وزراء  مؤتمر  فا�عقد   .

) الفر�سّية  غة 
ّ
الل �� استخدام  �ي �ش��ك 

ّ
ال دا�ار مقّرا ألمان��ا،Confémenللبلدان  خذت من 

ّ
وات واق��ح    )، 

(ت   Habib Bourgiba) ورئيس تو�س ا�حبيب بورقيبة 1989(ت  Hamani Dior  رئيس الّنيجر حما�ي ديوري 

ا والراغبة  1961سنة    )،2001ت  (  Senghor)، ورئيس الّسنغال سنغور 2000
ً
، ا�جمع ب�ن الّدول املستقلة حديث

غو�ة. وقد تبعت ذلك سلسلة من اإلجر 
ّ
قافّية والل

ّ
اءات  �� متا�عة العالقات مع فر�سا ع�� أساس الّصالت الث

�ح أّن فر�سا �انت م��ّددة للغاية لالنخراط �� هذه املغامرة  
ّ
لت أساس الفرن�وفونّية املؤّسسّية. وات

ّ
�ي ش�

ّ
ال

�ي ال تزال �� طور إ��اء االستعمار،    الفرن�وفونّية.
ّ
�دد باإلشارة إ�� أّن فر�سا، ال

ّ
و��ّ�ر �عض املؤّرخ�ن هذا ال�

ا  �� ل 
ّ

بالّتدخ اّ��امها  يتّم  ا. وقد حّدد غال��يتخ��ى أن 
ً
ة حديث

ّ
للّدول املستقل الّداخلّية    Glasze  لّسياسات 

 : 4ثالث مراحل لتار�خ الفرن�وفونّية

): �شأت الفران�وفونية �� البداية، أثناء حركة الّتحّرر من االستعمار، بمثابة  1969-1960املرحلة األو�� (  -

غة.
ّ
د بالل

ّ
تّم اإلعالن    ول�ن .تعمارّي دون الّرابط االستعمارّي املا��ي االس  يحّددها و�� مجموعة مجتمع متوط

عن تمّزق هذا الّرابط �� ا�خطاب الفرانكفو�ّي، فإن عالقتھ با�خطاب التقليدّي مازالت جلّية. فالفر�سّية  

 
ة دبي الّثقافّية، عدد،    -  3

ّ
دباء الفرانكوفونيين (شاكر نوري)، ضمن كـتاب دبي الّثقافّية، مجل

ٔ
غة حوارات مع اال

ّ
غّسان، فّواز. منفى الل

فريل48
ٔ
 .61، ص: 2011، دار الّصدى للّصحافة والّنشر والّتوزيع، دبي: ا

4-Glasze, G. (2013). Langue et identité. Langues et identités régionales. In Courtois, L., Pirotte, J. et Lemaître, 
S. (dir.). Apports de l'histoire aux constructions identitaires. Appartenances, frontières, diversité et 
universalisme. Louvain-la-Neuve: Fondation wallonne P.-M. et J.-F. Humblet. 53-73. [coll. « série Recherches, 
6 »] 
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غة هذه �ستن�خ تفّوقا جوهرّ�ا  
ّ
قّدمت باعتبارها ناقلة لعاملّية مثالّية و��سانية، وا�خطاب ا�جّسد لصورة الل

 
ّ
�ي تنقلها لل

ّ
قافة ال

ّ
 .غة الفر�سّية والث

ا�ع    -
ّ
الط ضد  االنتقادات  املرحلة،  هذه  خالل  تزايدت،  مانينات): 

ّ
والث (السبعينات  انية 

ّ
الث املرحلة 

االستعمارّي ا�جديد للفرن�وفونّية، مّما دفعها إ�� إعادة صياغة خطا��ا بطر�قة مختلفة جذرّ�ا. و�مكننا أن  

غة  180مقدراه  نتحّدث عن تحّول  
ّ
الل د "غال��ي"، من خالل دراسة    درجة، ألّن هذه 

ّ
أك سُت��ك جانبا. وقد 

ھ بداية من سنة   م�جمية،
ّ
غة الفر�سّية" ببطء لت��ك ا�جال ملوضوع�ن هما:    1969أن

ّ
ستتال��ى ىسيطرة "الل

والّديمقراطّية  لنشأ��ا    .الّسالم  لم تضبط موعدا    -وتنتظر ساع��ا  �� موجودة أصال  -ف�لمة فرن�وفونّية 

بزمام    انطالقة مزدوجة. ف�ي  ولكّ��ا حّققت �ي مسكت 
ّ
ال "الفر�سّية"  (مثل  ب ع�� منافس��ا من جهة 

ّ
تتغل

�لمة   ") وتراقب دالل��ا تنحسر من جهة ثانية. وقد استعملتgallicitéاألمر �� �عض الف��ات، انظر "الغالّية "

�� الكفايات  باعتبارها "مجموعة من  �� هذا    "فرنكفو�ي"  حصر محتوى املصط�ح 
ّ
أن الفر�سّية" غ��  غة 

ّ
الل

 املع�ى ال �ع�ي أّن الّتعر�ف بات وا�حا بالقدر ال�ا��. 

سعينات. وقد ظهرت كما لو أّ��ا استمرار للمرحلة الّسابقة، فباستثناء   -
ّ
الثة: بدأت أواخر الت

ّ
املرحلة الث

�ي بلور��ا القيم املعلنة وأّسس��ا
ّ
انية، فإّن املنظمة الّدولية (   الفروق البسيطة ال

ّ
) قد  OIFخالل املرحلة الث

ناحية،   من  غوي 
ّ
الل املعيار  عن   �

ّ
التخ� د 

ّ
و�تأك قا��. 

ّ
الث للّتنوع  فضاء  ب�و��ا  وعّرف��ا  الفرن�وفونّية  أ�شأت 

إ��  قافات 
ّ
الث املستدامة وحوار  الّتنمية  إضافة  وتتّم  حولها  ف 

ّ
وتتكث لألو��،  جديدة  موضوعات  فتنضاف 

 يمقراطّية والّسالم من ناحية أخرى. الّد 

 ورسائلها  مرتکزات الفرنکوفونّیة  -2

 ا��رت��ات التّأسيسيّة – أ 

غة الفر�سّية �� الّتخاطب، �� الّسّتينات ال�ي م��ت  
ّ
ولدت فكرة مجتمع األ�خاص الذين يتقاسمون الل

بدايات  وال�ي ستعلن عن  انية، 
ّ
الث العاملّية  ا�حرب  �عد  الك��ى  الفرن�وفونّية  موجة االستقالل  ��    مأسسة 

قا��
ّ
.وقد خّصبت الفرن�وفونية، منذ �شأ��ا، روابط  5وقت واصلت فيھ فر�سا �عز�ز نظامها الّدبلوما��ّي الث

هذه   استثمار  إ��  اليوم،  وحّ�ى  السّتينيات  منذ  الفر�سّية،  ا�ح�ومة  سعت  إذ  وفر�سا،  إفر�قيا  ب�ن  قوّ�ة 

املس  مع  جديدة  عالقات  بناء   �� ذلك  الّروابط   �� بما  األوجھ،  متعّدد  �عاون  ع��  مرتكزة  الّسابقة  تعمرات 

ذي تجّسده القمم  franc CFAالّتعاون العسكرّي والّتعاون الّنقدّي واملا�� ( 
ّ
قا�� ال

ّ
) والّتعاون االقتصادّي والث

ة األفر�قية  ، الرابط1961األفر�قّية وقمم الفرن�وفونّية. وأ�شأت الّدول األفر�قّية املستقلة ا�جديدة، سنة  

 
5-  Amelie. Leconte: La France et la Francophonie: Un partenariat possible pour la diffusion du français ? 
Histoire de langue française, d’institutions et de chaos linguistique, Université de Provence - Département de 
Français Langue Etrangère Institut de la Francophonie, Année universitaire 2007-2008, Master 2 Professionnel 
Sciences du langage, Responsable: Daniel Véronique, p: 9. 
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(أو�ام   املش��كة  الصادر سنة  Ocamوامللغاشية  العدد  "  1962). وقد تضّمن  الفر�سّية  ة 
ّ
ا�جل   " Espritمن 

ذي تناول وضع الفر�سّية �� العالم، مسألة الفرن�وفونية وفكرها.  
ّ
 وال

الفكرّي، اعتمادا ع��   �� هذا الفضاء  للفرنكفونّية،  الّتوّجهات املستقبلّية  كتابات مختلفة،  تّم تحليل 

ل املقال الذي كتبھ سنغور  2012(ت  Norodom Sihanouس��انوك   مثل كتابات سنغور أو نورودوم
ّ
). و�مث

ب�ى فيھ حضارة ال�و�ي،    النّص الّتأسي��ي للفران�وفونّية. إذ
ُ
ھ: "�� الوقت الذي ت

ّ
�ش�� �� مقتطف منھ إ�� أن

مولّية والّتنشئة  
ّ

االجتماعّية، يطرح اإلش�ال �� �لمة واحدة، �� مدى استخدامنا هذه األداة  عن طر�ق الش

فإّن   األداة،  من هذه  جزءا  الفر�سّية  غة 
ّ
الل عت��ت 

ُ
ا و�ذا  االستعمارّي.  الّنظام  أنقاض   �� املوجودة  الّرائعة 

اقات ال�امنة" من  الفرن�وفونّية �� هذه اإل�سانّية املت�املة، املنسوجة حول األرض: هذا الّتعا�ش ب�ن "الط

�ي �ستيقظ ع�� دف��ا التكمي��، "ففر�سا، كما قال �� مندوب ج��ة  
ّ
جميع القاّرات، ومن جميع األجناس، ال

قافة الفر�سّية"F.L.Nالّتحر�ر الوط�ي (
ّ
 .6)، �� أنت، وأنا: إّ��ا الث

د سنغور أّن الفر�سي�ن والعرب والّزنوج يتخاطبون، �� إطار الفرن�وفون
ّ

ّية، بلغة مش��كة شّ��ها  ول�ن أك

�ي ت��يء خارج فر�سا، ول�ن أو�ح أّ��م يقرؤون كتبا تدافع عن القيم ال�ونّية وتدعو إ�� الّت�امل  
ّ
مس ال

ّ
بالش

ھ يجوز التساؤل: كيف يمكن لھ أن �ستخلص من فر�سا الّسياسّية ومن الفر�سّية، �� أعقاب  
ّ
اإل�سا�ي. فإن

�عد)، هذا ينتھ  لم  ذي 
ّ
(ال ألم يكن سعيا وراء    االستعمار  الفرن�وفونّية؟  املفهوم اإل�سا�ّي و�جعلھ أساس 

مثالّية سر�الّية وغموضا للّروح الفر�سّية؟ كيف يمكن لھ أن �غفر لفر�سا، ��ذه الّسهولة �عد قرون من  

 إخضاع الس�ان السود و�ن�ار هو���م وفرض لغة أجنبية عل��م بالقّوة؟  

��يولوجيا الفرنكوفونيّة   – ب    إ

لنت الّسياسة امل��ّددة واملتناقضة للفرن�وفونية املؤّسسية نتيجة طبيعّية، أفرزت غموضا �� عالقة أع

البلدان الفرن�وفونّية مع فر�سا، فوضعت فر�سا �� القّمة باسم القيم اإل�سانّية املزعومة وحّولت العالقة،  

مة الّدولّية للفرنكفونّية، إ�� عالقة هرمّية. ممّ 
ّ
ا أّدى إ�� استمرار الّتبعية الثقافّية للمستعمرات  �� إطار املنظ

غة الفر�سّية
ّ
ھ �� غالبّية املستعمرات األفر�قّية الّسابقة، �انت  7الفر�سّية الّسابقة من خالل الل

ّ
ر أن

ّ
. لنتذك

عب
ّ

الش لغة  تكن  ولم  الّنخب،  ولغة  الّتعليم  لغة  فر�سا    .الفر�سّية  نجحت  قا�ّ�    –إذ 
ّ
الث ا�خيار  ��ذا 

�ي استعمر��ا و��اد ال يوجد    – عماري  االست
ّ
غوّ�ة للمجتمعات األفر�قّية ال

ّ
قافّية والل

ّ
خصّية الث

ّ
�� م�خ ال�

غة الفر�سّية لغتھ "الوطنّية    – باستثناء املغرب العر�ّي    –مجتمع أفر�قي من مستعمرا��ا الّسابقة  
ّ
ل الل

ّ
ال تمث

 .8ا�جامعة"

إرثا لغوً�ا وثقافًيا ال جدال فيھ �� هذه    الّدول املستعمرة الرئيسّية،وقد ترك تمز�ق إفر�قيا وتقسيمها ب�ن  

غة  
ّ
�اث، �� البلدان ال�ي �ش��ك �� الل

ّ
غات. وقد أثار هذا ال�

ّ
�ي أصبحت، بالفعل، متعّددة الل

ّ
الّدول ا�جديدة ال

 
6- Senghor, L. S. (1962): Le français, langue de culture, in "Esprit" n°311, novembre 1962. p: 844. 
7- Amelie. Leconte. p: 13 

بلقزيز،  -  8 ثقافّي   عبد اإلله،  تحّد  يديولوجيا، سياسات، 
ٔ
ا العربّية   –الفرنكوفونّية  الوحدة  مها مركز دراسات 

ّ
نظ نقاشّية  لغوّي حلقة 

 . 20. ص 2011، بيروت، 1(تحرير، عبد اإلله بلقزيز)، ط 
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غة الفر�سّية �� هذه املستعمرات الّسابقة. ��
ّ
قافية لل

ّ
رعية الث

ّ
واقع األمر، يبدو أّن    الفر�سية، مش�لة الش

ت م�انة ر�ادّية ال تم�� �� أدب املستعمرات الّسابقة، إذ �ستخدمها سّت عشرة دولة بإفر�قيا  
ّ
الفر�سّية احتل

. وتكت��ي أهّمّية كب��ة �� اإلدارة واالقتصاد �� بلدان ما �عد االستعمار، مّما  9جنوب الّ�حراء �� �عليمها

رها �� منطقة ال �
ّ

ستطيع الّتحرر من االستعمار، و�عا�ي �� �عض أماك��ا من أزمة هوّ�ة حاّدة.  �شهد ع�� تجذ

ستخدم فيھ حوا��  10هو ا�حال �� البن�ن  مثلما
ُ
خمسون لغة معظمها شفوّ�ة دون    ع�� سبيل املثال، إذ �

صال مع الكيانات ا
ّ
إلدار�ة  قواعد نحو�ة موحدة. و�ما أّن الفر�سّية تحظى بوظيفة أساسّية �� الكتابة واالت

غة الّرسمية الوحيدة. 
ّ
 والّتعليمية، وما إ�� ذلك، فإّ��ا �عت�� الل

ھ سي�ون من باب امل�ابرة الوطنّية  
ّ
غة العر�ّية �� بلدان املغرب العر�ّي، فإن

ّ
ومع أّن فر�سا فشلت �� وأد الل

قا��ّ 
ّ
الث االغتصاب  هدف  تحقيق  مجال   �� هائلة  نجاحات  تحرز  لم  أّ��ا  االّدعاء  هذه  ا�جوفاء   �� غوي 

ّ
والل  

البلدان. و�كفي أن �عرف أّن اللسان الفر���ّي مازال، حّ�ى اآلن، لسان اإلدارة والّتعليم والّرأس املال األمثل  

غة الفر�سية ع�� نقل أيديولوجية إ�سانّية   .وهكذا،11لتنمية املوقع االجتما��ّ 
ّ
قافة الفر�سّية والل

ّ
عملت الث

اإليديولوجّية املستن��ة �حقوق اإل�سان غالًبا ما تكمن الغوغائية الّسياسّية،  قائمة ع�� املساواة، ولكن وراء  

�ي تجعل، اليوم، العالقة ب�ن فر�سا و�فر�قيا مرتكزة ع��  
ّ
�هات الّتافهة ال

ّ
أو ببساطة األ�اذيب الصغ��ة أو ال�

 . 12ّية �� تصّوراتنا"أعمال إ�سانّية متجّددة باستمرار. "فال�لمات ليست سوى �لمات �غرس ا�حقائق الوهم

 وفرنسا: أّیة شراکة ممکنة؟  الفرنکوفونّیة    -3

 الفرنكوفونيّة وا��ّوح الفر��يّة   - أ  

نظره،  �� و��،  واألخالق،  الّدي�ارتّية  الّروح  سنغور��ن  فر�سّية  اإل�سانّي�ن    مزجت  تقاليد   �� إ�سانّية 

ذين صنعوا الّتنو�ر �� فر�سا،
ّ
�ي  وأو�حت أّن   العظماء ال

ّ
الّروح اإل�سانّية واحدة من ا�حر�ات اإلصالحّية ال

�ك��  
ّ
ساهمت �� زعزعة فكر العصور الوسطى �� فر�سا. إذ ساهم اخ��اع الطباعة، والّتطّوراملمّ�� للمدن، وال�

الهائل ل�جامعات �� (إعادة) اكتشاف الفلسفة القديمة. ويعت�� الّتعر�ف األعمق واألك�� ديمومة لإل�سانية، 

املمتّدة من  حسب با�حقبة  ا�خاّص  الّتعر�ف    إ�� �و�ستانت   )1592(ت    Montaigneمونتا�ي    سنغور، هو 

Constant    مرورا بروسو1830(ت ،(Rousseau    ت)وقد أشار عالم اإل�سانّيات بيك دي ال م��اندول 1778 .(  

Pic de la Mirandole   ھ: "ال يمكنك أن ترى أي ��يء أك�� 1486) �� عام 1494(ت
ّ
إثارة لإل�جاب �� العالم   أن

املرتبط   قا�� 
ّ
الث "فاإلشعاع"  باعها. 

ّ
ات إ��  سنغور  س��  ال�ي  لفر�سا  املث��  الّصورة   �� وهذه  اإل�سان".  من 

 
9- Amelie. Leconte . p: 13-14 

ت البنين سنة  - 10
ّ
مليون نسمة، وفًقا  6.5، وبلغ عدد سكانها حوالي 1970، ودخلت المنظمة الدولية للفرنكوفونية سنة 1960استقل

لعام   الرسمية  منهم  2001للتقديرات  فرنكـفونيون    8.8،  اليوم،  للفرانكوفونية  الدولية  المنظمة  لبيانات  وفًقا  فقط،  إذ    حقيقيون.٪ 
و اليوروبا  fonن الفون يستخدم معظم البنينيي

ٔ
و الباريباyorubaا

ٔ
 ) Amelie. Leconte . p: 14(.باعتبارها لغات مركبة  baribaا

 . 21- 20 صسابق، عبد اإلله، بلقزيز. مرجع  - 11
12- Ibid: p: 13 
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بالفرن�وفونّية. مقارنة  الفر�سّية  غة 
ّ
لل قا�� 

ّ
الث �اء 

ّ
ال� إ��  أفضل  �ش�ل  �ش��  الفر�سّية،  ويعّرف    13بمفهوم 

�ي ال تزال    ichel TétuM  "األستاذ الفخري" ميشيل تيتو
ّ
الفر�سّية �� املقام األول بأّ��ا "الّروح الفر�سّية، ال

غة الفر�سية"، من خالل منطق متناسق ال شذوذ فيھ، ومن خالل وضوح ال لبس فيھ (...) وقد  
ّ
تظهر �� الل

ا�خصائص ، خالل الّنصف األّول من القرن العشر�ن، أك�� قدرة ع�� ضبط  francitéبدا مصط�ح الفر�سّية  

قافية، ور�ما "الّروح الفر�سّية ملن هو فر���ّي"
ّ
غو�ة والث

ّ
 . 14الل

 مظاهر انتشار اللغة الفر��ية با��ستعمرات الّسابقة وا��سارها.– ب  

د أّن هناك معني�ن لها: املع�ى 
ّ

أشار جون ماري �لينكنب��غ إ�� أّن مع�ى الفرن�وفونّية أصابھ �شو�ھ، وأك

 
ّ
الل واملع�ى  الهوّ�اتالهوّ�ا�ي  وفرانكفونّية  غات 

ّ
الل فرانكفونّية  فرنكفونّيت�ن:  إحياء  إ��  ودعا  ففي 15غوّي.   .

الّدول  كب�� من  بالفعل عدد  هناك  الّرسمية  من    الفران�وفونية  بكث��  أقل  ف��ا  الفر�سّية  غة 
ّ
الل استعمال 

غات األخرى، مثل أرمينيا أو ا�جبل األسود.... وع�� عكس ما يتخّيلھ املرء �
ّ
ش�ل عام، بال�اد ��تّم هذه  الل

ل مرتكزها. إذ أ�شأت تلك الّدول �� اآلونة األخ��ة  
ّ
�ي يقال إّ��ا �ش�

ّ
غة الفر�سّية ال

ّ
الفرن�وفونّية الّرسمية بالل

غو�ة
ّ
الل ؤون 

ّ
للش إدارة  شّوه16فقط  املصط�ح  اكتنف  ذي 

ّ
ال الغموض  أّن  إ��  ونّبھ  ا�حقيقي   .  املع�ى 

سبة إ�� عاّمة الّناس،للفرنكفونّية، وأحدث خلال ��  
ّ
ذاك    ضبط املفهوم. فأصبحت �لمة فرنكفو�ّي �ع�ي، بالن

ذي 
ّ
خص ال

ّ
ما هو ارتباط    ال�

ّ
غة الفر�سّية، وا�حال أّن هذا االرتباط إن

ّ
يمتلك كفاءة لغوّ�ة كب��ة للّتواصل بالل

غوّ�ة،
ّ
شأة والهوّ�ة أك�� منھ باملمارسة الل

ّ
   بالن

ّ
ك الل

ّ
كس��ا املنا�ج فالكفاءة العالية �� تمل

ُ
غة من املف��ض أن ت

 . 17الّدراسّية

غات األخرى أو باألحرى، فرض املتحّدثون ��ا لغ��م تار�خّيا.  
ّ
فرضت الفر�سّية نفسها، منذ �شأ��ا، ع�� الل

ويعت�� تار�خ الفر�سّية تار�خ الّصراعات الّدائمة، ب�ن الّسلطة والقهر، ب�ن ا�جتمعات املهيمنة والّتا�عة، ب�ن 

تينية، ا
ّ
الال ع��  تدر�جّيا  قضت  فالفر�سّية  غو�ة... 

ّ
الل الّسلطة  يمتل�ون  الذين  وأولئك  لّناس 

، وفرضت  Normands" إ�� نورمان  Vikings danois  وحّولت"اإلس�وندينافي�ن" من "الفايكنج الّدنماركي�ن

وال�ورسي�ان    basque"الباسك   "، وواجهتbreton "بر�تون   "، وتجاهلت L’occitanنفسها ع�� "األوكسيتان

Corseوقد فّجر دو بيالي   "…"، وتصا�حت مع "األلزا��يDu Bellay    ثّم   ) لغة ا�حّرّ�ة ا�جديدة،1560(ت

)، �� وضع معيار خاّص  1628(ت    Malherbeوماله���ي    )1650(ت    Vaugelaفوغيالس   بارناسو  ساهم مشّرعو

غة. و�كشف ق
ّ
) "أّن �ل ما هو غ�� وا�ح  1801(ت    Rivarolول ر�فرول  با�حكمة و�باريس يضمن صفاء الل

 
13-  Jean-Marie Klinkenberg: LA Francophonie comme idéologie. Mythes et réalité d’un discours de la diversité 
culturelle, Revue de l’Université de Moncton, vol. 48, no 1, 2017, p: 10 
14-Tétu, M: Qu’est-ce que la Francophonie ?, Hachette, Edicef, Paris. 1997  
15- Jean-Marie Klinkenberg, p: 21. 
16- Ibid. p: 12-13. 
17- Idem. p :22-23. 
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ّية م��ا الّصدارة لغزو    ليس فر�سيا" عن صدى نخبة متعاظمة بالفخر ومفتقرة إ�� وحدة وطنية
ّ
تبّوأت أقل

 .18العالم وفرض "لغة ا�حضارة" لتحكم و�سود

غة الفر�سّية مع ا�ح�ومة  بدأت جميع القارات، مع االستعمار الفر���ّي، تتحدث الفر�سّية. إذ سافرت ا
ّ
لل

وأنماط   املستعمرة  الّنخبة  �� هو�ات  �غي�� عميق  إ��  أّدى  مّما  ال�اثولي�ّي،  والّدين  والّتكنولوجيا  والّتعليم 

ع��   هيمن��ا  نظام   �� مركزّ�ة  م�انة  املدرسة  االستعمار  أعطى  وقد  عب. 
ّ

الش مختلفة،  و�طر�قة  حيا��ا، 

غة ال  .19البالد
ّ
�بوّ�ة للّدول الفرن�وفونّية؟ وما �� حدودها وآفاقها؟ فما �� من�لة الل

ّ
 فر�سّية �� األنظمة ال�

 الّلغة الفرنسّیة واألنظمة الّتربوّیة للّدول الفرنکوفونّیة: أّیة عالقة؟  -4

يّة ل��ستعمرات الفر��يّة الّسابقة.  –   أ  بو  م���� اللغة الفر��ية �ي ا��نظمة ال�ّ�

�بوّ�ة للمستعمرات الّسابقة  تكتسب الفر�سّية م�انة متمّ��ة ��
ّ
صاالت ب�ن  باعتبارها األنظمة ال�

ّ
لغة لالت

األعراق �� مجاالت اإلذاعة والتلفز�ون والعمل كذلك، ويعت�� اكتسا��ا ضرورّ�ا عملّيا �� املناطق ا�حضرّ�ة.  

ان �� املناطق الّر�فّية، �� ظروف محفوفة با�خاطر وال يتحّدثو 70إذ �عيش حوا��
ّ
ن الفر�سّية ع��  ٪ من الس�

ان أّميون. وقد أو�� االستعمار الفر���ّي املدرسة عناية  70اإلطالق. ووفًقا لليو�س�و، فإّن حوا��  
ّ
٪ من الس�

فائقة باعتبارها أداة يبسط ��ا سلطانھ وهيمنتھ ع�� �امل البالد. ففي مدغشقر، �ان أحد اإلجراءات األو��  

خذها ا�جن�ال جاليي�ي 
ّ
ھ ال يمكن إعطاء وظيفة عاّمة ألّي ملغا��يّ 20)1916(ت   GaliéniGénéral  ال�ي ات

ّ
 هو أن

 
ّ
م القراءة    إال

ّ
إذا �ان قادرا ع�� الّتواصل بالفر�سّية مشافهة وكتابة. هكذا أج�� ا�جن�ال امللغاشي�ن ع�� �عل

 .21والكتابة، ولكن بالفر�سّية

و�ذا �انت الفر�سّية �� لغة الّتدريس �� الّتعليم، فإّن ذلك يو�� ضمنّيا أّن املتحّدث�ن غ�� الفر�سي�ن،  

عقبة   لالستعمار  غوي 
ّ
الل �اث 

ّ
ال� هذا  ويعت��  الّتعليم.   �� االنخراط  يمك��م  ال  للمصط�ح،  غوي 

ّ
الل باملع�ى 

�ي  رئيسّية أمام تطّور هذا الّنوع من البلدان خاّصة �� إفر�قيا
ّ
ھ من الّتحّديات الكب��ة ال

ّ
والعالم العر�ي. ولعل

تواجهها الفرن�وفونية اليوم أن تضع نفسها فوق فر�سا، وفوق األمم، وفوق الّتار�خ، وقو�ة �� تنّوعها، وأن  

ق بال
ّ
سبة إل��ا، يتعل

ّ
قافات. فاألمر، بالن

ّ
اقة ل�ّل من يؤمن ��ذا الّتنّوع لتجسيد حوار الث

ّ
ّنظر  �عت�� نفسها الط

ذي  
ّ
ذي حّفز يوتو�يا الفرن�وفونّية. غ�� أّن املبدأ ال

ّ
�� وجھ الّتار�خ، وقياس عواقبھ، ألّن هذا الّتار�خ هو ال

�بوّ�ة  
ّ
ال� املنظومة   �� كب��ة  تناقضات  يطرح  والّتنّوع،  غوّي 

ّ
الل بالّتعّدد  واملنادي  الفرن�وفونّية،  عليھ  ت��ض 

 
18- Amelie. Leconte: La France et la Francophonie: Un partenariat possible pour la diffusion du français ? p: 2 
19- Ibid., p: 2 

وهو شخصّية بارزة في Saint-Cyr) متخّرج من المدرسة الحربّية  Joseph Simon Gallieni  )1849-1916سيمون جالياني  جوزيف  20-
عماله في مدغشقر هالة كبيرة في فرنسا، إذ اشتهر بنجاحه في مشروع التهدئة (فترة االستعمار، وقد  

ٔ
ذي ذكره  1905-1896اكـتسبت ا

ّ
) ال

عاد فيها الجنرال جالياني 1893(ت    Jules Ferryجول فيري 
ٔ
تي ا

ّ
). وتمّثل الّتهدئة، وفًقا لدليل المدرسة الملغاشية الحالي، الفترة ال

مدغشقر.   في  الّسالم  فإّن وبالمنإحالل  هذه الهدف  اسبة،  انظر  من  تقويضه.  في  الّسبب  هم  الفرنسّيون  كان  بلد  تهدئة  هو  الّتهدئة 
 . 2ص   Amelie. Leconteتعليق

21- Ibid. p: 2 



غة الفرنسّية
ّ
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غة؟    إذ كيف يمكن  للّدول العر�ّية املستعمرة.
ّ
الكتابة بالفر�سّية �� بلد يحاول أن يثبت هوّ�تھ من خالل الل

ّية مع الوافد ا�جديد؟
ّ
غات ا�حل

ّ
 وكيف تتفاعل الل

غوّ�ة �� الّتعليم �� البلدان "الفرن�وفونّية
ّ
ر تأش��ا حقيقّيا    -غالبا ما �عّم االزدواجّية الل

ّ
األرابوفونّية" لتؤش

تل من  معّ�ن  اجتما�ّ�  تصنيف  ا�جزائر  لوجود  بي��ا  ومن  ا�جتمعات،  املثال    – ك  سبيل  أصبح    – ع��  إذ 

ل "األرابوفونّيون" الفئة الّتقليدّية من ذلك  
ّ
لون الفئة االجتماعّية (العصرّ�ة) �� ح�ن يمث

ّ
الفرن�وفونيون يمث

غة العر�ية تناقضا كب��ا �� الّتار�خ ا�جزائرّي، فا�جزائرّ�ون يب.22ا�جتمع
ّ
ل الكتابة بالل

ّ
حثون عن هوّ���م  �ش�

غة الفر�سّية، وعندما يكتبون بالعر�ّية ال  
ّ
غة العر�ّية وال��برّ�ة واإلسالم ولكّ��م يكتبون و�تفاهمون بالل

ّ
�� الل

ر لهم جمهور القّراء ألّن األغلبّية العظ�ى تقرأ بالفر�سّية
ّ
. هكذا فشل الّتعر�ب فشال ذريعا، إذ لم يجر  23يتوف

�ان  بل  الّتثقيف،  إطار  فأساتذة    ��  فرض فرضا،  ھ 
ّ
ألن املواطن�ن،  لسيطرتھ ع��  الّنظام  عبارة عن فرض 

غة العر�ّية، ولكن عند خروجهم من املدرسة ال �ستطيعون الّتخاطب  
ّ
انو�ة يدّرسون بالل

ّ
الّر�اضيات �� الث

انو�ات وا�جامعات فقط، وال  
ّ
غة العر�ّية. إذ ينحصر استعمال العر�ّية �� املدارس، أو الث

ّ
م الّناس ��  بالل

ّ
يت�ل

�جة الّدارجة والفر�سّية وال��برّ�ة
ّ
 بالل

ّ
ارع إال

ّ
 . 24الش

يّة – ب   يّة لغو  مآ��ت ا��رث الفرانكوفو�يّ �ي ظّل ����

غوّ�ة  
ّ
الل املركّز�ة  إثارة من دون شّك، وهو  األك��  املثال  تضرب  ثقافة   �� ها عس��ة 

ّ
�ل األشياء  ت�ون  قد 

قافات ال
ّ
غوّ�ة. فالث

ّ
ز ف��ا أجهزة  واملأسسة الل

ّ
كب��ة تنتظم �ش�ل عاّم حول مركز واحد أو مجموعة مراكز ت��ك

قافّية وم��ا ينتظم ا�خلق. وتتفّرد هذه املراكز بممارسة نفوذها خارج ا�حدود الّسياسّية. إذ �س��  
ّ
ا�حياة الث

جذ��ا، قّوة  مقاومة  عن  عاجزة  أو  للغاية  وضعيفة  جّدا  صغ��ة  ثقافّية  مجموعات  التقاط  فتدمجها    إ�� 

م��ي، فمثلما يّتخذ  
ّ

قافات يمكننا استعارة الّنظام الش
ّ
وتحّولها إ�� كيانات طرفّية. ولتمثيل العالقة ب�ن الث

رفّية  
ّ
قافات الط

ّ
�ل جرم سماوي مداًرا حول الّنجم املركزّي ويستقّر فيھ بفضل قوى ا�جاذبّية، فإّن مسار الث

�ي تر�طها بذلك ا
ّ
قافات تخضع �� اآلن نفسھ لقوى  �عتمد أيضا ع�� العالقة ال

ّ
ملركز. مّما �ع�ي أّن هذه الث

قافّية من حيث  25مركزّ�ة تجذ��ا نحو املركز وقوى نابذة تبق��ا �عيدا عنھ
ّ
.لذا يمكننا تصّور ا�جموعات الث

ة، فإّن ا
ّ
جاه نحو الّتبعّية واالستقاللّية. فبينما �عت�� مراكز ا�جموعات الكب��ة ثقافات مستقل

ّ
قافات  االت

ّ
لث

إ��    . ذلك أّن باريس �ستمر،Klinkenberg  )2010(26الّصغ��ة �عت�� ثقافات أس��ة. ومثلما أو�ح �لنكنب��غ  

 
حمد.  -22

ٔ
ة المستقبل العربّي، الّسنة  نازلى، معّوض ا

ّ
قطار المغرب الّثالثة بين ماض استعمارّي وحاضر عربّي، مجل

ٔ
،  3الّصحافة في ا

يلول  ،19العدد 
ٔ
 .75، ص 1980سبتمبر/ ا

ة دبي الّثقافّية،   -23
ّ
دباء الفرانكـفونيين (شاكر نوري)، ضمن كـتاب دبي الّثقافّية، مجل

ٔ
غة حوارات مع اال

ّ
بوعالم، صنصال. منفى الل

فريل 48عدد، 
ٔ
 .61، ص2011، دار الّصدى للّصحافة والّنشر والّتوزيع، دبي: ا

 62بوعالم، صنصال. المرجع الّسابق، ص  -24
25-  Jean-Marie Klinkenberg: LA Francophonie comme idéologie. Mythes et réalité d’un discours de la diversité 
culturelle. p: 29 
26- Jean-Marie Klinkenberg. Périphériques Nord. Fragments d'une histoire sociale de la littérature 
francophone en Belgique. Liège: Presses de l'Université de Liège. 2010. [coll. « Travaux du C.I.E.L. »] 
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واألدبّية   والفكرّ�ة  قافّية 
ّ
الث ا�حياة  تحكم  �ي 

ّ
ال املؤّسسات  �غالبّية  االستئثار   �� هذا،  يومنا  غاية 

غة الفر�سّية، �� بداية ا27الفرن�وفونّية
ّ
سبة إ��  . فتبّ�ي الل

ّ
لقرن العشر�ن، لم يكن �عب��ا عن اختيار حّر بالن

االمتياز   من  ضرب  تحقيق   �� والّرغبة  الّضرورة  عن  عّ��  ما  بقدر  الفرن�وفونّية  للّدول  �بوّ�ة 
ّ
ال� األنظمة 

الّصعيد  ع��  تناقضّيا  اختيارا  وأصبح  العشر�ن  القرن  ��اية   �� ي��اجع  بدأ  الّتبّ�ي  هذا  أّن  غ��  ا�جما��. 

ذي أصبح فيھ امتالك خمس�ن �لمة إنجل��ّية قادرا ع�� الّتعو�ض عن ل�جة عاملّية   املّي،الع
ّ
ففي الوقت ال

رابليھ لغة  فإّن  العالم،  أنحاء  جميع   �� األفراد  خاللها  من  (ت    Céline) وسيل�ن1553(ت    Rabelaisيتفاهم 

ت �جينة صياغات أدبّية ولسانّية معّقدة وور�ثة لتار�خ �خم )1992
ّ
 .28ظل

ذي ينغلق فيھ الفرن�وفو�ي ناسبا إ�� نفسھ االستثناء  
ّ
ص من الّتناقض ال

ّ
ھ علينا الّتخل

ّ
يرى �ليكنب��غ أن

ھ ال يمكن أن  
ّ
قا�ّ�، إذ يتصّرف مع اآلخر�ن ع�� شا�لة اإلم��يا�ّ� املتظاهر بمواجهة اإلم��يالّية، واملقتنع بأن

ّ
الث

لكن، أال يجب أن ��ب الفر���ّي لآلخر�ن ما �عّده ملواجهة  ي�ون كذلك ألّن لغتھ سليلة جمهور�ة اإل�سان.  

و�ْن    اإلنجل��ّية؟ الّتطّور؟  مواكبة  ع��  �ساعدها  استثنائّية  جهود  إ��  حاجة   �� اإلفر�قّية  غات 
ّ
الل أليست 

(الّتعلي�ي الديداكتي�ي  املسرح  من  غات 
ّ
الل هذه  يجدر  -استبعدت  أال  سعينات... 

ّ
الت حدود  إ��  �ي) 

ّ
الّتعل

م ��ا �� البلدان اإلفر�قّية �ستحّق أن �عيش أيضا؟ و�تساءل أيضا  
ّ
بالفر�سي�ن االع��اف بأّن لغات أخرى ُيت�ل

العالم  �� "األلزا��ّي" من أجل لغتھ  أو  "ال�ور��ّي"  بھ  .وقد اعت�� �ليكنب��غ  29ملاذا ترفض فر�سا ما يطالب 

قيل نتعا 
ّ
. و�ّ�ن أّن مهّمتھ تكمن 30مل معھ دون تقدير �خطورتھالفرن�وفونّية سالحا إيديولوجّيا من العيار الث

مة الّدولّية للفرن�وفونّية �� تحقيق الّتوازن 
ّ
قا�ّ� بديال للّتجا�س   للهيمنة وتحو�ل املنظ

ّ
إ�� فضاء للّتنّوع الث

 .31الّناتج عن العوملة

غة ال   الفرن�وفونية �� جميع أنحاء ال�وكب ألّن   انتشرت
ّ
غة الفر�سّية �� الل

ّ
غة  الل

ّ
وحيدة، إ�� جانب الل

�ي يتّم تدريسها �� جميع دول العالم
ّ
. وقد أو�حت دراسة إحصائّية أّن الفر�سّية �� أك��  32اإلنجل��ّية، ال

�ي يّتم تدريسها ع�� نطاق واسع �� ا�جتمع الفلمن�ي لب�جي�ا وأيرلندا واململكة املتحدة.  
ّ
اللغات األجنبّية ال

إلزامّية  ماّدة  عن  عبارة  بداية   و��  لكسمبورغ  �سبًيا    لتالميذ  منتشرة  أّ��ا  إ��  باإلضافة  الّسا�عة.  سّن  من 

 
27- Ibid. p: 29 

غة، مرجع سابق، ص - 28
ّ
 .19-17ص شاكر، نوري: منفى الل

29- Ibid: p: 35. 
30- Idem: p: 12. 
31- Idem: p: 15. 
 32- Bruno Maurer. Mesurer la francophonie et identifier les francophones, Inventaire critique des sources et 
des méthodes, Copyright © 2015 Éditions des archives contemporaines, Document élaboré dans le cadre du 2e 
Séminaire international sur les méthodologies d’observation de la langue française, octobre 2014, Université 
Paul-Valéry Montpellier-3, p: 6 
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 Wolff  )2010(34غ�� أّن تقديرات وولف    .33من مدارس رومانيا  %16من مدارس اليونان االبتدائّية و��  24%��

غة الفر�سّية �  8.2لعدد الفرنكفوني�ن بب�جيكيا بـحوا��  
ّ
� العالم وتّ��م  مليون تكشف عن صدمة أحدث��ا الل

ان األصلي�ن بب�جيكيا ال يتجاوز  
ّ
غة الفر�سّية مباشرة باإلم��يالّية، خاّصة إذا علمنا أن عدد الس�

ّ
مرصد الل

الفرن�وفونّية   11 هذه  تضّم  ألم  �سمة.  إراد��م؟  مليون  ضّد  ان 
ّ
الس� تحّوال .35غالبّية  ال  �ي    ملاذا 

ّ
ال ملعركة 

قا��ّ 
ّ
 إرساء العدالة واملساواة ومناهضة العنصرّ�ة...؟   � معركة من أجلإ� تخوضها من أجل الّتنّوع الث

غة اإلنجل��ّية، وا�حافظة  
ّ
غة الفر�سّية صامدة أمام الل

ّ
وتجدر اإلشارة إ�� أّن فر�سا تحاول اإلبقاء ع�� الل

ع إ�� تحقيق أهداف لغو�ّ 
ّ
قافة الفر�سّية �� مواجهة مخاطر العوملة األمر�كّية. و�� تتطل

ّ
ة جغرافّية، ع�� الث

غة الفر�سّية باعتبارها كتلة  
ّ
قافّية ب�ن أعضاء الفرن�وفونّية، وتراهن ع�� الل

ّ
والعمل ع�� توثيق الّروابط الث

عاملّية كب��ة �ستطيع أن تواجھ املّد "اإلن�لوفو�ي" �� العالم. غ�� أّن بروز الواليات املّتحدة كقّوة عظ�ى جعل  

 
ّ
 .36أخرى سياسّية ودبلوماسّية قا��، أ�عادافر�سا تضيف، إ�� جانب البعد الث

 خاتمة 

غة الفر�سّية لم تكن بر�ئة، بل  
ّ
راكة ب�ن الفرن�وفونّية وفر�سا والل

ّ
هكذا �ستنتج، �� ��اية املقال، أّن الش

رة بالهيمنة االستعمارّ�ة. و�ستنتج أيضا أّن وفاء الفر�سّية  
ّ

نة ومذك
ّ
�انت مح�ومة برسائل إيديولوجّية مبط

قا�ّ� �� �عاملها  للّرو 
ّ
غوّي والّتنّوع الث

ّ
ح الفر�سّية أصبح محّل شّك، ذلك أّن فر�سا لم تح��م مبدأ الّتعّدد الل

سبة إ�� املستعمرات اإلفر�قّية.  
ّ
مع مستعمرا��ا الّسابقة، بل سارعت إ�� تذو�ب لغا��م وهوّ�ا��م خاّصة بالن

م تكن �افية إلبرام ميثاق لغوّي عظيم يجّسد فكرة  وما من شّك أّن جهود سنغور وغ��ه من الفرن�وفوني�ن ل 

ّية 
ّ
من االندثار. وقد توّصلنا �� ��اية املقال إ��    ا�جتمع ال�و�ّي، ألّ��ا لم �ستطع �� الّ��اية حماية لغات محل

واس��اتيجّيا��ا حّ�ى تتكّيف  أّن الفرن�وفونّية �� مواجهة مع اإلنجلوفونّية، و�� مضطّرة إ�� تجديد خطا��ا  

 مع إكراهات العوملة األمر�كّية.

 

 

 

 

 

 
33-Idem: p: 27.  
34-Wolff, A. (2010). La langue française dans le monde 2010. Ouvrage réalisé par l’Observatoire de la langue 
française de l’Organisation internationale de la Francophonie. Paris: Nathan. 
35 Jean-Marie Klinkenberg: p: 22. 
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 العربي تیزیني وسؤال تحریر اإلنسان 

 

 

  الملّخص

 �� را�خا  الرجل  و��  �ان  فقد  ت��ي�ي.  فكر   �� أساسية  إش�الية  العر�ي  اإل�سان  تحر�ر  رهان  ل 
ّ
ش�

استحالة استئناف مشروع ال��ضة العر�ية ومباشرة عصر تنو�ر عر�ي جديد دون تحر�ر الفرد العر�ي من  

تأسر   ال�ي  املتنّوعة  ال��اث  القيود  �� قضايا  البحث  إ��  ت��ي�ي  توّجھ  املع�ى  و��ذا  طاقاتھ وتطمس مواهبھ. 

 العر�ي خالل العصر الوسيط وعيا منھ بأّن تحص�ن الذات ال يمكن أن يتّم دون عملية ت�حيح ذا�ي. 

ا �ان اإلسالم قد اختطفتھ تيارات متعّددة فصّ��تھ "أيديولوجيا قتالية" ضمن مقار�ة سلفوّ�ة   
ّ
ومل

 ت��ي�ي عمل ع�� تحر�ر الو�� العر�ي من سطوة األيديولوجيا الدينية والسياسو�ة.أس
ّ

 اسا، فإن

ھ عمل �� نفس الوقت ع�� إبراز ما سّماه بالتيارات العصرو�ة الدائرة �� فلك املركز�ة األورو�ية   
ّ
بيد أن

 
ّ
اقية غر�ية فتنت�ي إ�� مز�د �عميق التخل  ف العر�ي وتأبيده. باعتبارها �عيد اج��ار مقوالت استشر

ر ذلك املوقف الذي صاغھ ت��ي�ي ع�� موقف نقدي تجاه التصّورات الرائجة �� مسائل ال��اث   
ّ

يؤش

من   وخار��  داخ��  بدعم  ترو�جها   �� العر�ي  اإلعالمي  ا�خطاب  برع  ال�ي  والعلمانية  والديمقراطية 

ك نتائج عكسية إذ استفادت التيارات  األيديولوجيا املهيمنة ودوائر صنع القرار العاملي.. وقد أثمر ذل

ال��ا الهو�اتية. وأسهم �ّل ذلك �� �شر أش�ال من الو�� الزائف ما  
ّ
السلفو�ة واإلسالمو�ة، فعّززت تمث

 عّمق إخفاق الفكر العر�ي وأجهض عمليات تحر�ر اإل�سان العر�ي. 

ل عّينات    اعتمدنا من�جا تحليليا نقديا �� طرحنا إلش�اليتنا املدروسة باالنطالق 
ّ
من نصوص محّددة تمث

ما �ان ذلك ضرور�ا    .متنّوعة لفكر ت��ي�ي
ّ
الت ت��ي�ي وأف�اره بتقييم جاد لها �ل

ّ
فر�طنا التحليل املعّمق لتمث

لت�حيح موقف ما أو �عديلها. وقد تدّرجنا �� الورقة البحثية من املستوى التأط��ي إ�� املستوى التقيي�ي 

ومن ثمة لم يكن تن�يلنا لقضية تحر�ر اإل�سان �� الثقافة العر�ية فضلة أو حشوا  مرورا باملستوى التحلي��.  

 بقدر ما �ان مهادا ضرور�ا استثمرناه �� املراحل الالحقة من عملنا...

أو   املعتمدة  اآلليات  �� مستوى  سواء  والتنّوع  بال��اء  اإل�سان  تحر�ر  ت��ي�ي ملسألة  تمّ��ت مقار�ة  ولقد 

أو البدائل املق��حة. وقد �انت الن�عة النقدية السمة البارزة ملشروع ت��ي�ي �� ما يخّص    املواضيع املطروحة

الغر�ية   الثقافية  واملركز�ة  العر�ي  ال��اث  من  ومواقفھ  التھ 
ّ
تمث جميع  لت 

ّ
تخل إذ  العر�ي.  اإل�سان  تحر�ر 

ي. و�� ما ���ي بأّن شروط  بأذرعها املتعّددة داخليا وخارجيا، بل حّ�ى �� مستوى �عاملھ مع مشروعھ الفكر 

قات  
ّ
تحر�ر اإل�سان العر�ي تظّل �� جوهرها نواظم من�جية ومعرفية أساسا دون الذهول عن بقية املتعل

 السياسية واالجتماعية...

 ت��ي�ي. -من�ج جد��-قصور -مراجعة-إ�سان ال�لمات املفاتيح:

 د. عبد الباسط غابري
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Abstract 

The bet to liberate the Arab man is a fundamental problem in Tizini’s thought. Histhought 

was firmly established about the impossibility of resuming the Arab renaissance project and 

starting a new Arab enlightenment era without liberating the Arab individual from the various 

restrictions that capture his/her energy and obliterate his/her talents. In this sense, Tizini turned 

to research issues of the Arab heritage during the medieval era, being aware that self-

immunization cannot take place without a process of self-correction. 

Since Islam was employed by multiple currents and was interpreted as a "militant ideology" 

within an essentially past approach, Tizini worked to liberate Arab consciousness from the 

hegemony of religious and political ideology.  However, at the same time, he tried to highlight 

what he called the modernist currents circulating in the context of European centralism, as they 

restore Western Orientalist sayings and end up further deepening and perpetuating the Arab 

backwardness. 

This position, formulated by Tizini, indicates a critical view about popular perceptions in 

issues of heritage, democracy and secularism, which the Arab media discourse excelled in 

promotion with internal and external support from the dominant ideology and global decision-

makers. This resulted in adverse results as radical currents benefited and strengthened their 

identity representations. All this contributed to spreading forms of false consciousness that 

deepened the failure of the Arab thought and aborted the processes of liberating Arab people. 

We adopted a critical analytical approach in presenting our study’s problematic issues by 

starting from specific texts that represent various samples of Tizini thought. We linked the in-

depth analysis of Tizini's representations and ideas to a serious evaluation of them whenever 

necessary to correct or amend a situation. We have graduated in our article from the framing 

level to the evaluative level.  
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 : مقدمة

ب إعادة رسم حدود الثقافة العر�ية املعاصرة والراهنة عملية م�ح شاملة �ختلف العناصر ال�ي 
ّ
يتطل

ثت املشهد الفكري والثقا��. ول�ن بدا هذا الغرض وثيق الصلة بمجال تار�خ األف�ار وأهّم التيارات املسهمة  
ّ
أث

تجاوز   إ��  سعت  ومستقبلها  واقعها   �� رة 
ّ

مفك ذاتا  بصفتھ  العر�ي  اإل�سان  صورة  معالم  يرسم  ھ 
ّ
فإن فيھ، 

� أو بصف��ا موضوعا للتفك�� وا
ّ
ف إ�� مصا�ح ال���

ّ
 لنظر والتدب��. مفاسد التخل

لعوامل    ت��ي�ي  طّيب  الراحل  فكر   �� محور�ة  إش�الية  العر�ي  اإل�سان  تحر�ر  سبل  عن  التساؤل  �عّد 

ما م��ا  النمطية    متعّددة  التصنيفات  ت�حيح  إ��  الطامح  مشروعھ  بنوعية  مّتصل  وم����  معر��  هو 

�� مرتبة دونية. وكذلك ما ��ّم الظرفية التار�خية ال�ي    العر�ية اإلسالميةاالستشراقية ال�ي وضعت الثقافة  

ـ"التقّدم القهقرى"    و��� اليوم. وقد سّببت ما يمكن �سميتھ ب  1967مّر ��ا العالم العر�ي �عد نكسة حز�ران  

 أو حالة الن�وص و"الرّدة". 

ّرق إل��ا ت��ي�ي �� بحثھ  تف��ي بنا تلك اإلش�الية ا�حور�ة إ�� سؤال مركزي ��ّم نوعية ا�جاالت ال�ي تط 

ل فعالية اإل�سان العر�ي. ومن ثّمة فإّن صياغة البدائل املمكنة يمّر حتما ع�� عملية �غي��  
ّ
عن أسباب �عط

جذرّي لتلك ا�جاالت. وهذا ال يمكن حصولھ دون ثورة معرفية ومن�جية ت�ّحح ثورات اإل�سان العر�ي لذاتھ  

 ولغ��ه. 

ه    �� املن�جية  تنا 
ّ
انطالقا من  تقوم خط ا�خاص فاألخّص  إ��  العام  التدّرج من  البحثية ع��  الورقة  ذه 

تأط�� اإلش�الية املطروحة �� سياق��ا التار��� وا�حضاري املناسب�ن، ثم استقراء مجاالت تحر�ر اإل�سان  

لها ت��ي�ي �عد تحديد ��خيصھ لعوامل إهدار طاقة العر�ي وانت�اساتھ. فحدود تصوّ 
ّ
رات  العر�ي مثلما تمث

 ت��ي�ي ومداها. 

 منزلة اإلنسان في الثقافة العربیة:  -1

فضلة   أو  فكر�ا  ترفا  العر�ي  اإل�سان  م�انة  جذور   �� البحث  �عّد  بلال  رواسب    وحشوا  ع��  ر 
ّ

يؤش

 اإلش�الية املطروحة و�ضمن م�اسب نظر�ة و�جرائية ذات بال. 

سع لتفصيل جملة تلك  
ّ
ل رهانا أساسيا  ول�ن �ان سياق هذه الورقة البحثية ال يت

ّ
امل�اسب بما أّ��ا ال تمث

ھ من املمكن اإلشارة إ�� أهّمها. فع�� الصعيد النظري يتيح صياغة مهاد تار��� إم�انيات 
ّ
وف��ة  �� عملنا، فإن

 ورسم مسارات تطّور األف�ار و�غّ��ها بالنسبة إ�� القضية املطروحة.  للمقارنة

فرص تفّهم العوامل املسهمة �� تبلور سؤال اإل�سان عند ت��ي�ي  أّما ع�� الصعيد امل���� واإلجرائي فإّن   

تت�اثر. وهو ما �سمح بضبط مدارها املناسب �� مستوى تار�خ الفكر العر�ي اإلسالمي �� مرحلة أو��، و��  

 مستوى تحّوالت ت��ي�ي الفكر�ة �� مرحلة ثانية. 

ن منطق التحّ��ات الثقافية النمطية ال�ي ��ذا املع�ي فإّن عملنا �� هذا املضمار ال يمكن تصنيفھ ضم 

ھ ال يخامرنا  
ّ
تدفع إ�� جعل ثقافة ما �ستبّد بالفضل دون غ��ها �� مجال الن�عة اإل�سانية أو اإل�سية. ذلك أن
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الشّك �� أّن االهتمام باإل�سان أعدل األشياء قسمة ب�ن مختلف الثقافات وا�حضارات رغم تباين مستو�ات  

وتفاو  االهتمام  برو�غوراس  ذلك  مقولة  ولعّل  حدوده.  األشياء    Protagorasت  مقياس  "اإل�سان  الشه��ة 

 اخ��ال لذلك االهتمام وتأث��اتھ. 1جميعا"

تكشف العودة إ�� النصوص املؤّسسة للثقافة العر�ية اإلسالمية عن اهتمام متفاوت باإل�سان. فإذا   

الع اإل�سان  صراع  عكسا  قد  العر�ية  واألمثال  الشعر  الزمن�ان  مع  ال�حظات    2ر�ي  استعادة  إ��  والتوق 

لة �� الوقفة الطللية أو اجتماعية �� عالقة الفرد  
ّ
الهار�ة وتخليد التجارب املتعاقبة سواء �انت وجدانية ممث

واملال(با�جتمع والسلطة  تأكيد  3القبيلة)  إ��  الك��ى  أ�عادها   �� سعت  اإلسالمية  الدينية  املرجعية  فإّن   ،

 . 4ي كسبھ اإل�سان بإرادتھ ح�ن قبل أمانة الت�ليف دون سائر ا�خلوقاتالتكر�م الذ

و�ذا ما رمنا االستئناس بالسّنة النبوّ�ة وتجارب الّ�حابة والّتا�ع�ن ال�ي تث�� عادة جملة من اإلش�اليات   

واملن�جية التار���  املعرفية  وجودها  �ّحة   �� التشكيك  حّد  إ��  اق��ان5تصل  تثبت  أصداء  نجد  النظر    ، 

ر با�حديث التا�� املنسوب    بالعمل ��
ّ

النظر لإل�سان، بل قد تقّدم قيمة العمل ع�� ما سواها. و�مكن أن نذك

ما ال تقّدس األرض ولكن يقّدس اإل�سان عملھ"
ّ
 . 6إ�� أ�ي الدرداء: "إن

لها    الشروط  إ�سانية مستوفية  نزعة  أمام  نا 
ّ
أن �ع�ي  �ّل ذلك ال  أّن  ��  بيد  املتنازعة  وتّيارا��ا  جاها��ا 

ّ
ات

لها، ذلك أّن البحث املعّمق قاد �عض الباحث�ن الذين اشتغلوا ع�� هذا املوضوع إ�� اإلقرار بأّن نزعة  
ّ
تمث

 ....7األ�سنة �� الثقافة العر�ية لم تخرج من دائرة "األدب" و"أدب األب" و"الرحمة" ومرادفا��ا

آلخر  ح�ن  من  برزت  قد  �انت  ��   ول�ن  األ�سنة  نزعة  �غذية  ع��  حرصت  ال�ي  املفردة  األصوات  �عض 

الثقافة العر�ية أمثال التوحيدي ومس�و�ھ وابن رشد ا�حفيد وغ��هم، فإّ��ا سرعان ما ُوئدت وان��ت ب��اية  

وخيارات   السائدة  الثقافية  التوّجهات  بنوعية  متّصلة  عميقة  بنيو�ة  عوامل  بفعل  البائسة  أ�حا��ا 

امل مرحلة  السلطات  �عّد  الذي  ميالدّيا  العاشر  �جرّ�ا/  ا�خامس  القرن  منذ  العر�ية  املنطقة   �� تعاقبة 

. وهو  8مفصلية �� تار�خ الثقافة اإلسالمية حينما ركنت إ�� االج��ار والتقليد وأغلقت باب االج��اد والتجديد

صھ طرابي��ي �� مفهوم "سبات العقل �� اإلسالم"
ّ

  .9ما �خ

 
 ).1994، (تونس، دار الجنوب للنشر، 1الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ط جالل - 1
صول حّتى    -2

ٔ
الشعر العربي من اال بالزمان في  داب  1نهاية القرن الثاني للهجرة، طعلي الغيضاوي، اإلحساس 

ٓ
اال ، (منشورات كلية 

 . 352)، ص2001بمنوبة، 
للهجرة،    -3 الثالث  القرن  نهاية  إلى  الجاهلية  من  العرب  عند  الشعري  اإلبداع  ليات 

ٓ
ا في  بحث  والمال  الشعر  المناعي،  مبروك 

داب بمنوبة، 
ٓ
 ص. 775)، 1998(بيروت/تونس، دار الغرب اإلسالمي/ كلية اال

ية -4
ٓ
مانة...".  72راجع اال

ٔ
حزاب:"إنا عرضنا اال

ٔ
 من سورة اال

نفة، ط- 5
ٔ
ة المستا

ٔ
ن إلى إسالم الحديث النشا

ٓ
 .183)، ص2010، (دار الساقي، 1راجع جورج طرابيشي، من إسالم القرا

 . 42)، ص2007دار الجنوب للنشر، ، (1عبد الوهاب بوحديبة، اإلنسان في اإلسالم، ط- 6
ركون، نزعة - 7

ٔ
نسنة في الفكر العربي جيل التوحيدي ومسكوية، (بيروت، دار الساقي، محمد ا

ٔ
 . 17)، ص1997اال

 .48)، ص1992، (الدار التونسية للنشر، 1كمال عمران، اإلبرام والنقض في الثقافة اإلسالمية، ط- 8
و سبات العقل في اإلسالم، ط - 9

ٔ
 .183)، ص2008نيين العرب، ، (ببروت، دار الساقي/ رابطة العقال1جورج طرابيشي، المعجزة ا
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(279) 

ر املسلمون وتقّدم  لم يكن السؤال ا 
ّ

لشه�� الذي طرحھ األم�� شكيب أرسالن �� عصر ال��ضة "ملاذا تأخ

 �عب��ا عن اإلش�الية ا�حقيقية ال�ي شهد��ا وضعية اإل�سان العر�ي �� العصر ا�حديث ح�ن   10غ��هم؟"
ّ
إال

،  11�ة االنجل��يةوالبوارج البحر   Bonaparteأفاق من غيبو�تھ ا�حضار�ة ع�� أصوات مدافع نابليون بونابرت  

 فاستبّدت بھ ا�ح��ة والشّك �� ذاتھ و�� املنظومة ا�حضار�ة ال�ي ينت�ي إل��ا ب�ّل أ�عادها الرمز�ة واملادية. 

ساع   
ّ
وال شّك أّن إعادة قراءة الفكر العر�ي من عصر ال��ضة إ�� أعقاب هز�مة حز�ران وتداعيا��ا تؤّ�د ا�

لذا تض والتخّبط.  الشّك وا�ح��ة  التمّدن  دائرة  أّن جذور  �عتقد  ب�ن سلفية  الّنخبة وتباعدت  ار�ت حلول 

 بما ص�ح بھ أّولها
ّ
، وتّيار لي��ا�ّ� �� ظاهره لكّنھ توفيقّي  12مبثوثة �� ديار اإلسالم وال سبل إ�� صالح ا�حال إال

�ج ع�� املنوال الغر�ي13�� عمقھ
ّ
 . 14. وقد تدّعم �� ما �عد بأصوات أخرى تروم الن

�� الفكر العر�ي،    رت إيجابيا 
ّ
و�قدر ما �انت هز�مة حز�ران مر�رة �� الوجدان العر�ي، فإّن صدم��ا أث

وأيقظت العقل من سباتھ. و�مكن الوقوف ع�� ذلك التحّول �� عّدة مستو�ات م��ا ما يّتصل بالتوّجھ نحو  

ر حال األمة العر�ية من السّيئ إ�� نزعة التدقيق �� ��خيص التدهور املتالحق مل�انة اإل�سان العر�ي وتقهق

ا�جامدة و�غي��   املدرسية  املن�جية واألطر  القوالب  صا من 
ّ
تخل الراهنة  املرحلة  �� هذه  لذا شهدنا  األسوأ. 

ا�خيارات األيديولوجية لدى النخبة الفكر�ة بالتحّول مثال من املاركسية املادية إ�� القومية العر�ية فالن�عة  

 .15اإل�سانية

�عد اإل�سان    لم  تحر�ر  رهان  أصبح  ما 
ّ
و�ن معّينة،  أيديولوجيا  انتصار  ع��  منعقدا  األسا��ي  الغرض 

ع�� –، فغدت الناصر�ة  16النقد الذا�ي"“بـ  الشغل الشاغل. إضافة إ�� ذلك نمت أش�ال ما يمكن �سميتھ  

 �عة النقدية. والرمز�ة من تلك الن 17موضع نقد و�ساؤل. كما لم �سلم "األصنام الذهنية" -سبيل الذكر

�� هذا املنعطف التار��� ا�حاسم الذي مّر بھ الفكر العر�ي إجماال، برزت جدلية الطّيب ت��ي�ي باعتبارها   

امتدادا لتيار لھ حضور �� الثقافة العر�ية املعاصرة والراهنة، ولھ أعالم آخرون أمثال حس�ن مروة ومهدي  

ذا التيار ا�جد�ّ� مع تيارات أخرى لها مجاال��ا املعرفية  عامل وسم�� أم�ن وصادق جالل العظم. وقد تزامن ه

جمال   وجينيالوجيا  بدوي  الرحمن  عبد  ووجودية  زكر�اء  فؤاد  وضعانية  مثل  املغايرة  املن�جية  ومراجعها 

حمدان وأن��بولوجيا ع�� الوردي وفو�و�ة محمد عابد ا�جابري وسيميائية محمد أر�ون ونقدية حسن حنفي  

 
ّخر المسلمون ولماذا تقّدم غيرهم؟، مراجعة حسن تميم، (بيروت، دار مكـتبة الحياة)،  -10

ٔ
رسالن، لماذا تا

ٔ
 ص. 167شكيب ا

11-Tlili Béchir : Les rapports culturels et téologiques entre l’orient et l’occident en Tunisie au XIX siècle (1830-
1880), (publication de l’université de Tunis,1974). 

مثلة. - 12
ٔ
فغاني وعبده خير ا

ٔ
 نجد في ما حبره اال

 يعّد الطهطاوي وخير الدن التونسي من ممّثلي هذا التيار. - 13
 مثال سالمة موسى وطه حسين.- 14
 وهو ما جسده جورج طرابيشي وحتى تيزيني إلى حّد ما. - 15
 . 10)، ص1968، (دمشق، دار ممدوح عدوان للنشر، 1ط النقد الذاتي بعد الهزيمة،صادق جالل العظم، - 16
د، ط - 17

ّ
وهام الهوية، ترجمة محمد علي مقل

ٔ
 ص.152)، 1993، (بيروت، دار الساقي، 2داريوش شايغان، ا
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وتار�خ ومقار�ات  التار�خية  السّيد  لرضوان  املقارن  والتحقيق  السياسية  االجتماعية  جعيط  هشام  ية 

 .... 18األيديولوجيا السياسية واالقتصادية والتار�خية �جورج قرم

ل قضايا اإل�سان العر�ي واقعا ومص��ا   
ّ
ھ سي�ون لهذا التنّوع �� املقار�ات املشتغلة ع�� تمث

ّ
وال جدال �� أن

جاهات الفكر�ة  تداعياتھ ا�ختلفة �
ّ
ها �عّدد مساجالتھ ومناقشاتھ ألهّم رموز تلك االت

ّ
� فكر ت��ي�ي ليس أقل

 واأليديولوجية وتفاوت مجاالت تحر�ر اإل�سان العر�ي وتباين مستوايا��ا.

 عوامل إهدار إمکانیات اإلنسان العربي وأفوله الحضاري:   -2

ل��هنة ع�� �ّحة وجود عالقة مف��ضة ب�ن ال يمكن ا�حديث عن عوامل انت�اسة اإل�سان العر�ي دون ا

بالتحر�ر   إ�� تحديد مقصودنا  ت��ي�ي. وهو ما يقودنا وجو�ا  �� فكر  العوامل ومشروع تحر�ر اإل�سان  تلك 

 والتحّرر. 

نا سنخلص   
ّ
ل�ن بدا من املمكن إرجاء تحديد مع�ى التحّرر إ�� القسم األخ�� من هذه الورقة البحثية بما أن

نا معنيون �� هذا املستوى التحلي�� باستخالص  ��  
ّ
خواتمها إ�� ضبط أهّم شروط التحّرر �� تصّور ت��ي�ي، فإن

ھ ال مناص من اإلشارة إ�� أّن ما نقصده بالتحّرر يتعّدى  
ّ
عوامل سقوط اإل�سان العر�ي حضار�ا. ومن ثّمة فإن

واستمّر إ��   19ب ال�واك�ي "طبائع االستبداد"ا�جانب السيا��ّي الذي غالبا ما تق��ن بھ هذه العبارة منذ كت

 وقتنا الراهن.

ترتبط ا�حر�ة �� هذا السياق بالتحّرر من �ّل أش�ال اإلكراه ال�ي كّبلت اإل�سان العر�ي و�جنتھ �� دائرة  

. وتراكمت مختلف العوامل التار�خية لرسم صورة نمطية لإل�سان العر�ي  20ما ُ�عرف بالعبودية "الطوعية"

. و��ذا املع�ى تّتخذ مسألة التحّرر �عدا حضار�ا  21�� عالقتھ بالّسلطة أو حّ�ى �� عالقتھ بذاتھ و�اآلخر سواء

 عميقا �شمل مختلف ا�جاالت ال�ي تتطّور ��ا ا�حضارة، و�رتقي ��ا اإل�سان �� مدارج الر�ّ� والتمّدن.

ل  ت��ي�ي  فإّن مقار�ة  النحو  التحّرر ع�� هذا  �انت مسألة  ا 
ّ
بالبحث عن عوامل  ومل بّينا  اق��انا  اق��نت  ها 

التحّرر   شروط  ضبط  إ��  الحقة  مرحلة   �� �عمد  أن  قبل  العر�ي  اإل�سان  فعالية  ل 
ّ
و�عط العر�ي  ف 

ّ
التخل

 وضوابطھ. 

بة و�ن   
ّ

يمكن القول إّن عوامل إهدار إم�انيات اإل�سان العر�ي وأفولھ ا�حضاري من منظور ت��ي�ي مرك

 األفهام    22، فم��ا ما يظهر ع�� السطح وم��ا ما يظّل قا�عا �� العمقتباينت �عض مستوايا��ا
ّ
ال تدركھ إال

 ا�حادة من أ�حاب البص��ة النافذة. 

 
 . 56)، ص2008دة العربية،  ، (بيروت، مركز دراسات الوح1، طالعرب والحداثة دراسة في مقاالت الحداثيينعبد اإلله بلقزيز،    - 18
عمال الكاملة،  عبد الرحمان الكواكبي،    - 19

ٔ
 . 579ص  )،1995تحقيق محمد جمال طّحان، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  اال

مة العربية للترجمة،  1ترجمة عبود كاسوحة، ط  العبودية الطوعية،  مفالة إتيان دو ال بويسي،    - 20
ّ
 .189)، ص2008، (بيروت، المنظ

 .100)، ص1998، (بيروت/الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 5طمفهوم الحرية،  عبد هللا العروي،  - 21
 . 5)، ص1989، (بيروت، دار الفارابي، 1طّيب تيزيني، على طريق الوضوح المنهجي كـتابات في الفلسفة والفكر العربي، ط - 22
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واإلطار    الداخ��  اإلطار  هما  محّددين  ناظم�ن  إطار�ن  ضمن  العوامل  تلك  تبو�ب  املمكن  من  ھ 
ّ
أن بيد 

الت ت�
ّ
�ي�ي بصورة أك�� من غ��ها، كما �ساعدنا ع�� تنويع  ا�خار��. فهذا املعيار النو�� من شأنھ توضيح تمث

��ا.
ّ
 زوايا النظر ال�ي انت�جها ومدى موضوعي��ا ودق

 العوامل ا��ا�لية: - أ 

سماه   ما  ضمن  ت��ي�ي  أدرجها  املتداخلة  البنيو�ة  العناصر  من  مجموعة  ل 
ّ
وا�حراب  “بـ  �ش� املعاول 

ز  23الداخلية وا�خارجية"
ّ

ر السوري ع�� دور هذه العوامل الوظيفي �� ما آلت إليھ أوضاع  . و�قدر ما رك
ّ

املفك

ھ حرص �� عديد املواضع ع��  
ّ
اإل�سان العر�ي من ا�سداد اآلفاق وحالة اال�سداد واإلخفاق التار�خّي�ن، فإن

تفصيل مجمل تلك العوامل ولو ع�� سبيل اإلشارة ا�خاطفة السريعة مثلما هو الشأن بالنسبة إ�� عامل  

 لدولة األمنية.ا

النخبة    وأزمة  �بو�ة 
ّ
وال� الثقافية  والسياسات  الثقافية  املنظومة   �� الداخلية  العوامل  اخ��ال  و�مكن 

 العر�ية وسطوة الدولة األمنية.

وا�جمالية   اللغو�ة والرمز�ة والقانونية  النظم  الثقافة مجموعة من  �انت  ملا  الثقافية:  املنظومة  •أزمة 

املتداخل توجيھ  24ةواالجتماعية  آلية  �عد  بل  وتوّجهاتھ،  اإل�سان  سلوكيات   �� بّينا  تأث��ا  ر 
ّ
تؤث فإّ��ا   ،

 .  Clifford Geertzع�� حّد �عب�� �ليفورد غ��تز  25وضبط"

ونحت   اإل�سان  ل 
ّ
�ش�  �� ودورها  الثقافة  بمحور�ة  الو��  تمام   ��� �ان  ت��ي�ي  أّن  فيھ  شك  ال  ومما 

الت الّنخب إال تمظهرات لب�ى ، إذ ليست قضايا  26�خصيتھ األساسية
ّ
ال��اث والفكر الدي�ي وال��ضة وتمث

 الثقافة العميقة وارتدادا��ا. 

يتقاطع ف��ا ا�جانبان    27عّدد ت��ي�ي أسبابا كث��ة يمكن أن تتسّبب �� "استقالة الفكر وا�غالق الثقافة" 

 �� الدينية  األيديولوجيا  خطورة  النقطة  هذه  وت��ز  مخصب.  وال  مجد  غ��  تقاطعا  واأليديولو��  املعر�ّ� 

التالعب بالو�� الفردي وا�جم�� والتضليل الذي تمارسھ باعتبارها �س��دف قطاعا واسعا من ا�جماه��.  

 .28قافية اإلسالميةإضافة إ�� أهّمية الّدين ومحور�تھ �� الدائرة الث

ينتقي ت��ي�ي أمثلة متعّددة لتلك التالعبات �� سياق مناظراتھ الفكر�ة مع مخالفيھ األيديولوجي�ن مثل   

ق إ�� حّد كب�� �� كشف ��افت األيديولوجيا الدينية ومفارقا��ا املتعّددة  
ّ
الشيخ محمد سعيد البوطي. وقد ُوف

 
، (بيروت، دار الفكر العربي، 1قضايا التراث العربي منهحا وتطبيقا، ط  طّيب تيزيني، في السجال الفكري الراهن حول بعض  - 23

 .25)، ص1989
 .9-8)، ص2010، (دمشق، دار كيوان، 1ترجمة حاتم حميد محسن، طسوسيولوجيا الثقافة والهوية، هارلمبس وهولبورن،  - 24
ويل الثقافات، كليفورد غيرتز،  - 25

ٔ
 .51)، ص2009اسات الوحدة العربية، ، (بيروت، مركز در 1ترجمة محمد بدوي، طتا

26-Raleph Linton, Le fondement culturel de la personnalité, (édition Larousse, Paris, 1953), p:25. 
 .64)، ص2011، (تونس، مركز النشر الجامعي، 1ط الطالب الزيتوني حركة ثقافية سياسية، صوت عبد الباسط الغابري، - 27
 .15)، ص1996(تونس، الدار التونسية للنشر،  ،1طمظاهر من التجريب والتجريد في الثقافة إالسالمية، كمال عمران،  - 28
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و مثال يرّد ع�� التمي�� الذي أقامھ سعيد البوطي ب�ن جوهر  انطالقا من توجيھ أسئلة من�جية دقيقة فه

ياتھ بطرح السؤال�ن الهام�ن التالي�ن:
ّ
 اإلسالم وتجل

هذه  - �عّددية  بذلك  مقصيا  واحدة،  إجابة  إم�انية   �� ا�جوهر   �
ّ

تج� عملية  حصر  لنا  يمكن  "كيف 

 .29هم؟"اإلم�انية من موقع من ينتجها من البشر املتعّددين �� أفهامهم ومصا�ح

يات اإليجابية؟"-
ّ
 .30"من هو �� هذه ا�حال ذلك الذي ينتج مثل تلك التجل

ال تخفى أهمّية األرضية املن�جية والفكر�ة ال�ي انطلق م��ا ت��ي�ي �� سؤاليھ املذ�ور�ن آنفا، إذ �� بال  

ا تراكم حولها من  شك أرضّية معرفية رها��ا األسا��ي البحث عن ا�حقائق العلمية والتار�خية وتخليصها مّم 

الت الفردّية وا�جماعية.
ّ
 اعتقادات خاطئة، ومن ثّمة ف�ي �س��دف �غي�� التصّورات والّتمث

يدعم هذا االستنتاج الذي توّصلنا إليھ املوقف ا�جسور الذي أف�ح عنھ ت��ي�ي �� ما يخّص تصّورات   

لة بما عّ�� عنھ البوطي بخصوص االع
ّ
و"اإلخالص    31تقاد �� "اإلمام األعظم"املؤّسسة الدينية السور�ة ممث

�ن كفيل�ن بتجاوز التحّديات الراهنة ال�ي �عّد من منظوره تحّديات واهية أو ع�� األ�ّح   32�"
ّ
بصف��ما حل

 زائفة مصطنعة... 

�عمد ت��ي�ي إ�� آلية التدّرج �� مناقشة تلك التصّورات وغ��ها بالتحّول من املقار�ة النظر�ة املن�جية إ��   

معرفة   طر�ق   �� أساسّيا  عنصرا  السؤال  باعتبار  واملساءلة  ساؤل 
ّ
الت عن   �

ّ
التخ� دون  املضمونية  املقار�ة 

أمراض الثقافة العر�ية و��افت ا�خطاب الّدي�ي الذي يكت�ح فضاءات واسعة م��ا. فهو يرّد ع�� تصّورات  

يكفي أن ندعو إ�� اإلخالص � وحده   البوطي �� ما ��ّم حّل اإلخالص اإلل�ي لتجاوز التحّديات بالقول: "هل

ص الذي �عيش فيھ بؤساء املسلم�ن  
ّ

أال يتعّ�ن علينا �� هذه    والعرب؟دون ضبط املوقف املأساوي امل�خ

ي واقع ا�حال العر�ي واإلسالمي الراهن القائم   ا�حال أن �ستخدم أدوات معرفية سوسيولوجية تتيح لنا تق��ّ

وال والفئو�ة  االجتماعية  إّن  ببنياتھ  وغ��ها؟  واألخالقية  والثقافية  السياسية  بمستو�اتھ  وكذلك  طبقية 

البحث العل�ي هو الذي يحّدد ذلك. يبدأ فيھ من تقاطع الروح الكفاحية �� أوساط الناس، هذا مع ضرورة  

تلك   البشري وفق  التوّزع  إ��  ينصاع عمليا  ما  بقدر  مجّردة  ل مقولة 
ّ
يمث وحده ال   � اإلخالص  بأّن  القول 

لبنيات واملستو�ات. فهل إخالص اآلن من يمتلك مليارات الل��ات �� الوضع العر�ي � هو اإلخالص ذاتھ � ا

 .33لدى من يلهث وراء حّر�تھ وكرامتھ ولقمتھ؟"

 
فاق (حوارات مع محمد سعيد البوطي)، ط تيزيني،طّيب  - 29

ٓ
 . 79، ص)1999، (دمشق، دار الفكر، 2اإلسالم والعصر تحّديات وا

 ...، ص ن. إالسالمتيزيني،  - 30
 . 90...، ص إالسالمتيزيني،  - 31
 . 88...، ص إالسالمتيزيني،  - 32
 . 90-88...، صص إالسالمتيزيني،  - 33
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إذا علمنا أّن الثقافة ال يمكن أّن تتجّدد وتتطّور إال إذا تطّورت منظوم��ا ع�� خطاب تار��� يث�� الدهشة   

الذي    35ندرك حجم خطورة "الو�� املزّ�ف أو املشّوه"  34سآل" ببالغتھ وتماسكھ الدال�� واملنطقيوثقافة "الت 

مختلف    �� العمومي  الفضاء   �� واسعة  �جاالت  حياز��ا  ظّل   �� سيما  ال  الدينية  األيديولوجيا  ترّوجھ 

 املؤّسسات اإلعالمية والدينية والسياسية. 

ز إ�سا�ي قابل لإلسهام �� ارتقاء اإل�سان العر�ي وأمتھ �� مدارج  وقد تحّول ال��اث �� ضوء ذلك من حاف 

فقد   ا�حضار�ة.  حركتھ  �شّل  عبء  إ��   �
ّ
أيديولوجيا ال��� والتحّرر    أصبح  ا�حر�ة  قوى  ضّد  �ستخدم 

والديمقراطية. وهو ما حدث لت��ي�ي �خصّيا �� أشّد مواقفھ انفتاحا ع�� التيار الدي�ي وال��ا�ي مثلما �شهد  

"ا والرمزي بھ  املادي  البوطي سنة  36لعنف  الشيخ  مع  الشه��ة  مناظرتھ  خالل  لھ  �عّرض  الذي  إثر    1997" 

تلبيتھ لدعوة صادق جالل العظم رئيس قسم الفلسفة بجامعة دمشق حيث اكت�ح أنصار الشيخ البوطي  

 .37حاضرةومر�ديھ قاعة ا�حاضرات وا�حديقة ا�حيطة ��ا ملنع ت��ي�ي من الدخول للقاعة و�جراء ا�

تلتقي األيديولوجيا الدينية مع نمط آخر من األيديولوجيا املغ��بة عن الواقع العر�ي اإلسالمي ومجالھ   

مجال   من  العدمي  جاه 
ّ
باالت �سميتھ  يمكن  ما  يق��ي  إذ  أزم��ا،  و�دامة  العر�ية  الثقافة  رهن   �� الّتداو�� 

إم�انية االستفادة من مورو��ا مثلما خلص إ��  اهتمامھ ونظره فيحرم األمة العر�ية واإلسالمية عامة من  

 .38ذلك ت��ي�ي

العالقة   أّن  ذلك  العر�ة.  الثقافة  أزمة  �عّمقت  ما 
ّ
�ل حضار�ا  العر�ي  اإل�سان  واقع  �غي��  أفق  يتضاءل 

ثقافتھ وتأّزم  ا�جتمع  أزمة  ب�ن  تّد��  39جدلية  ال�ي  القصوو�ة"  "ا�خطابات  شيوع  من  ذلك  ع��  أدّل  وال   .

باسمها والّنطق  ا�حقيقة  امتالك  واأل�ساق  40وحدها  لألف�ار  املنتجة  النخبة  أزمة  ع��  يحيلنا  ما  وهو   .

 املعرفية فما دور هذه النخبة �� انت�اسة اإل�سان العر�ي ووأد أحالمھ وآمالھ؟ 

بية ا��ف�ّ�ة:  - ب   أزمة النخبة العر

ثقا�� امتدادا للعنصر السابق بما أّن املنظومة الثقافية ال يمكن أن   �عّد هذا العامل املعر�� والسوسيو

فكر�ا،   نا�جة  النخبة  �انت  ما 
ّ
ف�ل "الثقافي�ن".  أو  االجتماعي�ن  فاعل��ا  نوعية  بفعل   

ّ
إال تتآ�ل  أو  تتطّور 

واعية بمستجّدات ال�حظة التار�خية وشروطها نجحت �� صياغة خطاب عقال�ي متماسك واجتناب مأزق  

والظاهر  امل وا�حاصل  والواجب  والعمل  والنظر  والفعل  القول  ب�ن  والفجوة  املعر��  القصور  مثل  فارقات 

 والباطن....

 
خرون،  - 34
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ھ كغ��ه من املفاهيم–بيد أّن مفهوم النخبة يطرح إش�اليات عّدة   
ّ
قابل لتأو�الت متعّددة ليس    -بما أن

ي ھ 
ّ
أن ذلك  من  بھ  ترتبط  الذي  ا�جال  نوعية  داللة  تقاطع  ها 

ّ
ونخبة  أقل سياسية  نخبة  عن  ا�حديث  مكن 

اقتصادية ونخبة أمنية وعسكر�ة ونخبة مثقفة. و�� �ّل هذه ا�حاالت تبقى الداللة غ�� دقيقة. إذ تطرح  

أسئلة مّتصلة بمعاي�� اختيار تلك النخبة ومسّوغا��ا. فلو قلنا مثال درجة التأث�� فمن هو الذي سيحّدد  

ضمن موضوعية ذلك التأث�� وجّديتھ؟ ثم إ�� أّي حّد تحافظ داللة نخبة  ذلك الـتأث�� ومداه؟ ومن يمكن أن ي

 ؟41ما مثل النخبة املثقفة ع�� شروط دالل��ا وضوابطها

التفك��    بوظيفة  النخبة  عن  حديثنا  نقّيد  أن  وغ��ها  االف��اضات  تلك  ضوء   �� األ�سب  من  ھ 
ّ
أن نرى 

رة ال�ي نجحت �� صياغة مشار 
ّ

يع فكر�ة رها��ا ترقية اإل�سان العر�ي �� مدارج  فنتحّدث عن النخبة املفك

نا مل��مون بمدّونة  
ّ
ف والتيھ ا�حضاري. و�حكم أن

ّ
� والتمّدن وتخليص األمة العر�ية من مفاسد التخل

ّ
ال���

بع أهّم املشاريع الفكر�ة ال�ي اشتغل عل��ا تحليال وتمحيصا ونقدا.
ّ
نا سنت

ّ
 ت��ي�ي الفكر�ة فإن

ال   امل�ح  عملية  الوقت  أثبتت  إ��  باشا  ع��  محمد  عصر  منذ  العر�ي  للفكر  ت��ي�ي  أنجزها  ال�ي  شامل 

ل قاسما مش���ا ب�ن مختلف التيارات األيديولوجية    42الراهن مرورا بمرحلة التحّرر الوط�ي أّن اإلخفاق
ّ
مث

الث مثل  مرادفا��ا  و�قية  وال��ضة  العر�ي  اإل�سان  تحر�ر  قضايا   �� نظرت  ال�ي  العر�ية  ورة  والفكر�ة 

 واالش��اكية والديمقراطية وا�حداثة... 

ال�ي قد    إ�� تفاوت مستو�ات إخفاق املشاريع والتحّوالت  التعميم نظرا   �� ول�ن بدا هذا ا�حكم مغرقا 

مثلما نّبھ إ��    43�شهدها مشروع أو فكر ما، واملثال ع�� ذلك تحّول سالمة مو��ى من الوجودية إ�� املاركسية

وكذ بنفسھ،  ت��ي�ي  عن ذلك  تحّدث  طرابي��ي  أّن  ذلك  من  ودرجاتھ،  التقييم  طرق  تباين  إ��  استنادا  لك 

إ��   ال��ضة  "من  وهو:  فاتھ، 
ّ
مؤل أهّم  من  لواحد  شامال  جامعا  عنوانا  وجعلها  العر�ي  الفكر   �� انت�اسة 

س �� ، فإّن حكم ت��ي�ي يجد �� الواقع العر�ي ما يدعمھ سواء �� مستوى األفراد حيث أض�� النا44الرّدة"

وتر�و�ة   وسياسية  تنمو�ة  تجارب  املستمّرة:  للتجارب  تخضع  وأرقام  األفراد"  من  "غبار  إ��  العر�ي  العالم 

أمام   الصمود  بي�و  سايكس  اتفاقية  عن  املوروثة  العر�ية  الكيانات  �ستطع  ولم  طبّية.  حّ�ى  بل  و�عليمية 

 .45ة لقطر�ة االستمرار �� وجودها؟التحّوالت ا�جيوس��اتيجية. وهو ما طرح أسئلة حول مدى قدرة الدول

 
لوف والسائد    Dreyfusاقترنت تاريخيا كلمة المثقف بقضية دريفوس    - 41

ٔ
و الجهات المعارضة للما

ٔ
صوات ا

ٔ
الشهيرة. فارتبطت بمعنى اال

ة تبّين، فهل المثقف العربي اليوم مازال خاض
ّ
عا لهذا المعنى؟ راجع علي الصالح مولى، "هل من حاجة اليوم إلى مثقف هووي؟ مجل

 . 13العدد
 .197-189صص ...،تيزيني، الوضوح المنهجي - 42
 م ن، صن. - 43
 . 78)، ص2000، دار الساقي، العولمة، (بيروتجورج طرابيشي، من النهضة إلى الرّدة تمّزقات الثقافة العربية في عصر  -- 44
يوبي، العرب ومشكلة الدولة، (بيروت، دار الساقي،  - 45
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رة 
ّ

إ�� خلل جوهري    أرجع ت��ي�ي هذا اإلخفاق الفكري الذي هو �� محصلتھ إخفاق الذات العر�ية املفك

يّتصل بإش�اليات تطبيق املن�ج املناسب �� تفّهم املسائل والظواهر املدروسة ما خلق مفارقات ب�ن "املن�ج  

 .46املطّبق وتطبيق املن�ج"

ر عر�ي ما  وال  
ّ

مراء �� أّن هذه النقطة املن�جية ال�ي أبداها ت��ي�ي ع�� غاية من األهمّية، إذ لم �سبق ملفك

من العمق والوضوح. ذلك أّن الفجوة ال�ي تفصل التصّورات املن�جية النظر�ة    47أن نّبھ إل��ا ��ذه الطر�قة

أ فما  العر�ي �حيقة.  الفكر   �� العملية  تطبيقا��ا  النظر�ات  املنقولة عن  بأحدث  تتغّ�ى  ال�ي  املشاريع  ك�� 

 املن�جية ومدارسها الفكر�ة. لكن ما أهزل تطبيقا��ا وأوهن نتائجها....

بقدر ما �عكس هذه األزمة املن�جية العميقة خلال بنيو�ا فادحا �شمل الب�ى واأل�ساق املعرفية والثقافية    

ع��ا، فإّ��ا �ستند بال جدال إ�� سطحيات الفكر العر�ي  ال�ي أنتج��ا والسياسات ال��بو�ة والثقافية ال�ي وض

جاهاتھ الك��ى انطالقا من  
ّ
� �� نوعية السمات ال�ي اصطبغ ��ا الفكر العر�ي وأبرز ات

ّ
وثقافتھ. وهو ما يتج�

 ثالثة أمثلة محّددة. 

سم ��ا الفكر العر�ي �� تار�خھ ا�حديث واملعاصر والرا 
ّ
ل تلك  يحّدد ت��ي�ي ثالث سمات ك��ى ا�

ّ
هن. تتمث

 .48اإلصالحية وال�جانة والقصور"“ب السمات �� ما اصط�ح ع�� �سمي��م 

فمن ذلك أّن القصور حقيقة علمية ثابتة  (  ال�ّحة،و�قدر ما �شتمل هذه السمات ع�� جانب كب�� من   

طرحها)، فإّن ا�حديث  يمكن أن �ستخلصها من لھ دراية واسعة بآليات اشتغال الفكر العر�ي واملضام�ن ال�ي  

عن اإلصالحية ال يخلو من لبس باعتبار أّن ت��ي�ي نفسھ قد انت�ى إصالحيا عندما قام بمراجعة ذاتية لفكره.  

. إضافة إ�� �ون اإلصالحية جزءا ال  49فخلص إ�� االستعاضة عن �لمة "الثورة" ومفهومها ب�لمة "ال��ضة"

العر�ية الوطنية  الدولة  طبيعة  من  دولة    .50يتجّزأ   
ّ
إال جوهرها   �� ليست  الوطنية  الدولة  أّن  نن��ى  ال  إذ 

قامت بإصالحات قسر�ة �� نطاق االستعمار، ثم ببعض التحسينات �� مرحلة التحّرر الوط�ي   51تنظيمات

وما �عد االستعمار غ�� املباشر دون �غي�� جذري �� وظائفها وجوهرها، وهو ما جعلها �� قطيعة كب��ة مع  

عات النخب
ّ
 ا�حقيقية واحتياجات مجتمعا��ا الفعلية. تطل

 
 .197تيزيني، الوضوح المنهجي...، ص  - 46
ّن المشكلة المنهجية من المشاكل العميقة عند الحركات اإلسالمية ومن يسمون ب"العقالنيين العرب"    - 47

ٔ
شار طه عبد الرحمن إلى ا

ٔ
ا

فقا للفكر، كذلك. راجع طه عبد الرحمن، 
ٔ
بحاث والنشر،  ،1طالحوار ا

ٔ
 . 120)، ص 2013(بيروت، الشبكة العربية لال

 . 69صتيزيني، في السجال الفكري الراهن،  - 48
 سنتعّمق في تحليل هذه النقطة في القسم المخّصص لتحرير اإلنسان من هذه الورقة البحثية. - 49
وميل،   علىراجع  - 50

ٔ
 ص 215)، 1995، (بيروت، دار التنوير، إالصالحية العربية والدولة الوطنيةا

 ص.173 )،2001، (بيروت، المركز الثقافي العربي، 7طمفهوم الدولة،  عبد هللا العروي،  - 51
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، ف�ي سمة ثابتة �� الفكر العر�ي اليوم، ع�� الرغم مّما  52وال يمكن كذلك التغا��ي عن سمة االنتقائية 

قد يث��ه هذا املصط�ح من اع��اضات عّدة، �القول بأّن االنتقائية ضرورة ال يخلو م��ا أّي عمل إ�سا�ي بما  

 
ّ
ھ ال ي��ض إال

ّ
 باختيار عّينات محّددة �� �ش�ل من األش�ال عملية انتقاء.أن

اق��ن تحديد ت��ي�ي لتلك السمات بتحديد آخر استوعب ضبط أهّم التوّجهات الك��ى للفكر العر�ي.   

إ��   أضاف  بأن  واأليديولوجية  الفكر�ة  �سمي��ا   �� برع  أساسية،  جاهات 
ّ
ات ثالث   �� ضبطها  إ��  انت�ى  وقد 

حرف "الواو" الذي �ستعمل عادة لإليحاء باملفارقات ال�ي يخ����ا مفهوم ما لدى تّيار    مصادرها الصناعية

ص تلك التوّجهات �� السلفو�ة والعصرو�ة والتلفيقو�ة
ّ

 .53معّ�ن. تت�خ

األيديولوجية    بن�عا��ا  الثالث  السمات  تلك  اق��ان  كيفية  لتفصيل  السياق  هذا  سع 
ّ
يت ال  �ان  ول�ن 

ھ من املمكن اإلشارة إ�� أّن ت��ي�ي قد قّدم عديد األمثلة ملشاريع فكر�ة محّددة  والفكر�ة املذ�ورة آن
ّ
فا، فإن

 .54تثبت ��افت النخبة الفكر�ة العر�ية، وقصورها املعر�� مثل الر�يعو و�اروت وا�جابري بصفة خاّصة

األرض �الفطر، فإّن    إذا استعرنا العبارة املاركسية الشه��ة ال�ي تنّص ع�� أّن الفالسفة ال ينبتون من 

سؤاال مركز�ا يطرح �� هذا السياق ��ّم أسباب قصور النخبة الفكر�ة العر�ية و�جان��ا؟ و�عبارة أخرى أال  

توجد سياسات تر�و�ة و�عليمية عملت ع�� إنتاج هذه النوعية من النخبة بما أّن التعليم �� محصلتھ ليس  

 عملية إعادة إنتاج
ّ
 ؟ourdieuP. Bبتعب�� بورديو  55إال

يقودنا هذا التساؤل إ�� ضرورة البحث عن دور السياسات ال��بو�ة والتعليمية �� نكسة اإل�سان العر�ي   

 كما أ�ح إ�� ذلك ت��ي�ي.

ية والتعليمية: - ج  بو  السياسات ال��

عن   معزولة  مي�انيكية  بصفة  الفكر�ة  والنخبة  الثقافية  املنظومة  أزم�ي  إ��  النظر  يمكن  السلطة  ال 

والدولة نظرا للعالقة ا�جدلية الرابطة ب�ن السلطة وا�جتمع، إذ يثبت تار�خ تطّور األف�ار وتجارب اإلبداع  

ا�حضاري أّن ازدهار الثقافة وا�حضارة ال�ي تنتجها غالبا �� ظّل أنظمة رشيدة ��ّجع حركة الفكر و�عمل  

 �ّل أش�ال الوصاية السياسية والغيبية. ع�� دعم التيارات االج��ادية واإلبداعية وتحّررهما من 

 
صيل فلسفي للنظر السياسي العربي،  كمال عبد اللطيف،  - 52

ٔ
ويل والمفارقة نحو تا

ٔ
)،  1987(بيروت، المركز الثقافي العربي،  التا

 . 103ص
 .79تيزيني، في السجال الفكري الراهن، ص - 53
 .190-185م ن، صص- 54
، (مركز دراسات  1ترجمة ماهر تريمش، طسق التعليم،  ٕاعادة إالنتاج في سياق نظرية عامة لنبيير بورديو وجون كلود باسرون،  - 55

 .321)، ص2007الوحدة العربية، 
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ل الدولة ا�حديثة ال�ي تقوم ع��   
ّ
وقد أصبح هذا املعطى أك�� وضوحا �� العصر ا�حديث واملعاصر بتش�

بـ �عرف  ما  ضمن  وا�جتمع  األفراد  توجيھ  ع��  �عمل  عاّمة  ا�جتمع"  سياسات  عليھ    56"دولنة  والسيطرة 

م فيھ. 
ّ

 والتحك

ھ  ��ذا املع�ى نفهم بح 
ّ
خذ بحثھ صبغة تجر�دية بّينة، فإن

ّ
ث ت��ي�ي �� العالقة ب�ن الثقافة والعلم. فل�ن ات

القومية   أيديولوجيتھ  عن  ناجما  الر�ط  ذلك  يكن  ولم  العر�ي.  الواقع  استدعاء  دائما،  كعادتھ  �غفل،  لم 

ما كذلك بفعل خياراتھ املن�جية ال�ي احتكم إل��ا فهو من أنصار املن�ج املاد 
ّ
ي ا�جد�� الذي يدرس  فقط، و�ن

 الراهن واملا��ي واملستقبل وجدل الّدال واملدلول.  لوجد ،والفكرالظواهر �� إطار جدلية الواقع 

إ�� انفصام العالقة ب�ن العلم والثقافة �� العالم العر�ي. وقّدم مثاال ع��    �ش�� ت��ي�ي �� هذا الّسياق 

ا العل�ي بحركية اقتصادية وفكر�ة �شيطة مثلما  ذلك يخّص عدم ارتباط ظهور ا�جامعات العر�ية و�شاطه

. لذلك ال �جب أن ت�ون ا�جامعات العر�ية غر�بة عن محيطها، فتك�� مصاع��ا وتزداد  57حدث �� الغرب

ساعا ب�ن النخبة ا�جامعية وا�جتمع
ّ
 .58الهوة ا�

ن، ذلك أّن �شأة جّل ا 
ّ
ما هو خلل م��مج مقن

ّ
�جامعات العر�ية قد  ليس هذا ا�خلل البنيوي عفو�ا، و�ن

ت رهينة  59حصل تحت إشراف املركز�ة الغر�ية و�تأث�� م��ا
ّ
ت الدول العر�ية، فإّ��ا ظل

ّ
. فحّ�ى عندما استقل

 النظرة الضّيقة للدولة العر�ية القطر�ة �� إطار سع��ا إ�� دولنة ا�جتمع. 

�اتيجيات عمل طو�لة املدى بقدر  و�ذا أخذنا �ع�ن االعتبار أّن تلك ا�جامعات العر�ية لم ت��ز ضمن اس� 

 إح�ام رقابة تلك الدول ع�� مجتمعا��ا والن�ج ع�� املنوال الغر�ي مجال  
ّ
ما خضعت لسياسات الهّم لها إال

ا�حداثة   تطبيقات  دون نقل  الثقافية    الغر�ية  املنظومات  وتطّور  املعرفة  إنتاج  لشروط  حقيقي  إدراك 

نا نفهم حالة الر�ود وا�جمود ال�ي   و�م�انيات تالقح الثقافة بالعلم وأثرهما
ّ
�� تطّور ا�جتمع وا�حضارة، فإن

 ال�ي �عيشها األمة العر�ية.  60أصابت اإل�سان العر�ي ووضعية "اال�سداد التار���"

 ا��و�� ا��منية و��لّفا��ا: - د 

نو  أو  العر�ية  الثقافة والنخبة  �� ما يخّص وضعية  السابقة، سواء  التحليل  عية  لقد وشت مستو�ات 

اإل�سان   كنفها   �� �عيش  ال�ي  الدولة  بصنف  خاّصة،  والتعليمية  ال��بو�ة  والسياسات  العامة  السياسات 

طية رؤ���ا ال تتجاوز خدمة املصا�ح ال�خصية لسدن��ا، وال إطالة أمد حكمهم  
ّ
العر�ي. و�� دولة �ليانية �سل

 
 .198)، ص 1992، (بيروت، مركظ دراسات الوحدة العربية، 1طالمجتمع والدولة في المغرب العربي، عبد الباقي الهرماسي، - 56
 .35تيزيني، الوضوح المنهجي...، ص - 57
 وما يليها.   35تيزيني بعدم استفادة الثقافة العربية وتطّورها من وجود الجامعات بالعالم العربي، م ن، صوهو ما يستنتج من إقرار  - 58
ثير الفكر الغربي. - 59

ٔ
 نذكر مثال بالجامعة المصرية وما يمّثله لطفي السّيد وطه حسين من رمزية تا

 ص. 304)، 2007، (بيروت، دار الساقي، 1العالم العربي، طهاشم صالح، االنسداد التاريخي لماذا فشل مشروع التنوير في - 60
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م لضمان  غنائم،  من  السلطة  ره 
ّ
توف مما  واالستفادة  يمكن،  ما  ا�حاكمة  أك��  الطبقة  تلك  أبناء  ستقبل 

 .61وتور���م ا�جاه واملناصب

را ع�� اقتحام هذا ا�جال ا�خط�� الذي قد �عّرض صاحبھ إ�� مخاطر جّمة، فأشار بلغتھ    ت��ي�يتجّرأ   
ّ

مبك

الدقيقة وأسلو�ھ املبّسط إ�� معضلة الدولة األمنية "بآلي��ا السياسية القائمة ع�� إفساد من لم يفسد �عد 

لطلب. وأخ��ا تصاعد تبعية  ع�� صعيد األدني�ن. ومن ثّمة تحو�ل ا�جميع وفق األولو�ات إ�� مدان�ن تحت ا

 . 62ا�جتمع العر�ي اقتصاديا وسياسيا لالم��يالية الرأسمالية تبعية ت�اد ت�ون تاّمة"

هكذا تتقاطع مجاالت األمن والسياسة واالقتصاد والثقافة واملعرفة وال��بية والتعليم تقاطعا جدليا،  

علم اجتماع  “بـ  فيتّم تنميط الفرد وا�جتمع. وقد أثبتت الدراسات األن��بولوجية �� ميدان ما يطلق عليھ  

 ملعرفة بمعناهما الواسع. �ّحة ذلك الّر�ط ا�جد�� الذي أقامھ ت��ي�ي ب�ن السلطة وا 63الشرطة"

الضغوط    مع  تجاو��ا  صورة   �� حّ�ى  ھ، 
ّ
أن بّ�ن  إذ  األمنية،  الدولة  مخاطر  كشف   �� �عيدا  ت��ي�ي  م��ى 

الديمقراطية جوهر  تطبيقا سّيئا مفرغا من   
ّ
إال تطّبقها  أن  يمكن  ال  فإّ��ا  بالديمقراطية مثال،   64املطالبة 

 .65لك الثقافة ال�ي ��ّدد باستباحة بقية ا�جتمع و�فسادهبحكم سيادة ثقافة الفساد ع�� نطاق واسع. ت

طية باالم��يالية و�عميق تبعية العالم العر�ي إثباتا   
ّ
ولعّل �� إملاح ت��ي�ي إ�� عالقة االستبداد والدولة التسل

العر�ي  ل�ّحة فرضيتنا ال�ي انطلقنا م��ا �� مس��ل هذا العنصر القائمة ع�� تصّور اق��ان انت�اسة اإل�سان  

إ�� اختتام هذا العنصر من ورقتنا     البحثية �عنصرون�وصھ �عوامل داخلية وخارجية. وهو ما سيدفعنا 

 العوامل ا�خارجية. 

 العوامل ا��ارجية: - ه 

السابقة   التحليل  مستو�ات  أّن  أهّمها  من  متعّددة،  ألسباب  العوامل  هذه  تفصيل   �� كث��ا  نطيل  لن 

ھ، تضّمنت إملاحات متعّددة إ��  
ّ
تقاطع العوامل الداخلية والعوامل ا�خارجية �� أزمة اإل�سان العر�ي، كما أن

مواطن�ن  تن��ئ  أن  بدل  ال�ي  العر�ية  الدولة  وتأّزم  الذاتية  املناعة  فقدان  فإّن  ت��ي�ي  ذلك  إ��  نّبھ  ومثلما 

النفو  �غلغل  �سّهل  عوامل  ها 
ّ
و�ل �عد.  يفسد  لم  من  و�فساد  ا�جتمع  بإفساد  تقوم  ا�خار��  صا�ح�ن  ذ 

 والتبعية لآلخر. 

للمركز�ة    ا�خط��  التأث��  تخّص  ا�خارجية  العوامل  ضمن  تندرج  نقطة  أهّم   �� ف 
ّ
التوق علينا  ھ 

ّ
أن بيد 

لھ  
ّ
يمث الذي  األك��  ا�خطر  ت��ي�ي  حّدد  فقد  االستشراق،  سيما  ال  أذرعها  بمختلف  الغر�ية  الثقافية 

 
طية في المشرق العربي المعاصر،  راجع نقيب خلدون حسن،  - 61

ّ
 ). 1991، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  1طالدولة التسل

الي" بكلمة "ومن ثّمة" في هذا . ولإلشارة فقد غّيرنا كلمة "بالت 69ص    من االستشراق الغربي ٕالى االستعراب المغربي،تيزيني،  - 62
 الشاهد انسجاما مع ضوابط التعبير في اللغة العربية.

طرش، - 63
ٔ
عادل بلكحلة، االعتداء على مناضلي حقوق اإلنسان بالبالد التونسية بحث في علم اجتماع الشرطة، (تونس، مجمع اال

 . 11)، ص2017
 .269تيزيني، من االستشراق الغربي، ص- 64
 . 270م ن، ص- 65
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، مبّينا أّن تداعياتھ لم تقتصر ع�� �عث "نخبة موالية"  االستشراق ع�� الثقافة العر�ية ال�ي تروم ال��ضة

لھ، بل تجاوز ذلك إ�� تكريس خطاب ثقا�ّ� استعرا�ّي "�علن ما ال يضمر و�ضمر ما ال �علن، أي ب�لمة خطاب  

 . 66مراوغ"

ھ اس��دف �� حقيقتھ قطاعا واسعا  67ل�ن قصد ت��ي�ي بكالمھ املباشر املشروع الذي صاغھ ا�جابري  
ّ
، فإن

من النخبة العر�ية. و�� النخبة املقّر�ة من السلطة، وال�ي تتعامل بازدواج مع قضايا اإل�سان العر�ي. فإذا  

�انت �� ظاهرها تدعو إ�� إحياء الثقافة العر�ية وتجديدها و��ضة العرب ك�ّل، فإّ��ا �� الواقع �عمل ع�� 

� عن اللغة العر�ية و�عو�ضها   خالف ذلك بو�� م��ا أو دون و��. من ذلك أّن ا�جابري ال يرى 
ّ

حرجا �� التخ�

 . 68باللغات األورو�ية

االستشراق    حول  سعيد  إدوارد  بھ  قام  الذي  املرج��  بالبحث  ر 
ّ

يذك الت��ي�ي  املوقف  هذا  أّن  شّك  وال 

ھ يندرج ضمن ما �عرف بنظر�ة ما �عد االستعمار ال�ي تف��ض  69وأبنيتھ املعرفية ووظائفھ االس��اتيجية
ّ
. و�ل

 وع�� وكالء تنفيذي�ن من أبناء البلدان املستعمرة. ناعمة،تواصل االستعمار القديم بطرق 

تجاوز    ت��ي�ي  أّن  إ��  حضار�ا  العر�ي  اإل�سان  إعاقة  لعوامل  ا�خّصص  القسم  هذا  خاتمة   �� نخلص 

و  العر�ي  اإل�سان  ��وض  أفشلت  ال�ي  العميقة  الب�ى  إ��  الّنفاذ  إ��  اهر 
ّ
الظ الت�خيص  األمة  مرحلة  ��ضة 

اإل�سان   لتحر�ر  ت��ي�ي  صاغها  ال�ي  الشروط  تحديد  العمل  هذا  من  املوا��  القسم   �� وسنحاول  العر�ية. 

 العر�ي.

 شروط تحریر اإلنسان العربي:  -3

با�حر�ة   اإل�سا�ي  التحّرر  اق��ان  بداهة  إ��  البحثية  الورقة  هذه  من  تقّدم  ما   �� اإلشارة  لنا  سبق  لقد 

لتداو�� العر�ي اإلسالمي بصفة خاّصة. ول�ن �ان هذا �ع�ي أّن مجاالت التحّرر �ستد��  السياسية �� مجالنا ا

استكمال بقية ا�جوانب االقتصادية واالجتماعية، فإّن الت�و�ن الفلسفي لت��ي�ي قد قاده إ للنفاذ إ�� النواة  

ل تلك النواة �� الفكر أو  
ّ
 املعرفة بمعناها الواسع الشامل.ال�ي تجتمع حولها بقية ا�جوانب أو ا�جاالت. وتتمث

�� أمثولتھ الشه��ة حول أهل الكهف الذين حبسوا �� وضع معّ�ن   Platonو�ذا �ان قد سبق ألفالطون    

 من منطلق املعرفة املشّوهة
ّ
  األغالل إلثبات ال�ي تصلهم وهم ��  70فال �ستطيعون إدراك العالم وتقييمھ إال

 
 .312تيزيني، من االستشراق الغربي، ص-- 66
 .314م ن، ص- 67
 م ن، ص ن. - 68
سعيد،  - 69 المعرفةإدوارد  ديب،  -السلطة-االستشراق:  بو 

ٔ
ا كمال  تعريب  العربية،  إالنشاء،  بحاث 

ٔ
اال مؤّسسة  )،  1984(بيروت، 

 ص 366
فالطون، -70

ٔ
 ت).-تعريب حنا خباز، (بيروت، جار القلم، د الجمهورية،ا
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قد وّسع النظر �� م�انة اإل�سان    Marxراك البشر وتصّورا��م، فإّن ماركس  تأث�� نوعية املعرفة والواقع �� إد

 . 71وقيمتھ انطالقا من مبدئھ األسا��ي الذي صاغھ �� عبارتھ الشه��ة "اإل�سان أّوال"

   �� لل��هنة ع�� �ّحة تصّورنا  القسم  �� مس��ّل هذا  باملقار�ت�ن األفالطونية واملاركسية  التذك��  خّ��نا 

رط املعر�� وامل���� �� تحر�ر اإل�سان العر�ي من املنظور الت��ي�ي، إذ أّن ا�حفر �� روافد ت�و�ن تقديم الش 

ل مواقفھ �ساعد ع�� استكناه نتائج موضوعية.
ّ
 ت��ي�ي العل�ي و�ش�

األخرى    األشراط  �عض  ل 
ّ
وامل���� سنحل املعر��  الشرط  إ��  باإلضافة  ھ 

ّ
أن إ��  اإلشارة  بنا  حرّي  ھ 

ّ
أن بيد 

ال��ييف  املتّ  وتجاوز  والعلمانية  والديمقراطية  العقالنية  ومداخل  والتار�خية  الفكر�ة  باملراجعات  صلة 

 األيديولو��. 

 ال��ط ا��عر�ي وا����جي:  - أ 

را إ�� أهّمية اآلليات املن�جية واملعرفية �� تحر�ر اإل�سان العر�ي و�عادة اكتشافھ لذاتھ   
ّ

ن ت��ي�ي مبك
ّ
تفط

ر�ن العرب قد ان��روا بالثورة املن�جية �� مجال العلوم االجتماعية واإل�سانية  
ّ

وللعالم. و�ذا �ان �عض املفك

ي قد اكتشف أهّمية اآللية املن�جية �عد عملية رصد  خاّصة، و�ع�ي ��ا تلك ال�ي شهدها الغرب، فإّن ت��ي�

. إذ ثبت لديھ أّن إخفاق الفكر العر�ي اإلسالمي منذ عصر محمد ع�� إ�� اليوم ناجم 72�خارطة الفكر العر�ي

 أساسا عن قصور معر�� وم����. 

ياتھ،    و�ذا �ان قد شاع القول بأّن "األسلوب هو الرجل نفسھ"، فإّن املن�ج هو الفكر �� أو�ح 
ّ
ذلك  تجل

ھ
ّ
مت�ن   أن معر��  زاد  ر 

ّ
توف يف��ض  ما  وهو  وا�حة.  من�جية  رؤ�ة  دون  سليمة  نتائج  إ��  الوصول  �ستحيل 

وقدرات نظر�ة وتجر�دية تيّسر اف��اض مختلف التصّورات والفرضيات ا�حتملة وكيفية االستدالل عل��ا  

 �حاّجة واإلقناع. ومختلف املراحل والدرجات ال�ي يتوّجب قطعها �� املساجلة وا

ت��ي�ي للمسألة املن�جية، نظرا لتوّزعها ع�� مختلف     ل�ن �ان من الصعب اإلحاطة بمختلف تصّورات 

نا  
ّ
فإن والتطبيقية عن �عضها �عض،  النظر�ة  ا�جوانب  أف�اره عند فصل  �� س�خ  الوقوع  أعمالھ وخشية 

املن�جية   رؤ�تھ  عناصر  أهّم  ضبط   �� بتحر   ما  ��سنج��د  صلة  ال��اث  لھ  ثنائية  وتقاطعات  اإل�سان  �ر 

 والّ��ضة.

د ت��ي�ي أّن ا�جدل قانون يحكم العالم ب�ّل ظواهره. و�قّدم ع�� ذلك أمثلة مثل "جدلية التواصل   
ّ

يؤك

النقد  الدال واملدلل واللفظ واملع�ى وجدلية  الداخل وا�خارج وجدلية  التار��� وجدلية  ال��ا�ي والتفاصل 

 
الفيصل،  سامر إسماعي-71 تيزيني، مجلة  وتبعه الشرق"، حوار مع  الغرب  نتج داعش هو 

ٔ
ا الذي  القاتل  مارس  1ل، "الطّيب تيزيني 

 www.alfaisal.mag.com. راجع: 2017
باه،- 72

ٓ
عالك العقل العربي مدخل ٕالى خارطة الفكر العربي الراهنة،    السّيد ولد ا

ٔ
بحاث والنشر،   ،1طا

ٔ
(بيروت، الشبكة العربية لال

 ص. 200 )،2010
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وجد وا�خار��  �  الداخ�� 
ّ

والك� ا�خصو��ي  وجدلية  والذاتية  املوضوعية  وجدلية  والالحق  السابق  لية 

 .... 73وجدلية املعر�� واأليديولو��

إذا �ان ت��ي�ي ��ذا القانون ا�جد�� قد حرص ع�� نفي النظرة األحادية والس�ونية ال�ي تحصر ا�جال   

جھ إ�� املمّ��ات  املدروس غالبا �� زاو�ة واحدة ما يتسّبب �� اّدعاء باطل بامتال
ّ
ھ قد ات

ّ
ك ا�حقيقة الواحدة، فإن

تّتصف    اإل�سانية واالجتماعية ال�ي من املمكن أن يّتصف ��ا مجال ما عن بقية ا�جاالت، من ذلك أّن العلوم  

 .74هو معروف �� مجال العلوم الطبيعية مثال  خالف مانتائجها عادة ب�و��ا تقر�بية، ع�� 

ا�جدليات القائمة �� دراسة الظواهر تنبثق �� جوهرها من حدث اجتما��    �ش�� ت��ي�ي إ�� أّن سلسلة 

لها. يقول �� ذلك صراحة: "ا�حدث االجتما��  
ّ
ما، ت�ون لھ تداعياتھ البّينة �� انتظام األ�ساق املعرفية و�ش�

ع هو املعطى هو املعطى األّول �� الوجود اإل�سا�ي ومنطلق جميع الفعاليات البشر�ة. لذلك فإّن علم االجتما

 .75األّول ضمن األ�ساق املعرفية النظر�ة"

لة �� "الو��   
ّ
يقّدم ت��ي�ي ضمن من�جھ املادي ا�جد�� التار��� املوعود ثالث مقوالت نظر�ة مهّمة متمث

 .76االجتما�� والو�� التار��� والو�� ال��ا�ي"

  77ر�ة الثالثة، فيعّدها عالقة "تضايفية"ينّبھ ت��ي�ي إ�� نوعية العالقة القائمة ب�ن هذه ا�حّددات النظ 

الن �سيجا  
ّ
أي جدلية بما أّ��ا جميعها وجھ من وجوه االنتظام املعر��. فالو�� االجتما�� والو�� ال��ا�ي يمث

 . 78اجتماعيا و�نطو�ان ع�� هو�ة اجتماعية، بينما الو�� االجتما�� يف�ح عن الوجود االجتما��"

املعطيات    تلك  الظواهر  تن�ئ  تفّهم  باستحالة  بي��ا  القائمة  التضايفية  والعالقات  الثالث  النظر�ة 

اإل�سانية سواء �انت منتمية إ�� مجال ال��اث أو إ�� مجال ال��ضة وا�حداثة دون ر�طها بمحيطها االجتما�� 

املمكنة بما أّن    والثقا�� الذي تبلورت فيھ. و��ذا املع�ى فإّن البيئة االجتماعية صبغة من الصبغ التار�خية 

 ا�حدث االجتما�� �� منطلقاتھ ومآالتھ مق��ن بنوعية العمل اإل�سا�ي ومداه.

يقّدم ت��ي�ي توضيحات مهّمة لتعليل خياراتھ املن�جية ال�ي ال��م بمقتضاها �� اعتماد املن�ج التار��� ��   

. إذ نّبھ  79أن البنيو�ة والوظيفيةدراسة الفكر العر�ي وتقديم رؤ�ة جديدة عنھ بدل النظر�ات الالتار�خية ش

ة العلمية 
ّ
صراحة إ�� أّن البناء املنطقي غ�� �اف لتحليل النظر�ات والفرضيات واملقوالت واملفاهيم بالدق

 
 . 252، صالوضوح المنهجيتيزيني، - 73
 .181م ن، ص- 74
 28، صفي السجال الفكري تيزيني، - 75
 .30م ن، ص- 76
 .37م ن، ص- 77
 م ن، ص ن. - 78
ة ذوات. نشر بموقع بيارق  - 79

ّ
 . 7/12/2018بتاريخ    https//byariq.comعيسى جابلي، "طّيب تيزيني من التراث إلى النهضة"، مجل
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تقاطع   ضرورة   �� اخ��الھ  يمكن  ما  بي��ا. وهو  ما   �� الر�ائز وعالق��ا  تلك  تار�خية   �� ينظر  لم  ما  املطلو�ة 

 
ّ

 .80م �� تلك الر�ائز مع منطق ذلك التار�خ نفسھ. وهو تقاطع عضوي وثيقتار�خية املنطق الذي تحك

ا�جدلية"  املنطقية  "ال�حظة  ت��ي�ي �سمية  ��   81يطلق  البحث  ��ا عند  الظفر  يمكن  ال�ي  ا�حقائق  ع�� 

 .82املقوالت العلمية ومفاهيمها ضمن تار�خي��ا و�ني��ا العميقة أي مع "تار�خ املفهوم نفسھ"

�ي توضيح رؤ�تھ املن�جية بخصوص ت�امل املنطق والتار�خ بالقول: "إن �شكيل وتطو�ر نظر�ات  يتا�ع ت��ي 

البناء    من 
ً
انطالقا العلمية،  الدقة  أن �ستجيب ملستلزمات  يمكن  وفرضيات ومقوالت ومفاهيم علمية ال 

التشكيل والتطو  النظر�ات والفرضيات واملقوالت واملفاهيم فقط. إن عملية  ينب��، املنطقي لهذه  �ر تلك 

استجابة لذلك املبدأ العل�ي، أن تردف و�عمق من خالل بحث تلك الر�ائز العلمية �� تار�خي��ا. ب�لمة أخرى،  

فال�حظة   وثيق.  عضوي  �ش�ل  وذلك  منطقھ،   �� والتار�خ  تار�خھ،   �� و�مارس  يرى  أن  ينب��  املنطق  إن 

يمكن استنطاقها واستخراجه �� مفهوم ما  ا�جدلية  �� املنطقية  تبحث  أدّق وأك�� شمولية، ح�ن  ا �ش�ل 

 .83وحد��ا العميقة مع تار�خها؛ أي مع تار�خ املفهوم نفسھ”

ل�ن �ان الرهان املباشر لت��ي�ي من ضبط هذه املقّومات املن�جية ال�ي أعق��ا تحديد لعدد من املفاهيم   

منعقدا    85بنية" "اإل�سان" و"العالم"و"الصبغة التار�خية" و"ال  84ا�حور�ة �� مشروعھ مثل مفاهيم "ال��اث"

اإل�سانية   ا�حضارة  مجال   �� ودورها  اإلسالمي  العر�ي  للفكر  املمّ��ة  ا�خصائص  للتصّورات حول    تفنيدا 

اإلسهام �� "مشروع مستقب�� بآليات أك�� تقّدما وعمقا    األك�� هو النمطية ال�ي تبخس قيمتھ، فإّن رهانھ  

 .86�عد الدخول �� ��وض عر�ي جديد"

وآفاقھ    بتار�خيتھ  العر�ي  للفكر  جديدة  رؤ�ة  تقديم  يروم  ت��ي�ي عن مشروع مستقب��  حديث  يكن  لم 

املستقبلية موقفا انطباعيا أو طو�او�ا ليس لھ ما �سنده �� الواقع بقدر ما �ان موقفا مؤّسسا ع�� مراجعاتھ  

حول   87تزامنت مع املشروع الذي باشره حس�ن مروةالفكر�ة وتصّوراتھ املن�جية. إضافة إ�� أّن جهود ت��ي�ي 

�عات املادية �� الفلسفة العر�ية اإلسالمية
ّ
دون �سيان مساهمات مهدي عامل �� تمرحل التار�خ ونقد   88الن

 .89معيقات تطّوره مثل الطائفية وال��جواز�ة غ�� الوطنية

 
 .6)، ص1971طّيب تيزيني، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط، (دمشق، دار دمشق، - 80
 م ن، ص ن. - 81
 م ن، ص ن. - 82
 م ن، ص ن.-83
 .30م ن، ص- 84
 إسماعيل، م س. - 85
 . 25تيزيني، في السجال الفكري، ص - 86
عقد تيزيني فصال كامال في كـتابه "في السجال الفكري الراهن" بعنوان "حسين مروة رائدا ومؤّسسا في البحث التراثي العربي". - 87

 . 68-18-125صص في السجال الفكري،راجع: 
 .6م ن، ص- 88
عمال الكاملة، راجع مهدي عامل، - 89

ٔ
جزاء.4، (بيروت، دار الفارابي)، 4طاال

ٔ
 ا
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ا  للديالكتيك املارك��ي ومن�جھ  ت��ي�ي لم يخف تحّ��ه  ھ لم �غفل ا�جانب  و�ذا �ان 
ّ
التار���، فإن �جد�� 

العر�ية   والفلسفة  اإلسالمي  لل��اث  قراءتھ   �� اإل�سا�ي  الثقافة  90القي�ي  حرمان  عدم  ع��  منھ  حرصا 

اإل�سانية والعر�ية من إم�انيا��ا املادية وغ�� املادية، ول�ي ال تتعّمق الهوة ب�ن شروط ال��ضة وخصوصيات  

 سالمي. ا�جال التداو�� العر�ي اإل 

يمكن أن ندرج ضمن الشرط املعر�� وامل���� كذلك دعوة ت��ي�ي إ�� تأسيس مرصد دو�� لألبحاث املقارنة   

لتنمية الو�� باملش��ك اإل�سا�ي، وتجاوز التصّورات النمطية والثقافو�ة    91لھ فروع �� مختلف دول العالم

صالية متطّورة.ال�ي يتّم ترو�جها ع�� أقنعة معرفية ورأسمالية تحّرر�ة ووس
ّ
 ائط إعالمية وات

بالنظر إ�� تار�خ التبش�� ��ا و�شرها أو بالنسبة إ��    رائدة سواءل�ن بدت مقار�ة ت��ي�ي املن�جية واملعرفية   

��ا ووضوحها، فإّن هذه املسألة استمّر طرحها �� الفكر العر�ي املعاصر والراهن. و�مكن أن �ش��  
ّ
ع�� –دق

ر املغر�ي طھ عبد الرحمن �� عملھ حول تجديد املن�ج �� تقو�م ال��اث  إ�� ما قام   - سبيل املثال
ّ

. إذ  92بھ املفك

. ودعا مقابل ذلك إ��  93نّبھ إ�� خطورة النظرة التجز�ئية والتفاضلية ال�ي اعتمدها ا�جابري �� تقييم ال��اث

. فقد انتبھ طھ عبد الرحمن إ�� 94اإلسالميان��اج املن�ج التداو�� والنظرة الت�املية �� قراءة ال��اث العر�ي  

�شّبع ال��اث اإلسالمي باآللة املنطقية و��� الطا�ع املوسو�� واالستيسا�� للمعرفة والثقافة العر�ية. لذلك  

 انطالقا من تلك املداخل. و�ّل قراءة "�عّسفية" لل��اث اإلسالمي �عتمد   ال يمكن تفّهم ال��اث
ّ
اإلسالمي إال

دةآليات اس��ال
ّ
 قراءة حداثية مقل

ّ
 . 95كية منقولة ليست إال

و�قدر ما اش��ك ت��ي�ي وعبد الرحمن �� االهتمام با�حور امل���� �� نقدهما لتصّورات ا�جابري و�برازهما   

ملواطن القصور ف��ا، فإّن نقاط التباين بي��ما �انت عميقة. فت��ي�ي ينطلق من املن�ج ا�جد�� التار��� و�نت�ي  

نما ظّل طھ عبد الرحمن معتمدا ع�� النقد األخال�� أساسا مع االستئناس باملقار�ة التأثيلية و�عض  إليھ، بي

رتھ مدارس ا�حداثة النقدية ضمن ما �عرف بتيارات ما �عد ا�حداثة. 
ّ
رات ال��اثية، وما وف

ّ
 املؤث

واملعرفية شرط أسا��ّي ال غ�ى  املن�جية  املقار�ة  أّن  إ��  تقّدم  ما  �ّل  لتحر�ر اإل�سان    نخلص من  عنھ 

 العر�ي من األوهام واإلكراهات ا�حيطة بھ داخليا وخارجيا.

 
 httpsgeireon.netحول محمد حبش، "تيزيني مجّددا وفقيها"، شبكة جيرون،  - 90
 م س. .تيزينيحوار  - 91
 . 34)، ص2007(بيروت، المركز الثقافي العربي،  تجديد المنهج في تقويم التراث،طه عبد الرحمن، - 92
 م ن، ص- 93
 م ن، ص-94
سيس الحداثة إالسالمية، طه عبد الرحمن: - 95

ٔ
 .168)، ص2006(بيروت، المركز الثقافي العربي،  ،1طروح الحداثة المدخل ٕالى تا
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ية وا��اتية:  -ب   ا��راجعات الف��

إذا �ان تار�خ تطّور العلم يثبت أّن التطّورات ا�حضار�ة الك��ى منذ عصر ال��ضة إ�� اليوم تق��ن غالبا  

جديدة ومكتشفات  علمية  الوضعية96بتطّورات  تحّسن  فإّن  الناموس    ،  لهذا  أيضا  يخضع  اإل�سانية 

 ا�حضاري. 

ال جدال �� أّن ت��ي�ي �ان ع�� و�� تام بقيمة هذه ا�خالصة التار�خية والنظر�ة، لذلك أقام ر�طا ضمنيا   

العميقة. وقد   العر�ي سبل املراجعات  للعقل  تتيح  امل���ّ� واملعر�ّ� واكتساب قدرات نقدية  الّتحصيل  ب�ن 

ا املراجعات  للثقافة  تنّوعت  األساسية  للمصادر  امتّدت  مراجعات   �� اخ��الها  و�مكن  ت��ي�ي  أنجزها  ل�ي 

العر�ي املعاصر   للفكر  اإلسالمية مثل اإلسالم والقرآن الكر�م، ومراجعات فكر�ة من خالل �عض األمثلة 

 والراهن. إ�� جانب مراجعات ذاتية ��ّم فكر ت��ي�ي ومواقفھ ا�خاّصة.

 �ساسية للثقافة ا��س��مية:��اجعات ا��صادر ا�   - ج 

لقد �ان من السهل ع�� ت��ي�ي مجاراة التيار الذي يزدري الدين عامة واإلسالم خاّصة باعتباره ال �عدو   

ھ خّ�� مغالبة هذا التيار يقينا   أن ي�ون �� نظرهم "أفيونا للشعوب" مثلما ترّ�خ �� املدّونة
ّ
املاركسية. غ�� أن

قافة معّينة من فرص االستفادة من ترا��ا جناية خط��ة ال تقّل عدمية أو عبثية  منھ بأّن حرمان أّمة ما أو ث

 عن التصّورات الوثوقية الدغمائية. 

أعاد ت��ي�ي قراءة تار�خ اإلسالم ضمن تلك ا�حدود املن�جية ال�ي رسمها من أجل أن يتصا�ج اإل�سان   

عھ مع الواقع السائد �� عصره ع�� أساس  العر�ي مع تار�خھ فخلص إ�� أّن اإلسالم ا�حمدي لم يخض صرا

. وهذا يتطابق  97صراع الطبقات أو املصا�ح بقدر ما �ان صراعا ع�� القيم وأوجھ �شكيل الو�� وصياغتھ

مع قناعات ت��ي�ي �� استحالة تحقيق �غّ�� �� من�لة اإل�سان العر�ي حضارتھ دون إعادة �شكيل وعيھ. ومن  

 . 98سألة ذات أولو�ة قصوى �� سلم إعادة بناء اإل�سان العر�يثّمة فإّن مسألة �غي�� الو�� م

املقار�ة    مثل  اإلسالم  دراسة   �� أخرى  مقار�ات  اعتمدت  ال�ي  ا�حديثة  الدراسات  �عض  أثبتت  وقد 

اللسانية والداللية ال�ي أنجزها الباحث اليابا�ي ايزو�سو أّن اإلسالم قد بذل جهدا نظر�ا كب��ا إلضفاء معان  

ما �ان سائدا �� مرحلة ما قبل اإلسالم. وهو ما ساعده ع�� إحداث تحّول عميق �� ا�جز�رة    جديدة ع��

 .99العر�ية و�� تار�خ األديان السماو�ة ك�ّل 

 
96-Bruno Belchiste, Histoire de la science moderne de la renaissance aux lumière, Armond Colin, Paris, 2016.  

سيسا، ط- 97
ٔ
ة وتا

ٔ
ّولية في اإلسالم المحّمدي المبّكر نشا

ٔ
 . 66-4/45)، 1994، (دار دمشق، 1طّيب تيزيني، مقّدمات ا

لة تغيير الوعي في الفكر اإلسالمي المعاصر والراهن قراءة في نصوص جودت سعيد وطه عبد الرحمن  - 98
ٔ
عبد الباسط الغابري، مسا

الك بشارة، طوعبد  وعزمي  بالقيروان،  1ريم سروش  اإلسالمية  الدراسات  مركز  المختّص  للكـتاب  طرش 
ٔ
اال مجمع  (تونس،   ،2018  ،(

 . 17ص
نية للعالم،  ايزوتسو توشيهيكو،  - 99

ٓ
ن علم داللة الرؤية القرا

ٓ
ترجمة هالل محمد الجهاد، (بيروت، المنظمة هللا وإالنسان في القرا

 س406)، 2007 العربية للترجمة،
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لقد ساعد التحليل االجتما�� الذي أنت�جھ ت��ي�ي �� قراءة اإلسالم من التّوصل إ�� قراءة جدلية تار�خية   

ة للنّص  
ّ
نھ من النفاذ إ�� بنيتھ العميقة وأغراضھ البعيدةأك�� دق

ّ
. فقد دعا إ�� اعتماد  100القرآ�ي، وهو ما مك

تلك النوعية من القراءة �� تدّبر النّص القرآ�ي لتجاوز مخاطر التالعبات التأو�لية والتوّجهات التحر�فية  

مجال حيوي خط�� مثل ا�جال الدي�ي ال�ي تروم أد�جة الدين واحت�ار تأو�لھ من أجل إح�ام سيطر��ا ع��  

 الذي لم تنجح مؤّسساتھ الدينية املت�اثرة �� إنتاج خطاب إ�سا�ي يقطع مع �ّل أش�ال التنميط والوصاية. 

ما ينّبھ إ�� أّن القرآن   
ّ
وال يبحث ت��ي�ي عن م�ّ�رات �� اعتماده للقراءة ا�جدلية التار�خية للنّص القرآ�ي. و�ن

ومنسوخ...   رات انطالق ذلك النقد من خالل إقراره بوجود محكمات ومتشا��ات ونا�خ الكر�م قد أعطى إشا 

وقد اشتغّل علماء األصول ع�� هذه املسائل ضمن أبواب العام وا�خاص واملطلق واملقّيد وا�جاز وا�حقيقة،  

 .101ول بتغّ�� الزمان"وابتداع آلية ا�جرح التعديل استنادا إ�� القاعدة األصولية الشه��ة "ال ينكر �غّ�� األص

لقد �ان غرض ت��ي�ي األسا��ي من هذه املراجعات ال�ي شملت اإلسالم وتار�خھ ونّصھ املؤّسس �حضارتھ   

ال��اث   ع��  املبنية  وتلك  املنطق  ع��  املبنية  العر�ية  ال��ضة  فكر  ب�ن  تجمع  مش��كة  "أرضية  إيجاد 

 .102اإلسالمي"

 و�اشرها مستو��ن آخر�ن: إل��ا ت��ي�ي  ال�ي دعا شملت املراجعات  

حاز مشروع ا�جابري نصيبا غالبا من    مراجعة أهّم املشاريع الفكر�ة �� الساحة الثقافية العر�ية:● 

فات أو بتخصيصھ كتابا �امال ملناقشتھ  
ّ
اهتمامات ت��ي�ي سواء ضمن �جالھ الفكري املبثوث �� عديد املؤل

 .103ستشراق الغر�ي إ�� االستعراب املغر�ي"أ�عاد مشروع ا�جابري ضمن ما سماه ت��ي�ي "من اال 

هذا السياق أّن ت��ي�ي لم ينقطع عن االهتمام با�جابري حّ�ى �عد مماتھ. إذ فاجأ    ��  الطر�فولعّل من   

. إذ أشار ت��ي�ي إ�� أّن ا�جابري  ا�جابري وفكره، بتغي�� موقفھ من  2017ت��ي�ي قّراءه، �� حوار أجري معھ سنة  

ھ �ان يخفي "إسالميتھ"    راوغھ ورواغ �ّل 
ّ
لع�ن ع�� مشروعھ بما أن

ّ
من ميوالت    -ع�� خالف ما �ان يظهره–املط

 .104للمدرسة االستشراقية

ت��ي�ي   أنجزها  ال�ي  ال�جيبة  املراجعة  وجاهة هذه  مدى  بمناقشة  السياق  �� هذا  معني�ن  غ��  كّنا  ل�ن 

ھ يجدر بنا اإلشارة إ��  
ّ
أّن ت��ي�ي لم ي�ّ�ر أو ي��هن ع�� أسباب هذا  بخصوص موقفھ من فكر ا�جابري، فإن

ر�ن  
ّ

� �� موقفھ من ا�جابري. إذ اكتفى �عموميات تخّص ميل أغلب املفك
ّ

التغي�� ا�جذري أو االتقالب الك�

 العرب �� آخر مس����م الفكر�ة إ�� توق�� ا�جانب الغي�ي واال�غماس فيھ إ�� حّد �شبھ "التو�ة". 
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ٓ
 . 50-5/11، )1997دمشق، دار الينابيع،(النّص القرا

 حبش، "تيزيني مجّددا وفقيها"، م س. - 101
 mouvement.com-www.islamist حسام الحداد، "الطّيب تيزيني ونقد الفكر العربي اإلسالمي"، بوابة الحركات اإلسالمية  - 102

 . 19/5/2019بتاريخ 
 .279-274تيزيني، من االستشراق الغربي...، صص - 103
 إسماعيل، حوار، م س.- 104

http://www.islamist-mouvement.com/
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أنجز ت��ي�ي مراجعات ملشروعھ الفكري. و�� مراجعات هاّمة ومتنّوعة    مستوى املراجعات الذاتية:● 

شملت تحو�ر املفاهيم والرؤ�ة املوّجهة لها. ففي هذا الصدد اكتشف ت��ي�ي أّن مفهوم الثورة الذي اعتمده  

لل��اث قراءتھ  �ّل   105��  جهود  تظافر  إ��  تحتاج  ال�ي  العر�ية  ا�حالة  يناسب  وال  وخط��  ل 
ّ
مضل مفهوم 

ال��ضة ال بمفهوم  املفهوم  لذلك غ�� ذلك  ف. 
ّ
التخل لتجاوز مفاسد  العر�ية  ال��جواز�ة  ف��ا  بما   106طبقات 

جاهات العر�ية باعتبار ال��ضة رهانا أساسيا ينب�� تحقيقھ.
ّ
 الذي �عّد قاسما مش���ا ب�ن جميع االت

تقّدمھ �� السّن والظروف العصيبة ال�ي  و�ذا أخذنا �ع�ن االعتبار أّن ت��ي�ي لم ينقطع عن مراجعاتھ رغم   

ھ يمكن القول أّن ت��ي�ي قّدم مثاال حّيا ع�� قدرة اإل�سان  
ّ
مّرت ��ا سور�ا عقب ما �عرف بالر�يع العر�ي، فإن

 العر�ي ع�� التحّرر من الوصاية واالنخراط ا�جاد �� مس��ة حياة فاعلة حافلة بالعطاء والتجّدد وا�حيو�ة.

والع-ج الزدهار  العقالنية  مالئمة  بيئة  توف��  من  النقدي  الفكر  اكتساب  ن 
ّ

يمك والديمقراطية:  لمانية 

ا�حركة التنو�ر�ة والن�عة العقالنية ما �سهم �� �شأة مواطن حقيقي فاعل �� محيطھ االجتما�� فيعمل ع��  

 ترسيخ دولة القانون واملؤّسسات.

وتواصلت مع    107�ي انطلقت من اإلصالح الدي�يول�ن بدا تأثر ت��ي�ي وا�حا بمس��ة الغرب ا�حضار�ة ال 

، فإّن ما هو ثابت كذلك أّن رؤ�تھ املن�جية الوا�حة  108حركة التنو�ر وال��ضة والثورات العلمية والصناعية

 قادتھ إ�� تبّ�ن مسالك تحر�ر اإل�سان العر�ي وتحقيق ال��ضة املأمولة.

أساسية لتحقيق الرهانات املأمولة. و�� العقالنية  أشار ت��ي�ي �� هذا املضمار إ�� وجود ثالثة مداخل   

تثبتھ،   ال�ي  التار�خية  تجار�ھ  لھ  فكر�ا  توّجها  بصف��ا  والعلمانية  �شيطة،  تنو�ر  حركة  من  �عنيھ  وما 

كث��ا   طال  الذي  االستبداد  مسار  إيقاف  ع��  قادرة  حكم  آلية  أخالقية"  "ضرورة  بصف��ا  والديمقراطية 

 .109عر�ي وقدراتھواستنفد طاقات اإل�سان ال 

البحثية    الورقة  هذه  ون�وصھ من  العر�ي  اإل�سان  إعاقة  لعوامل  ا�خّصص  العنصر   �� لنا  لقد سبق 

أو املشّوهة  الديمقراطية املنقوصة  ت��ي�ي تحّدث عن  أّن  إ��  اّدعت    اإلشارة  ال�ي  العر�ية  البلدان  �� �عض 

فإّن  لذا  ديمقراطية.  تجر�ھ  إ��  شمولية  دولة  من  والعلمانية   بتحّولها  والعقالنية  التنو�ر  ب�ن  ت��ي�ي    ر�ط 

والديمقراطية �عّد ر�طا محكما. يثبت من خاللھ أّن الديمقراطية ليست صناديق اق��اع أو انتخابات نز��ة  

ما س��ورة تحّول عميق ع�� حّد سواء. فدون هذه الشروط تتحّول الديمقراطية إ�� استعراض  
ّ
فقط، و�ن

 مضام�ن.  شك�� فارغ بال محتوى أو

 
 .213تيزيني، من التراث إلى الثورة حول نظرة مفتوحة في التراث العربي، (دمشق، دار دمشق/دار الجيل)، صطّيب - 105
 .111-.99، (بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي)، ص1، طمن التراث ٕالى النهضة  ، طّيب تيزينينبيل علي صالح- 106
 .2/654حاج إسماعيل، (بيروت، المنظمة العربية للترجمة)، ترجمة حيدر إالصالح الديني،  عصركوينتن سكنر،  - 107
وروبيهاشم صالح، - 108

ٔ
 ص. 264)، 2005، (بيروت، دار الطليعة/ رابطة العقالنيين العرب، مدخل ٕالى التنوير اال

 . 10تيزيني، من االستشراق الغربي...، ص -109
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مع تصّورات    110يلتقي ت��ي�ي �� تفر�قھ ب�ن الديمقراطية الشكالنية أو األداتية والديمقراطية ا�حقيقية 

ص �عبارتھ الوج��ة هذا املوقف ح�ن بّ�ن أّن "الديمقراطية �� جمجمة الرأس وليس  
ّ

جورج طرابي��ي الذي �خ

 �� صندوق االق��اع". 

ال  أّن تحص�ن ا�جتمع  ت��ي�ي  العلمانية  �عتقد  ب��سيخ   
ّ
إال الف�ن الطائفية ال يمكن أن يحدث  عر�ي من 

 بصف��ا خيارا اس��اتيجيا ال يجب تأجيلھ أو التغا��ي عنھ.

اعتقاد    �سود  إذ  العر�ي.  ا�خطاب   �� العلمانية  مفهوم  �حقت  ال�ي  املغالطات  إ��  الصّدد  هذا   �� ينّبھ 

بديال عن الدين �� ظّل شيوع عبارات من قبيل "الدين  تبسيطي يحصرها �� فصل الدين عن الدولة أو �عّدها  

عّد  111العلما�ي"  �� ل 
ّ
املتمث بتوضيحھ  الزائفة  املعرفية  ا�خياالت  هذه  تبديد  ع��  ت��ي�ي  حرص  لذلك   .

 .112الدين السيا��ي أو الدين املسّيس"“بـ العلمانية بديال ملا سماه 

ا�حر�ات اإلسالمو�ة ال�ي حّولت الدين إ�� أيديولوجيا  وال شّك �� أّن ت��ي�ي �ع�ي بذلك مقار�ات �عض   

 .113سياسية، بل أحيانا أيديولوجيا جهادية قتالية

ص بفصل   
ّ

عمل ت��ي�ي ع�� تدقيق مع�ى العلمانية وكشفها بالقول: "إّن العلمانية أك�� من أن تخ��ل وت�خ

ظر إ�� العالم دنيو�ا ومن منظور تداو��  الدين عن الدولة. ف�ي منظومة من األف�ار والقيم ال�ي تجمع ع�� الن

إليھ ضمن عالقة   وا�جتمع وتف��ي  املتفّرد  تنطلق من اإل�سان  ثمة ف�ي رؤ�ة فكر�ة  إ�سا�ي. ومن  �غّ��ي 

 .114حميمة تفاعلية وفاعلة مع ال�ون برمتھ

التحديد  آفة  جّن��ا  للعلمانية  دقيق  �عر�ف  صياغة  آنفا  املذ�ور  الشاهد   �� ت��ي�ي  أحكم  ات  ل�ن 

إ��   أّن الدعوة  تار�خيا  إذ ثبت  �� تحديد مفهومها.  التبسيطية الشائعة، فإّن املسألة أك�� من أن تنحصر 

العلمانية ومرادفا��ا لم تنقطع �� الفكر العر�ي منذ جهود شب�� شميل وفرح أنطون وسالمة مو��ى وغ��هم.  

انت�اس��ا أسباب  أّن  و"التمامي  بيد  األصولية  نفوذ  رقعة  ساع 
ّ
العر�ية  115ة"وا� الثقافة  أّن   �� لم   تكمن 

�عاملها مع ترا��ا وهوّ���ا. إضافة إ�� التطبيقات املشّوهة ال�ي قامت ��ا �عض األنظمة ا�حسو�ة    "�عقلن"

ع�� العلمانية سواء أ�انت أنظمة قومية أم أنظمة قطر�ة، إذ تواصلت قبضة الدولة األمنية واملمارسات  

مد الرئاسة  مثل  ا�جتمع  االستبدادية  وتذر�ة  بورقيبة،  ا�حبيب  الراحل  الرئيس  عهد   �� بتو�س  ا�حياة  ى 

عهدي    �� ومصر  بتو�س  حدث  مثلما  وغ��ها  ونقابات  جمعيات  من  للسلطة  موالية  كيانات  بخلق  املد�ي 

 
110 --Burdeau (Georges), Démocratie, Encyclopédie Universalis, (France, S.A, 1985) p : 1082. 

خرى اجتهد كـثيرا في توضيح معنى العلمانية. انظر  الدين العلمانيراجع مثال عبد الكريم سروش، - 111
ٔ
ّن سروش في سياقات ا

ٔ
، رغم ا

حمد القبانجي، (بيروت، دار االدين والمرتكزات، الخلفيات والمعطيات،    والعلمانية  التراثكـتابه،  
ٔ
)،  2009النتشار العربي،  ترجمة ا

 .62ص 
 .276تيزيني، من االستشراق الغربي...، ص- 112
 ص.306)، 2008(مؤّسسة الدراسات الفكرية المعاصرة، تجفيف منابع إالرهاب، محمد شحرور، - 113
 . 285تيزيني، من االستشراق الغربي...، ص -114
النهضة في العالم العربي من مطلع القرن إلى موّفى الستينات بحث في عبد المجيد البدوي، مواقف المفّكرين العرب من قضايا  - 115

داب بمنوبة، 1الثوابت والمتغّيرات، ط
ٓ
 . 236)، ص 1996، (منوبة، منشورات كلية اال
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الرئيس�ن الراحل�ن جمال عبد الناصر وحس�ي مبارك أو بمحاولة تور�ث ا�حكم لألبناء ضمن ما بات �عرف  

 مثلما حصل �� سور�ا �� عهد الرئيس حافظ األسد... 116ا�جملو�ي"بالنظام "

ھ أّن العالم العر�ي مازال لم يدخل �� مراجعات عميقة جاّدة �عّد شرطا أّول لتحر�ر اإل�سان   
ّ
يثبت هذا �ل

 ...117و�ناء ا�حضارة ونماء العمران

ن تجاوز ال��ييف األيديولو��: �عّد هذا الشرط امتدادا لبقية  -د
ّ
الشروط املذ�ورة سابقا، إذ أّن التفط

 �� ظّل أرضية معرفية صلبة متينة و�� إطار عقال�ي ديمقراطي  
ّ
للتالعبات األيديولوجية ال يمكن أن يتّم إال

 يكفل حّق االختالف واملعارضة.

ية 
ّ
ا�حقائق  تظّل خطرا �عيق اكتشاف    118إّن االيديولوجيا سواء �انت هو�اتية أو برامجية أو جزئية أو �ل

وفرزها عن األباطيل ألّ��ا بطبيع��ا ��دف إ�� توجيھ ا�خصوم واملتقّبل�ن بصفة عامة إ�� وجهة محّددة تتوافق  

مع مصا�ح الطبقة أو ا�جموعة ال�ي تدافع ع��ا وترّوج لها. ومن ثّمة ف�ي قد تلتبس باملعرفة إ�� حّد يصعب  

 معھ الفصل بي��ما فصال وا�حا ال مر�ة فيھ. 

الفردي  ينبّ   الو��  ل 
ّ
�ش� ع��  إ�سانو�ة  أو  معرفية  قوالب   �� فة 

ّ
املغل األيديولوجيا  مخاطر  إ��  ت��ي�ي  ھ 

الثقا��  االخ��اق  حجم  ها 
ّ
�ل تثبت  ال�ي  األمثلة  عديد  ذلك  ع��  و�قّدم  العام.  والرأي  ا�جماعية  والذائقة 

و  الداخل  ب�ن  متوّزعة  متعّددة  جهات  بھ  تقوم  الذي  األيديولو��  واحد والتنو�م  هدف  و�جمعها  ا�خارج، 

املركز�ة   الصدد  هذا   �� برزت  وقد  العر�ي.  العالم  مقدرات  ع��  الهيمنة  و�ح�ام  السيطرة  إرادة   �� ل 
ّ
يتمث

الكث��ة، ووسائلها  الطو�لة  بأذرعها  الغر�ية  واإلخبار�ة    الثقافية  اإلعالمية  والوسائط  االستشراق  وم��ا 

 املتعّددة.

مّما يرّوجھ ا�خطاب العر�ي املعاصر يحتوي ع�� مغالطات وأضاليل. فقد شاع، �ش�� ت��ي�ي إ�� أّن كث��ا  

ال�ي  العر�ي من األزمة  �� ف��ة ما ا�حديث عّما �عرف بفلسفة األمل بصف��ا طر�قا �خالص اإل�سان  مثال، 

لفلسفة  �عيشها جّراء توا�� النكسات. فيعمد ت��ي�ي إ�� ف�ح هشاشة ذلك التصّور وز�فھ باعتبار أّن تلك ا

دات ب�ن    E. Blochاملنسو�ة إ�� األملا�ي أر�ست بلوخ  
ّ
�عد صياغتھ لفكر��ا �� كتابھ "املبدأ األمل" �� ثالث مجل

لت �� واقع أورو�ي خاّص ��ا ومغاير تماما للواقع العر�ي 1959-1954سنوات 
ّ
 .119�ش�

"اإل�سا  خالص  ا�خالص:  ع��  تقوم  األمل  فلسفة   �� التحّرر  فكرة  جوهر  �"إّن 
ّ

الك� تصّنف 120ن  إذ   .

النظم   جميع  �شمل  ال�ي  التار�خ  قبل  ما  ع��  تحيل  أو��  مرحلة  كب��ت�ن:  مرحلت�ن  إ��  اإل�سا�ي  التار�خ 

 
طلقها سعد الدين إبراهيم للداللة على المفارقة التي اصطبغت بها عدد من النظم الجمهورية العربية حين انزاحت عن  - 116

ٔ
تسمية ا

بوية.ق
ٔ
 يم النظام الجمهورية وركنت إلى التوريث واال

 ص.253)، 2002، (بيروت، دار الطليعة، 2طدنيا الدين في حاضر العرب، عزيز العظمة، - 117
نهايم،  - 118 ما  المعرفة،  كارل  سوسيولوجيا  في  مقّدمة  واليوتوبيا  يديولوجيا 

ٔ
طاال الدريني،  محمد  شركة  1ترجمة  (الكويت،   ،

 .35)، ص1980الكويتية، المكـتبات 
 . 227تيزيني، الوضوح المنهجي...، ص  - 119
 . 232-227صصالوضوح المنهجي...، تيزيني، - 120
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حسب   االش��ا�ي  ا�جتمع  من  ينطلق  الذي  ا�حقيقي  اإل�سا�ي  التار�خ  ومرحلة  واالستغاللية.  االجتماعية 

 .121زعمها

لتمّرد ع�� عالقات اإلنتاج االجتماعية القائمة �� ا�جتمع، وذلك  و��ذا املع�ى فإّن الثورة �ع�ي أساسا ا 

باستبدالها �عالقات أخرى جديدة "نوعيا"، تخ��ن إم�انية تحقيق املثل األع�� أو األمل املطروح �� مرحلة  

 .122االنتقال من القديم إ�� ا�جديد

ف��ا  طّوع  ال�ي  النقدية  قدراتھ  األمل  لفلسفة  ت��ي�ي  مناقشات  العھ    تكشف 
ّ
واط األملانية  للغة  إتقانھ 

�سطحي��ا   االن��ار  بدل  ولّ��ا  املسائل  جوهر  إ��  للنفاذ  صاغها  الذي  والواقع  الغر�ية  الثقافة  العميق ع�� 

نتھ هذه املّ��ة من تجاوز التالعبات األيديولوجية وا�جرأة ع�� تقديم رؤ�ة جديدة للفكر 
ّ

وأغلف��ا. وقد مك

 . 123العر�ي

هذا املضمار إ�� العودة إ�� صوفية الغزا�� بدل االفتتان بإ�سانو�ة أر�ست بلوخ، ذلك أّن    يدعو ت��ي�ي �� 

فلسفة الغزا�� وتجر�تھ الّصوفية أك�� استجابة الحتياجات اإل�سان العر�ي، ولواقعھ بحكم ا��جامها مع  

 .124ا�جال التداو�� العر�ي اإلسالمي ومنظومتھ املعرفية

ات العر�ية من خالل إعادة قراءة ال��اث رفضا للتصنيفات النمطية ال�ي صاغ��ا  أعاد ت��ي�ي اكتشاف الذ 

التصّوف اإلسالمي بصفتھ استجابة ألشواق   إ��  مثال  بآلي��ا االستشراقية، فنظر  االم��يالية  األيديولوجيا 

والقضاة    ا�حر�ة والعشق. ومأل الفراغات ال�ي لم �ستطع ا�خطاب الدي�ي التقليدي الذي يحتكره الفقهاء

 .125واألئمة وما شا�لهم

ر ت��ي�ي بنقطة مهّمة �� سبيل إعادة تفّهم الفكر العر�ي وتجاوز التضليل األيديولو��، �ع�ي ظرفية   
ّ

يذك

الفلسفة   شأن  هو  مثلما  معھ  قطيعة   �� وليس  الدين  مع  "تواصل"   �� �شأت  إذ  العر�ية،  الفلسفة  �شأة 

 .126االغر�قية

ممّ��ات الثقافة العر�ية �� العصر الوسيط، فخلص إ�� أّن ما يمّ�� الفكر العر�ي �� تلك  بحث ت��ي�ي عن   

ابن   مثل  العر�ية  الثقافة  حملة  من  العديد  �خصيات   �� والفيلسوف  العالم  صفة  انصهار  هو  ا�حقبة 

جة وابن  خلدون وجابر بن حيان والب��و�ي وابن سينا والرازي وا�جاحظ والزمخشري و�خوان الصفا وابن با

 . 127طفيل وابن رشد

 
 . 227م ن، ص- 121
 .231م ن، ص- 122
 .364تيزيني، مشروع رؤية جديدة، ص- 123
 .232تيزيني، الوضوح المنهجي...، ص  -124
(دمشق، منشورات الهيىة العامة لوجودي واالستحقاق القيمي،  التصّوف العربي إالسالمي قراءة في الحضور اطّيب تيزيني،  - 125
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د ت��ي�ي أّن أولئك العلماء وغ��هم حاولوا فهم ا�جتمع اإل�سا�ي والطبيعة ضمن وجودهما ا�خاص   
ّ

يؤك

. فمثال ذهب ابن رشد وابن سينا إ�� أّن العالم  128فبحثوا عن معقولي��ما ضمن نواميسهما ا�خاّصة ��ما

ل
ّ
. بينما تجاوز  129عقل العالم. فهو يوجد �� العالم وليس خارجھ  الطبي�� خالد تماما �اإللھ، وأّن اإللھ يمث

جاه املادي الغي�ي بإثباتھ أّن  
ّ
جاه املادي املي�اني�ي واالت

ّ
جاه�ن السائدين �� عصره. وهما االت

ّ
ابن خلدون االت

ذهب  . �� ح�ن  130العمل اإل�سا�ي أساس ا�حياة االجتماعية. لذا فإّن التار�خ من صنع الناس االجتماعي�ن

 .131ابن رشد إ�� القول بالعقل "الفّعال" الذي هو أعدل األشياء قسمة ب�ن الناس

من    وعيھ  بتخليص  نفسھ  تحص�ن  إ��  العر�ي  اإل�سان  يدعو  ت��ي�ي  أّن  إ��  تقّدم،  ما  �ّل  من  نخلص 

من   واالستفادة  مسارا��ا  ت�حيح  �غية  الذات  مع  حوار   �� والدخول  التضليلية،  خيبات  األيديولوجيات 

 .132املا��ي القر�ب والبعيد قبل الدخول �� حوار خار�� غ�� مت�ا�� مع اآلخر

يفرز حتما عالقات   �ان و�� ت��ي�ي كب��ا بأّن العيش �� عالم متغّ�� تتفاوت أممھ وشعو�ھ �� حجم قواها 

صالية  �� ظّل تطّور الوسائل اإلع  133غالب بمغلوب أو مركز ��امش. وهو التفاوت توّسع مع العوملة
ّ
المية واالت

 
ّ
بتحص�ن الذات  املذهل. لذا فإّن التصّدي لل��ييف األيديولو�� والتالعب بالعقول ال يمكن أن يحصل إال

ق مع ا�حضارة اإل�سانية الراهنة. 
ّ
ن الفكر العر�ي اإلسالمي من التفاعل ا�خال

ّ
 واكتساب آليات نقدية تمك

خالصة مفادها  إ��  االطمئنان  يجوز  القول،  اإل�سان    وصفوة  تحر�ر  ضوابط  �عّدد  من  يكْن  مهما  ھ 
ّ
أن

لة �� الشرط املعر�� وامل����. فدون  
ّ
ها متجّمعة حول نواة أساسية متمث

ّ
ت �ل

ّ
العر�ي �� فكر ت��ي�ي، فإّ��ا ظل

تجاوز ذلك القصور املعر�� وامل���� ال يمكن إنجاز مراجعات ذاتية وفكر�ة. ومن ثمة، ال يمكن أن ينشأ تيار  

 قادر ع�� ترسيخ الديمقراطية وان��اج العلمانية والتصّدي لل��ييف األيديولو�� والغزو الثقا��...عقال�ي 

وسنحاول �� ختام هذه الورقة البحثية إنجاز قراءة نقدية �جمل تصّورات ت��ي�ي �� ما يخّص مسألة   

 تحر�ر اإل�سان مستفيدين مّما وفرتھ عناصر التحليل السابقة من نتائج جزئية. 

 حدود تصّورات تیزیني في ما یخّص تحریر اإلنسان العربي:  -4

ما �ان ذلك مفيدا، سواء بتدعيم فكرة أو   
ّ
سبق لنا �� ما تقّدم من تحليل إبداء رأينا �� تصّورات ت��ي�ي �ل

سع لتفصيل تلك املالحظات التقييمية و�عادة  
ّ
مراجع��ا. وملا �ان سياق الّتحليل والتفكيك أضيق من أن ال يت

 
 .173م ن، ص- 128
 .183م ن، ص- 129
 م ن، ص ن. - 130
 . 174م ن، ص- 131
 .8تيزيني، الوضح المنهجي...، ص- 132

133 -Nicolas Baboresques Daniel Ostes, La mondialisation contemporaine rapports de force et enjeux, 
(Nathen, Paris, 2013). 



 عبد الباسط غابري  د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تيزيني وسؤال تحرير إالنسان العربي 
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ةتر 
ّ
فقد اخ��نا ختم عملنا بتقديم رؤ�ة نقدية ملشروع ت��ي�ي �� ما    ،تي��ا بما يضفي عل��ا قدرا مقبوال من الدق

 ��ّم إش�الية تحر�ر اإل�سان العر�ي.

انطالقا من ذلك سنس�� إ�� تبو�ب أهّم املالحظات التقييمية ضمن مستو��ن: مستوى نظرّي ومستوى   

 ممارسا�ي. 

ية: - أ    �ي مستوى النظر

ر�ن العرب القالئل الذين أولوا ا�جانب النظري �� أعمالهم قيمة ك��ى. وقد  
ّ

ال جدال �� أّن ت��ي�ي من املفك

العھ ع�� منا�ج العلوم التجر�بية وال�حيحة مثل الف��ياء
ّ
، ألجل  134تجاوز �� ذلك تخّصصھ الفلسفي باط

 .135إثبات العالقة "التضايفية" أي ا�جدلية ب�ن مختلف العلوم

امليتودولوجيا) واملنا�ج ا�خاّصة ب�ّل علم (قد بحث �� تلك العالقة من منطلق أّن علم املنا�ج العامو  

ر وتأث�� بي��ما. 
ّ
د وجود عالقات تأث

ّ
 ع�� حّدة تتقاطع جدليا �� ما بي��ا، وهو ما يؤك

لم الف��ياء ينطلق من  أو عا  و�قّدم ت��ي�ي ع�� ذلك مثال�ن ��ّمان علم االجتماع والف��ياء. فعالم االجتماع 

ي املعتمد �� بقية العلوم والفلسفة
ّ

 .136"االف��اضات البّناءة" واملالحظات العلمية وغ��هما. وهو نفس التم��

و�خلص ت��ي�ي من ذلك إ�� اإلقرار بأّن "�ّل �شاط معر�� يرى موضوع بحثھ �� الوجود املادي وما ينحدر   

عوالم نفسية وفكر�ة ال بّد أن ينطلق من استخدام عناصر وحلقات  منھ و�تداخل فيھ و�نعكس عنھ من  

 .137ك��ى مش��كة ع�� صعيد عملية الت��يج التار���"

ال يمكن عّد طرح ت��ي�ي للمسألة املن�جية ترفا فكر�ا أو لغوا يراد بھ إشباع غرور أ�ادي�ي بقدر ما �ان   

إ� بالنسبة  ا�خط��ة  ا�حيو�ة  القضايا  صميم  ضمن  العر�يمنّ�ال  الفكر  القصور  138�  تجاوز  أن  شّك  فال   .

صلة هذا    املعر�� وامل���� أساس �ّل تحّول جذري عميق. و�ذا �ان التساؤل مشروعا �� هذا الصدد عن مدى 

أّن   االعتبار  �ع�ن  أخذنا  إذا  صعبة  ليست  ذلك  عن  اإلجابة  فإّن  العر�ي،  اإل�سان  تحر�ر  بإش�الية  األمر 

للنخبة الفكر�ة مع�ّي أك�� من غ��ه بالّس�� إ�� تحقيق ال��ضة العر�ية املأمولة. فإذا  اإل�سان/ العالم املنت�ي  

لم يتحّرر املثقف العر�ي من الوصاية األيديولوجية ال�ي �عيشها بفعل قصوره املعر�� وامل����، فإّن بقية 

 ا�جتمع أ�جز من أن يفّك قيد ا�جهل وا�خرافة. 

ال�ي يتحّرك �� مدارها اإل�سان العر�ي داخليا وخارجيا من الفكر والثقافة    ل�ن اهتّم ت��ي�ي بجّل ا�جاالت 

والسياسة االقتصاد  ��  139إ��  اإل�سانية  الن�عة  محّددات  ة 
ّ
بدق تضبط  نظر�ة  صياغة   �� ينجح  لم  ھ 

ّ
فإن  ،

 
 . 248تيزيني، الوضح المنهجي...، ص- 134
 وهو ما ذهب إليه كذلك رائد الفلسفة التواصلية هابرماس.- 135
 248تيزيني، الوضح المنهجي...، ص- 136
 م ن، ص ن. - 137
 ).2018، (الدار البيضاء، دار توبقال، 1، طوالعلوم إالنسانية العربيٕاشكالية المنهاج في الفكر راجع: كمال عبد اللطيف، - 138
ق بعوامل إعاقة اإلنسان العربي وانتكاسته. - 139

ّ
 راجع القسم الثاني المتعل
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بة. وم��ا مثال أّن 
ّ

 ت��ي�ي قّصر �� ا�جال التداو�� العر�ي اإلسالمي. ويعود هذا �� نظرنا إ�� عديد األسباب املرك

نحت مفاهيم خاّصة بتصّوراتھ الفكر�ة، إذ ظّل يرّدد �� جّل أعمالھ مفاهيم مس��لكة �� ا�خطاب العر�ي  

املعاصر، وت�اد ت�ون منقولة نقال حرفيا من الثقافة الغر�ية واملدّونة املاركسية تحديدا. و�مكن أن نذكر  

الّتمثيل سبيل  الت   ع��  واملادية  ا�جدلية  التار�خية  مفاهيم  والصبغة  والتار�خانية  ا�جد��  واملن�ج  ار�خية 

تأثيلية ينت�ج مقار�ة  أن  املفروض  �ان من  بينما  االجتما��...إ�خ.  مع   والعمل  الستنباط مفاهيم من�جمة 

عبد   طھ  املغر�ي  ر 
ّ

املفك فعل  مثلما  �سّوغها  ما  اإلسالمي  العر�ي  التداو��  ا�جال   �� وتجد  املن�جية  رؤ�تھ 

الذي ابتكر �� هذا ا�جال ما يمكن وصفھ بامل�جم "الطاهائي" الذي يتساوق مع النسق املعر��    140الرحمن

العق��" "الت�وثر  مفاهيم  ع��  اعتمادا  فيھ  يتحّرك  و"العقل    142و"االئتمانية"  141الذي  و"الدهرانية" 

 .... 143املؤّ�د"

ظرنا من عناصر ��افت مشروع كما ال يجب الذهول عن تأث�� غياب الفكر املؤّسسا�ي الذي �عّد �� ن 

ت��ي�ي. فع�� الرغم من تأث�� ت��ي�ي البّ�ن �� شر�حة واسعة من الباحث�ن العرب، فإّن مشروعھ ظّل اج��ادا  

رة �� محيطها الثقا�� واالجتما�� مثلما  
ّ
فرديا ولم يتطّور إ�� عمل جما�� ضمن مؤّسسات بحثية فاعلة مؤث

وا  البحثية  املراكز   �� بھ  معمول  �عّدها  هو  ال�ي  العلمية  التقار�ر  بنظام  �عمل  ال�ي  الغر�ية  الس��اتيجية 

��ا من مراكمة ا�خ��ات وتنمي��ا. 
ّ

 مختصون ينتمون إ�� تخّصصات علمية مت�املة �� ما بي��ا. وهو ما يمك

صة  وال مراء �� أّن غياب السلطة املستن��ة �� عاملنا العر�ي وارتباط املساعدات املادية والهبات ا�خصّ  

للثقافة والبحث العل�ي بالوالء السيا��ي �انت من أسباب انحصار مشروع ت��ي�ي �� زاو�ة االج��اد الفردي.  

بلدان العالم.   فقد مّرت بنا دعوة الرجل إ�� تأسيس مرصد دو�� للبحوث املقارنة تتوّزع فروعھ ع�� مختلف

ضمن قضايا اإل�سان ومص��ه بصفة �ونية.   وهذا �ع�ي أّن ت��ي�ي �ان ينظر إ�� إش�اليات اإل�سان العر�ي

فقد أدرك ما سّببتھ االم��يالية والرأسمالية "املتوّحشة" من و�الت لإل�سان لدرجة أّ��ا ظلمت استعداداتھ  

�� ما سّماه بـ"اإل�سان ذو    Marcuse  املعنو�ة والروحية وحصر��ا �� �عد واحد مثلما أشار إ�� ذلك مارك��

 .145�� مفهوم "السيولة" Baumanھ زيغمونت باومان وصاغ 144البعد الواحد"

 
الفلسفي:  - 140 القول  الرحمن،  عبد  ثيلطه 

ٔ
والتا المفهوم  طكـتاب  العربي،  ،  2،  الثقافي  المركز  البيضاء،  )،  2005(بيروت/الدار 

 ص. 450
و التكوثر طه عبد الرحمن، - 141

ٔ
 . 283)، ص2008، (بيروت، المركز الثقافي العربي، 1ط العقلي،اللسان والميزان ا

 . 85)، ص2012ي، ، (بيروت، المركز الثقافي العرب1طروح الدين من ضيق العلمانية ٕالى سعة االئتمانية، طه عبد الرحمن، - 142
خالقي للحداثة الغربية، طه عبد الرحمن، - 143

ٔ
خالق مساهمة في النقد اال

ٔ
)، 2000، (بيروت، المركز الثقافي العربي، 1طسؤال اال

 . 21ص
داب، إالنسان ذو البعد الواحد، ماركيز، -هربارت  -144

ٓ
 ).2000ترجمة جورج طرابيشي، (بيروت، دار اال

ي الدولة  - 145
ّ
ي ما يمكن فصله عن السياسة باعتبارها ما يجب القيام به. يعني هذا تخل

ٔ
ّنها انفصال القدرة ا

ٔ
يعّرف باومان "السيولة" با

 مزيد 
ّ
سمال الحر واالستهالك والتحديث الشكلي الذي ال غاية له إال

ٔ
مام الرا

ٔ
عن وظيفة المحافظة على المصلحة الجماعية وفتح السوق ا

و شرط ما يحّوله إلى ظاهرة مرضية...راجع زيغمونت باومان،  االستهالك وا
ٔ
، ترجمة  الحداثة السائلةإلشباع المؤّقت للرغبات دون قيد ا

بحاث والنشر)، ص 
ٔ
بو جبر، (بيروت، الشبكة العربية لال

ٔ
 .6حجاج ا



 عبد الباسط غابري  د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تيزيني وسؤال تحرير إالنسان العربي 

 

(303) 

ھ لتلك األسباب وغ��ها لم يرتق تنظ�� ت��ي�ي ملسألة تحر�ر اإل�سان إ�� مستوى التنظ��ات الغر�ية  
ّ
ولعل

ر�ن والفالسفة  
ّ

ال�ي أ�حنا إل��ا �� القسم التأط��ي من هذه الورقة العلمية ح�ن أشرنا إ�� تجارب عديد املفك

 .146وفيفس وغ��هم وسادو�� �سهامهم �� تطو�ر الن�عة اإل�سانية �� الثقافة العر�ية أمثال إرازمالغر�ي�ن و 

  �ي مستوى ا��مارسة: -ب 

ضمن    1998ال نبالغ إذا ما قلنا إّن اختيار مؤّسسة �ون�ورديا الفلسفية األملانية الفر�سية لت��ي�ي سنة  

ري العالم
ّ

أساسا ع�� التأث�� الذي تركھ فكر ت��ي�ي �� العالم سواء من خالل ... قد ارتكز  147قائمة أفضل مفك

فاتھ املتتالية أو املؤتمرات وامللتقيات الدولية ال�ي �ان يؤّمها
ّ
 . 148مؤل

ق الزاو�ة األو�� بما �جلناه �� القسم   
ّ
يمكن تتّبع صدى ممارسات ت��ي�ي انطالقا من زاو�ت�ن مهّمت�ن: تتعل

ق منھ بالتار�خ اإلسالمي  الثالث من هذه الورقة ال
ّ
بحثية حينما كشفنا ممارسة ت��ي�ي للنقد البّناء سواء ما �عل

أو بالعالمات املؤّسسة للثقافة اإلسالمية، بل أك�� من ذلك، فقد باشر مراجعات ذاتية عميقة لفكره قادتھ  

ھ أعاد  إ�� االستعاضة عن مفهوم الثورة بمفهوم ال��ضة. كما غّ�� موقفھ من ا�جابري �غي�� 
ّ
يا لدرجة أن

ّ
ا �ل

واملركز�ة   الغر�ي  االستشراق  شرك   �� الواقع�ن  الباحث�ن  بدل  اإلسالمي�ن  الباحث�ن  دائرة  ضمن  تصنيفھ 

ما تقع �� دائرة املمارسات النقدية ا�جاّدة ال�ي ال يمكن أن يقدم عل��ا    . وهذه املراجعات وغ��ها 149الغر�ية
ّ
إن

ر متشّبع بالروح العلمية،  
ّ

 مفك
ّ
فال يخ��ى الت�حيحات واالع��اف بأخطائھ التقييمية، من منطلق اإليمان  إال

� ومطلق أّوال"
ّ

، مثلما خلص إ��  150بأّن "ا�حقيقة ال يمكن أن تتحّقق ع�� يد نظر�ة أو من�جية ع�� نحو ك�

 ذلك ت��ي�ي �� توضيحاتھ املن�جية.

ضمن �جنة الدفاع عن ا�حر�ات    1997ب عام  أّما الزاو�ة الثانية ف��ّم النشاط ا�حقو�� لت��ي�ي. فقد انتخ 

مة السور�ة �حقوق اإل�سان  2004�� الوطن العر�ي. وساهم منذ عام  
ّ
سواسية). وشغل  (�� تأسيس املنظ

 .151منصب مجلس إدار��ا

 16وعندما اندلعت الثورة السور�ة �ان ت��ي�ي �� مقّدمة املتظاهر�ن أمام وزارة الداخلية السور�ة يوم   

قبل القوات األمنية السور�ة. ولم يقع اح��ام    نإهانتھ، ممطالبا بإطالق سراح املعتقل�ن فتّمت    2011أذار  

 ... 152فكره وال شيخوختھ

 
 corpus11.  Margolin Jean Claude, Humanisme, Encyclopédia Universalis ,(France. S/. A, Paris 1993 )راجع:- 146
 م ن. - 147
ّن بداية تعّرف تيزيني على فكر الجابري كانت خالل إحدى الملتقيات حينما ناقش تيزني محاضرة الجابري. راجع: - 148

ٔ
من المعلوم ا

 من االستشراق الغربي... تيزيني، 
 راجع عنصر المراجعات ضمن القسم الثالث من هذه الورقة البحثية.- 149
 .25، صالمنهجي الوضوح تيزيني، - 150
 راجع تيزيني المفّكر الذي حذر مبّكرا من االنفجار، مس. - 151
منية التي فّككـتنا". راجع الموقع التالي  - 152

ٔ
 . 26/5/2019بتاريخ    www.enabbaladi.netإبراهيم العلوش، "الطّيب تيزيني والدولة اال

http://www.enabbaladi.net/
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ھ "�� العالم يوجد   
ّ
كما عرف ت��ي�ي �� تلك األحداث الدامية السور�ة ب��ديد عبارتھ الشه��ة ال�ي مفادها أن

 .153دولة فساد"فساد �� الدولة. أّما �� سور�ا فتوجد 

 أّن أسبابا   
ّ
�ان من املمكن أن تتخذ ممارسات ت��ي�ي حجما أك�� خاّصة �عد اندالع الثورة السور�ة، إال

متعّددة أشرنا إ�� �عضها �� عنصر التقييم النظري، إضافة إ�� "عسكرة" الثورة السور�ة وتمّدد ا�حر�ات  

ت��ي�ي باالنحصار �� دائرة ضّيقة لدرجة أّن عدد    األصولية و�روز ما �عرف بـتنظيم "داعش"، قد حكم ع��

�عكس   باعتبارها  العر�ي  السياق  معزولة عن  ليست  حالة  نفرا. و��  ا�خمس�ن  يتجاوز  لم  جنازتھ  مشّي�� 

وكالء   ع��  البحار  وراء  تدار من  ال�ي  باملستعمرات  ت�ون  ما  أشبھ  فة 
ّ
متخل �� دول  العرب  ر�ن 

ّ
املفك معاناة 

ي�ن. وزاد جهل ال
ّ
رات سلبية ترسم سينار�وهات  محل

ّ
ها مؤش

ّ
ب وغوغائية ا�جتمع الط�ن بلة. و�� �ل

ّ
نخبة املرك

ر من عصور مظلمة جديدة  
ّ

مخيفة ملستقبل العالم العر�ي مثلما أشار إ�� ذلك طرابي��ي أيضا حينما حذ

 . 154ستغرق العالم العر�ي �� ظالم ا�جهل املقّدس والتعّصب

 

 خاتمة: 

ت��ي�ي ملسألة تحر�ر اإل�سان بال��اء والتنّوع سواء �� مستوى اآلليات املعتمدة أو املواضيع  تمّ��ت مقار�ة 

�� ما يخّص تحر�ر   ت��ي�ي  البارزة ملشروع  السمة  النقدية  الن�عة  �انت  املق��حة. وقد  البدائل  أو  املطروحة 

التھ ومواقفھ من ال��اث العر�ي وامل 
ّ
لت جميع تمث

ّ
ركز�ة الثقافية الغر�ية بمجاال��ا  اإل�سان العر�ي، إذ تخل

 املتعددة داخليا وخارجيا، بل �� مستوى �عاملھ مع مشروعھ الفكري نفسھ. 

ر   
ّ

وقد أثبت �ّل ذلك القيمة املضافة لفكر ت��ي�ي ورؤ�تھ االستشرافية ملستقبل العالم العر�ي حينما جذ

را من "االنفجار القادم". فدعا إ�� تأسيس مرصد دو�ّ� لألب
ّ

حاث املقارنة لھ فروع بمختلف دول العالم  مبك

لتجاوز التصّورات النمطّية، ومأسسة التفاعل الثقا��، وترسيخ ميثاق للتعا�ش املش��ك واالح��ام املتبادل  

هذا   عن  ت��ي�ي  رحيل  �عد  حّ�ى  والتنفيذ  للمتا�عة  قابلة  دعوة  و��  وثقافاتھ.  العالم  شعوب  مختلف  ب�ن 

ومشروعي��ا من تصاعد الكراهية ونزعات العنف الطائفي واملذه�ي واأليديولو��    العالم، إذ تكتسب راهني��ا

 وانخرام الّسلم الدو��..

 

 

 

 

 
 م ن.- 153
 . 87طرابيشي، من النهضة...، ص - 154
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 قائمة املصادر واملراجع 

 املصادر واملراجع العر�ية: -1

 مدّونة ت��ي�ي: -أ

  دمشق، دار( ،2حوارات مع محمد سعيد البوطي)، ط (  وآفاقاإلسالم والعصر تحّديات    ،طّيب ت��ي�ي -

 ).1999الفكر، 

القي�ي، - واالستحقاق  الوجودي  ا�حضور   �� قراءة  اإلسالمي  العر�ي  التصّوف  ت��ي�ي،  دمشق،  ( طّيب 

 ).2011منشورات الهيئة العامة السور�ة للكتاب، 

ب��وت، دار الفارا�ي،  ( ،1طّيب ت��ي�ي، ع�� طر�ق الوضوح امل���� كتابات �� الفلسفة والفكر العر�ي، ط -

1989.( 

ت - من�طّيب  العر�ي  ال��اث  قضايا  �عض  حول  الراهن  الفكري  ال�جال   �� طج��ي�ي،  وتطبيقا،    ، 1ا 

 ).1989ب��وت، دار الفكر العر�ي،  (

 ). 1997طّيب ت��ي�ي، النّص القرآ�ي ب�ن إش�الية البنية القراءة، دمشق، دار الينابيع، -

 ). 1971دمشق، دار دمشق، ( الوسيط،طّيب ت��ي�ي، مشروع رؤ�ة جديدة للفكر العر�ي �� العصر  -

ر �شأة وتأسيسا، ط -
ّ

 ). 1994دار دمشق، ( ،1طّيب ت��ي�ي، مقّدمات أّولية �� اإلسالم ا�حّمدي املبك

العر�ي، - ال��اث   �� مفتوحة  نظرة  حول  الثورة  إ��  ال��اث  من  ت��ي�ي،  دمشق/دار  ( طّيب  دار  دمشق، 

 ا�جيل). 

 املراجع: -ب

ب��وت، الشبكة  (  ،1طعقل العر�ي مدخل إ�� خارطة الفكر العر�ي الراهنة،  أعالك ال  السّيد ولد آباه، -

 ).2010العر�ية لألبحاث والنشر، 

ر املسلمون وملاذا تقّدم غ��هم؟،  شكيب أرسالن،   -
ّ

ب��وت، دار مكتبة  (  مراجعة حسن تميم، ملاذا تأخ

 ا�حياة).

 ).1997ب��وت، دار السا��،  (  و�ة،محمد أر�ون، نزعة األ�سنة �� الفكر العر�ي جيل التوحيدي ومس�- -

 ).1995ب��وت، دار التنو�ر، ( ،اإلصالحية العر�ية والدولة الوطنيةع�� أوميل،  -

 ).1992ب��وت، دار السا��، ( نز�ھ األيو�ي، العرب ومش�لة الدولة، -

باومان،   - السائلةزيغمونت  ج��،ا�حداثة  أبو  حجاج  ترجمة  العر�ية  (  ،  الشبكة  لألبحاث  ب��وت، 

 والنشر).

ر�ن العرب من قضايا ال��ضة �� العالم العر�ي من مطلع القرن إ��   -
ّ

عبد ا�جيد البدوي، مواقف املفك

� الستينات بحث �� الثوابت واملتغّ��ات، ط 
ّ
 ).1996منو�ة، منشورات �لية اآلداب بمنو�ة، ( ،1مو�

بلقز�ز،  - - اإللھ  ا�حداثيعبد  مقاالت   �� دراسة  وا�حداثة  ط�نالعرب  دراسات  (  ،1،  مركز  ب��وت، 

 ). 2008الوحدة العر�ية، 
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 کتاب: تفکیك ظاهرة التکفیر قراءة في

 لحسین الخشن «اإلسالم والعنف» 
 

Deconstructing the phenomenon of takfir: A reading in the book: 
"Islam and Violence" by Hussein Al-Khishen. 
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 في کتاب:   ةتفکیك ظاهرة التکفیر قراء

 لحسین الخشن  «اإلسالم والعنف» 
 

 

   الملّخص 

الفكر        شواغل  من  باتت  مسألة  إ��  التعّرض   " والعنف  اإلسالم   " كتابھ   �� ا�خشن  حس�ن  حاول 

من   سببا  وأصبحت  اإلسالمّية،  واألّمة  ا�جماعات  تمز�ق   �� ساهمت  �ي 
ّ
ال التكف��  مسألة  و��  اإل�سا�ّي، 

ا ومعا�جة. وما شّدنا إ�� هذه  أسباب التخر�ب ا�حضارّي. وقد حاول البحث ف��ا مفهوما، وتار�خا، وحضور 

نا �ساهم �� شّد انتباهھ  
ّ
ا�حاولة عمقها التحلي�ّ� وجرأة صاح��ا، لذلك أردنا تقديمها إ�� القارئ العر�ّي عل

واستفادتھ م��ا. ففي هذه ا�حاولة التحليلّية لظاهرة التكف�� إجابة عن �ّل ما قد يدور �� ذهن الواحد مّنا  

    مة املتجّددة.حول هذه الظاهرة القدي

 . : العنف، التكف��، ا�خشنال�لمات املفاتيح  

 

Abstract 

In his book "Islam and Violence," Al-Khishen addressed the issue of "takfir" or expiation, this 

latter has contributed to the ripping off not only the Islamic groups but also the Islamic world 

as a whole. This issue has become critical for human thought in that it is the determinant factor 

of the raptures modern world is enduring. In parallel, Al Khishen investigated the concept of 

violence; its history, its manifestations, as well as the ways it was handled. What sparked our 

attention most in this book is its analytical depth and the audaciousness of its author. 

Accordingly, we seek to present it to the Arab reader, hoping that s/he might find it useful and 

beneficial. The book is not only an analytical attempt of the phenomenon of expiation or 

"takfir",  but also provides clues and answers to different questions that might cross our minds 

about this ancient and ever new phenomenon. 

Key words: Violence, Expiation, Al Khishen 
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 : مقدمة 

لت ظاهرة التكف��  
ّ
مشغال من مشاغل الفكر اإل�سا�ّي،   -ال�ي باتت لبنة من لبنات الفكر اإلسالمّي   -مث

البشرّي و�� عالقات ا�جتمعات واألفراد �عضها    ملدادفأسالت كث��ا من ا التار�خ   �� تأث��  لها من  وذلك ملا 

رّ 
ُ

عت، وكم من ديار خ
ّ
ط

ُ
ر  ببعض. فكم من دماء ُسفكت، وكم من رقاب ق �ت �سبب حكم التكف��. فاملكّفِ

دائرة   عن  خرج  عنصرا  باعتباره  عليھ،  ا�حّد  إقامة  ع��  والتحر�ض  ر  املكفَّ إقصاء  أجل  من  جاهدا  �عمل 

�ي تقوم �� أصلها ع��  اإليمان وحاد عن �عاليمها.  
ّ
و�عود هذه الظاهرة �� جوهرها إ�� طبيعة الرؤ�ة الدينّية ال

 بحّجة التفّرد �� امتالك ا�حقيقة.  اإلقصاء ورفض املغاير دينّيا،

وقد اختلفت اآلراء واملقار�ات لهذه الظاهرة، فثّمة من درسها وجعلها مدار سؤال من داخل املنظومة       

ر�ن وفقهاء، وثّمة من درسها من خارج املنظومة العقدّية  
ّ

العقدّية ونذكر �� هذا السّياق رجال الدين من مفك

وأ�حا  ر�ن 
ّ

املفك �عض  تجاوزها.  مثل  أو  تأكيدها  لغاية  فهمها  محاولة  دائما  والغاية  األ�ادي�ّي.  الدرس  ب 

فھ الشيخ حس�ن ا�خشن واملوسوم  
ّ
ذي أل

ّ
�ي اهتمت  اإلسالم والعنف “بـ  ويعت�� الكتاب ال

ّ
فات ال

ّ
" من ب�ن املؤل

 حدود هذا الطرح؟  بظاهرة التكف�� دراسة وتحليال. فما �� أهّم األف�ار ال�ي وردت �� هذا الكتاب؟ وما �� 

ألسئلة الراهن،   وقد اخ��نا االشتغال ع�� هذا األثر الفكري ملا ملسناه فيھ من طرح نرى فيھ استجابة

املنظومة   داخل  من  ر 
ّ

يفك صاحبھ  وأّن  والعقدي    الدينّية،خاصة  الفكرّ�ة،  با�خاتلة  الطرافة  فتداخلت 

 املذه�ي بوهم ا�حداثة.

I    للکتاب  التقدیم المادّي :     

  سنة   ،�� طبعة أو��،1حس�ن ا�خشن للشيخ «اإلسالم والعنف» قام املركز الثقا�� العر�ي بنشر كتاب     

حوى  2006 وقد   ،301  ] فصول  خمسة  إ��  صاحبھ  قّسمھ  وقد  و 1صفحة،  أصول  منا�ىىء2ضوابط./   /  

ن �ّل فصل  5/ أنحاء التكف�� وأش�الھ.4/ من صفات التكف��ي�ن.3التكف��.   / �� ا�خطاب التكف��ّي.] وقد تضمَّ

 مالحق وخاتمة.  و  ة املهّمة. إضافة إ�� مقّدمة مجموعة من القضايا ا�جوهر�ّ 

II    :قراءة في المحتوى 

  ا��قدمة   1

د  إ��    ذهب ا�خشن �� مقّدمة كتابھ       وجود أزمات كث��ة وتحديات كب��ة �عصف باألّمة اإلسالمّية و��ِدّ

عِرّض حاضرها ومستقبلها
ُ
ه صور��ا و� ّوِ

َ
ش

ُ
لألخطار، ومن هذه التحديات ما    ما تبقى من أم��ا وتماسكها، و�

 
حمد الخشن الشيخ  - 1

ٔ
فات:عالم دين شيعي لبناني، له العديد من   حسين ا

ّ
اإلسالم والعنف / اإلسالم والبيئة... خطوات نحو   المؤل

في الطفل  حقوق  اإلسالم/  في  اإلنسان  حقوق  من   / الحياة  تواكب  الشريعة  بيئي/  المسلمين   /اإلسالم فقه  غير  دخول  حكم 
صول   .المساجد إلى

ٔ
االجتهاد الكالمي/ (دراسة فقهية) / عالمات الظهور... بين حلم االنتظار ووهم التطبيق / ظواهر ليست من الدين / ا

نية
ٓ
خروي/ العقل التكـفيري/ إعدادا وتنسيقا / هل الجنة للمسلمين وحدهم للسيد فضل هللا - العقائد القرا

ٔ
... قراءة في مفهوم الخالص اال

 العقل اإلسالمي بين سياط التكـفير وسبات التفكير... 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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ا�خارج   �ل أس�حتھ  يفرضھ 
ً

والسياسية  :عل��ا مستعِمال ،  العسكر�ة، واألمنية، واالقتصادية، واإلعالمية، 

  
َ
القوة ف��ا. خشية �� محاولٍة لتشو�ھ فكرها ودي��ا، ومصادرة ثروا��ا والقضاء ع�� �ل عناصر  والفكر�ة، 

وجود نوع    ��وض املارد اإلسالمي بما يملك من فكر أصيل مشرق، وطاقات �شر�ة وطبيعة جبارة. وذهب إ��

واقع ممزق متناحر، تفتك بھ    آخر من التحديات، و�� تحديات الداخل اإلسالمي ال�ي تتحرك ع�� أرضية

االنقسامات وا�خالفات املذهبية والعرقية، �� ظل ا�عدام أد�ى شروط املناعة الداخلية، ومن أخطر هذه  

عند كث�� من املسلم�ن، بحيث وصل األمر إ�� حد الظاهرة ا�خيفة، ألّن    التكف��يةالتحديات تنامي األف�ار  

ذي يحمل الفكر  
ّ
ل إ�� إ�سان صدامّي وعدوا�ّي تجاه اآلخر ممن ال يتفق معھ �� الرأي  تحوَّ   التكف��ي املسلم ال

أو ال يلتقي معھ �� املذهب أو الدين، وقد استفحلت هذه املش�لة �� العصر الراهن فبات ا�جتمع �شهد  

تحكم    تكف��يةحر�ات   وهكذا    بكفرمتطرفة  ا�جتمعات،  من  غ��ه  عن   
ً

فضال برمتھ،  اإلسالمي  ا�جتمع 

 الدماء وان��كت األعراض وسلبت األموال باسم اإلسالم. استبيحت

وقد ختم هذه املقّدمة بطرح �عض األسئلة ال�ي وردت �� ش�ل إش�اليات سيعمل ع�� اإلجابة عل��ا        

هل أّن عقل املسلم مح�وم بإنتاج منا�ج تكف��ّية؟ وأين يكمن ا�خلل؟ وما �� ضوابط    :�� تفاصيل كتابھ

؟ وأّن �ّل  �افراوهل أّن �ّل من ليس مسلم    ؟مرات��ما؟ وما �� أصول اإلسالم وضرور�اتھو   الكفراإلسالم و 

؟ وما �� أنحاء  التكف��ّيةومنطلقاتھ؟ وما �� أهّم سمات ا�جماعات    التكف���� النار، ما �� منا�ىىء    �افر

 ؟ �التكف�؟ وأخ��ا كيف �عا�ج ظاهرة التكف��ّي وأش�الھ؟ وما �� خصائص ا�خطاب   التكف��

 أصول وضوابط  2

بحثھ       ا�خشن  لظاهرة  ّ◌ تار���  بدراسةاس��ّل  تأصيلّية  ليست  التكف��ة  الظاهرة  هذه  أن  معت�ً�ا   ،

للطوائف   وعابرة  عاّمة  إ�سانّية  ظاهرة  ف�ي  اإلسالم  ع��  مقتصرة  وليست  اإلسالمي،  ا�جتمع   �� جديدة 

التوحيدّية دون استثناء. إ�� العصر اإلسالمي األول،    و��  عرف��ا جميع األديان  �� ا�جتمع اإلسالمي  تمتد 

�عد إ�� ما  صف�ن وتحديًدا  حركة   و�شوء فرقة  معركة  أول  اعتبارها  يمكن  ال�ي  ودمو�ة    تكف��يةا�خوارج، 

اإلمام ع��    تكف��أو شرك مرتكب الكب��ة من املسلم�ن، و  بكفر، فقد حكم ا�خوارج  2عرفها التار�خ اإلسالمي

 
الفرق    - 2 بتاريخ  المهتّمة  المباحث  جميع  تقّره  خالف  وهو  والخوارج  الشيعة  بين  التاريخّي  الخالف  يستبطن  ّي 

ٔ
الرا هذا  ّن 

ٔ
ا ونرى 

ا بعض  يقوم حول  الخالف  صل 
ٔ
وا بصورة  اإلسالمّية،  الخالف  يتجلى  اإلمامة، حيث  لة 

ٔ
مسا في  وخاّصة  الخالفّية  فمن    جلّية:لنقاط 

صول 
ٔ
صل من ا

ٔ
ل البيت ا

ٓ
ن وجود إمام من ا

ٔ
عند   يوه .الدينالخوارج من يقول باالستغناء عن اإلمام، والشيعة على خالف ذلك ترى ا

الخوارج  حصر الخالفة في علي ونسله من بعده. وال يقول  طبقات المجتمع إذا وجد الكـفء، بينما الشيعة ت  الخوارج حق مشاع بين كل
ئمة والشيعة يؤّكدون عصمتهم

ٔ
ئمتهم، والشيعة تعتقد رجعة اإلمام المنتظر، والقول بعدم   .بعصمة اال

ٔ
حد ا

ٔ
ال يعتقد الخوارج رجعة ا

حد هو قول عامة الخوارج إال فرقة شذت عنهم تسمى الخلفية ورئيسهم يسمى مسعود بن قيس،  
ٔ
كرك رجعة ا

ٔ
ثناء محاربة حمزة بن ا

ٔ
ففي ا

وصاروا  رجعته،  واعتقدوا  بموته  تصدق  لم  طائـفته  ن 
ٔ
ا إال   ،

ً
غريقا ومات  واد  في  فغرق  قيس  بن  مسعود  هرب  وهزيمتها  الفرقة  لهذه 

لون له الرجوع وتعجيل الخروج في كل لفظة يذكر فيه المهدي ويرمزون لذ
ٔ
لك بحرفي ينتظرونه، انتظار الشيعة لإلمام المنتظر الذي يسا

نه ال يجوز الخروج على مخالفيهم  ."" عج
ٔ
 على الحق، بينما الشيعة يرون ا

ً
ي شخص كان مادام مستقيما

ٔ
يرى الخوارج جواز الخروج مع ا

هل البيت، فمتى وجد هؤالء  
ٔ
إال مع وجود اإلمام الحق، ودونه ال يجب وال يلزم بل هو إضرار بالغير، وال صحة إلمامة من ليس من ا

الجائرين ودونهم ال  جاز الخرو  (انظر: عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق محمد الخشت،  يجوز.  ج معهم على الحكام 
 .) 2008مكـتبة ابن سينا، مصر، 
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ق ع�� عنف ا�خوارج بقولھ  بن أ�ي طالب.
ّ
هذه جعل��م �ستبيحون ا�خوض ��   التكف��ّية" وعقيد��م  :وعل

ثّم عمد إ�� تقديم �عض الروايات الّدالة ع�� عنفهم (ا�خوارج)،  3دماء املسلم�ن دون أد�ى توّرع أو تحّفظ." 

ذي رفض  
ّ
يضا إ�� ا�حديث عن  . و�عّرض أتكف��همو�عّرض �� مقابل ذلك إ�� موقف ع�ّ� بن أ�ي طالب ال

�ي    التكف��ّيةتوا�� ا�حر�ات  
ّ
�� التار�خ اإلسالمّي و�شوء �عض املذاهب والفرق " وع�� رأسها �عض الفرق ال

ق ع�� استفحال ظاهرة    4عامة املسلم�ن أو رم��م بالشرك."  تكف��ال تتوّرع عن  
ّ
"  : اليوم بقولھ  التكف��وعل

طا ُ�شهره البعض   التكف��موجة وعندما نطّل ع�� املشهد املعاصر نجد أّن 
ّ
صارت ظاهرة عامة وسيفا مسل

بوجھ �ّل من يخرج عن املألوف والسائد مّما تقّرره املؤسسة الدينّية الرسمّية من مقّررات وترتئيھ من أف�ار  

  5وتوّجهات."

وتداعياتھ ضرورة    املضادالتكف��  والتكف��  وقد رأى أّن أحد شروط خروج األّمة اإلسالمّية من نفق       

فقّسم األصول ال�ي يتحّدد ��ا إسالم    ، ورسم ا�حدود الفاصلة بي��ما.الكفراالتفاق ع�� ضوابط اإلسالم و

�ي ي�ون لإليمان ��ا موضوعّية ��
ّ
تلبس اإل�سان بحلية اإلسالم، و�ن�ار   اإل�سان إ�� عنصر�ن أّولها األر�ان ال

، سواء أ�ان اإلن�ار مستندا إ�� العناد أو ال�جاج أم �ان مستندا  للكفرأي واحد م��ا �� حّد نفسھ موجب  

إن�ارها   ي�ون  أن  العمل بمضمو��ا دون  أو  ��ا  اإليمان  يلزم  �ي 
ّ
ال األر�ان  وثان��ما  الغفلة.   -�� حّد ذاتھ–إ�� 

  للكفرمستلزما 
ّ
 إ�� تكذيب الرسول أو إن�ار الرسالة.   -اإلن�ار–إذا رجع  إال

ثّم قام �� ا�خطوة الالحقة بتحديد األر�ان الداخلة �� القسم األول واألر�ان الداخلة �� القسم الثا�ي،   

فــ وامليعاد،  والنبّوة  التوحيد  مقولة  ع��  جوهره   �� يقوم  األول  القسم  أّن  أو    فرأى  األر�ان  ��ذه  "اإليمان 

إن�اره ا  أو �عضها مخرج لھ عنھ حّ�ى و�ن �ان 
ّ
�� اإلسالم و�ن�ارها كال الثالثة هو املدخل لإل�سان  ألصول 

. أّما القسم الثا�ي فيدخل فيھ ما ُ�عرف بأصول املذهب �اإلمامة والعدل، فإّن اإليمان ��ا  6لغفلة أو ش��ة"

ق األمر  بنظر �عض املذاهب ضرورّي وواجب، لكّن إن�ارها مًعا أو  
ّ
 إذا �عل

ّ
أحدهما ال يخرج عن اإلسالم إال

الثا�ي العنصر  هذا   �� و�دخل  الرسول.  �وجوب    أيضا   بتكذيب  الدين  بضرور�ات  عليھ  اصط�ح  ما  �ّل 

"إن�ار   بأّن  اإلقرار  إ��  و�خلص  ا�حّرمة.  النفس  وقتل  والر�ا  ا�خمر  وحرمة  وا�حج،  والصوم،  الصالة، 

 7، ما لم يرجع إ�� إن�ار الرسالة وتكذيب الرسول."للكفرالضرورّي ليس سببا مستقال 

"إّن        يقول:  الشهادتان  هو  اإلسالم  أّن  والسّنة)  (القرآن  اإلسالمّية  املصادر  إ��  عودتھ   �� رأى  وقد 

املستفاد من هذه النصوص (األحاديث النبوّ�ة) مضافا إ�� اآليات القرآنّية الواردة �� هذا الشأن أّن أصول  

ثنان و�� التوحيد � وهو �ستبطن اإليمان بھ �عا�� و�فرضھ مفروغا منھ. والثا�ي هو اإليمان بنبّوة  اإلسالم ا

  8محّمد بن عبد هللا (ص) ومن أنكر أحد هذين األصل�ن فال يحكم بإسالمھ وال إيمانھ."
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(315) 

جمهور الفقهاء،    و�عّرض أيضا إ�� مسألة "حكم مرتكب الكب��ة " باعتبارها من املسائل ا�خالفّية ب�ن    

ذي  
ّ
رفحاول التأصيل لها وذلك بالعودة إ�� تقديم أهّم رأي�ن وهما رأي ا�خوارج ال

ّ
مرتك��ا ورأي املرجئة    كف

روا العمل واكتفوا باإليمان القل�ي أو اللسا�ي وذلك بحّجة أّن العمل مظهر من مظاهر اإليمان ال  
ّ

ذين أخ
ّ
ال

�� السياق نف   9من مقّوماتھ." �ي توّسطت الرأي�ن. فخلص إ�� أّن مرتكب    سھوعرض أيضا 
ّ
ال أراء املسلم�ن 

ذي جاء بتحر�مها. فهو يخرج    �افراالكب��ة ي�ون  
ّ
با برسول هللا (ص) أو لكتاب هللا ال

ّ
عندما " �ستحلها مكذ

 10حينذاك عن اإلسالم ال الرت�اب الكب��ة، بل لتكذيب الرسول (ص) أو � سبحانھ."

�عود إ�� ا�خلط    التكف��"بأّن استفحال ظاهرة    الكفر "مراتب اإلسالم و  ر وسمھ بـوأقّر أيضا �� عنص    

ومراتب   اإلسالم  مراتب  ب�ن  فــالكفرا�حاصل  يتوزعها   ـ"لإلسالم  ،  متفاوتة  ومدارج  متعّددة  الناس    مراتب 

اآلخر    مراتب متعّددة �عضها ال يلتقي مع اإلسالم بوجھ. و�عضها   للكفر وجهودهم. و  بحسب استعدادا��م 

ينافيھ." وال  معھ  بالقلب    11يلتقي  عالقة  "فلإليمان  جوهرّي،  فارق  واإلسالم  اإليمان  ب�ن  الفارق  أّن  ورأى 

وقد استند �� ذلك إ�� النّص القرآ�ي و��� روايات أئمة    12والعمل أّما اإلسالم فجّل عالقتھ باللسان والظاهر."

والشرك مراتب شأ��ا    للكفروتحّدث عن أّن    .� �� اإلسالمأهل البيت. و�ّ�ن أيضا أّن لإليمان مراتب مثلما �

  كفر �عمة و  كفر�نقسم العم�� إ��  و   عقدي وآخر عم��،  كفرينشطر إ��    فالكفرشأن اإلسالم واإليمان، "  

العم��: فهو عبارة عن التمّرد    الكفربا� أو برسلھ أو باليوم اآلخر، أّما    الكفرالعقدي هو    الكفرمعصّية.  

التشريع." الر�و�ّية،    13السلو�ي ع��   �� األلوهّية، وآخر   �� أنواعھ (شرك  الشرك فذكر  أيضا عن  وتحّدث 

ھ " من ا�خطأ الفادح وضع    وثالث �� ا�خالقّية، 
ّ
ورا�ع �� العبودّية وهناك شرك طاعة وشرك �� النّية. وقال إن

  14واحدة وذلك الختالفها مع اإلسالم.."جميع هذه األقسام الستة �� كف 

ظاهرة         طائلة  تحت  اإلسالمي  ا�جتمع  �عيشھ  بات  ذي 
ّ
ال الوضع  قلقھ من  ا�خشن عن  حس�ن  وعّ�� 

فقال  التكف�� "املتفقه�ن"،  �عض  أراء  إ��  واالستناد  والتعّقل  الرصانة  لغياب  ع��   ":وذلك  يبعث  مّما  إنَّ 

و  أنَّ  واأل�ىى  القلق  و�ث��  من  األسف  �شهد موجات  اإلسالمي  ��    التكف��و  التكف��اقعنا  ًعا  و�سرُّ املضاد، 

الدين دون  الناس عن  ابتليت األمة بجامعة من أنصاف املتفقه�ن الذي    إخراج  ضوابط أو قيود، وهكذا 

والتار�خية،   الفقهية  ح�ى  أو  العقائدية  املسائل  �عض   �� الرأي  يخالفهم  من  بارتداد  اإلفتاء   �� يت�جلون 

ھ ال ي�اد يخفى ع�� املطلع والعارف  و�ر 
ّ
تبون ع�� ذلك إهدار دمھ واستحالل مالھ وان��اك حرمتھ، هذا مع أن

�� تكف��   ا و��ًيا شديًدا عن املسارعة 
ً
بالغ بكتاب هللا وسنة رسولھ ص�� هللا عليھ وسلم أنَّ هناك تحذيًرا 

ق ع�� مخاطر    15املسلم و�خراجھ عن الدين."
ّ
مخاطر عديدة ومحاذير جّمة    للتكف��إّن    " :بقولھ  التكف��وعل
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(316) 

رو  املكِفروا�ع�اسات سلبّية ع��  
َّ

ف
َ

ب �عض الضوابط لعّل أهّمها التثّبت    التكف��  ، ورأى أّن مسالةاملك
ّ
تتطل

ة والعناية التاّمة �� التحقيق واالستماع إ�� الشهود حذرا من الوقوع فيما   الكفرمن 
ّ
وذلك ع�� مراعاة الدق

راتوتداركھ من القتل و�زهاق النفوس. وأشار إ�� ضرورة العلم    ال يمكن تالفيھ
ّ

أّي    تكف��، "فــال يتّم  باملكف

ل  
ّ
�ش� اعتقاد  من  يتبناه  أو  يفعلھ  أو  يقولھ  ما  بأّن  ال�خص  معرفة  من  د 

ّ
التأك دون  با�  كفر�خص  ا 

راتوأضاف إ�� شرط املعرفة    16ورسولھ، مع اإلصرار ع�� موقفھ."
ّ

نضّم إليھ شرط العمد ضرورة أن ي  باملكف

ال��ام    �� أو أكره ع�� ذلك فال    الكفروالقصد. وكذلك مسألة االختيار  ر 
ّ
ر قوال وفعال "ألّن من اضط

ّ
  ُيكف

ا�حكم    17بذلك." الش��ة، فال �سوغ  ارتفاع  أو فعل منھ يحتمل وجها    بكفرمع ضرورة  أحد لصدور كالم 

عن   يصرفھ  آراءالكفر �حيحا  السياق  هذا   �� عرض  وقد   .  �� املسلم�ن  العلماء  من    �عض  تحذيرهم 

 18.التكف��

، مع غض النظر عن  19الدماء وعصم��ا  وقد تحدث عن القاعدة األساس �� اإلسالم و�� محقونية      

هو�ة أ�حا��ا املذهبية والدينية، ألّن القتل وسفك الدماء قبيح �� شريعة العقل والعقالء، مصداق وا�ح  

العق استقل  ما  وهو  �ي للظلم، 
ّ
ال املقاصد  أهم  من  النفوس  حفظ  فإّن  السماء  شريعة   �� وأّما  بقبحھ،  ل 

 هدفت الشريعة إ�� تحقيقها. 

ز �� هذا الفصل األّول من الكتاب ع�� لقد       
ّ

فقھ العالقة مع اآلخر ب�ن التعا�ش واال�غالق، طارًحا    رك

ا،  جوهر��
ً

"هل أّن �ّل    اإلجابة عليھ �عض األسئلة األخرى:وقد طرح ��    ؟�افراهل أّن من ليس مسلم    سؤاال

ب  
ّ
من ال يؤمن با� أو برسولھ أو اليوم اآلخر �افر؟ أو أّن ثّمة طائفة من الناس ال ُيحكم بكفرهم وال ي��ت

ثّم هل أّن �ل من ليس مسلما هو �افر؟ أو    ؟عل��م أح�ام الكفر رغم عدم إيما��م بتلك األصول العقائدّية
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ٓ
ّن مصيره في اال

ٔ
خبر ا

ٔ
ّنما ا

ٔ
ّن من كـّفر شخصا بعينه فكا

ٔ
:" التكـفير هائل عظيم الخطر، ال

 لمن صّرح بالكـفر واختاره دينا
ّ
ّنه في الدنيا مباح الدم والمال." فما بقي الحكم بالتكـفير إال

ٔ
بدين، وا

ٓ
بد اال

ٔ
وجحد   جهّنم خالدا فيها إلى ا

 .)13، ص 1ج [الطبقات الكبرى،وقوعه." الشهادتين وخرج عن دين اإلسالم وهذا نادر 
خر الشوكاني  -

ٓ
ّن الحكم على رجل مسلم بخروجه عن دين اإلسالم ودخوله في دين الكـفر ال ينبغي لمسلم يؤمن با� واليوم اال

ٔ
:" اعلم ا

وضح من شمس النهار." 
ٔ
 ببرهان ا

ّ
ن ُيقدم عليه، إال

ٔ
 .]578، ص 4[السيل الجّرار، ج ا
مكنه، لعظيم  ابن حجر الهيثمي:"  -

ٔ
ن يحتاط في التكـفير ما ا

ٔ
ثره وغلبة عدم قصده سيما من العوام."    ينبغي للمفتي ا

ٔ
[تحفة المحتاج  ا

 . ]88، ص 9في شرح المنهاج، ج
فة التكـفير بقوله :"    - 19

ٓ
عراض عن خطر ا

ٔ
خر له وسمه بـعصمة الدماء والنفوس واال

ٓ
ومن المبادئ اإلسالمية الهاّمة وقد عّبر في بحث ا

عراض،  
ٔ
 عصمة الدماء والنفوس واال

ٔ
هّمية خاصة في وقتنا الراهن،  على المستوى اإلنساني مبدا

ٔ
مر يكـتسب ا

ٔ
 ا

ٔ
والحديث عن هذا المبدا

بشع صورها والتي تّتسم
ٔ
با عمال العنف والقتل واإلجرام 

ٔ
ا ّن 

ٔ
ا ، وغدا قتل   ذلك 

ً
 وخبراً عاديا

ً
 طبيعّيا

ً
صبحت عمال

ٔ
بالوحشية المفرطة ا

ُتتلى على شاشة التلف رقام 
ٔ
ا تهّز ز وتُ االمسلمين الذين يسقطون بسيف التكـفير مجّرد  و 

ٔ
ا  

ً
ن تحّرك ساكنا

ٔ
 في عناوين الصحف دون ا

ٔ
قرا

 إلى سوريا 
ً
عمال تقوم بها بعض الجماعات اإلسالمية السلفية في بلدان شّتى مثل الجزائر والعراق والسعودية وصوال

ٔ
، وهذه اال ضميراً

ثيراً مّما ُنِسَب إليها بل اعترفت به، ورّبما  فيها الفظاعات، إلى غيرها من البلدان، ولم ُتْنكر هذه الجماعات كـ  -وال تزال  –التي ارُتكبت
حياء

ٔ
عمال التي لم تخُل من التنكيل والتمثيل والتعذيب وقطع الرؤوس وشّق الصدور ونبش القبور وإحراق اال

ٔ
مر  .تفاخرت ببعض اال

ٔ
. اال

ساء قبل كّل شيء إلى صورة اإلسالم، وشّوه سمعة المسلمين في العالم، فصّورهم اإلعالم الغ
ٔ
ّمة تسترخص الدماء وتستهين الذي ا

ٔ
ربي ا

 .http://www.al-khechin.com/article/279" .بإنسانّية اإلنسان
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(317) 

و�� جوهر هذه األسئلة رأى أّن ع�� ا�جتمع اإلسالمّي    س قد ال ُيحكم بإسالمهم وال بكفرهم؟أّن �عض النا

أن يتّوحد وأن ال ي��ك االنقسامات املذهبّية �عصف بھ، ناقدا الدعوات االنفصالّية ومبّينا مخاطرها " ف�ي  

تضاف إ�� �ّل    مذهبّية،سس  تؤّسس لبناء كيانات طائفّية ضّيقة وهو ما ��ّدد بنشوء وقيام صراعات ع�� أ

و�ساهم �� �عميق الفواصل املذهبّية و�غفال نقاط اللقاء وتأجيج    20الصراعات العرقّية والقومّية والدينّية."

  21األحقاد املذهبّية و�يقاد نار الطائفّية. 

� جوهرها إ�� ودعا إ�� ضرورة التعا�ش ب�ن مختلف املذاهب م�ّ�را �ّل عملّية رفض لذلك ب�و��ا �عود �    

ر ع�� ضعف البناء الفكرّي، ألّن من يب�ي فكره وعقيدتھ ع�� ا�حّجة  
ّ

"خوف غ�� م�ّ�ر من اآلخر، وهو مؤش

اآلخر�ن." من  يخ�ىى  ال  الرا�خة  والقناعة  الداخل    22القوّ�ة  من  اإلسالمّية  ا�جتمعات  تحص�ن  إ��  ودعا 

ح �سالح الثقافة عوضا عن سالح العصبّية.
ّ

  23والتس�

 منا�� التكف��:   3

�� الفصل الثا�ي أنَّ للتكف�� أسباًبا متعددة، م��ا ما هو دي�ّي، وم��ا ما هو نف�ىّي، وم��ا    بّ�ن ا�خشن      

ما هو اجتما�ّ�، وم��ا ما هو اقتصادي أو سيا�ىّي. وأقّر بإم�انّية تداخل هذه األسباب �ي تفرز �خصيات  

الناتجة   فالنظرة السطحّيةوالفكرّ�ة �� أّم األسباب وأساس الداء،   ورأى أّن األسباب الثقافّية 24صدامّية.

ة املعرفة بتعاليم الدين  : عن ا�جهل وراء انتشار البغضاء ب�ن أبناء البشر، يقول 
ّ
" من الطبي�ّ� أن ت�ون قل

و  وقيمھ والنظرة السطحّية إليھ من أسباب �شوء وانتشار ظاهرة التكف��، وهذا ما يجعل من صفة ا�جهل أ 

لذلك نّبھ إ�� خطورة هذا العنصر ودعا إ�� ضرورة "   25السطحّية من الصفات املالزمة ل�حر�ات التكف��ّية."

ذين ينطقون باسم الدين و�حتكرونھ ألنفسهم، و�تصّرفون �أّ��م  
ّ
ا�حذر �ّل ا�حذر من ا�جهلة املتنسك�ن، ال

ع�� اال�غالق واال�غالق مدعاة إ�� الصدام وعّ�� عن فتنة ا�جهل بقولھ: "فا�جهل مدعاة    26".أوصياء عليھ

   27والتكف��."

التكف��        ظاهرة  �شوء  أسباب  بالقشور ومن  ق 
ّ
مع  التعل التعامل  جهل  ي�ّونھ  التكف��ّي  فالفكر   ،

النصوص الدينّية �� مستوى القراءة، يقول:" ساهم ا�جهل �� ت�و�ن فئة قشرّ�ة �عيش ع�� السطح، وتتقن  

�ا ال تتقن قراءة ما ب�ن السطور وال فهم املع�ى وال تج��د بما فيھ صالح الناس، لذا غدا  قراءة السطور ولك�ّ 

�ّل   من  فارغة  وقشورا  قوالب  ل 
ّ
و�مث اآلخر،  ع��  انفتاحا  ي�ون  أن  بدل  الذات  ع��  ا�غالقا  عندها  الدين 
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ي تجلد الظهور  مضمون، وا�حديث عن الدين عندها هو حديث عن القيود ال�ي تكّبل األيدي، والسياط ال�

  28والسيوف ال�ي تقطع الرقاب."

عند         الفهم ووقف   �� التطّرف  "إّن    ظاهرة  فـقال  التكف��ّي،  للفكر  املنتجة  الظواهر  من  باعتبارها 

ونّبھ �� هذا السياق إ�� ضرورة التفر�ق ب�ن  29التعّمق �� الدين �عت�� أيضا عامال من عوامل �شوء التكف��."

  والتعّمق السل�يّ الذي يراد منھ فهم الدين و�ذل ا�جهد ألجل اكتشاف أ�عاده ومقاصده،  التعّمق اإليجا�ي 

ق باملبالغة والتشّدد �� األخذ بتعاليم اإلسالم وحدوده وأح�امھ وسننھ، بما ُيخرج املرء عن جادة  
ّ
ذي يتعل

ّ
ال

االعتدال و�وقعھ �� اإلفراط أو التفر�ط. وعّدد �عض عالمات التعّمق فذكر فقدان امل��ان وك��ة ال�جاج  

 اآلخر.  والتضييق ع�� النفس، وا�حماقة وال�جلة و�تباع الهوى وتكف�� 

من       باآلخر  الظّن  فسوء  الف�ن.  لواقح  الظنون  باعتبار  الضّن  سوء  مسألة  عند  الوقوف  يفتھ  ولم 

الت  
ّ

أشعلت  تكف��همشك �ي 
ّ
ال واملظالم  باملآ�ىي  مآلن  املعاصر  الواقع  وكذلك  اإلسالمّي  التار�خ  أّن  فرأى   ،

اها سوء الظّن باآلخر، " فكم من
ّ

فتنة أيقظها سوء الظّن، وكم من دم سفك    العصبّية املذهبّية فتيلها، وغذ

وأهدر بفتاوى لو بحثت عن خلفي��ا لوجد��ا تنطلق من حمل اآلخر ع�� األسوأ، وكم من فرقة أو جماعة  

وقد دعا إ�� ضرورة حسن الظن باآلخر من أجل    30العقليات ا�ختلفة املشبعة �سوء الظّن باآلخر."  كّفر��ا 

 حماية ا�جتمع اإلسالمّي. 

ث أيضا عن ثنائّية �جمة الفهم والفهم امل�ج�ي، فرأى أن سوء فهم النصوص الدينّية والبشرّ�ة  تحّد  

يّولد فهما مبتورا وحكما منقوصا وخاطئا، خاّصة �� مستوى النظرة التجز�ئّية وقد رأى أّن " من الصفات  

شريعة وعن دوره �� ا�حياة وموقع  البارزة ل�جماعات التكف��ّية افتقارها إ�� رؤ�ة مت�املة عن اإلسالم عقيدة و 

األخرى من   ا�جوانب  ترى  فيھ وال  معّ�ن و�ستغرق  جانب   �� تحّدق  تراها  ولهذا  ال�ونّية  الرؤ�ة   �� اإل�سان 

وذهب إ��    31الصورة. وهو ما يجعل نظر��ا مج��ئة وتقييمها ناقصا وأح�امها قاسّية ع�� من يخالفها الرأي."

ھ ي
ّ
ؤّسس للفهم امل�ج�ي القامو�ىّي للنّص " بحيث يتعامل الباحث مع النّص  أّن من مظاهر سوء الفهم أن

بالغتھ   النّص  تفقد  فلسفّية  هندسّية  بطر�قة  وال�لمات  ا�حروف  عند  تقف  حرفّية  عقلّية  وفق  الدي�ّي 

سياقها    32وحيوّ�تھ." من  إلخراجها  مصدرا  الدينّية  النصوص  مع  التعامل   �� الطر�قة  هذه   �� رأى  وقد 

 العميق.   اإل�سا�ّي 

ومحاصرة     ال��اث  بــ"تنقية  وسمھ  عنصر   �� ال��اث  مسألة  عند  ا�خشن  أّن  التكف��ي�نووقف  فرأى   ."

 التكف��يون  وا�حقل ا�خصب لذلك، إذ ال �عدم للتكف��"ال��اث اإلسالمّي نفسھ هو أحد املنا�ىئ األساسّية 

بھ يتشّبثون  الرسول (ص)  إ��  أو هناك منسوب  نّص هنا  ال�ي قد    العثور ع��  أعمالهم وتصّرفا��م  لت��ير 
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(319) 

و�ناء ع�� ذلك فقد اق��ح ضرورة    33�سمها نحن بالعنف لكّ��ا بنظرهم أعمال جهادّية تقّر��م إ�� هللا زلفى."

الفرقة   بحديث  ق 
ّ
يتعل السياق  هذا   �� مثال  ضرب  وقد  لھ،  التقد�سّية  النظرة  تلك  وتجاوز  ال��اث  غر�لة 

لھ من تأث��
ّ
سل�ّي بالغ ا�خطورة �� وحدة املسلم�ن وتماسكهم ، " فهو �عّمق الهّوة و�ز�د الشقة    الناجّية وما مث

وعمل    34و�حول دون التقارب والتال��، إذ كيف يتقارب �خص مع �خص آخر هو بنظره من أهل النار."

  .ع�� تحليل هذا ا�حديث ونقده �� مستوى السند وامل�ن وانت�ى إ�� �ونھ من األحاديث املوضوعة

ي�ن   4  :من صفات التكف��

، فرأى أّن من الصفات البارزة  التكف��ي�ن�عّرض ال�اتب �� الفصل الثالث من هذا الكتاب إ�� صفات     

م ��ا مرض االستعالء والغرور الدي�ّي، و"السّر �� ذلك أّن ا�جاهل    التكف��ّيةل�جماعات  
ّ

أّ��ا جماعات يتحك

ما ازداد �س�ا ازداد غرورا و��جابا بنف 
ّ
ھ يمتلك ا�حقيقة من ناصي��ا  "    35سھ و�دينھ."�ل

ّ
فُيخّيل إ�� نفسھ أن

ھ �عيش �� وهم كب��."
ّ
م الذات      36[...] وا�حال أن

ّ
ومن اآلثار السلبّية �حالة الغرور واالستعالء الدي�ّي ت�خ

أموالهم. وأعراضهم  دما��م  واستباحة  باآلخر�ن  االس��انة  إ��  يقود  ما  وهو  محتوى،  دون  ومن    37وتوّرمها 

ا�جانبّية   املعارك  من  الكث��  وخوضهم  التفاصيل   �� وا�شغالهم  الصغائر   �� استغراقهم  أيضا،  صفا��م 

�� الهامشّية ا�خوض  تجّنب  ضرورة  من  القرآ�ي  النّص  إليھ  دعا  ما  روح  جانبوا  قد  هذا  بصنيعهم  وهم   ،

واآلخ  الدنيا   �� النافعة  واألصول  املتون  ع��  وال��ك��  والهوامش  "    38.رةالصغائر  االنفعال،  سريعو  وهم 

وأضاف إ��    39�خصّية انفعالّية ارتجالّية سريعة الغضب حادة املزاج كث��ة العثار."  التكف��ّيةفال�خصّية 

الدي�ّي  النّص   �� ورد  ما  جوهر  عن  تختلف  العبادة   �� طر�ق��ا  وأّن  وقاسّية.  عنيفة  �خصيات  أّ��ا  ذلك 

" من الصفات املمّ��ة ل�جماعات السلفّية  :ال�غالق، يقول واصفا إّياهمف�ي تتّم بطر�قة ا�جهل وا  التأسي�ىّي،

وفرائضها   وحرامها  بحاللها  املقّررة  الدينّية  بالوظائف  ا�حر�ّ�  وال��امها  العبادات  ع��  انكبا��ا  التكف��ّية 

متقّرحة من    ونوافلها، ومظاهر التدّين وآثار العبادة بادّية ع�� قسما��م وسائر تصّرفاهم، فجباههم سوداء 

  40أثر ال�جود، و�حاهم طو�لة وأزرهم إ�� نصف الساق وألسن��م تل�ج دوما بذكر هللا."

للعقل  وقد قّدم ا�خشن �عض       ال�ي تضع حًدا  أو تحد من غلّوه، فرأى ضرورة    التكف��ي التوجهات 

الدين، عن  الت�لم  شأن   �� الشاملة  للفو�ىى  حدا  التحليل  و   وضع   �� و�مرحون  �سرحون  الذين  لهؤالء 

�ستوجب   ما  تقد�سھ، وهو  رفض  بمقدار  القطيعة معھ  إ��  الدعوة  ال��اث، رفض  و�� موضع  والتحر�م. 

 مع العصر، واعتبار نصوصھ  
ً
متصلة بزمن وضعها وم�ان صدورها. و�رفض  التدقيق بما ال يزال متناسبا
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(320) 

املفاهيم   االنفتاح ع��  املسلم�ن  بل واجب  ال��اث،  من  املوروثة  باملصط�حات  اإلسالمية  النصوص  حصر 

املثال ال دا�� لإلعراض عن   ليست مقدسة، وع�� سبيل  واملفاهيم  األلفاظ  السياسية واالجتماعية، ألن 

وم الشورى ال�ا�� للتعب�� عن هذا املفهوم السيا�ىي. و�دعو  �لمة الديمقراطية تحت حجة أن هناك مفه

 أخ�ً�ا إ�� خطاب إسالمي متوازن بما يرا�� حاجات العقل والقلب ع�� السواء.

 أ��اء التكف�� وأشك���  5

اآلخر         رمي  البعض،  �عضهم  وجھ   �� املسلمون  �ستخدمها  ال�ي  األس�حة  أخطر  أن  ال�اتب  اعت�� 

ه من أهل النار، ّ◌ ، األمر الذي �ستتبع إخراجھ من الدائرة اإليمانية، وا�حكم عليھ بأنباالبتداع �� الدين

ا لبدعتھ. وأشار إ�� ما يقع فيھ �عض املسلمون من خلط ب�ن اإلبداع واالبتداع و��   ومعاقبتھ بما يضع حد�

 إلبداع ا�خلق. ذلك إساءة لإلسالم، فشرح املفهوم�ن و�ّ�ن االختالف بي��ما وعدم �عارض الدين مع ا 

ن ال�اتُب أنَّ هناك آفة خط��ة تفتك بمجتمعاتنا اإلسالمية، وتز�دها تمز�ًقا،    وليس هذا فحسب، فقد ب�َّ

والهداية   الشرعية  احت�ار  جماعة  أو  فرقة  �ل  محاولة  و��  وأبنا��ا،  طوائفها  ب�ن  ا�خالف  شقة  ق  عِمّ
ُ
و�

با وا��امهم  اآلخر�ن،  لنفسها، وسل��ا عن  من    لفسقواالستقامة  الشريعة، و�� مظهر  جادة  وا�خروج عن 

. وت�ون النتيجة " ضياع املقاييس األخالقّية والشرعّية، ويغدو اآلخر سوداوّ�ا قاتما، ولعّل التكف��مظاهر  

تھ."
ّ
بالفسق وتتّبع ع��اتھ وزال �� رمي اآلخر  التسّرع  "    41أج�� �عب��ات هذه اآلفة  التفسيق  أّن ظاهرة  ورأى 

لت واقعا مؤملا ملؤه األحقاد والضغائن املتبادلة."ساهمت �� تم
ّ
   42ّزق األّمة أشالء متناثرة وش�

التضليل والتناحر الدي�ّي. فقال:" ثّمة    موجات  فأشار إ��،  ولم يتجاوز �� هذا السياق ظاهرة التضليل       

املذه�ي املستمّرة منذ أمد �عيد، أس�حة فتاكة كث��ة يتّم استخدامها �� عمليات التناحر الدي�ّي وال��اشق  

�ّل مذهب   البعض ويشهره  ا�ختلفة بوجھ �عضهم  األديان  أتباع  �ّسلھ  ذي 
ّ
ال التضليل  ومن جمل��ا سالح 

إ��   وامتّدت  األخ��ة  اآلونة   �� املضاد  والتضليل  التضليل  موجات  استفحلت  وقد  األخرى،  املذاهب  بوجھ 

 تتف�ىى �� مجتمعاتنا اإلسالمية وغ��ها �� ظاهرة  وتنا  43داخل الدائرة املذهبّية الواحدة."
ً
ول الحقا، ظاهرة

السب والشتم، فأتباع هذا الدين �سبون أتباع الدين اآلخر أو مقدسا��م، وأتباع هذا املذهب �سبون أتباع  

اآلخر. يحملها    44املذهب  قد  �ي 
ّ
ال والضغينة  وا�حقد  ا�حسد  عن  جوهرها   �� ناتجة  ظاهرة  نظره   �� و�� 

وسباب  اإل�سا شتائم  إ��  شعورّي  غ��  �ش�ل  ولو  حقده  ي��جم  سوف  فا�حاقد  اآلخر،  تجاه  قلبھ   �� ن 

  45للمحقود عليھ.

�ي أصبحت ع�� حّد قولھ ثقافة �� ا�جتمع اإلسالمّي  
ّ
" ف�ّل فئة تلعن األخرى  :وذكر أيضا ظاهرة اللعن ال

ا، وت��  يره بم�ّ�رات دينّية. والتالعن �عب�� لفظي  أو �عض رموزها ومقّدسا��ا، مع إسباغ اللعن لبوسا شرعي�
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ورأى فيھ (اللعن) مع�ى الطرد   46ينطلق من نزعة عدائّية توغل �� إسقاط اآلخر ونزع ا�حرمة والقداسة عنھ."

واإل�عاد، وعندما يضاف ع�� هللا يأخذ مع�ى دينيا يتحّدد �� طرد امللعون من ساحة الرحمة اإللهّية. وهذا  

إ� يُجّر  قد  الداخلية،  وغ��ه  الساحة  وُ�ضِعف  العواقب،  محسو�ة  غ��  فعل  رّدات  و�خلق  عمياء،  فتنة   �

 و�فقدها تماسكها ومناع��ا. 

 �ي ا��طاب التكف��ي  6

متعددة،     أطراف  تتجاذبھ  خطاب  ھ 
ّ
أن كيف  و�ّ�ن  الدي�ي  ا�خطاب  عند  األخ��  الفصل  هذا   �� وقف 

" ال بدَّ من    :هدافها. ول�ي ال يبقى األمر موضع جدل قالومدارس متنوعة �� ثقاف��ا وأسلو��ا ومنطلقا��ا وأ 

و�� هذه  
ُ
ا، �عليًما وتدريًسا، وأ

ً
توفر مجموعة من الضوابط والصفات �� الناطق�ن باسم الدين إفتاًء أو وعظ

 ل�حديث عن الدين  
ً

ًحا بالعلم واملعرفة، لي�ون أهال
َّ

ًدا ومس� الضوابط �� أن ي�ون املتحدث باسم الدين مزوَّ

ْمَع  مستندا �� ذلك إ�� اآلية القرآنّية: عقيدة وشريعة ومفاهيم عامة، ٌم ِإنَّ السَّ
ْ
َك ِبِھ ِعل

َ
ْيَس ل

َ
 َما ل

ُ
ف

ْ
ق

َ
 ت

َ
[َوال

[
ً

وال
ُ
َمْسئ ُھ 

ْ
َعن  

َ
ان

َ
� ِئَك 

َ
ول

ُ
أ لُّ 

ُ
� اَد 

َ
ؤ

ُ
ف

ْ
َوال َبَصَر 

ْ
اح��ام  366[اإلسراء:   َوال قضية  إ��  ضرورة  ھ  نبَّ كما   .[

ق �� عملية    ال�ي ال تح��م التخصصات العلمية بأ��ا   التخصصات، واصًفا األمة
َّ
َوف

ُ
أمة ال تح��م نفسها، ولن ت

يقول  وهذه    :ال��وض،  الفلتان  لهذا  حّد  لوضع  الس��  اإلسالم  ع��  ا�حر�ص�ن  �ّل  ع��  لزاما  ي�ون  "لهذا 

�ي ال تح��م الت
ّ
خّصصات العلمّية  الفو�ىى والعمل ع�� تثقيف األّمة ع�� اح��ام التخّصصات، ألّن األّمة ال

�� أّمة ال تح��م نفسها، ولن تّوفق �� عملّية ال��وض. وكيف ت��ض أّمة �غدو �ّل فرد من أفرادها فق��ا وطبيبا  

" وما  :حكر ع�� طبقة معينة، قال  وهذا ال �ع�ي عنده أن الفكر الدي�ي  47ومهندسا وفلكّيا و... �� آن واحد."

م املرء �� ما ال يملك علمھ، ال �ع�ي أّن الفكر الدي�ّي حكر    ذكرناه من ضرورة اح��ام التخّصصات وأن 
ّ
ال يت�ل

النّص   فهم  يحتكر  أو  الدين  باسم  ينطق  أن  ا�خّول  هو  خاص  كهنو�ّي  جهاز  ع��  أو  معّينة  طبقة  ع�� 

ز �� هذا السياق ع�� حالة الشلل ال�ي �عيشها املنا�ج التعليمّية " مش�لة انتماء الرسالة و   48وتفس��ه."
ّ

  رك

العلمّية إ�� املا�ىي تتكّرر بنفسها �� املنا�ج الدراسّية �� املعاهد وا�حوزات العلمّية فإّ��ا ال تزال عصّية ع��  

التعليمّية �� أنظم��ا  ال�امل ل�حياة  التغي��  إ�� ذلك �� خضم  امل�ّحة   49".التحديث والتطو�ر رغم ا�حاجة 

 . وعرض �عض تجارب التحديث ا�حتشمة

إ�� �عض اإلش�اليات املهّمة �� فهم ا�خطاب اإلسالمي، م��ا ا�خطاب اإلسالمي ب�ن قيود  وقد �عّرض      

املوروثة والوافدة، وا�خطاب   ب�ن املصط�حات  ا�حاضر واملستقبل، وا�خطاب اإلسالمي  املا�ىي وتحدّيات 

اإلسالمي ب�ن  جنوح العاطفة، وا�خطاب  و   اإلسالمي ومراعاة الزمان وامل�ان، وا�خطاب اإلسالمي ب�ن الفكر

و��    التبش�� والتنف��، وا�خطاب اإلسالمي وعقدة املؤامرة، والعبادات ودورها �� ��ذيب ا�خطاب اإل�سا�ي.

 .التكف��إش�اليات رام من خاللها إبراز أهّم خصائص هذا ا�خطاب و�عارضھ �� جوهره مع ظاهرة 
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التطرف؟ وا  ثّم ختم بطرح         أّن  سؤاال جوهرّ�ا هو: كيف نواجھ   50بالتكف��ال يواجھ    التكف��عت�� 

لق    ّ◌ ألن
ُ

ا، وذهب إ�� أنَّ ا�خ
ً

ذلك ال يحّل املش�لة وال �غ�� قناعة، بل ر�ما زاد املش�لة �عقيًدا، والقناعة رسوخ

أحسن،   بال�ي  والدفع  الصفح  إ��  يدعونا  و�نما  بأخ��ا،  والسيئة  بمثلها،  الشتيمة  مواجهة  يأ�ى  اإلسالمي 

  :باآليةمستشهدا  
ٌ
ُھ َعَداَوة

َ
َك َوَ�ْين

َ
ِذي َبْين

َّ
ا ال

َ
ِإذ

َ
ْحَسُن ف

َ
ِ�ي ِ�َ� أ

َّ
ْع ِبال

َ
 اْدف

ُ
ة

َ
ئ ّيِ

 السَّ
َ

 َوال
ُ
ة

َ
َحَسن

ْ
ِوي ا�

َ
ْست

َ
� 

َ
ُھ    [َوال

َّ
ن

َ
أ

َ
�

، ومعرفة منطلقاتھ  التكف��  ضرورة دراسة أسباب  التكف�� ملواجهة   وا�خطوة األو��  ]34[فصلت:   َوِ��ٌّ َحِميٌم]

األجواء االقتصادية، واألمنية والسياسية    مقدمة ضرور�ة ملعا�ج��ا والتخلص م��ا، فر�ما �انتباعتبارها  

تلك   و�زالة  املوا�ع  تلك  برفع  ينحصر  ا�حالة  هذه   �� املعا�جة  وطر�ق  التكف��ية،  األف�ار  نمو   �� مؤثرة 

د صعو�ة، ففي هذه ا�حالة ثقافية، واملش�لة هنا صعبة وعالجها أش  التكف��، أّما لو �انت أسباب  51األسباب

"إّن املطلوب    ، يقول:52ومقارعتھ، با�حجة وال��هان ال بال�جن والسيف  التكف��ي ي�ون ِلزاًما مواجهة الفكر  

للفكر   األساسّية  والر�ائز  التحتّية  الب�ى   �� زلزال  اإلسالمّية  التكف��ّي  إحداث  الناحّية  من  وهنھ  بإثبات 

الدين الشرعّية  األسس  عن  العنف  وابتعاده  بأسلوب  ال  والتطّرف  اإلرهاب  منا�ع  تجفيف  يتم  هكذا  ّية. 

  �� وزّجهم  السلفّية وقمعهم  ا�حر�ات  �عض  إ��  انتسا��م  أو  اإلسالمّية  ميولهم  �جّرد  األ�خاص  ومالحقة 

ل ا�خطو   53زناز�ن املعتقالت، ألّن ذلك س��يد من ضراو��م و�جعلهم قنابل موقوتة ��دد األّمة برّم��ا."
ّ
ة  وتتمث

التسامح و�شر رسالة ا�حبة وتأكيد اح��ام اآلخر �� الثانية نفسھ ومالھ وعرضھ، ورعاية    �� �عز�ز ثقافة 

، وقال: «أخال أنَّ أهم قيمة  54حقوقھ وحفظ إ�سانيتھ، وكف األذى عنھ ما دام ال يتحرك بالظلم والعدوان

ينبت    التكف��  ب�ن ب�ي البشر، ألن  االختالف  حق يجدر بنا التبش�� ��ا والدعوة إل��ا �عد تأصيلها وتنظيمها ��

والفهم الرأي  أحادية  ظل   �� و�تحرك  واالستبداد،  القمع  أجواء   �� اآلخر�ن    و�نمو  ع��  فرضها  يراد  ال�ي 

وذلك ل�ون االختالف ال �ساوي التمزق والتشتت، وال �ع�ي أنَّ من ليس م��   55ومصادرة حقهم �� االختالف»

يوافق�ي ال  ومن  ضدي،  تخلف    فهو  فهو  والتنازع  التناحر  إ��  االختالف  قاد  ما  و�ذا  عدوي،  فهو  الرأي 

وجاهلية، أما إذا تحرك وفق قانون التدافع والتنافس فهو ليس أمر جائًزا ومحموًدا فحسب، بل هو شرط  

 .56لديمومة ا�حياة االجتماعية واإل�سانية كما يؤكد علماء االجتماع

 �دود الطرح  7

ھ بقي يحوم داخل بوتقة الطرح الدي�ّي املذه�ي،      
ّ
ل�ن بدا لنا هذا الطرح طر�فا �� �عض جوانبھ غ�� أن

شق�� محمد  الباحث  إليھ  ذهب  ما  حسب  �عت��  ذي 
ّ
ال املذه�ي  الطرح  عليھ  سيطر  من  57فقد   أخطر " 
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 وسياسية تار�خية أخرى  �عوامليم��ج   ألنھ وذلك والتكف��، التفر�ق �� دورا كب��ا تلعب ال�ي العوامل

 يصعب قد حد إ�� ا�جتمع و�� �� تضرب بجذورها مذهبية ثقافة استيالد ع�� �لها �عمل ...واجتماعية 

 يمنع  ورأى أّن ذلك "ال  58وآثارها." ورسو�ا��ا املذهبية تلك ا�خلفات �ل من الو�� ذلك وتنظيف تنقية معھ

 بدوره يقوم كيف وتبيان و�عر�تھ، املذه�ي وكشفھ العامل إلظهار محاولة ��  العوامل تلك ب�ن التفكيك من

ه   تأكيد ينب�� ما إن.الوحدة  بدل ف��ا التنازع اإلسالمية و�حالل ا�جتمعات وتمز�ق التكف�� موضوع ��

 وقومية عرقية من العصبيات، ألوان فيھ مختلف تصب الذي  الوعاء أصبح قد املذه�ي العامل أن هو

 �� العصبيات تلك �ل لتتمظهر رماده، �� النار تذكيتھ ونفخ  ع�� لتعمل وغ��ها، واجتماعية وجغرافية

 ح�ى االجتما��،- العص�ي إطارها إ�� الدي�ي- الفكري  إطارها من أخرج املذهبية مما املذهبية، العصبية

  أ�حت املذهبية 
ً
 قد.عنھ األشنع والتعب�� أش�الھ  أسوء  من أ�حت بل وللتعصب، للعصبية أمًرا مالزما

  ي�ون  ال
ً
 اإلسالمي، االجتماع �� التعصب املذه�ي بدأ وكيف م�ى لنستكشف التار�خ إ�� �عود أن اآلن م�حا

و�� �عليقھ ع�� ظاهرة التكف�� املذه�ي ذهب إ�� أّن    59استيالده." �� دورها لعبت ال�ي األساسية  والعوامل 

"األمر يرتبط بفهم الدين نفسھ، ألّن املس�ون بذلك ال��اث التكف��ّي واملثقل ب�ّل أغاللھ، ال �ستطيع أن  

يمارس عملّية استنطاق مجّردة للنّص الدي�ّي، بل جّل ما سوف يقوم بھ هو عملّية إسقاط ل��اثھ التكف��ّي  

  60الدي�ّي." ع�� النّص 

لم �ستطع ا�خشن الولوج إ�� النّص التأسي�ىّي من أجل معا�جة ظاهرة التكف�� ال�ي عرفت مناب��ا األو��  

ھ بقي حبيس الن�عة املذهبّية ا�خاّصة.  
ّ
 �� سوره وآياتھ. وهو ما �ع�ي أن

    خاتمة   

�ي قّدمها ال�اتب لظاهرة      
ّ
 التكف��نخلص من خالل هذه املقار�ة ال

ّ
ھ قد فّصل القول ف��ا فبحث �� ، أن

صفات    الكفرمفهوم   مسألة   �� أيضا  و�حث  املباشرة،  وغ��  املباشرة  وأسبابھ  و��    التكف��ّينوتار�خھ 

ا�خطاب   ال�ي التكف��ّي خصائص  ا�حلول  وتقديم  الظاهرة  تحليل  البحث  من  مرحلة  �ّل   �� حاول  وقد   ،

ھ يتحّرك  بإم�ا��ا املساعدة ع�� التجاوز. وقد ملسنا �� خطا
ّ
بھ جرأة وقدرة ع�� حسن التحليل، خاّصة وأن

و�دت الدينّية.  املنظومة  داخل  �عض    من  خالل  من  الظاهر  ال��امھ  رغم  جوهرها،   �� حداثّية  أف�اره 

اعت��هم ذين 
ّ
ال ا�خوارج  ع��  وتحاملھ  الشي�ّ�  املذهب  إ��  بانتمائھ  لظاهرة    التفاصيل  التار��ّ�  املنطلق 

وهو ما جعل طرحھ يتسم باملذهبّية ال�ي   .النّص القرآ�ي قد �ان سّباقا �� هذا ا�جالالتكف��، �� ح�ن أّن  

تجانب �� جوهرها مقولة ا�حداثة والثورة الفكرّ�ة ال�ي ��دف إ�� كسر القيود ال�ي �عيق التفك�� السليم �� 

   ظاهرة التكف�� ع�� العمل إن أزمات هذه األّمة. ثم
ً
  توصيفا

ً
 األهمية،   من يكتسب ما  بقدر ..ومقارنة وتحليال

 الظاهرة، هذه معا�جة  �سبل يرتبط وهو أهمية، أك�� ي�ون  قد آخر بحث �� للدخول  مقدمة يبقى فإنھ

 
 .rawafedfikriya.comالديني والفقهي السياسي،  بين  محمد شقير، ظاهرة التكـفير المذهبي - 58
 محمد شقير، م،ن. - 59
 م،ن. - 60
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  ونتائجها.  مظاهرها جميع و���اء بمحاصر��ا  الكفيلة واألدوات  الوسائل وتقديم م��ا، التخلص  كيفية و�يان

 بحث نتائجها، و��  طبيع��ا، و�� عل��ا، املساعدة والعوامل التكف��، ظاهرة أسباب �� البحث أن �حيح

  يحمل الظاهرة لهذه العلمّية املعا�جات تقديم يبقى لكن متداخل،
ً
   هدفا

ً
ظاهرة   معا�جة يتمثل �� نبيال

 العنف ال�ي باتت تمّزق أوصال ا�جتمع اإل�سا�ّي. 
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 د. عادل النفّاتي   

 
 

قافيباحث في التاريخ   الثّ

طي   المغاربي والمتوس 

 ات االنتماءمراجعات لطفي عیسی لسردّی 

 واستعاراتها في کتاب " أخبار التونسیین" 
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 ات االنتماء مراجعات لطفي عیسی لسردیّ 

 واستعاراتها في کتاب " أخبار التونسیین"  

 

 

 

   التقدیم  

للنشر والتوزيع بتو�س صدر لألستاذ والباحث �� التار�خ الثقا�� لطفي عي�ىى سنة   عن دار مس�ليا�ي

لل�اتب إصدارات و�حوث ودراسات  و  .أخبار التو��ي�ن: ��اجعات �ي ��ديات ا�����اء وا��صول  كتاب  2019

صلة  تار�خية عديدة باللغت�ن العر�ية والفر�سية، عالوة ع�� �شاط �حفي منتظم حول قضايا ومواضيع مت

ؤلف موضع الدرس �� معرض الكتاب الدو�� بتو�س �� دورتھ ا�خامسة  
ُ
بالواقع التو��ىي واإلقلي�ي. نال امل

�� دراسة جوانب من حياة  وثالث�ن   ق صاحبھ 
ّ
�� اإل�سانّيات، اع��افا بتوف للبحوث  جائزة الطاهر ا�حّداد 

ل مقار�ة تار�خية أن��و�ولوجية، باحثا  التو�سي�ن �� ��اية القرن التاسع عشر ومطلع القرن املوا�� من خال

من   التو�سّية  ال�خصّية   �� ما  �عض  م��ا  ُمستخلصا  تار�خية،  ألغراض  بالضرورة  توضع  لم  مدّونات   ��

الت ومعاي�� �� النظر وو�� بأهّم مجاالت االنتماء إ�� تو�س. يدعونا هذا االستحقاق باإلضافة إ�� معرفتنا  
ّ
تمث

لتار�خية املتخصصة �� التار�خ الثقا�� �� �عد��ا النظري وامليدا�ي، واج��اده �� بنبوغ صاحبھ �� كتاباتھ ا

إ�� �سليط الضوء ع��   �� تخصصات إ�سانية مختلفة،  تضم�ن بحوثھ بمضام�ن نظر�ة جديدة ومبتكرة 

 تقاسيم منجزه ومعانيھ. 

ق ف��ا، وال�ي دارت حول كيفية  و�س��ل هذا التقديم بالتذك�� باإلش�الية العامة ال�ي تناولها ال�اتب و�عمّ 

مة بأمارات  
ّ
�شوء مشاعر متآلفة ب�ن عناصر مجموعة �شر�ة وقبولها بالعيش املش��ك، ع�� رقعة ترابية ُمعل

اإلش�الية   هذه  أن  البيان  عن  وغّ�ي  واحد.  انتماء  حول  يتوافقون  وجعل��م  معلومة،  وثقافية  تضاريسية 

مشغل بح�ي يحيل ع�� ح��ة فكر�ة تقاسمها عدد من املؤرخ�ن   ليست مستحدثة أو وليدة الساعة، و�نما ��

والباحث�ن التو�سي�ن ومن غ�� التو�سي�ن منذ سنوات. وهو ما يدفع إ�� اعتبار دور السياقات �� إثارة مثل  

تلك اإلش�اليات ومعاودة ظهورها أو بروزها �لما حصل أمر مستجد، يح�� الساكن ويعيد صياغة التوافقات  

ت. ومهما يكن من أمر فإنھ من الثابت أن قائمة الكّتاب التو�سي�ن والباحث�ن الذين أثاروا موضوع  واملواضعا

بن   البش��  بي��ا  من  �ستحضر  طو�لة،  التو�سية  ال�خصية  مم��ات   �� البت  وحاولوا  "التو�سة" 

 د. عادل النّفاتي
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غراب1سالمة جعيط  2وسعد  وناس3وهشام  واملنصف  التيمومي  4،  الباحث�ن    5والهادي  من  وغ��هم 

 والباحثات الذين �عرضوا جزئيا أو تفصيليا إ�� املسألة نفسها.  

ع�� أنھ من الثابت لدينا أن لطفي عي�ىى �ان ع�� دراية بمحاور تلك السردّيات، مما جعلھ يتخذ لنفسھ      

سائل وفقا لعروض  �� مقار�تھ لنفس اإلش�الية مسل�ا فر�دا، تجنبا للسقوط �� االج��ار، مسائال ذات امل

راوحت ب�ن الطرافة أحيانا والعمق أحيانا أخرى، محاوال مراجعة محتو�ات جملة من املصادر لم تكن مثار  

�� دراسة عينات من تلك املصادر التأو���  التار��� من قبل. فقد اعتمد املن�ج  �� ا�حقل  الباحث�ن   6أهل 

م  ك��ى  إش�الية  ضمن  ومعان��ا  مضامي��ا  تركيب  غرار  وأعاد  ع��  التو�سية،  الهوّ�ة  بناء  بمقومات  تصلة 

والشعبية ا�خرافية  "ا�ح�ايات  ونيس  سالم  كتاب   �� الواردة  واألمثال  واألحا��  الشعبية  "، 7ا�خرافات 

البش��   التار�خ" �حمد  ال�ي لم يجر تداولها كث��ا مثل كتاب "مفتاح  �� �عض املؤلفات املغمورة  والتدقيق 

ال8صفر و"الرزنامة  ا�خوجة،  بن  �حمد  عثمان  9تو�سية"  بن  �حمد  التو�سية"  والتقاليد  و"العادات   ،

�شرت ب�ن   André Demeerseman)  1993  –  1901، وثالث مقاالت لألب أندري ديم��سم�ن (10ا�حشا��ىي

و��: "تأمالت �� دراسة ال�خصية التو�سية"، و"�� البحث عن ال�خصية القاعدية    1961و  1958سنوات  

 . 11" و"مساهمة �� دراسة عالقة اللغة العر�ية وال�خصية التو�سية"التو�سية 

 
 .1974 ،سالمة(البشير)، الشخصية التونسية، مقوماتها وخصائصها، نشر مؤسسات بن عبد هللا، تونسابن  - 1
 .1990الغراب(سعد)، العامل الديني والهوية التونسية، الدار التونسية للنشر، تونس،  - 2
 . 2008الطليعة، بيروت، جعيط (هشام)، الشخصية العربية اإلسالمية والمصير العربي، ترجمة المنجي الصيادي، دار  - 3
 ، 2011وناس(المنصف)، الشخصية التونسية: محاولة لفهم الشخصية العربية، الدار المتوسطية للنشر، تونس،  - 4
 . 2015التيمومي(الهادي)، كيف صار التونسيون تونسيين؟، دار محمد علي الحامي، تونس  - 5
ويل في العلوم اإلنسانية يم  لالطالع  -  6

ٔ
ويل في العلوم اإلنسانية، لمصطفى غراب، مجلة  على معنى التا

ٔ
كن العودة إلى مقال " منهج التا

 .178–  163 لمنجىا، ص 30/12/2015، الجزائر، 9التربية واالبستمولوجيا، المجلد الخامس، العدد 
و المهملة من قبل جمهور الباحثين في    -  7

ٔ
التاريخ هي مغامرة قد تعّود الباحث  إن انجذاب لطفي عيسى إلى المصادر غير المدروسة ا

التونسية واستجالء  الجامعة  المناقب في  كـتب  والتقصي في  البحث  الماضي، فهو من رّواد  القرن  على خوض غمارها منذ تسعينات 
و تحاشى واضعوها توضيحه. للمزيد حول الموضوع يمكن العودة إلى مؤلفه الم

ٔ
خبارها تغطية لما سكـتت المصادر التاريخية ا

ٔ
وسوم بـ:  ا

تونس   للنشر،  سراس  والتاريخ،  والكرامة  المعجزة  في  المناقب:  خبار 
ٔ
والتراجم 1993ا المناقب  لمدونات  مقاربات  السّير:  وكـتاب   ،

خبار، دار المعرفة للنشر، تونس
ٔ
 . 2007، .واال

ولى سنة  (صفر    - 8
ٔ
تونس. وطبعة ثانية   مطبعة النهضة،،  1928محمد البشير)، مفتاح التاريخ مفكرات ومقاالت تاريخية، الطبعة اال

 . 2009تضمنت تقديما وتحقيقا لحمادي الساحلي وصدرت عن دار الغرب اإلسالمي، بيروت، سنة 
رشيف الوطني التونسي الفترة المتراوحة بين  -9

ٔ
عداد المحفوظة بمؤسسة اال

ٔ
  1901ابن خوجة (محمد)، "الرزنامة التونسية"، تغطي اال

رشيف على حافظتين تحمالن الترقيم عددا. و 16متضمنة  1916و
ٔ
 دو. 52يتوفر اال

و الفوائد العلمية في العادات التونسية، تحقيق الجيالني    -  10
ٔ
و الهدية ا

ٔ
الحشايشي (محمد بن عثمان)، العادات والتقاليد التونسية/ ا

 .1994بن الحاج يحيــى، سراس للنشر، تونس 
11 - Demeerseman  (André), "Réflexions sur l’étude de la personnalité de la Tunisie", dans IBLA, 4 ème trimestre 
1958, p: 355 – 366. "A  la recherche de la personnalité de base de la Tunisie", sans IBLA, 1er trimestre 1959, p: 1-
28. 2 ème trimestre 1959, p129 – 146. " Contribution à l’étude de la relation entre la langue arabe et la 
personnalité de la Tunisie" dans IBLA, 4éme 1960, p: 357 – 399.  
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" دون إطالق  الباحث لطفي عي�ىى قد اختار بدوره االشتغال ع�� قضية "التو�سة  إنومن نافلة القول       

أو �عميم، مركزا جهوده ع�� ف��ة زمنية محددة ش�لت مفصلة زمنية دقيقة �� تار�خ التو�سي�ن و�خاصة  

مراقبة ذلك املرور املتأ�ي �� مستوى تمثالت التو�سي�ن لذوا��م وآلخرهم القر�ب أو البعيد. فقد غطت املدة  

إ�� العقدين األول�ن من القرن املوا��.    ر، وامتدت عش الزمنية املق��حة العقدين األخ��ين من القرن التاسع  

ففي تلك الف��ة عا�ش التو�سيون انتقاال سلسا ب�ن زمن�ن: زمن االحتالل وما قبلھ، وما رافقھ من تحّوالت  

النخب   لدى  و�خاصة  الذهنيات  ع��  البّينة  وا�ع�اسا��ا  والعلمية  الفكر�ة  ا�حياة  مستوى   �� م�حوظة 

مة ال�ي أقبلت 
ّ
ع�� التعامل �شغف مع ال�حف (مثلما يو�� بذلك غالف الكتاب)، باعتبارها وسيلة    املتعل

إخبار�ة محدثة �حرت ألباب املثقف�ن التو�سي�ن �عد أن ثبتت جدار��ا �� إطالع قرا��ا ع�� حقائق األمور  

 �� الساحت�ن الوطنية والدولية. 

بع الكتاب �� مجلد واحد متضمنا لثالثمائة وخمس�ن صف   
ُ
حة من القطع املتوسط. قّسمھ صاحبھ  ط

وتضمنت   عامة.  بخاتمة  بعها 
ّ
وات فصول  وأر�عة  للسرد"،  زمن  ل�خرافة،  "زمن  بـ  عنو��ا  عامة  مقدمة  إ�� 

الصفحات األخ��ة قائمة ثر�ة ومتنوعة من املصادر واملراجع باللغت�ن العر�ية والفر�سية، ال�ي �ان قد استند  

نارة سبيل الباحث�ن املنشغل�ن بدراسة مواضيع متصلة بمحتو�ات الكتاب.  إل��ا الباحث، ومن شأ��ا أيضا إ

وملز�د تقر�ب مضام�ن املدونة موضع الدرس إ�� القّراء، ارتأينا التوقف ��ىيء من التفصيل واالقتباس من  

 �عض ما ورد �� �ل فصل، ع�ىى أن نلّم بمضامينھ وتحليالت كتابھ.  

�� مجال البحث،  عمل لطفي عي�ىى �� مقدمة أثره ع�     � معا�جة مسألة دقيقة وذات أهمية قصوى 

تتعلق �شروط املعرفة التار�خية والعالقة الوطيدة ب�ن ذكر ا�خ�� و�ناء السردية، بمع�ى هل يقتصر دور  

اإلخباري أو املؤرخ ع�� ذكر ا�خ�� أم يتعّ�ن عليھ تّملك أساليب أدبية وفنية رفيعةـ، ورصيد ثري من املفردات  

�ي ح�ى يقدر ع�� شّد املتا�ع أو القارئ؟  و�� سعيھ لإلجابة عن هذا السؤال، مال ال�اتب إ�� �غليب  واملعا

حول   اإلجماع  تم  الذين  املؤرخ�ن  من  لعدد  واألمثلة  الشهادات  من  بجملة  مستشهدا  الثانية،  الفرضية 

وتاسيت    Cicéronق.م)    43  -مق.  106أدوارهم الرّ�ادية �� التأر�خ ألزمنة أورو�ا والعالم بدءا من شيشرون (

.  Jules Michelet)  1874  -  1798( وجيل ميش��  Froissart)  1410  -  1337وفرواسار (  Taciteم)  120  –م  56(

إ�� إدماج املعطيات   ب�ن ا�خ�� والرواية، داعيا  التقليد السائد الذي يفصل  إ�� ضرورة القطع مع  وخلص 

 �� املتصلة  أو املصدر�ة والتحاليل  يقوم  الوثائقية  أن  املنطقي وفق تصوره  �عد من  الرواية، فلم  ثنايا   �� ا 

ذلك �عكس  االعتبار  أو  الوقائع  رسم  ع��  الرواية  بتفضيل  ال�اتب  12املؤرخ  منظور  وفق  التار�خ  فكتابة   ،

 صناعة، والصناعة عند املؤرخ �ش��ط توفر موارد أساسية �ا�خ�� وأدوات اإلبالغ والسرد. 

لكتاب "أخبار التو�سي�ن" ع�� مسألة مث��ة ومر�كة معا، تتمثل �� طرق إدراك   قامت اإلش�الية العامة   

محاولة   ففي  القاعدية.  �خصي��م  وت�ّون  مجالهم  تأسيس  وألساط��  التار���  الزمن  ملسألة  التو�سي�ن 

  الس��جاع "ذاكرة ضائع األزمنة" ع�� حّد �عب�� لطفي عي�ىى، وضع ال�اتب تصوره ا�خاص لألزمنة التو�سية 

 
صول، دار مسكلياني للنشر والتوزيع، تونس  -  12

ٔ
خبار التونسيين: مراجعات في سردّيات االنتماء واال

ٔ
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وفق نوعية املصادر املتعامل معها، فقّسمها إ�� أر�عة أزمنة ك��ى، ال تتخذ ضرورة �سقا تطّور�ا وفق خط 

كرونولو�� أفقي كما اعتاد املؤرخون تداولھ، بل �� أزمنة متداخلة تقبل بتقابل زمن�ن أو أك��، استجابة  

هذه األزمنة ��: "زمن ا�ح�اية"  �حاجيات التو�سي�ن �� خلق وشائج وصالت تضمن تآلفهم واجتماعهم، و 

 و"زمن ا�جال" و"زمن الرزنامة" ثم "زمن الذات أو الوجدان".

ديوان ا�خرافات الشعبية التو�سية"، إ�� مساءلة جانب  “ب س�� ال�اتب �� الفصل األول الذي سّماه    

ر تار�خية لها حبك��ا  من رصيد التو�سي�ن من ا�ح�ايات واألمثلة الشعبية واألحا��، والتعامل معها كمصاد

ا�خاصة من حيث ا�خطاب واللغة والبناء والسرد. و�� مروّ�ات تكفلت بتغطية مجز�ة �جوانب مهمة متصلة  

قت للذاكرة املش��كة وكشفت مواطن ال�خصية  با�حياة اليومية للتو�سي�ن داخل املسورات وخارجها، و 
ّ
وث

لف �� نقل تمثل التو�سي�ن العميق �خصوصيات  ا�جماعية. وقد نجحت هذه ا�خرافات حسب ما أورده املؤ 

ورغم أهمية املتون  الوسط الذي عاشوا ضمنھ، دون أن نن�ىى عرضها للقيم والطباع ال�ي حكمت حياتاهم.  

نتيجة وثوقية   التجاهل  التعامل معها بكث�� من  تم  أنھ   
ّ
إال �� هذا الصنف من املصادر،  الواردة  اإلخبار�ة 

املفرطة التار�خية  بال�اتب    املدارس  حدا  ما  وهو  التار�خية.  املعارف  صناعة  �شروط  الصارم  وتمسكها 

ملا   اإلخبار�ة  بالقيمة  واالع��اف  وفلسف��ا،  التار�خية  املعرفة  إ�ستومولوجيا  مراجعة  ضرورة  إ��  بالدعوة 

قادرة    حفظتھ الذاكرة ا�جماعية للشعوب من ح�ايات وأمثال تم تداولها ب�ن الناس، طاملا أن مرآ��ا ا�حدبة

الر�ع    �� التار�خية  التمكن من وضع ضوابط املعرفة  ع�� عكس مراحل مهمة من معيش ا�جتمعات قبل 

الباحث�ن  اهتمام  أسفل سلم  إ��  املصادر  النوعية من  تلك  أحال  ما  التاسع عشر، وهو  القرن  األخ�� من 

طلب دراسة ا�ح�ايات الشعبية  . وتت13اعتبارا لعدم توافقها مع شروط القراءة السياقية الصارمة والدقيقة

واألمثال واألحا�� وفق رؤ�ة الباحث جهدا مضنيا وترك��ا كب��ا لبلوغ معان��ا ودقيق تحليال��ا، مع األخذ �ع�ن 

االعتبار ضرورة اإلملام بفرادة �لمها وصياغا��ا ا�خصوصة واتخاذ جميعها من ال�جائ�ي وا�خارق ركنا رئيسا  

"�ستكشف بفضلھ مضام�ن تحيل ع�� الطبيعة البشر�ة، وذلك حال التعو�ل   �� بناء السرد. األمر الذي 

معيقات   تجاوز  إ��  توصلهم  وأش�ال  الواق��،  التو�سي�ن  سلوك  بمدرك  وثيقة  صالت  لها  استعارات  ع�� 

التعب�� واإلبالغ العادية، و�لوغ املعا�ي السامية دونما �سيان �حاجات التسلية وتزجية الوقت ع�� حّد �عب�� 

 .14ال�اتب"

صفر        البش��  محمد  منجز  إ��  التار�خ"  مفتاح   �� اإلنتماء  "سردية  ب  املوسوم  الثا�ي  الفصل  ا�شّد 

) باعتباره مؤلفا قليل التداول ب�ن معشر املؤرخ�ن والباحث�ن التو�سي�ن، رغم نظرتھ الفر�دة  1917  -1865(

هو �� األصل جملة من ا�حاضرات �� التار�خ ألقاها    ا�جّددة للسردية التار�خية التو�سية. فـ"مفتاح التار�خ" 

إّبان خضوع البالد   ،1908  –  1897ع�� مسامع طلبة ا�جمعية ا�خلدونية ب�ن سنوات  �� املدرسة ا�خلدونية  

صياغة   إعادة  إ��  ال�اتب  عمد  فقد  السيا�ىي.  قرارهم  الستقالل  التو�سي�ن  وفقدان  ا�حماية،  ملعاهدة 

��  انتماءات التو�سي�ن وتو 
ّ

ثيق صال��م بجملة من الغ��يات راوحت ب�ن توسيع آفاقهم الزمانية، ع�� التذك
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بمختلف ا�حضارات الك��ى ال�ي وسمت تار�خ التو�سي�ن القديم، وفتح أعي��م ع�� �عّدد انتماءا��م امل�انية  

ع ذلك ع��  من خالل ر�طها بقديم تار�خ املغرب واملسلم�ن ووسيطھ، وحديثھ ومعاصره، مع ا�حرص �� جمي

اطالعهم ع�� حقيقة اتصال ماض��م كما حاضرهم بالبح��ة املتوسطية، والتشديد ع�� ذلك التداخل ب�ن 

تار�خ التو�سي�ن وتار�خ أمم أورو�ا بما �� ذلك تار�خ "األمة الفر�سية ا�حامية" وا�جارة املتوسطية اإليطالية  

اجعة منجز محمد البش�� صفر تلك النقلة النوعية  . فقد تبّينت للطفي عي�ىى �عد مر 15واململكة ال��يطانية

�� فكر صاحبھ وال�ي قامت ع�� إعادة تأسيس فكرة اإلنتماء ع�� قاعدة اإلنفتاح ع�� اآلخر   ال�ي حدثت 

املشرقية    -ا�جغرا�� والزم�ي، "األليف" منھ و"الغر�ب"، وذلك �غية ا�حّد من اإلحساس بالدونية املزدوجة  

وال��ك�-والغر�ية   ب�ن  ،   وثقا��  تار���  مش��ك  ر 
ّ
بتوف املتلقي  و�قناع  واحد،  حضاري  محور  ع��  املر�ىي   �

التو�سي�ن، مع  حضور عناصر ت�ج�ن أبانت عن قدرات تركيبية سمحت باالنفتاح ع�� العديد من الغ��يات  

ع التو�سي�ن  توفر  مع  تكّيفا  واالختالط،  باملثاقفة  القبول  لبذور  ا�حاملة  والثقافية  وطن  ا�حضار�ة   ��

يخّصهم و�شكيلهم ألمة، عاشت ع�� مجال اعتباري تحّول بالتقادم إ�� حّ�� لإلنتماء، و�شّوفت ساكنتھ إ��  

 .  16التعا�� من جميع مظاهر االنطواء ال�ي الزم��ا لقرون

بـ"زمن االستطالع وحب املعرفة       الثالث من مؤلفھ، وهو فصل وسمھ  �� الفصل  تطرق لطفي عي�ىى 

إ ا�خوجة  ا�جذ��"،  بن  محمد  ا�جن�ال  تحر�رها  ع��  أشرف  ال�ي  التو�سية"،  "الرزنامة  مضام�ن  دراسة   ��

. وتضمنت تلك  1917إ�� مو�� سنة    1901عددا صدرت بدون انقطاع من سنة    16) و�لغ عددها  1943  -  1869(

خية واألدبية  الدور�ات معارف مستحدثة عملت ع�� توسيع االهتمام باألخبار الفلكية وا�جغرافية والتار�

واإلدار�ة والسياسية وا�جمالية والفنية وغ��ها من املواضيع املستطرفة من قبل النخب ا�جديدة املندرجة  

ضمن التقاليد الوليدة للتو��ىي ا�جديد، وعزوفا عن دوا�� الر�ون إ�� االج��ار والتقليد وا�جمود، مع الدفع  

ز محمد بن ا�خوجة تبّ�ن للمؤلف أن ما أنجزه ضمن  باتجاه االنخراط �� نبض ال�ون. وضمن تقييمھ ملنج

ل إسهاما معرفيا تجميعيا غ�� غر�ب عن مثقف تو��ىي ُعرف بنشاطھ  
ّ
مغامرة "الرزنامة التو�سية" قد ش�

العل�ي الغز�ر ضمن ال�حف وا�جالت التو�سية الثقافية والعلمية، وال�ي كشفت عن سعة اطالع صاح��ا  

غر�ا، وقدرة استثنائية ع�� ر�ط مضامي��ا بالثقافة ا�حلّية التو�سية. كما اعت��  ع�� املصادر واملراجع شرق و 

�عثت مجلة   أجلها  ال�ي من  التوعو�ة واإلخبار�ة  �انت متممة لألغراض  الدور�ة  أن مضام�ن  لطفي عي�ىى 

ر ��ا عدد من محرر��ا من ب�ن النا���ن من التو�سي�ن. 
ّ

 "ا�حاضرة" ولألف�ار ا�حداثية ال�ي �ش

" والتقّيد     Temps calendaireزمن الرزنامة “بـ  لقد نّوه ال�اتب بمجهودات ْمحمد بن ا�خوجة �� عنايتھ      

أو   الدينية  األزمنة  من  غ��ها  دون  من  املتحضرة  الشعوب  ب�ن  كب��  إجماع  حولها  تحقق  جديدة  بزمنية 

� التدر��� عن جميع التقو�مات املوروثة، �الد
ّ

ائر�ة أو الزراعية أو الطقسية، ُمحيال  الروحية األخرى، والتخ�

ع��   �ش�ل الفت  واإلخبار�ون  املؤرخون  جديدة عمل  البشري. و�� فكرة  املص��  بوحدة  الو��  ترّ�خ  ع�� 

والقمري   املسي��  الشم�ىي  التقو�م�ن  ب�ن  قّر�ت  ومقابلة  تحو�ل  بقوائم  ر�طها  ع��  األذهان  من  تقر���ا 
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لت جهودهم لبنة أساسية  
ّ
ع�� طر�ق إكساب الزمن التار��� طا�عا منفصال عن التصّورات  ال��ودي، فش�

 . 17الدينية التعّبدية

كما عاين ال�اتب نفس املضام�ن ا�حداثية تقر�با �� موسوعة " األدب التو��ىي �� القرن الرا�ع عشر"      

املؤلف بدوره  )، �� أواخر عشر�نيات القرن املا�ىي. فقد راهن هذا  1965  -  1898لز�ن العابدين السنو�ىي (

ع�� التجديدات ا�حاصلة �� أش�ال املعا�جة األدبية التو�سية شكال ومحتوى، وذلك �غرض إثبات حقيقة  

حدثة أخذ ضم��ا اإلحساس 
ُ
النقلة الفكر�ة ال�ي عاش��ا نخب األدب والفن من خالل ال��ك�� ع�� شواغل مـ

لظواهر االجتماعية والثقافية البالية املفرطة ��  باالنتماء الوط�ي، والرغبة �� التحّرر واال�عتاق ومقاومة ا

العشر�ن،   18ا�حسّية القرن  من  األول  الثلث  ألدباء  تراجم  السردية  تلك  تضمنت  فقد  الصدارة.  موقع 

ومختارات من أعمالهم الفنية وذلك �� إطار خطة ال�اتب إلعادة استكشاف ما�ىي التو�سي�ن ونفض الغبار  

� محدثا  مدلوال  وليكتسب  تلك عنھ،  ومن  ا�جذ��.  املعرفة  وحب  التجديد  دوا��  ع��  باالنفتاح  سمح 

ال�خصيات ال�ي تم االحتفاء ��ا �� املوسوعة وعدت من أعالم األدب التو��ىي �� ذلك ا�ح�ن نذكر: محمد  

الشاذ�� خزندار وحس�ن ا�جز�ري وسعيد أبو بكر وصا�ح النيفر ومحمد الفائز والهادي املد�ي وأبو القاسم  

وأحمد خ�� الدين ومحمد مناشو وسالم األ�ودي، وجميعهم أدباء وشعراء تو�سيون كتبوا �� األدب    الشا�ي 

 . 19وفق رهانات السياقات الوطنية واستجابة للذائقة ا�حلية

وقد أبرز لطفي عي�ىى النظرة التجديدية ال�ي حملها كتاب السنو�ىي حول املعرفة التار�خية ا�جديدة،     

إذ استنتج "أن عقلية األمم لم �عد تكتفي بمعرفة األسباب النفسية لالنقالبات التار�خية، بل البد للمؤرخ  

ھ مستو�� إذا �ان خلوا من الرسوم  اليوم من ا�جداول الوا�حة وا�خرائط �ختلف األعصر، وال ي�ون كتاب

واملناظر الصر�حة. ع�� أن تجّدد التوار�خ وسبكها ع�� العقلية العصر�ة ليس من األعمال الهينة البسيطة،  

 . 20بل يمكن أن ينسبك قبل بضع عشرات سن�ن يمض��ا ا�جّددون �� املالحظة والنقد والتعب��"

مراجعات حول �خصية التو�سي�ن"،  “ب املؤلف ملا سّماه وأما الفصل الرا�ع من كتابھ فقد خّصصھ    

مستعرضا عينات أدبية مختارة حاز خطا��ا من وجهة نظره قدرا كب��ا من الطرافة، أل��ا اختارت اإلشتغال  

ع�� مقومات ال�خصية التو�سية من خالل �عض البحوث امليدانية، املعّرفة �س�ان البالد التو�سية: عرقا  

ف عند مؤلف "الهدية أو الفوائد  21و�ا وأعماال وأياماولغة وتراثا وسل
ّ
. ومن تلك املنتقيات اختار ال�اتب التوق

العلمية �� العادات والتقاليد التو�سية" �حمد بن عثمان ا�حشا��ىي، الذي ُعّد جرد ميدا�ي مفصل لتقاليد  

الثق مضمون  ع��  أحالت  املعطيات  من  جملة  فيھ  عرض  وقد  وعادا��م،  ومختلف  التو�سي�ن  املادية  افة 

 
 .20نفسه، ص  - 17
 .22نفسه، ص  - 18
 .152نفسه، ص  - 19
العابدين)،    -  20 (زين  عشرالسنوسي  الرابع  القرن  في  التونسي  دب 

ٔ
تونس  اال كـتاب  1927،  في  ورد  المؤلف،  مقدمة  خبار ، 

ٔ
ا

 .203، م س، ص ...التونسيين
خبار التونسيين: - 21

ٔ
صول، م س، ص مراجعات في سردّيات اال عيسى(لطفي)، ا

ٔ
 . 23نتماء واال
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املعارف والقيم واملعاي�� ال�ي طبعت تصرفات التو�سي�ن وسلوكيا��م، محاوال من خالل ذلك توسيع اطالع  

ل ال�خصية القاعدية للتو�سي�ن
ّ
 . 22أعوان اإلدارة ا�حامية ع�� ما ش�

ت االشارة إل��ا  و�� ذات الغرض استجلب لطفي عي�ىى املقاالت الثالث لألب أندري ديم��سيمن (تم      

سابقا) وال�ي �عرضت بالدراسة إ�� تار�خ التو�سي�ن وماض��م الالتي�ي الروما�ي دونما �سيان ل�جذور العر�ية  

. وقد تضمنت تلك املقاالت أسس نظرتھ  23اإلسالمية وفق قراءة مشو�ة بنفس استشرا�� ع�� حّد ال�اتب

ع�� ا�جهد امليدا�ي الذي بذلھ �غية التعّرف ع�� طباع    لل�خصية التو�سية، معّوال �� تحديد معاملها الك��ى 

. وخلص لطفي  24ساكنة البالد ومز�د فهم واقعهم املعيش، وفق قراءات متوا�جة مع عروض ا�حشا��ىي 

عي�ىى �� ��اية عروضھ إ�� تحديد ا�خطوط العر�ضة لل�خصية التو�سية، تلك ال�ي اخ��لها �� أر�عة و��:  

 دها وتواصلها، مع �عض من التفصيل �� �ل ركن م��ا. وحد��ا، وتنوعها، وامتدا

الع ع�� تضاعيف كتاب"      
ّ
أخبار التو�سي�ن، مراجعات �� سردّيات االنتماء  ما يمكن استنتاجھ �عد االط

ف فر�د اكتسب فرادتھ من جانب�ن أساسي�ن. فمن وجهة نظر إخبار�ة فقد نجح ال�اتب    واألصول" 
ّ
ھ مؤل

ّ
أن

بھ �� استحضار ثراء معر�� وف�� حول معاش التو�سي�ن وحيا��م الثقافية �� شق��ا  �� جانب كب�� من كتا

قيم   ع��  أقبلوا  الذين  املتعلم�ن  فئة  لدى  وخاصة  التو��ىي  للو��  التطّوري  واملسار  والالمادي،  املادي 

اال  عهد  بزوال  مقتنع�ن  اإل�سا�ي،  املش��ك  ضمن  االنصهار   �� رغب��م  عن  وع��وا  الغر�ية  نطواء  ا�حداثة 

واال�غالق ع�� الذات، �� زمن أخذ فيھ النفوذ االستعماري الفر��ىي �� التمّدد داخل هيا�ل الدولة التو�سية  

ومؤسسا��ا، وداخل �سيج س�ان البالد الثقا�� واالجتما��. كما ات�حت �� نفس ذلك السياق مؤشرات  

املستندة إ�� مش��ك حضاري أثيل  بليغة عن بداية تفك�� التو�سي�ن بخصوص مالمح �خصي��م القاعدية 

إفر�قيا   �عدها  أشعت قرطاج ومن  لـّمـا  اإلسالم،  قبل  ما  إ�� عهود  املتوسط وجانب من    Africa�عود  ع�� 

 ال�حراء اإلفر�قية.  

ع�� اقتحام مجاالت مجددة من�جا وتصّورا   عن جرأةكما تنم فرادة ما أنجزه لطفي عي�ىى �� جانب آخر 

�سلم ارتياد تلك املغامرة من مخاطر عدة ومن�لقات ش�ى، هذا فضال عن تمسك جانب  وتركيبا، ح�ى و�ن لم  

غ�� قليل من الباحث�ن بأساليب ومنا�ج �� البحث والتمحيص ي�اد حاضر املعارف اإل�سانية واالجتماعية  

رقا، ورصيده  أن �عفو ع��ا تماما. ولكن سعة اطالع املؤِلف ع�� منجز املدارس التار�خية واإل�سانية غر�ا وش 

كھ ألدوات السرد التار��� وفصاحة بّيانھ، قد أسعفھ جميعها �� خوض  
ّ
املعر�� ال��ي واملتجّدد، وكذلك تمل

مثل تلك املراوحة املنتجة لغز�ر الداللة باقتدار وأناة، بحيث بدا لنا أن مثل هذا األثر البد�ع �� جنسھ يمكن  

يمكن االستفادة منھ �� مساءلة موضوع االنتماء وطرح سؤال    االعتبار بمحصلتھ معرفيا وتحو�لھ إ�� أنموذج

األصول، وخاصة بالنسبة للمجتمعات ال�ي ثبت تقاطع مسارا��ا التار�خية أو �شا��ها مع ما حملتھ "أخبار  

 التو�سي�ن". 

 
 .255نفسه، ص  - 22
 230نفسه، ص  - 23
 .256نفسه، ص  - 24



ة محّرفة .1
ّ
 سن

 333...........................................................................ترجمة. د. سماح حمدي   تأليف. أولفيي �اري 

قراءات في الكتب 
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 الملّخص 

ئ�ي، أو العودة إ��  
ّ
، الذي  الّسنة العظيمة�� هذا املقال املقتطف من كتاب أوليفيي �اري: "اإلسالم الال

  ا بموج��  تّم   ةمهمّ   أرسوا سّنةد ال�اتب أن �ستدّل ع�� أن علماء الكالم املسلم�ن قد  ا، أر 1993صدر سنة  

ي�ن م��م والشيعة هم الذين  
ّ
، بداية من وضعوافصل السيا��ّي عن الّدي�ي، وأّن املت�لم�ن املعاصر�ن الّسن

الصّ 19ق يقطع  إصالحا  تجاه  ،  يدفع  كب��ا  انحرافا  أر��ى  الذي  وهو  واملنفتح،  املرن  الطو�ل  بالتقليد  لة 

 التطّرف. 

 

Abstract: 

 

In this article, fromhis book "Laique Islam, or The Return to the Great Tradition," 

publishedin 1993, Olivier Carré wanted to provethat  Muslim  theologians have forged a Great 

Tradition that  separates  politics  from  religious  and that  itis  contemporary  Sunni and Shia 

theologians who have created - from the 19th century - a reformism  that breaks with the long 

flexible and open Tradition and which  installs a great deviance pushing towards extrimism  

installs a great deviance pushing towards extrimism . 
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ٔ
 ا
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 مقدمة: 

ترجمة    املقال  العلما�يهذا  "اإلسالم  كتاب  من  الثا�ي  الصفحة  ،  للفصل  الصفحة    29من  أو .  38إ�� 

نة العظيمة" من الصفحة     Olivier Carréلل�اتب الفر���ّي أولفيي �اري  .  38إ�� الصفحة    29العودة إ�� السُّ

والبحوث   و�احث �� مركز الدراسات، وهو فر���ّي مختّص �� اإلسالم والسياسة واالجتماع �� العالم العر�ي

فاتھ:.  ا�جديدة و�� مركز البحوث الدولّية  ن السور�و عمل مدّرسا �� جامعة  .  الدولّية
ّ
"اإلسالم والدولة    من مؤل

  Armand Colinوقد صدر الكتاب عن دار أرمند �والن  .  )1983) و"اإلخوان املسلمون"(1982�� عالم اليوم" (

 .  1993سنة 

لإلسالم   ا�حا�ّ�  الوضع  السيا��ي يبدو  ل�جوهر  يا 
ّ

دينا،  مغذ باعتبارها  اإلسالم  لثيوقراطّية  ، و�ذن 

ي��ّ 
ّ

ق األمر إال �سّنة قص��ة وحديثة حّ�ى نتحّدث هكذا  ،  �� الواقع،  لكن.  و�ا�خصوص اإلسالم الش
ّ
ال يتعل

 .  عن "سّنة منحرفة"

تنافر مع الّسّنة اإلسالمّية الكب��ة    و�� منحرفة ألّ��ا ��،  إّ��ا سّنة ألّن جهازا إسالمّيا دولّيا يفرضها و�حم��ا

 .  وهوما سنبّينھ �� الفصل ا�خامس، �� السياسة

و�التأكيد: فال يوجد إ�ل��وس �� اإلسالم بمع�ى .  ثّمة تضامن دو�ّ� ب�ن ما يمكن أن �سميھ جهاز اإلسالم

جتماعّية املعت��ة ال�ي تمارسها  مثلما هو األمر �� املسيحّية مع الّرقابة اال ،  ال��اتبّية ال�ي تملك سلطات مقّدسة

 .  غر�ا الكنيسة خاّصة من خالل سّر التو�ة

ي�ّون �� العالم اإلسالمّي شبكة    وهو،  متخّصص �� مهام العبادة والعقيدة  بالّتأكيد هناك طاقم،  ولكن

، ألضرحةا  ومن أئمة عدد ال محدود من املساجد أو  ومن فقهاء القانون اإلسالمي.  من علماء �� ا�جال الدي�ي

املسلم�ن بمسائل  منشغل�ن  وقضاة  ا�جمعة  والفقهّية  .  وأئّمة  والثقافية  العملّية  املشا�ل  �ّل  وتناقش 

�� اجتماعات دولّية اقم 
ّ
الط ال�ي تطرح ع�� هذا  والفقهاء،  والسياسّية  للعلماء  ندوات  ،  و�� مؤتمرات  و�� 

بمثابة مركز ثقا�ّ� قديم  ،  اإلسالمّية بالقاهرة مثالو�عت�� جامعة األزهر  .  لرؤساء الّدول اإلسالمّية أو لوزرا��م

ا�جاالت �ّل   �� اإلسالمي  العشر�ن.  للفكر  القرن  بدء  إسالمّية ،  ومنذ  مؤتمرات  أو    عقدت  الهند   �� إّما 

ة لسنة   (مؤتمرمستوحاة من املشرق العر�ّي  ، باكستان
ّ

 )1931والقدس لسنة ، 1926مك

ذا تأث�� باكستا�ّي وأندوني��ّي ،  1949اإلسالمي الذي تأّسس �� كرا���ي سنة  و�بقى املؤتمر الدائم للعالم  

السعودّية.  أيضا للعر�ّية  الّصاعد  املا�ّ�  الوزن  ة  ،  لكّن 
ّ

بمك املقّدسة  ا�حّج  أماكن  حماية   �� بدورها  مق��نا 

مة دول املؤتمر اإلسال ، يمنحان هذا البلد أهمّية م��ايدة، واملدينة
ّ
  1970مي سنة خصوصا منذ تأسيس منظ

مة غ�� ح�ومّية تأّسست سنة    (و��و�التوازي مع رابطة الدول اإلسالمّية  ،  ال�ي يقع مقّرها �� جّدة
ّ
)  1962منظ

فثّمة مساجد فخمة  . ذات شبكة بنكّية إسالمّية ع�� العالم،  1975ومنذ ، ذات األهداف الثقافّية والّدعوّ�ة

ل العالم وخصوصا إفر�قيا،  غالبا ع�� نفقة الّسعودي�نمشّيدة  ،  ومراكز جامعّية جديدة مجّهزة جّيدا
ّ
، تتخل

 .  منذ بضع سنوات

 .  أّن القطب�ن الّسعودّي والباكستا�ّي يت�امالن أك�� مما يتنافسان و�بدو
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ولكّ��ا مدعومة منھ بطر�قة مباشرة نوعا ما  ،  و�شأت حر�ات إسالمّية رادي�الّية ممّ��ة عن هذا ا�جهاز 

وقد أصبحت حر�ات إسالمّية رادي�الّية إّما م��افتة وعنيفة و�ّما �� ش�ل مجموعات  ،  07الـ  منذ السنوات  

 .  �� أحزاب سياسّية -حيث �سمح القانون بذلك-تت�ّون ضغط 

UNION -L’EX( ومن أندونيسيا إ�� املغرب مرورا من أفغا�ستان واالتحاد السوفيا�ي السابق املسلم 

SOVIÉTIQUE MUSULMANE  (  و�وغسالفيا قديما وسور�ا ومصر وتركيا و�فر�قيا الّ�حراوّ�ة واملغرب

 .  �ش��ك هذه ا�جموعات تقر�با �� نفس األف�ار ونفس ممارسات النشطاء ف��ا

و�� الواقع "األصولّية"  ،  ا�حركة اإلصالحّية"“بـ  فإّن للموقف اإلسالمّي العام أصال داخل ما �س�ى  ،  وحالّيا

و�ّن هذا الّنوع من الّسنة ال�ي تد�� نيو�سالم قد أصبحت  .  أك�� من التجديد واإلصالحوالعودة إ�� ا�جذور  

 .  اليوم مقبولة عند �عض املتطّرف�ن سواء من اإلسالمّي�ن أومن العلمانّي�ن

حّل وسط وليس طفرة    وهذا الّتكّيف هو.  فإّن الّتكّيف اإلسالمّي مع العالم املعاصر موجود،  ومع ذلك

يجب ببساطة تبّ�ي علوم الغرب وتكنولوجياتھ دون مما�عة  ،  وحسب هذه الّسّنة ا�حالّية.  تحّوال ثقافيا  أو

ر ظاهر
ّ

تأخ (التشريعات) االجتماعّية،  ودون  التطبيقات  ال�لّية ع�� املعتقدات وع��  ،  ولكن مع ا�حافظة 

الّدغمائّي  اإليمان والتفك��  ھ ال يخ��ق 
ّ
أن العلم طاملا  �غّ��  ونتقبّ ،  فنقبل  ھ ال 

ّ
أن التكنولو�ّ� طاملا  التقّدم  ل 

التوحيدّية األخرى .  العقلّيات والب�ى االجتماعّية واألسرّ�ة الديانات  ��  ،  وع�� خالف  إّن اإلسالم  ھ يقال 
ّ
فإن

العقل والعلم النّص  ،  وتبعا لذلك.  توافق جوهرّي وك�ّ� مع  �� اإليمان و�خضاع  ل 
ّ

التدخ العلوم  يمنع ع�� 

حق ملنا�جهاالقرآ�ّي وأحا
ّ

األّول والال املسلم�ن  الرسول وحياتھ وتار�خ  النقطة فقط.  ديث  ُرفض  ،  و�� هذه 

ما إصالحات خارج  ،  ليست إعادة هي�لة رسمّية إذن.  العلم املعاصر ومازال مرفوضا �� اإلسالم " الّرس�ّي"
ّ
و�ن

دد الذين ترفضهم الّسنة ا�حالّية  الّنواة العقائدّية باستثناء ما هو عند �عض املثّقف�ن أو الروحانّي�ن ا�ج

 .  وسنذكرهم �� الفصل ا�حادي عشر. وتضطهدهم

ھ  
ّ
إّن الّسنة ا�حالّية ل�جهاز الّدو�ّ� املتأثرة بالغ الّتأثر باإلخوان املسلم�ن منذ السنوات ا�خمس�ن ترى أن

فات ال
ّ
.  تشريعّية اإلسالمّية للّسنة من الّضرورّي إعادة إثبات التشريعات اإلسالمّية �املة مثلما بلور��ا املؤل

شريع،  وفعال
ّ
وز�ادة ع�� القانون املد�ّي والقانون العاّم والقانون  .  فإّن التفك�� اإلسالمّي منغرس دائما �� الت

وقد تّم  .  �ع�ن االعتبار بدافع من رجال القانون الّسعودّي�ن فإّن القانون العام والّتأسي��ّي قد أخذ،  ا�جبائي

الّدول اإلسالمّية  1978مّي سنة  اق��اح دستور إسال  ��  .  صا�ح �جميع  العاملّي  أ�شأه ا�جلس اإلسالمّي  وقد 

و�� ش�ل "نموذج لدستور إسالمي"    1981اإلسالمّي العاملي �حقوق اإل�سان" (باريس لندن    ش�ل "اإلعالن

العا).  1983إسالمباد  ( اإلسالمية  الرابطة  مباشرة  كتبتھ  مّما  وغ��ها  الوثائق  هذه  من  وحسب  ھ 
ّ
فإن ملية 

�عد القانون    1983هو معمول بھ �� السودان سنة    الضرورّي تنقيح األح�ام والقانون ا�جنائّي ع�� طر�قة ما 

.  دون أن نذكر مثال إيران املطعون فيھ،  القديم الذي �ان للعر�ية السعودّية وأحدث منھ قانون باكستان

 .  "تطبيق الشريعة" والشعار هو 
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ٔ
 ا
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و�حاول  ،  ة والّتعددية منذ السنوات الثمان�ن قد �ّجلت تطبيق الشريعة �� ال��ملانو�ّن مصر الديمقراطيّ 

هو ،  البعض سنة    مثلما  السودان   �� الفورّي ،  1989ثّم    1983ا�حال  إسالمّية  ،  بالقّوة،  اإل�شاء  �ح�ومة 

دين �� ذلك النظام السعودّي ومطّبق�ن فورا ما يظّنونھ الشريعة
ّ
 .  مقل

 يحملھ املشروع �� ال��اية: ما  وها هو 

،  منع �ّل قرض بفوائد وهو، وهدا �ع�ي حسب رأ��م منع الر�ا، و�� صدقات إجبارّ�ة محّددة املبالغ ز�اة:

قوان�ن مدنّية  ،  و�صفة فورّ�ة،  ولكن خصوصا،  (بدون فوائد)  مع تمديد وصرامة بارزة من البنوك اإلسالمّية

قانون دستورّي يؤّسس مجلسا استشارّ�ا  ،  وأيضا،  ��م التمي��ّيةتفرض نفوذا ع�� غ�� املسلم�ن وع�� وضعيّ 

وتطبيق (دون إعداد  ،  دون نفوذ وال �شريع وال تنفيذ لدى األم�� (اإلمام) الذي يتمّتع بالوالء ال�خ��ي للرعايا

لتار�خ ا�جتمعات وللقانون  أّي مع�ى  القرآن وال  )قانو�ّي ودون  ال�ي ينّص عل��ا  عادات  العقو�ات ا�جسدّية 

ضّد املرتّدين والّزناة والزناة   ) األو�� للمسلم�ن من قبيل عقو�ة املوت وعقو�ات القطع (قطع أعضاء ا�جسد

صوص واملتمّردين ع�� الّنظام العام والثالب�ن
ّ
وعقو�ات الّدية املسّماة "ثمن الدم"  ، با�حارم والّسارق�ن والل

 . قرآنّيا بال�امل أك�� مّما �ان عليھوالقانون األسري وقانون األحوال ال�خصّية سي�ون 

) " أسلمة القانون " �� هذا االتجاه أك�� بقليل مّما �ان  1985) ومصر (1984هكذا �ان ع�� ا�جزائر (سنة  

 .  �� الّسنة ا�جديدة ال�ي اعت����ا محّرفة ها. عليھ

 ��اذا ��رّفة؟

فإّن الشريعة  ، املؤّسسات اإلسالمية الّرسمّية بالنسبة إ�� املسلم�ن املتنّور�ن الذين ي�اد ال ُ�سمع لهم ��

،  تار�خّيا ومغلق منذ ف��ة طو�لة  دمحّد ُمعّ�� عنھ �� سياق  ،  ومسار،  �� إلهام،  حّ�ى �� مجال قانون الزواج

لـ إّ��م  .  األساسّية للقانون"  ئ للمباد "  "حقوق اإل�سان " و   "حّق الطبي�ّ�" ولـ   يتناسب مع املفاهيم ال�ونّية 

ق �شؤون ا�جتمع الطبي�ّ� 
ّ
يأخذون سّنة املسلم�ن العظيمة ال�ي بمقتضاها ي�ّحح قانون السلطة املتعل

و�ضيف إل��ا مهاّم دينّية لكّنھ ال يحّدد لها  .  والّصرا�ّ� لإل�سان والسلوك االجتما�ّ� والقانون اإلل�ّي املعلن

ر: ،  واآلن.  جوهرها
ّ

نفك التقليدّية سواء  ه  دعنا  الشريعة اإلسالمّية   �� السائدة  الّنظر  النظرة �� وجهة  ذه 

أو بدعّية،  الشيعّية الّسنّية  �عت��  ال�ي  للتّيارات  املتطّرف�ن  الناشط�ن  نظرّ�ات  مواجهة  ثّم  ،  ��  ا�خوارج 

   ).6و 5اإلسماعيلّية (مقصورون ع�� فئة معّينة) ا�ختلفة (وال�ي سأتحّدث ع��ا �� الفصل�ن  

 
ّ

لكّ��ا تجد نفسها ُمنتقدة  .  هذه الّسمة ا�حقيقّية �� �� األساس معادية لفكرة املهدي املنتظر وخاضعة �

وسيناقش  .  بقّوة سواء من اإلسالمي�ن الذين يؤمنون بفكرة ظهور املهدي أومن قبل اإلسالم الّرس�ّي نفسھ

ة من اإلصالحّي�ن واملص�ح�ن ا�حقيقّي�ن الّنظرّ�ات اإلسال 
ّ
اإلصالحّية    مّية �عمق سواء م��ا اإلصالحّية أوقل

شيطة وسيبّينون   ا�جديدة أو
ّ
أّن السيا��ّي والّدي�ّي متمايزان �� اإلسالم كما  ،  وليس بدون أسباب،  الثورّ�ة الن

  قد فصلت �عناية الّرو��ّ ،  وليس املمارسة فقط،  وأّن الّنظرّ�ة اإلسالمّية �� نفسها ،  �� ا�حضارات األخرى 

وأّن "السّنة ا�حّرفة " ا�حالّية مستوحاة من سّنة �سيطة وغ��  ،  �ّي عندما ان��ت املمارسة النبوّ�ةعن الّزم

د هوّ�ة الّدين والّدولة والزم�ّي �ش�ل عام
ّ

الذي اس��جعھ    )دنيا دولة  دين(وهذا الّروسم "ددد"  .  تقليدّية تؤك

ا�حا�� اإلسالمي  الس�ي  "التقاليد،  العقل   ��  
ّ

إال لھ  قيمة  (باملفهوم    ال   " الّصغ��ة  املساجد  أو"  الصغ��ة" 
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ع�� هوامش اإلسالم ال�ي تر��ا ا�جموعات    أو،  الّسوسيولو�ّ�) سواء املقصورة ع�� فئة معّينة غ�� مسلمة

املتطّرفة ا�حالّية بطر�قة عدوانّية: إّ��ا سنن ا�خوارج واإلسماعيلّية املتطّرفة ال�ي �عت�� أّن ممارسة ا�حكم  

و�نظر إ�� ا�حرب باعتبارها (ضّد السّنة  ،  م عادل أمر ضرورّي وال�ي تفرض دوما الثورة وا�حربمن قبل مسل

 .  العظيمة) فرض ع�ن (يقود إ��) تطه�� دائم

وقد تبّ�ى اإلسالم الّرس�ّي منذ العشر�نات (مؤتمر املسلم�ن وا�جامعات وكبار املفت�ن) أك�� فأك�� رؤى  

) وال�ي رّ�ما تّتفق مع وضع تبعّية أو  1328�عض ما كتب ابن تيمّية (ت    و��،  الّسنة العظ�ى األقّل خضوعا

ره لألسف إ�� الفكر    )1935وقد تأثر رشيد رضا (ت  .  رضوخ الحتالل عسكرّي 
ّ
اإلصال�ّ� بابن تيمّية ونقل تأث

لّيا يخلط  وهذا �ع�ي مذهبا سياسّيا رادي�ا،  فقد سادت إذن حنبلّية جديدة ا�جال السيا��يّ .  الرس�ّي ا�حا��ّ 

 .  ب�ن الرو�� والسيا��ي �� صفوف تالميذ ابن تيمّية

سعودي�ن اليوم،  و�ان هؤالء الّتالميذ
ّ
ينتمون للمدرسة الفقهّية "ا�حنبلّية" األك�� انضباطا من  ،  مثل ال

ا�جديدة  بخالف ا�حنبلة  ،  ولكّ��ا ليست متطّرفة أبدا �� ا�جانب السيا��يّ ،  املدارس الّسنّية الثالث األخرى 

وا�خط�� أن نّد�� أّن اإلسالم �� ا�جوهر يجمع ب�ن الّدي�ّي والسيا��ّي بالّرغم من امليل    أ ومن ا�خط.  ا�حالّية

 . )3املذه�ّي اليوم �� إسالم ا�جهاز و�� اإلسالم املوازي (انظر الفصل 

بأف�ار  ،  ولألسف باإلسالم  واملنشغل�ن  املهتّم�ن  قّراءهم  �سقون  الكّتاب  �عض  ��  فإّن  و�ثقة  خاطئة 

 .  النفس مفاجئة

فإّن طبعة ثانية مراجعة ومنّقحة لكتاب جديد تذ�ع أّن التفك�� العر�ّي اإلسالمّي ينكر �ّل تفرقة  ،  وهكذا

َص  ،  )109ب�ن ا�جتمع املد�ّي وا�جتمع السيا��ّي (ص  
ّ
وأّن من الّضرورّي بالنسبة إ�� أغلب املفّسر�ن التخل

ورة ع�� الظالم  أة نزوال عند مبدمن القيادة عندما ت�ون مدان 
ّ
،  و�الفعل.  وهذا يتعارض بقّوة مع ا�حقيقة،  الث

  أ كما ترتكز ع�� مبد،  فإّن هذه اإلسالمّيات ترتكز ع�� ثيوقراطّية اإلمامّية الشيعّية املث�� قبل الفتنة الك��ى 

�� العصر الوسيط اش�ن 
ّ

ا�حش ا.  اإلسماعيلّية املتطّرفة وع��  ملص�ح�ن اإلسالمّي�ن ذوي  إّ��م ال يرون غ�� 

ا�حالّي�ن اإلسالمّي�ن  الناشط�ن  �عض  سوى  يرون  ال  كما  وامل��ّمت  ا�جائر  السّنة  .  اإللهام  تجاهل  تّم  وقد 

الّزمان  �� لها،  املمتّدة  الالحقة  والف��ة  النبّوة  ف��ة  ب�ن  بقّوة  تمّ��  أّ��ا  السياسية  ،  وا�حال  السلطة  و��ن 

 . والّسلطة الدينّية

الّتجاهل لهذه ا�حقائق املعّقدة يف�ح ا�جال لعديد األح�ام املسبقة و�دفع إ�� أعمال معادية  و�ّن هذا  

تھ الك��ى يتبّ�ى مواقف اإلسالمّي�ن   و�� تدعو ،  لإلسالم
ّ
وهو أيضا قد ��ّجع  ،  إ�� االعتقاد بأّن اإلسالم �� سن

 . فضل املؤمن�نمسل�ي فر�سا ع�� أن يصبحوا متطّرف�ن ظّنا م��م بأّ��م سيصبحون من أ

إ�� االعتقاد بأّن الّ��مة املفضوحة باإلعدام واملالحقة اإلرهابّية    يدعو،  و�ّن تصديق ما �� هذه الكتابات

��اية األمر ��مة إسالمّية  �� ال��يطا�ّي سلمان رشدي ت�ون  الهندّي  باملّرة،  لل�اتب  و�ّن  .  وليس األمر كذلك 

حس�ن محّمد  بنا�ّي 
ّ
الل الشي�ّ�  مارس    املتطّرف  شهر   �� أعلن  قد  هللا  ة    1989فضل 

ّ
مجل  �� لل�حا�ّ� 

ريعة عن  
ّ

ذي أعلن فيھ وجوب قتل رشدي لم يكن قرارا متماشيا مع الش
ّ
"ليب��اسيون" أّن موقف ا�خمي�ي ال

إيران  �� اإلسالمّية  الثورة  إنقاذ   �� ل 
ّ
تتمث عليا  فائدة  تحقيق  منھ  يراد  والذي  آخر،  املعتاد  فإّن ،  و�تعب�� 
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ٔ
 ا
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ما �انت هذه األعمال نافعةاألعما
ّ
 أّن إعالن وجوب قتل  ،  ل املمنوعة تصبح نافذة حسب فضل هللا �ل

ّ
إال

رشدي واألمر بذلك دون محاكمة ودون اح��ام ا�حدود الّدولّية واالعتقاد بأّن املرء قادر ع�� أن يقرأ تماما  

(�ّل هذا) �� ا�حقيقة إ�� القيام مثل هللا نفسھ ما �� ذهن رشدي وا�حكم عليھ بالكفر وعدم اإليمان يف��ي  

.  بفعل جاه�ّ� مضاّد تماما لإلسالم وال عالقة لھ باملّرة بالقرآن الذي ال يأمر بقتل النفس خارج إطار ا�حرب

ھ ملوقف غ�� إسالمّي املوقف الذي صدع بھ ا�خمي�ي
ّ
 . إن

ة:
ّ
 ولنشرح ذلك بأك�� دق

ال اآليت�ن  اليق�ن  معرفة  �عرف  مثّقف  مسلم  �ّل  �عد  إّن  الو��  ��خهما  ت�ن 
ّ
الل املوجزت�ن  يطانّيت�ن 

ّ
ش

وليستا من  ، وترى الثقافة اإلسالمّية أّن هات�ن اآليت�ن املمالت�ن من قبل الشيطان.  ظهورهما �� القرآن نفسھ

فهما تقّران بوجود فع�ّ� ومجٍد  .  عند هللا قد أنكرهما الّرسول محّمد وحذفتا فيما �عد من امل�حف القرآ�ّي 

ة "إّ��ا اآللهات العظيمات و�ّن شفاع��ّن ملرجّوة"آللهات  
ّ

و�ّن نفسّية محّمد املعّقدة عند حصول  .  ملشر�ي مك

ا�خط سياسّيا،  أهذا  جّدا  مفيد  خطأ  ھ 
ّ
أن ا�خيال  ،  وا�حال  ألهم  قد  ا�خمي�ي)  خطأ  هللا  فضل  يرى  (مثلما 

كتاب نرّجح أن ي�ون أك�� روحانّية و�سالما  "اآليات الشيطانّية" وهو    الّسردّي ا�جميل لدى رشدي �� كتابھ

وقد سبق ل�خمي�ي الذي �ان ناشطا مغمورا �� الّسنوات األر�ع�ن أن أصدر .  من الفتوى ال�ي أصدرها ا�خمي�ي

حكما باإلعدام �� حّق �اتب آخر وهو اإليرا�ّي أحمد خسروي الذي أعدم حّقا �عد سنوات من ذلك ع��  

 .  فدائيي اإلسالمأيدي مجموعة إرهابّية تد�� 

إّن االستشراق املتسّرع يرى أّن مثل هذا الّصنيع منطقّي ويساعد بصفة خاّصة الناس ع�� اعتبار ذلك  

اش�ن، من اإلسالم حّقا
ّ

 . و�ّن ذلك �جرائم وعقو�ات ع�� طر�قة اإلسماعيلّية وا�حش

ّي والثقافة العالية ونظ��ه  إّن الباحث املشهور صب�� صا�ح املسلم الّس�ي اللبنا�ي صاحب اإليمان القو 

ي�ّ� حس�ن مرّوة قد أعدم �� ب��وت سنة ، املثّقف املسلم ذا الّتوّجھ املارك��ي
ّ

كما أعدم �عد ذلك   1987الش

، لكّنھ نّ��،  و�ّن الّسودا�ّي الذي �ان م��م�ا �� تفس�� للقرآن سريع،  زمي�� وصديقي الفر���ّي ميشال سورا

الذي ال  ،  و�نفس املنطق،  1992سنة    وحديثا.  1985ھ هو اآلخر سنة  ح�ومت  قد أعدمتھ،  وهو محمود طھ

�اء الفاحش،  يمّت بصلة إ�� اإلسالم إال قليال
ّ
أعدم ال�اتب املصرّي فرج فوده ع��  ،  مهما اّد�� مشارقة ال�

باإلسالم صلة  تر�طھ  ال  مصر  أحواز  من  صغ��  خمي�ّي  من  شيطا�ّي  بأمر  ر�ق 
ّ
الط إذا  ،  قارعة  إال  هم 

ّ
الل

 . و�� هذا إشارة إ�� الطا�ع ا�خط�� لكتابا��م . عناه ملقاييس "املتخّصص�ن" ا�جددأخض

تبّ�ى ارتجاال إعدام رشدي  �� سّنيتھ ا�حّرفة ا�حالّية قد  العالم   �� ولكن بطر�قة  ،  إّن اإلسالم الرس�ّي 

ّن هذا املوقف لم يقع  فإ،  وفعال.  وقد تّم ضمنّيا رفض فتوى ا�خمي�يّ .  صارمة ودون تتّبع قضائّي وال إرها�ّي 

خاّصة بصفة  ال�اثوليكّية  اإلسالمّية  غ��  الدينّية  الّسلط  من  بوضوح  لھ  ر 
ّ

مصادمة  ،  التنك عدم  ة 
ّ
بتعل

 .  حساسّيات غ�� املؤمن�ن بصفة عاّمة
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 عواد الحياوي  د.  

 
 سورياكاتب وأديب ومفكر سوري 

 الكويت 

 آفاق توقع العودة المستحیلة في قصیدة (ما عاد)

 للشاعرة الکویتیة جنة القریني 

 قراءة في التلقي النقدي
 

Prospects for the impossible return. In the poem of "Has Not 
Returned" transliterated as “Ma ‘ad” by the Kuwaiti poet Jannah Al-

Quraini  
A reception criticism approach 
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 آفاق توقع العودة المستحیلة 

 القریني في قصیدة (ما عاد) للشاعرة الکویتیة جنة  
 قراءة في التلقي النقدي

 

 

 

 

   الملّخص 

تناول البحث قضية غياب األب، وقد اشتمل النص ع�� آفاق توقع عدة، لكن البحث تناول النص من  

واب��ا املشاغب،   الداخ�� واإلشاعات  التوقع  النقدي، وأرادت الشاعرة املرور بمحطات  التلقي  وجهة نظر 

البحث �خصيات ا�حدث (الغائب، الزوجة، االبن، ا�حيط عقالء وجمادات) من خالل حوار قر�ب  ورصد 

 و�عيد يو�حھ التلقي النقدي.

الزوجة تتوقع عودة الزوج من خالل أ�سنة الطبيعة ومبشرا��ا والرغبة �عودة ط�� قل��ا ولك��ا حسمت  

 (ما..ما عاد) ب�ل حزن وفجيعة.  التوقع بالنفي املتكرر 

قع اإلشاعات �عد اليأس �� محطة توقعها �عيد توازن نفسها من خالل حوار الشوق وخروجها للناس  وتو 

فباب   واألمل  با�حياة  ين�ي  ال  حولها  ما  ف�ل  جدوى  ال  لكن  اإلعالم  وسائل  متا�عة  ثم  عملية،  استجابة   ��

هّم والهاتف أصابھ  ا�حديقة موصد، وال نور �� البيت، والقلب موحش، وفنجان القهوة تحول إ�� جرعات  

 ا�خرس، ف�ي تقدم نموذًجا من الفقد واالنتظار ب�ن اليأس والرجاء. 

توقع االبن وسط ظلمة وحزن يظهر الطفل لتدب ا�حركة واألمل من خالل إخباره �عودة األب، �� محاولة  

وتب�ن أن هذا �ان شقاوة  إلعادة التوازن والصمود مرة تلو مرة، لكن ا�حاولة ال�ي اصطنع��ا باءت بالفشل،  

 . ولعب طفولة لتعود إ�� نفق مظلم من ا�حزن واليأس مرتدية ثوب ا�خيبة وا�خذالن
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Abstract 

 

The research dealt with the issue of the absence of the father where the literary text addressed 

numerous prospects. However, the research approached the text from the viewpoint of literary 

reception theory, and the poet wanted to go through the various stages of the woman’s 

innermost expectations and the rumors surrounding that and her ill-disciplined son. 

Furthermore, the research scrutinized the personas and characters who took part in the events 

(the absentee, the wife, the son, the surrounding - animates and inanimate) through a close and 

distant dialogue demonstrated by the reception criticism. 

The wife expects the husband to return through the personification and humanization of 

nature and her missionaries and the desire for the return of her “heart”, but she desperately and 

miserably resolved the expectation with recurrent negations (not... has NOT returned). 

And, at this stage, going through the expectation of rumors after her feeling of hopelessness 

makes her rebalance her life through the dialogue of yearning and longing and as a practical 

step, she goes out to meet people and socialize. Then, she follows mass media but to no avail 

because all around her does not reverberate with life and hope as the gate of the garden is bolted 

and there is no light in the house, and the heart is gloomy, and the cup of coffee turned into 

doses of agony and the phone has turned mute. She illustrates a model of loss and wait 

fluctuating between despair and hope. 

Amidst that darkness and sadness, the son turns up to give her hope by telling him about the 

return of the father, in an attempt to restore balance and resilience again and again, but the 

attempt she fabricated failed, and it became clear that it was so childish and immature and 

therefore she returns to a dark tunnel of unhappiness and hopelessness dressed in the attire of 

disappointment and lethargy. 
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 : مقدمة 

ي ��:  لّقِ  جهاٍت للتَّ
ُ

 ل�ّلِ نّصٍ أد�ّيٍ ثالث

- . ي العاديُّ لّقِ  التَّ

- .  التلقي اإلبدا��ُّ

- . قديُّ  التلقي النَّ

  
َ

ٍع مختلفٍة اختالف
ُّ
صُّ بآفاِق توق ، فإذا اكتنَ� النَّ ّصِ ِة فعٍل ما تجاَه النَّ ها إ�� ردَّ

ُ
�ي توصل

َّ
ول�ّلِ جهٍة طر�قُ��ا ال

م  ِق تصارٍع أو تواٍز ال سيَّ
ُ
ف

ُ
ُر إ�� أ

َ
ِل، هذا ح�َن ُينظ وَّ

َ
ّيِ األ ِح إ�� املستوى الفّ�ِ ُّ��

َّ
 لل�

ً
ال ا �� بناُه العميقِة صاَر مؤهَّ

ّصِ بوصِفِھ  ع من خارِج النَّ
ُّ
وق �ي َيفهُم ��ا  «التَّ

َّ
 ال

َ
ر�قة

َّ
ُل الط ِ

ّ
ش�

ُ
�ي �

َّ
ِة واملقاييِس ال قافيَّ

َّ
 من املعاي�ِ� الث

ً
مجموعة

اُء، و�حكموَن   َل هذا األفُق من عوامَل مثل: القرَّ
َّ
من خاللها ع�� عمٍل أد�ّيٍ ما، �� زمٍن ما، و�مكُن أن يتش�

ائدة ة السَّ وق)، أو الشفرات األخالقيَّ
َّ

ائدِة، و�عر�فات الفّنِ (مثل الذ صُّ  )1(»األعراِف السَّ ا إذا احتوى النَّ . أمَّ

ٍة  ٍع داخليَّ
ُّ
ّيِ ع�� آفاِق توق  بحدٍث آخَر    �� أصِل بناِئِھ الفّ�ِ

ُ
فاَجأ

ُ
ا ما، ثمَّ ت

ً
ُب حدث

َّ
�ي ت��ق

َّ
اِتِھ ال صادرٍة عن �خصيَّ

  . قدّيِ ي النَّ لّقِ  التَّ
ُ
 �� جهة

َ
ة ي املعنيَّ لّقِ  التَّ

َ
َعها أو العكس، فإنَّ جهة

ُّ
 يكسُر توق

 لقصيدٍة تنت�ي  
ُ
راسة عا�ُجها هذه الّدِ

ُ
�ي �

َّ
 ال

ُ
ة  �� اإلش�اليَّ

َ
ة يَّ  الفّنِ

َ
ة  إنَّ هذه ا�حالة اعرة ال�و�تيَّ إل��ا، للشَّ

�ي 
َّ
 (ما عاَد) ال

ُ
ة الُقَرْ��ي، و�� قصيدة  تتحدَّ َجنَّ

ُ
 الشَّ ف��ا  ث

ُ
ها أس�ً�ا،  زوُج  وقَع  ٍة �و�تيَّ  زوجٍة  �ّلِ   ع�� لساِن  اعرة

 
َ
ة فسيَّ النَّ َ��ا   �سرُد قصَّ

َ
املنتِظرة  

َ
وجة الزَّ الغاشم، وت��ُك هذه  اِت االعتقاِل  �� ملفَّ أخباُرُه    واختفْت 

َ
ة ا�خاصَّ  

 ��ا 
ُ
اعرة اُت الشَّ

َّ
ى ت�اَد تندمُج الذ ٍة، ح�َّ ٍة تامَّ ت�ن، بذاتيَّ  واألمِل مرَّ

ً
اٍت كث��ة   بحدِث االنتظاِر ع�� جمِر اليأِس مرَّ

 ِ� ٍر خار�ّ�ٍ ع�� نفسيَّ ِ
ّ
َل �� بناِء عاطفِ��ا، أو ردوِد أفعاِلها تجاَه أّيِ مؤث ، دوَن أن تتدخَّ

ٌ
 واحدة

ٌ
ة �ما �خصيَّ  �ا.  �أ�َّ

ة: اخليَّ ِع الدَّ
ُّ
وق اٍت �� نفُسها آفاُق التَّ

َّ
ِة أن تمرَّ بثالِث َمحط فسيَّ ِة النَّ  لتلك القصَّ

ُ
اعرة  أرادت الشَّ

وجِة نفِسها.  - ِع الزَّ
ُّ
 أفق توق

ادرِة عن جهاٍت مجهولٍة أحياًنا، ومعلومٍة أحياًنا �وسائِل اإلعالم. - ِع اإلشاعِة الصَّ
ُّ
 أفق توق

ِع  -
ُّ
اخب. أفق توق   االبِن الصَّ

ع��   ألواِ��ا  ا�ع�اساُت   
ُ

حيث ومن  بناِ��ا،  موادُّ   
ُ

حيث من  اآلفاِق  هذه  رصِد  ع��   
ُ
راسة الّدِ هذه  و�عمُل 

 العنوان (ما عاَد)  
َ
خِذ �ع�ِن االعتباِر أنَّ عتبة

َ
. مَع األ

ُ
 املنتِظرة

ُ
وجة ئيسِة �� القصيدِة، و�� الزَّ ِة الرَّ خصيَّ ال�َّ

رورِة أن نع، و�ن �اَن هذا االحتماُل وارًدا مَع احتماِل أن    ليس بالضَّ وجة، كنتيجٍة مسبقِة الصَّ ت�وَن من الزَّ

  
ً
�ي تطرُح أسئلة

َّ
ِة انتظاِرها ال وجِة �� مادَّ  �عَد ت�حيِح ورقِة اختباِر الزَّ

ُ
اعرة �ي وضعْ��ا الشَّ

َّ
ت�وَن �العالمِة ال

راهُن ع�� َموقفِ 
ُ
اخِل وا�خارِج، وت ى من الدَّ :  ش�َّ  ها العاّمِ وا�خاّصِ

ب من هنا وهناك.    - �ي تتسرَّ
َّ
 هل توصُد أبواَب األمِل، وتركُن إ�� يأِسها دوَن أن �سَ�� وراَء خيوِط األخباِر ال

 
عز    -1 البنا  نا    :الدين  حسن 

ٔ
اال خر/قراءة 

ٓ
اال النقد    -قراءة  في  وتطبيقاتها  التلقي  لقصور  نظرية  العامة  الهيئة  المعاصر،  العربي  دبي 

ٔ
اال

 . 28م، ص2008، 1الثقافة، القاهرة، ط
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ها؟   - ذي يخلو م��ا ومن ُمستحّقِ
َّ
و��، وتقبُل بالواقِع ال

َّ
ها إ�� �حراِء الال

َ
 أم هْل تنفي أشواق

اِك    - ُد لها أنَّ والَدُه قد عاد، و�طلُب م��ا أن يأ�َي لتنظَر من شبَّ ِ
ّ

ذي ُيؤك
َّ
ِصمُّ سمَعها عن نداِء ابِ��ا ال

ُ
أم هل ت

 �خِبِھ و�حِكِھ؟!  

 
َ
وجة �ن:  من الوا�ِح أنَّ الزَّ ي ع�َ� صوت�ِن ضمنيَّ تحْت حواًرا مع املتلّقِ

َ
  ف

 صوٍت �عيٍد مجهوٍل. -

-. قدّيِ ي النَّ لّقِ  التَّ
َّ

 ع��ا إال
ُ

 وصوٍت قر�ٍب معلوٍم؛ لغايٍة ال يكشف

 : ) 2(   القصیدة   - 

 ما عاد 

 الفجُر  وعادَ 

 البحُر  عادَ 

  عادَ 
َّ
 �ُ� الط

 
َّ

 القلِب  اهذ  ط�َ� إال

   عادَ  :قالوا

لُت 
ُ
 ى!��َ عَ  :ق

 األشواَق  ُل أسائِ  ورحُت 

 �� وجوهِ 
ُ

 العائديَن  أبحث

 
َ
 ا  حفوال�ُّ  لفاَز التِّ  رقُب وأ

   عادَ  :وقالوا

 كفى!   :قلُت 

 ْد وصَ مُ  �يحديق فباُب 

 و�ي�ي مُ 
ْ
 َف ط

ُ
 األلواْن  أ

  ُش وِح وقل�ي مُ 
َ
 ر�اْن األ

ِ  � أصدقاءُ وحو�ِ 
ّ

 :وِق الش

   من الوهِم   فنجاٌن 

 من الهّمِ   وديواٌن 

 
ها موجودٌة في منهج اللغة العربية للصف العاش  -2 ة، لكن�

�
و مجل

ٔ
اعرة، وهي غيُر منشورٍة في ديوان ا خذت القصيدة بهذه الصورة من الش� ر ا�

   اٍن مختلف.في دولة الكويت، مع اختالٍف في بعِض المواضع، وبعنو



فاق توقع العودة  
ٓ
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(345) 

 
ُ
 وق

ٌ
  ر�ي هاتف

َ
 خرْس أ

 ْس نبِ أن يَ  ِبحنٍق دوَن  ھُ أطالعُ 

 ..رن�ْن   بأّيِ 

 �عدو -صاخًبا- �وطف�

 هنا وهناْك 

اْك  بَّ دُّ يدي َو��حُب�ي إ�� الشُّ
ُ

 �ش

ظري.. قْد عاْد! 
ْ
 يقوُل �َ�: ان

 بِھ َيْجري.. 
ْ
ُر، إذ

ُ
نظ

َ
 فأ

ْصِر:  النَّ
َ
ة

َ
 وُ�طِلُق ِ�ْحك

ي!  ّمِ
ُ
ُت عليِك يا أ

ْ
 �ِحك

 
ْ
يبة

َ
�ي ا�خ لفُّ

َ
 أعوُد ت

دُ  رّدِ
ُ
صداُء:ت

َ
  حو�َ� األ

 الفجُر  عادَ 

 البحُر  عادَ 

  عادَ 
َّ
 �ُ� الط

 
َّ

  ما..القلِب  اهذ  ط�َ� إال

 ما عاْد. 

  األفُق األوَّل: توقُّع الزَّوجة بیَن الَمطلِع والَقْفَلة.   - 1

 
َ
ٍة    ) (عادَ   بالفعِل   املطلُع   بدأ  بصورٍة ضمنيَّ

ً
ة  قبَل �ّلِ عائٍد ع�� وجِھ اإلثباِت، ومرَّ

ً
اٍت صراحة  مرَّ

َ
ًرا ثالث ُمكرَّ

في املفهوِم من االستثناِء:   ع�� وجِھ النَّ

 الفجُر  وعادَ 

 البحُر  عادَ 

  عادَ 
َّ
 �ُ� الط

 
َّ

 ! القلِب   اهذ   ط��َ إال

 
ُ

�ي تقف
َّ
ة �� ال  البصر�َّ

َ
ؤ�ة  والرُّ

َ
ة  ا�خارجيَّ

َ
قابة وج)، فليَس  إنَّ الرَّ  وراَء استن�اِر عدِم عودِة ط�ِ� القلِب (الزَّ

ابقِة   السَّ حاِلِھ  إ��  ��يٍء  �ّلِ  عودِة  مهرجاِن   
َ
وسط ِة  القلبيَّ ؤ�ِة  بالرُّ املنَتِظرِة  وجِة  الزَّ من  استعانٍة  يُّ 

َ
أ هناَك 

ِة:   ْرضيَّ
َ
 امل
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 بالفجر، وهو    -
ُ
ذي يبدأ

َّ
ماِن ال ماِن، الزَّ من  فالفجُر: اختصاٌر للزَّ ماُن املا��ي بصفاِتِھ وأجواِئِھ، أي الزَّ الزَّ

ذي �اَن قبَل م��ِء الغازي. 
َّ
 ا�جميل ال

�ي   -
َّ
ِتِھ ال َّ� ُھ ع�� حّرِ

َ
ُھ �ع�ي حصول

ُ
 لل�و�ِت وا�خليج، وعودت

ٌ
لة  م�جَّ

ٌ
ُھ عالمة والبحُر: اختصاٌر للم�اِن؛ ألنَّ

 �اَن عل��ا قبَل اعتقاِلها من قبِل الغازي. 

�ُ�: ا  -
َّ
ٍة؛ لذلك ص�َح أْن  والط  أم غ�َ� �شر�َّ

ً
ة �ي تقطُن الوطَن، سواء �انْت �شر�َّ

َّ
ِة ال ختصاٌر لل�ائناِت ا�حرَّ

 ي�وَن هنا ا�جمَع املستثَ�ى منھ ط�ُ� قلِ��ا املفرُد. 

ِة االكتفاِء بواحٍد، وعطِف الفواعِل ع�� �ع-قبَل �ّلِ عائٍد  )  (عادَ   الفعِل   وتكراُر  غِم من إم�انيَّ   - ِضهاع�� الرَّ

ِقِھ من �وِنِھ ماضًيا، ومن    هو  ،اعًدا نفسي� �ُ   يحمُل  ِق الفعِل، وال أدلَّ ع�� تحقُّ غبِة املكبوتِة بتحقُّ إشباُع الرَّ

 مرَّات.
َ

 حدوِثِھ ثالث

الَعوداِت  ثالِث  إ��  نظَر  إذا  ي  تلّقِ
ُ
امل ماٌت    إنَّ  ُمقّدِ �ا  أ�َّ ع��   (�ِ�

َّ
الط وعودة  البحِر،  وعودِة  الفجِر،  (عودِة 

 أسئلٍة: ملاذا ط�ُ�  
َ

 ط�َ� هذا القلِب)، وسيفتُح أماَمُھ نوافذ
َّ

 فسيصدُمُھ االستثناُء (إال
ٌ
راٌت أكيدة ِ

ّ
 ومبش

ٌ
ة إشار�َّ

 
َّ
ى ال �عوَد؟ ما ال ذي َجَرى لھ ح�َّ

َّ
اِت لم �عْد؟ ما ال

َّ
ُھ، وقد عاَد �لُّ ��يٍء إ�� ما �اَن  هذا القلِب بالذ

َ
ذي َمَنَع عودت

�ي �ع�ي 
َّ
ُم هذه الَعوداِت ال قّدِ

ُ
ما ت  ر�َّ

ْ
وجِة كذلك، إذ ِع الزَّ

ُّ
ق توق

ُ
ف

ُ
�ي ُرِسمْت �� أ

َّ
 نفُسها ال

ُ
عليھ؟ وهذه �� األسئلة

ة؛ لتستنكَر عدَم عودِة ط�ِ� قلِ��ا. لكنَّ هذا ال يمنُع أن ي� يَّ ِ
ّ
ل

ُ
موَل وال� �ِ� مستث�ى منھ ط�ُ�  الشُّ

َّ
وَن اختياُرها للط

 �� دائرِة  
ً

 قلِ��ا داخال
َّ
   ��ةِ الط

َّ
ر؛ ألنَّ  الغائِب   عودةِ   عدِم تأكيِد اإلحساِس � و   ،شاؤموالت

َ
 هذه الصُّ  املنَتظ

َ
حيُل    ورة

ُ
ت

 
َّ

   -(يو�غ)  حسب-  ا�جم��ِّ   شعورِ إ�� الال
َّ
 ال

ُ
   واختياُر   ،متوارثٍة   بمعتقداٍت   ذي يحتفظ

َّ
  إ�� الهاجِس   يرجُع   ��ِ الط

  �ِ ط�ُّ التَّ  فكرةِ  �ع�ي استدعاءَ  ھُ ألنَّ   ؛من اإليديولوجيا ��ذا ا�جزِء  املرتبِط  الوجودّيِ  والقلِق 
َّ
 والت

ُ
  اِن م من خزَّ شاؤ

 
َّ

ا�جم��ِّ الال جانٍب و��  من  هذا  جانٍب ،  ومن     االستثناءُ   يحمُل   آخَر   ، 
َّ

القلِب (إال هذا  ط��  ملنسوِب   تكثيًفا   (  

 ط�ُّ التَّ 
َّ
والت  � 

ُ
وجِة ��    ِم شاؤ الزَّ ِ ظرِ املنتَ   نفس 

ّ
وامل��ق جمرِ ة  ع��  الغائِب    اليأس.  بة   

َ
وصف أنَّ  ذلك  إ��   

ُ
يضاف

ر بـ  
َ
 مع�ى املفارَ   ى لو لم يكن غائًبا يحمُل ح�َّ   ،(ط�� القلب)املنَتظ

َ
   ِة ق

َّ
�َ� شاؤم؛ ألنَّ والت

َّ
   دائُم    الط

َّ
  فِر والسَّ   �حاِل ال�

واِح     يار�ن، ما يجعُل ِخ   ھ أمامَ احبَ ص  ھ يضُع ، وألنَّ والغدّوِ والرَّ
َ
   ِھ بقائِ   �سبة

ً
  . وعليھ فإنَّ ِھ رحيلِ   مع �سبِة   متساو�ة

 (ع
َ
  ودة

َّ
 من العاّمِ إ�� ا�خاّصِ ��) الط

ً
َعدُّ نافذة

ُ
�ي �

َّ
 مرَّ  َل ھ لن يرَح وأنَّ   ،يقيًنا ھ عادَ ال �ع�ي أنَّ ال

ُ
   .خرى ة أ

نا من  
َّ

تمك ذين 
َّ
الل َم 

ُ
شاؤ

َّ
والت القلَق  ابقة، إنَّ  السَّ ِة  ا�جماليَّ إ�� حاِلِھ  �ّلِ ��يٍء   

َ
�ي شهدْت عودة

َّ
ال وجِة  الزَّ

ٍة - يقفاِن   ة    -من وجهِة نظٍر نفسيَّ  دفاعيَّ
ً
كراِر حيلة �ا تصنُع من هذا التَّ وراَء تكراِر الفعِل (عاَد) �� املطلِع، �أ�َّ

ِعها.
ُّ
ة لتوق َرضيَّ

َ
ِقْ��ا من اآلثاِر امل

َ
 ت

ِتحْت أماَم ال
ُ
ِعها، (أفق إشاعِة عودِتِھ، وأفق طفِلها  ثمَّ ف

ُّ
ٍع مضاّدٍ لتوق

ُّ
وجِة نافذتاِن لألمِل، وأفقاِن لتوق زَّ

ذي  
َّ
ي خيبٍة، األمر ال ٍة �انْت �عوُد بخفَّ اِك)، فَجَرْت ِتجاَهُهما و�� �ّلِ مرَّ بَّ ُھ من الشُّ

َ
ذي ناداها لتنظَر عودت

َّ
ال

ذي �اَن 
َّ
فِق املظِلم ال

ُ
َب �عودِة األ ُھ مز�ٌد بتأكيٍد قاطٍع لعدِم العودِة:    �سبَّ ص، لكنَّ  �� املطلع، �� قفلِة النَّ
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صداُء: 
َ
ُد حو�َ� األ رّدِ

ُ
 ت

 الفجُر  عادَ 

 البحُر  عادَ 

  عادَ 
َّ
 �ُ� الط

 
َّ

  ما.. القلِب   اهذ   ط��َ إال

 ما عاْد. 

 بتكراِر  
َ
ٍق ثالٍث، وحسمِت املسألة

ُ
ف

ُ
ي أ ْمِهْل نفَسها لتلّقِ

ُ
 لم ت

َ
وجة نفِ��ا للعودِة (ما.. ما عاْد)، و���ايٍة  إنَّ الزَّ

عاِت من أّيِ جهٍة �انْت. 
ُّ
وق �ِن، و�غالٍق لباِب التَّ امَّ

َ
 ساكنٍة �� بمثابِة إعالِن استسالٍم وان��اٍء ت

ٍة حز�نٍة   إ�� أصداِء أغنيَّ لْ��ا من أصواٍت  ٍة، كما حوَّ إ�� الزمٍة دراميَّ القفلِة   ��  املطلَع 
ُ
وجة الزَّ لِت  لقد حوَّ

  
َ

ف  االنتظاِر املوِجِع؛ لتخّفِ
َ
 َجعبة

ُ
فّرِغ

ُ
مِع وا�حسرِة، وت �ا �ستخرُج بإيقاِعها الوافر مكبوَت الدَّ ها، �أ�َّ

َ
ُد حول ت��دَّ

 عن نفِسها آالَمُھ.  

 األفق الثَّاني: توقُّع اإلشاعة.   - 2

شاِع عنھ، وغالًبا ما  
ُ
امل املأموِل لدى   

َ
اُس غالًبا ما ت�وُن خالف النَّ ُيطلُقها  �ي 

َّ
ال  

َ
 أنَّ اإلشاعة

ُ
العادة جرِت 

ِل املظِلم �� نظِرها ون فِق األوَّ
ُ
 �عَد األ

َ
وجة  وذاَت أغراٍض غ�ِ� نبيلٍة، لكنَّ الزَّ

ً
امة  وهدَّ

ً
ة ي  ت�وُن سلبيَّ تلّقِ

ُ
ظِر امل

 كثوِب البش�ِ�:
َ
ِت اإلشاعة  ا�حا��، تلقَّ

   عادَ  :قالوا

 
ُ

لت
ُ
 ى! ��َ عَ  :ق

 
ُ

  ُل أسائِ  ورحت
َ

 األشواق

 �� وجوهِ 
ُ

 العائديَن  أبحث

 
َ
ِ  رقُب وأ

ّ
 الت

َ
 ا  حفوال�ُّ   لفاز

، فجاؤوا بالفعِل نفِسِھ (عاَد)   ّنِ
َّ
َعهم ع�� جهِة اليق�ِن ال الظ

ُّ
َم أ�حاُب اإلشاعِة توق ُھ  لقد قدَّ

ْ
ذي شهدت

َّ
ال

  
َ

�ِ�، فأحدث
َّ
ُھ عياًنا مَع الفجِر والبحِر والط

ْ
ذي شهدت

َّ
ر، الفعل ال

َ
ا ع�� غ�ِ� غائِ��ا املنَتظ  واقًعا حتمي�

ُ
وجة الزَّ

اِن  قًبا �� خزَّ
ُ
َب ث

َ
ق

َ
ابِق، وث ِع السَّ

ُّ
وق  �� التَّ

ُ
ة  البصر�َّ

ُ
ؤ�ة ْتُھ الرُّ

َ
ت ذي ثبَّ

َّ
 �� اليق�ِن ال

ً
قديُم خ�خلة ِم    هذا التَّ

ُ
شاؤ

َّ
الت

للبقاِء ع�� قيِد  القدرِة  ، واستعادِة  ف��ّيِ النَّ وازِن  للتَّ  
ً
َعدُّ بداية

ُ
� ٍة   فعٍل مبدئيَّ

ُ
ة نتَج عنھ ردَّ ابق،  السَّ  � ط�ُّ   والتَّ

  :
ٌ
ة  فعٍل ثنائيَّ

ُ
ة  األمِل، ردَّ

ةجالرَّ ا  )ع��ىبالقوِل: ح�ن أجابْت عن اإلشاعِة بـ (  - شِفقة، و�ن فاحْت   ئيَّ
ُ
امعة امل

َّ
  الط

ٌ
 خفيفة

ٌ
 م��ا رائحة

 . ّكِ  للشَّ
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-    
ً

ذي ُ�عدُّ عمال
َّ
عٍة:    جاِء الرَّ   بمقتضياِت و�الفعل: الفعِل ال ، وتقديًما ل��اهيِنِھ، ع�َ� ثالِث قنواٍت متنّوِ القو�ّ�ِ

   ،(أسائُل 
ُ

اَء تفعيِلها االستمرارّيِ    ،)أرقُب   ،أبحث عٍة أيًضا جرَّ ذي  ومفتوحٍة ع�� احتماالٍت متنّوِ
َّ
كرارّيِ ال والتَّ

، و�دفُع ع��ا لوَم أ�حاِب اإلشاعِة ثانًيا.
ً

فِس أوال ُق لها الّرِضا عن النَّ  يحّقِ

ها   -
َ
�ي �عتمُل داخل

َّ
 عقدْت حواًرا بيَ��ا و��َن األشواِق ال

ُ
فس، حيث و�� فقد بدأْ��ا من داخِل النَّ

ُ
 األ

ُ
ا القناة مَّ

َ
أ

ٍة، و تجاَه الغائِب، لثقِ��ا بصدِقها أك�َ� م  ن أّيِ إشاعٍة خارجيَّ
ُ
   ف��ا تفاعٌل   املساءلة

ٌ
صارت    األشواُق ، فومشاركة

وِع   ٍل من هذا النَّ
ُ

 عن �ساؤ
َ
ُم، ويستطيُع ا�حلوَل م�اَن أّيِ عاقٍل يملُك اإلجابة

َّ
ا، ُيدِرُك، ويسمُع، و�ت�ل �ائًنا حي�

،  يطرُحها عل��ا، فإذا سأل��ا:    ا�خاّصِ
ً
 كما يملُك كذلك أسئلة

ُ
 ھُ ؟ ما وضعُ يأ�ُل   ذا؟ ماھُ ما حال

َّ
؟  ٌب ؟ أهو معذ

ماذا؟    ت  أم  مثل:    األشواُق ردَّ اإلجابة،  �عض  تمثل  م�انتُ بأسئلة  تحبِّ عنَد   ھُ ما  الدَّ ينَ ك؟ كم  ألهذه  رجة  ھ؟ 

 
ُ
 ھ؟نيحبِّ ت

 خار -
ً
ة  حركيَّ

ً
وارِع واملداِخِل، فيما ُ�عدُّ استجابة  فقد خرجْت ��ا إ�� الشَّ

ُ
انية

َّ
 الث

ُ
ا القناة  أو امتداًدا  وأمَّ

ً
ة جيَّ

والبحِر   للفجِر  �انْت  �ي 
َّ
ال واملراقبِة  البحِث   

َ
دائرة قْت  فضيَّ األشواِق،  نداَء   

ُّ
تبث �ي 

َّ
ال و��، 

ُ
األ للقناِة  ا  خارجي�

ُر إ�� م�جمهم، تدفعها األشواُق.  
َ
ذين ينت�ي الغائُب املنَتظ

َّ
��، لتحصَرها �� وجوِه العائدين ال

َّ
 والط

ة واملسموعِة واملقروءِة،  -  لوسائِل اإلعالِم املرئيَّ
ٌ
 حثيثة

ٌ
 ف�ي استقصاٌء دقيٌق، ومتا�عة

ُ
الثة

َّ
 الث

ُ
ا القناة وأمَّ

�ا تر�ُد أن   �أ�َّ
َ
 . �عد ذلك ال تالمَ ، فجاءالرَّ  لتبقى ع�� قيِد  ؛وسائِل ال ب�ّلِ  تحيط

�ا لم تصْل إ�� نتيجٍة ع�� ما   الثة (املساءلة، والبحث، واملراقبة)؛ أل�َّ
َّ
 هذه األفعاِل الث

َ
ثمَّ لم تذكْر نتيجة

ع�ي  
َ
�ي �

َّ
سايرِة ال

ُ
�ا فعلْت ذلك من قبيِل امل غِط «يبدو، أو أل�َّ  للضَّ

ً
جاِه أو االعتقاِد نتيجة ِ

ّ
لوِك أو االت �غي�َ� السُّ

« �عَد هذه ، وألجِل  )3(  االجتما�ّ�ِ ى  ح�َّ كرار،  والتَّ  ِ
ّ

بالبث  
ُ
اإلشاعة ِت  استمرَّ خرى عندما 

ُ
أ  

ً
ة مرَّ سايْر 

ُ
� لم  ذلَك 

 لها: 
ً
، ومسايرة

ً
ة َل مرَّ ِق اإلشاعِة أوَّ �ي قامْت ��ا َمشًيا وراَء رجاِ��ا بتحقُّ

َّ
 ا�حاوالِت واالستجاباِت ال

   عادَ  :وقالوا

 
ُ
 ق
ْ
 ل

ُ
  :ت

َ
 ك

َ
 ى!  ف

 ْد وصَ مُ   �يحديق فباُب 

 و�ي�ي مُ 
ْ
 ط

َ
 ف

ُ
   أ

ْ
 األلوان

  ُش وِح وقل�ي مُ 
َ
 األ

ْ
 ر�ان

ِ   � أصدقاءُ وحو�ِ 
ّ

 : وِق الش

   من الوهِم  فنجاٌن 

 من الهّمِ  وديواٌن 

 
ُ
 وق

ٌ
  ر�ي هاتف

َ
 خرْس أ
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  ھُ أطالعُ 
َ

 ْس نبِ أن يَ   ِبحنٍق دون

  بأّيِ 
ْ

 ..رن�ن

اِت  
َّ

ِع الذ
ُّ
ِع اإلشاعِة وأفِق توق

ُّ
فق توق

ُ
راُع ب�َن أ اعرة، يدلُّ ع�� ذلك ا�جواُب عن (عاَد) بـ  هنا ي��ُز الّصِ الشَّ

َفى) �ع�ي (
َ

ِع اإلشاعِة، ذلك أنَّ (ك
ُّ
َفى)، وهذا إعالُن يأٍس، و��ٌ� للرَّجاِء، ووضُع حّدٍ لتوق

َ
ِ   ؛: ع��ىلن أقوَل (ك

ّ
ي أل�

أقصْر  الَح)؛لم  ح�َن  أمٍل  بصيِص  أّيِ  ِع  تتبُّ  �� بدأْت        لذا 
ُ
 (   مقتضياِت   مُ قّدِ ت

َ
���ي  )، ىَف ك ٍة  اسميَّ جمٍل   ع�َ� 

 ب
َّ
 ، وا�جموِد  باِت الث

َ
 عَ و�

ُّ
 الدَّ  ا�حركِة  رِ ذ

َّ
 : ع�� ا�حياةِ   ِة ال

  موَصْد   �يحديق  باُب   -1
ً
 البيَت حركة

ُ
وَج �اَن يمأل وج، وأنَّ الزَّ ُق بوجوِد الزَّ

َ
ھ لم يكْن ُ�غل ، �� إشارٍة إ�� أنَّ

 وأمًنا لدرجِة أنَّ باَب ا�حديقِة يبقى
ً
 وحياة

ً
ة مفتوًحا، وهذا �ع�ي أنَّ إيصاَدُه ا�جهوَل هذا ينفي �لَّ ما    وحيو�َّ

ف��ّيِ ا�حسوِس.  عيِد النَّ ّيِ امللموِس أْم ع�� الصَّ ِ
عيِد ا�ح��ّ ُقُھ حضوُرُه ووجوُدُه، سواء ع�� الصَّ  �ان يحّقِ

2-   
ْ

 األلوان
ُ
أ

َ
ما أ�حاُب ا -إنَّ انطفاَء األلواِن �� ثقافِة ا�جتمِع    ،بي�ي ُمطف  عنَد حدوِد    -ملهنِة ال سيَّ

ُ
يقف

وجِة يتجاوُز حدوَد العتمِة   ھ �� نظِر الزَّ وق، لكنَّ
َّ

ْبغ، وهو نوٌع مطلوٌب حسب الذ عدِم وجوِد ملعاٍن �� أصِل الّصِ

اخ�ّ�ِ بالعتمِة، ِة إ�� اإلحساِس الدَّ يَّ ُھ �سهولٍة عن طر�ِق �غي�ِ�ِه،  املاّدِ
ُ

يَّ يمكن تداُرك  لكْن   ذلك أنَّ االنطفاَء املاّدِ

 
َ

 تدارُ َيجري  كيف
ُ

فِس؟!  ھُ ك  �� النَّ

3-   
ْ

ْ�ِن: قل�ي ُموِحُش األر�ان ليل، �عَد االستعانِة بدليل�ِن خارجيَّ عاِت القلِب الدَّ
ُّ
ُل توق ِ

ّ
مث

ُ
 ت

ُ
، هذه الوحشة

خضْعها لفاعٍل خار�ّ�ٍ مجهوٍل كما 
ُ
غم من ذلك لم ت   (باب ا�حديقة املوَصد، والبيت املطَفأ األلوان)، وع�� الرَّ

نفِسها   ُصنِع  الَوحشِة من  كب�ً�ا من هذه  جزًءا  أنَّ  �ع�ي  ما  البيِت،  ألواِن  و�طفاِء  ا�حديقِة،  باِب  إيصاِد   ��

 املستسلمِة للفقِد وآثاِرِه. 

بوجوِد   ���ي  أن  يمكُن  �ي 
َّ
ال اإلشاراِت  �ّلِ  ِف 

ُّ
بتوق إمعاًنا  �وِن؛  بالسُّ  

ُ
الثة

َّ
الث املقتضياُت  ان��ْت هذه  وقد 

ٍر.   حركٍة لقاِدٍم 
َ
 منَتظ

وِق  -4
َّ

 : حو�� أصدقاء الش

فنجاٌن من الوهِم، ال من القهوِة كما هو متداول �� السياقات الروما�سية ال�ي تجسد غياب ا�حبيب،   -

  �يٍّ ئغرافهو فنجان واحد ال اثنان، وهو مملوء �سائٍل 
ُ

  أو ھُ طعمُ ال ُ�عَرف
ُ
  .هُ تأث��ُ أو  ھُ لون

عِر �� حالِة اال   - ِ
ّ

 الش
َ
عِر؛ ألنَّ قراءة ِ

ّ
، ال من الش ٍن وجًها آخَر  ديواٌن من الهّمِ نتظاِر هذه ت��ُز من جانٍب مع�َّ

عَر إ�� هّمٍ   ِ
ّ

لِت الش ا ح�َن حوَّ �، أمَّ
َّ

وجِة ال تر�ُدُه أن يتج� ما ُيحسُّ    ،با�حواّسِ   ُك درَ ال يُ للزَّ عِر، و�نَّ ِ
ّ

 �الش
ُ
وال يقرأ

. حبُّ
ُ
�ي ت

َّ
 �املشاعر، فقد رضيْت عن ألواِن رسِمها للوحِة نفِسها ال

الشَّ  أصدقاَء  ِم  إنَّ 
ُ

شاؤ
َّ
الت مستوى  لرفِع   

ٌ
ة ومادَّ جهٍة،  من  ُهيوالها   

ُ
حيث من   

ٌ
ة خاصَّ ناٌت  ِ

ّ
مسك وِق 

اٌل،   �وِن فألنَّ أثَرها فعَّ ها بالكسرِة ال بالسُّ
ُ

ا ان��اؤ فِس من جهٍة ثانيٍة، أمَّ �� النَّ ِة واليأِس وال�آبِة  وداو�َّ والسَّ

ا، حدَّ أن ينت�َي �لُّ شوٍق و�لُّ رشفٍة  اٌل جد� �ة. فعَّ   و�لُّ قراءٍة بحركِة انكساٍر �املٍة م�حو�ٍة بأصواِ��ا املعّ�ِ
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من   صديق�ِن  عند  الوقوِف  وراء   
ُ

تقف وداخِلها  خارِجها  من  وجِة  بالزَّ  
ُ
حيط

ُ
ت �ي 

َّ
ال ة  وداو�َّ السَّ  

َ
ا�حالة إنَّ 

�ا أوحْت بقولها: (وحو�� أصدقاء غم من أ�َّ يوان، ع�� الرَّ وق: الفنجان والّدِ ثنا    أصدقاء الشَّ �ا ستحّدِ وق) أ�َّ الشَّ

 .
ْ
 عن مجموعٍة م��م، ال عن اثن�ِن فقط

ْق مَعھ االش��اُك العاطفيُّ     -5 ھ لم يتحقَّ وِق؛ ألنَّ  أخرْس، لم يدخْل ضمَن قائمِة أصدقاِء الشَّ
ٌ

قر�ي هاتف

وِق  وجة مع زوجها، بيَنما قد ي�ون لدى غ�ِ�ها من أصدقاِء الشَّ ِة للزَّ جر�ِة ا�خاصَّ  ب�َن  �� التَّ
ُ
 إْن جرِت العادة

َرُس  
َ

َرِس، وا�خ
َ

 إ�� �عضهما، لذلك وصفتھ با�خ
َ
ة هما ا�حارَّ

َ
 رسائل

ُ
فا كث�ً�ا، وأن يحمَل الهاتف

َ
ْ�ِن أن ي��ات

َ
املشوق

غم من ذلك  ، وع�� الرَّ  عيٌب خلقيٌّ
ُ
 حمِّ ت

ُ
  ھُ ل

َ
 ذلك، بدليِل   �ا،غائ� �عودةِ  هاإبالغِ  عدِم تبعة

َ
ة لقي عليھ مسؤوليَّ

ُ
وت

ُعھ �غضٍب، وهذا سلوٌك َمر��يٌّ  أ�َّ 
ُ
طال

ُ
  �ا ت

ُ
 باإلسقاِط ُ�عرف

ٌ
ة فساني�َن آليَّ   ، وهو عند النَّ

ٌ
ة     دفاعيَّ

َ
سبة ِ

ّ
ع�ي «الن

َ
�

جاهاِت  أو العزَو  ِ
ّ
شعوريَّ لالت

َّ
وافِع   الال لوِك  والدَّ ھ  .)4(»إ�� �خٍص ما أو عنصٍر ما �� البيئِة  أو السُّ و�� �علُم أنَّ

 ظرة.  لهذه النَّ  ولن �ستجيَب  ،ا�حانقة�ا نظر�َ  لن يفهَم 

 يخرُج ب
َ

  ٍة غرائبيَّ   طقوٍس و�ذا جرى تمثيُل هذه األ�ساِق �� مشهٍد تصو�رّيٍ ُمنَ�ِجٍم مع موسيقاُه فسوف

وِج مصدِر األماِن وما�� الغرابِة والغر�ِة، بل مل رِقها بقدوِم الزَّ
َ

ِة خ ِب واملتا�عِة، ال ملعرفِة إم�انيَّ
ُّ
�ق

َّ
عرفِة  مث��ٍة لل�

قوَس من حوِلها وترُصُدها �عيِ��ا، و�عدساِت نفِسها، ف
ُّ
�ي �عيُش هذه الط

َّ
وجِة ال من    ا�حديقِة   باُب مص�ِ� الزَّ

املادية   األنوار  (أي  األلوان   
ُ
ُمطَفأ اخِل  الدَّ من  والبيُت  املوِصد،  ة  هو�َّ عن  الكشف  دون  موَصٌد  ا�خارج 

طِفئ
ُ
ة امل ا  واملعنو�ة)، دون الكشِف عن ُهو�َّ

ً
وجِة موِحش  ، ما جعَل قلَب الزَّ

ً
   ُب ��َح   وحشة

ُّ
ة   قوَس الط الغرائبيَّ

 .اخللدَّ هذه من ا�خارِج إ�� ا

فَس ترى   ا يجعُل النَّ ذي بلَغ حد�
َّ
وداوّيِ ال اخِل السَّ ، الدَّ

ْ
اخِل فقط ُھ �� الدَّ

ُّ
و�مكُن أن ي�وَن هذا املشهُد �ل

 
َّ
ذين   هاوتدفعُ   بيعة وتجميِد األشياِء من حوِلها،�لَّ ��يٍء �ع�ِن ال�آبة، و�عمُل ع�� إحزاِن الط

َّ
ا�حزِن والقهِر الل

 جعالها  
ً
   حانقة

ً
 ع�� قول:    مختنقة

َّ
 ال تقدر إال

َ
  بدموعھ، فلم �عْد ترى ا�ا�خنوُق ما يفعُل  ى) كَف (ك

َ
اء  غنَّ   حديقة

 البيِت   ألواَن ال  و   ا،شرعً �ا ُم وال با�َ   ،هاكعهِد 
ً
 زاهية

ً
قادًرا ع�� ضبِط ِمزاجها،    القهوةِ   فنجاَن ولم �عْد ترى  ،   المعة

الفقِد   عقدِة  أعراِض  من  �عا�ي  �ي 
َّ
ال وجة  للزَّ نموذًجا  ُم  قّدِ

ُ
ت لوِك  السُّ بذلك  و��  ممتًعا،  عِر  ِ

ّ
الش ديواَن  وال 

  
َ
   �عكُس و ،  ��ام  ، واليأِس بالعودةِ   جاِء الرَّ   ب�َن   األخبارِ   ضاُرِب تواالنتظاِر وسط

َ
  وما اصطبغْت   ،ةعيَّ االجتما  البيئة

 . ع�� األسرى واملفقودين ومرارةٍ  وحزٍن   بھ من ألٍم 
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فِق  
ُ
شاِط، و�نجُح �� �غي�ِ� أ

َّ
ها �� مشهٍد ي�جُّ با�حركِة والن

ُ
انية يظهُر طفل

َّ
ِة الث ظلم للمرَّ

ُ
وسط هذا األفِق امل

ُع   ِعها، و�قلُبُھ، و�وّسِ
ُّ
ُع اإلشاعِة من قبُل، ح�َن يأ�ي بصيغٍة أك�َ� تأكيًدا من صيغِة  توق

ُّ
ُھ توق

َ
ذي أحدث

َّ
قَب ال

ُّ
الث

وتنب�ً�ا   أقوى   
ً
ة تقت��ي هزَّ �ي 

َّ
ال ِة  لبيَّ

َّ
الط إ��  ِة  االبتدائيَّ ا�خ�َ� من  ينقُل  ��ذا  عاَد)، وهو  (قد  اإلشاعة:  ع 

ُّ
توق

:
َ

 أعنف
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 �عدو  -صاخًبا - �وطف�

 هنا وهناْك 

دُّ يدي
ُ

اْك  �ش بَّ
ُّ

 َو��حُب�ي إ�� الش

ظري.. قْد عاْد! 
ْ
 يقوُل �َ�: ان

 بِھ َيْجري.. 
ْ
ُر، إذ

ُ
نظ

َ
 فأ

ْصِر: 
َّ
 الن

َ
ة

َ
 وُ�طِلُق ِ�ْحك

ي!  ّمِ
ُ
 عليِك يا أ

ُ
ت

ْ
 �ِحك

 
ْ
يبة

َ
�ي ا�خ

ُّ
لف

َ
 أعوُد ت

ُل  ِ
ّ
ذي ُيمث

َّ
ِ� ال

َ
خب والعْدِو املبع�  بتمثيِل ال�َّ

َ
ا، بدأ ها �اَن َمْزًحا ُمعد�

ُ
ذي فتَحُھ طفل

َّ
  ثمَّ يظهُر أنَّ هذا األفَق ال

ظر   اِك، ودعوِ��ا إ�� النَّ بَّ ّمِ واصطحاِ��ا إ�� الشُّ
ُ
ٍع، ثمَّ �شّدِ يِد األ

َّ
 لفرٍح طارٍئ ���يٍء غ�ِ� متوق

َ
ة  ا�حركيَّ

َ
ا�حالة

أنَ�ى مزَحُھ  من خال إذا نظرْت  ى  أبيھ، بصيغٍة ليس ف��ا اسُمُھ وال صفُتُھ، ح�َّ ِد �عودِة 
َّ

ثمَّ بإخباِرِه املؤك لھ، 

زاِح من تلك ا�حالة؛  
ُ
ھ �ان ير�ُد أن يخرَجها ��ذا امل ِھ ال عل��ا، �أنَّ صر ع�� حاِل أّمِ با�جري و�طالِق �حكِة النَّ

ل�يَّ عل��ا وع ھ يرى تأث��ها السَّ َ�ًعا من قبلها،  ألنَّ
َ
ٍة، وقد ي�وُن هذا األفُق مخ�  ليھ بصورة يوميَّ

ً
  إلعادةِ م��ا    محاولة

شعوِر    ِل األوَّ   عورِ الشُّ   مقابَل   ،وازن التَّ  الث، 
َّ
 والث

َّ
وا�حزن،الت ُھ    شاؤم 

ُ
�ون بطفِلها   باالستعانِة 

َ
ال��َّ    َك �َ املش�

و��َن بي�َ الوحيَد   البدايالغائب،    �ا   
َ
مرحلة فولة 

َّ
الط باإلنجازاِت  و�ون   

ً
حافلة ت�وَن  أن  مأمولٍة  �حياٍة  ِة 

 وا�حضوَر، ال البؤَس والغياَب.  
َ
عادة  السَّ

ُّ
�ي تبث

َّ
جاحاِت ال  والنَّ

ذي  
َّ
عف ال ِب ع�� الضَّ

ُّ
غل موِد والتَّ  إ�� الصُّ

َ
 (فتح أفق توقع من خالل االبن) �عكُس ا�حاجة

َ
إنَّ هذه ا�حاولة

ِة مَع  سيطَر عل��ا �عَد اإلخفاِق، لكْن يب وداو�َّ  إ�� ا�حالِة السَّ
ً
 كذلك، �انْت نتيجُ��ا عودة

ٌ
 يائسة

ٌ
�ا محاولة دو أ�َّ

ذي �ع�ي:  
َّ
فِس االنطفاَء ال�امَن، ال ى �� علم النَّ  ال�ائِن ال�ّ�ِ عن  «مز�ٍد من ا�خيبِة، لتدخَل فيما �س�َّ

َ
ف

ُّ
توق

�ا لم تذكْر أيَّ استجابٍة ع��  )5(»إصداِر استجاباٍت نحَو موقٍف �اَن �� املا��ي موضوَع إثابٍة  ، يدلُّ ع�� ذلك أ�َّ

ُھ أو إ��  
ُ
هاِت �� مثل هذه املواقِف، واكتفْت بالعودِة إ�� ما �انْت �عمل مَّ

ُ
ما تجاَهھ، كعادِة األ ُمزاِح ابِ��ا، ال سيَّ

 بثوِب ا�خيبِة.
ً
َفة و�� ُمت�ّحِ

ُ
 حاِلها األ

 الخاتمة:   - 

�ايِة جاءت   الّ�ِ ّصِ  ��  النَّ ب�َن   
َ
املسافة أنَّ  �ع�ي  (ما عاَد)، وهذا  العنوان  لعتبة   

ً
(ما عاَد) مطابقة  

ُ
تيجة النَّ

ِع  
ُّ
وق فِر، و��ذا لم َيْجِر اخ��اُق التَّ ع كذلك عاَد إ�� درجِة الّصِ

ُّ
وق  عن معياِر التَّ

َ
قدّيِ صفٌر، واالنحراف واألفِق النَّ

ّصِ  ُھ، لنقِل النَّ
ُ

، وال ان��اك قدّيِ ِع العودِة    النَّ
ُّ
 آفاِق توق

َ
غم من ذلك فإنَّ قراءة ل، وع�� الرَّ ي األوَّ لّقِ إ�� مستوى التَّ

اآلتية   ْرضية 
ُ
امل تائج  بالنَّ خرجت  يھ  ُمتلّقِ ال  ّصِ  النَّ ات  �خصيَّ رسم��ا  �ي 

َّ
ال ي  -املستحيلِة  لّقِ التَّ قراءِة  وفَق 

قدّيِ لها  :-النَّ
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راِع ب�َن   -  الّصِ
َ
 نتيجة

ُ
اعرة �ي   وضعِت الشَّ

َّ
 ال

َ
ة  ا�جماليَّ

َ
وج عنواًنا للقصيدة، فألغِت املسافة ع عودِة الزَّ

ُّ
آفاِق توق

 . ع العادّيِ
ُّ
وق ُع بكسِر التَّ  ُيحد��ا عنواٌن يتمتَّ

انية، بل ا�شغلْت    -
َّ
و��، ولم �ستجْب للث

ُ
ت�ن، فاستجابْت لأل ِع اإلشاعِة مرَّ

ُّ
وجِة بأفِق توق ِع الزَّ

ُّ
اصطدَم أفُق توق

ِعها.بتقديِم أ
ُّ
ِة توق ِ��ا ع�� �حَّ

َّ
 دل

ِع اإلشاعِة،    -
ُّ
ع االبِن املمازِح، بصورٍة مختلفٍة عن اصطداِمها بأفِق توق

ُّ
وجة بأفِق توق ِع الزَّ

ُّ
اصطدَم أفُق توق

 فاستجابْت لها �سرعٍة تتناسُب مَع سرعِة انطفاِ��ا ال�امن.

ِة يأِسها،  -  أعذاَرها الستسالِمها وشدَّ
ُ
وجة مت الزَّ ة،    قدَّ وداو�َّ ُز بقاَءها ع�� حاِلها السَّ �ي �عّزِ

َّ
َ��ا ال

َّ
مْت أدل كما قدَّ

 ال لتقِنَع نفَسها، بل لتقنَع اآلخر�ن.

-    
ً
تيجِة، و�ن بدت ضعيفة اتية للوصوِل إ�� النَّ

َّ
 �� أبني��ا الذ

ُ
 املكشوفة

ُ
 العاطفة

ُ
لم تمِش وراَء قلِ��ا كما تكشف

 عتبِة العنو 
ُ

ها منذ
ْ
.  ضعًفا لم يفارق ّصِ  اِن إ�� قفلِة النَّ

ف��ّيِ إ��   - ِب �ّلِ مظاهِر ا�جماِل واألماِن النَّ
ْ
ِعها املظلُم �� تحو�ِل حياِ��ا إ�� طقوٍس حز�نٍة وقل

ُّ
نجَح أفُق توق

ٍم. 
ُ

 مظاهِر قبٍح وخوٍف وقلٍق و�شاؤ

ٍع    -
ُّ
وجِة �� فتِح آفاِق توق ٍة واعيٍة للزَّ قديُّ عن قصديَّ ي النَّ لّقِ  التَّ

ُ
ِجها �� يكشف  عن تدرُّ

ُ
غ�ِ� أفِقها، كما يكشف

ِة ثانًيا، و�� ��ذا العمِل   لبيَّ
َّ
، ثمَّ بصورِتِھ الط

ً
ة أوال ِة الواعية من إلقاِء ا�خ�ِ� بصورِتِھ االبتدائيَّ هذه العمليَّ

�ائّيِ  ��ا (مرّوِجو اإلشاعة، واب��ا) �� صنِع املع�ى الّ�ِ م�ّيِ لنفسيَّ . �عمُل ع�� إشراِك القارئ الّضِ ّصِ   للنَّ
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Le décrochage scolaire:  
Une violence subie au sein de l’établissement scolaire 

 

 

 

 

 

Résumé 

Depuis plus d’une décennie, la problématique du décrochage fait couler beaucoup d’encre et 

constitue une affaire politique et sociale. En effet, dans nombre de pays le décrochage scolaire 

est apparu comme un véritable phénomène vu ses conséquences dévastatrices qui en ont fait 

une priorité sur le plan social, économique et psychologique. La preuve en est que les 

gouvernements des différents pays concernés se sont réellement mobilisés en adoptant de 

multiples stratégies anti décrochage tout en laissant de côté ou en négligeant parfois des causes 

intrinsèques à l’école, à l’enseignant et à l’environnement immédiat de l’élève. Parmi ces causes, 

on citera le harcèlement scolaire, la stigmatisation et l’étiquetage des élèves à bas rendement 

scolaire, l’absence d’attitude bienveillante de l’enseignant, l’impunité ou le relâchement 

disciplinaire et la victimation. Ces causes ou facteurs pourraient être une incitation à une sortie 

prématurée de l’école. 

Il est évident que l’école qui n’aurait pas les moyens humains, matériels, artistiques et 

pédagogiques suffisants et adaptés pour prendre en charge les enfants présentant certaines 

difficultés, verrait beaucoup plus, ses élèves décrocher. Si la famille de l’élève joue un rôle 

essentiel dans sa réussite scolaire, l’école se devrait pourtant de garder le monopole dans 

l’éducation, la réussite scolaire et la prévention contre toutes formes de décrochage et de 

déviances. D’où l’hypothèse que le décrochage scolaire serait une forme de violence subie par 

l’élève lorsque l’école n’a pas ou n’utiliserait pas les moyens de le retenir et de l’épanouir. En 

d’autres termes, la sortie prématurée du système scolaire serait une violence manifestée à l’égard 

du décrocheur. Agir sur le décrochage nécessite une véritable stratégie pédagogique et 

pluridisciplinaire de prévention d’autant que celle-ci serait facilitée par des signaux d’alerte que 

les psychoéducateurs et les responsables d’école devraient détecter à temps. 

 

Dr. Hilal Meryem 



 Le décrochage scolaire ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Dr. Hilal Meryem 

 

(355) 

 

 

 

Abstract 

In recent years, the issue of dropping out of school has been a political and social affair that 

sparked much ink. In many countries, dropping out of school has emerged as a serious 

phenomenon given its devastating consequences which have made it a priority on the social, 

economic and psychological levels.  

Consequently, many governments have mobilized multiple anti-dropout measures. However, 

those measures have often neglected the causes that are intrinsic to the school, the teacher, and 

the immediate environment of the school, such as school bullying, stigmatization, labelling of 

underperforming students, lack of benevolent attitude on the part of the teacher, impunity or 

lax discipline, and victimization. These factors could push students to leave school prematurely. 

More probable than not, schools which lack sufficient human, technical and pedagogical 

resources shall bear an escalated magnitude of the phenomenon.  

The families indeed have avital impact upon the academic success of their children, yet 

schools should retain their dominance on the educational, academic success, and prevention of 

all forms of dropout and deviance. Hence, we hypothesis that dropping out of school is a form 

of violence against the student when the school does not intervene to stop it. In other words, 

leaving the school system prematurely would be a sort of violence manifestation against dropout 

students. Acting on dropouts, as much as this would be facilitated by warning signals that 

psychoeducators and school officials should detect in time, requires really educational and 

multidisciplinary preventive strategies.  
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Introduction: 

Depuis plus d’une décennie, la problématique du décrochage fait couler beaucoup d’encre en 

devenant une affaire politique et sociale. Dans nombre de pays, le décrochage scolaire a revêtu 

un caractère politique vu ses conséquences dévastatrices qui ont en fait une priorité importante 

sur le plan social, économique et psychologique. Les gouvernements se sont réellement mobilisés 

en adoptant de multiples stratégies anti décrochage et le Maroc en a également adopté 

plusieurs1.Toutefois, des facteurs de risque intrinsèques à l’école, à l’enseignant et à 

l’environnement immédiat de l’élève ont été négligés. Pour ne citer qu’un exemple parmi 

d’autres, les maltraitances et l’harcèlement pourraient inciter à une sortie prématurée de l’école. 

Dans ce sens, lorsqu’il est question d’évoquer le décrochage scolaire, la plupart pense que l’élève 

est forcément en échec, qu’il souffre de difficultés d’apprentissage ou encore de retard mental et 

de conditions de vie précaires. Cet ancrage sur la question du décrochage laisse entendre le 

problème comme relevant davantage de la responsabilité du décrocheur et de sa famille. En 

d’autres termes, le décrochage est sous-entendu comme un choix de l’enfant et serait rarement 

subi par ce dernier. Cependant, une exception est faite dans les zones rurales du royaumeoù 

74% d’enfants sont en activité2.D’après une étude de (Kadiri, Z., en 2016)11,5% des jeunes 

marocains travaillent pour aider leurs familles3. Pour des raisons financières, les jeunes doivent 

subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Dans des banlieues et quelques villes du sud 

les mariages précoces peuvent contrarier la scolarité de la population féminine d’où un taux 

d’abandon qui s’élève à 2,76% et d’un effectif de 7499 chez les filles contre 1,60% chez les garçons, 

soit un effectif de 4787 en cours d’année scolaire 2018-20194. 

 
1  Créée par Le Roi Mohammed VI en Mai 2018 à Casablanca, l’école de deuxième chance est destinée à offrir 
aux élèves en difficultés scolaires des classes relais pour la mise à niveau, aux enfants non scolarisés désireux 
d’obtenir des certificats d’études et aux enfants non scolarisés et déscolarisés une chance d’insertion ou de 
réinsertion dans le système éducatif et scolaire, de poursuivre une formation professionnelle et l’initiation a des 
métiers pour s’insérer dans la vie professionnelle. https://bit.ly/3rddiLh 
2  Enquête nationale sur l’emploi 2019, HCP révèle que les enfants accomplissent des travaux dangereux sont à 
74% ruraux, 84% masculins et 75% âgés de 15 à 17ans. [ecoactu.ma/travail-des-enfants. Paru en Juin 2020] 
3-  Zakaria Kadiri, La jeunesse au Maroc: marginalités, informalités et adaptations les jeunes, du 6/6/2016, p:27. 
4-  Données statistiques du Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 2018-2019 – Rabat - Maroc. 
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Dans d’autres cas, les élèves sont dans une démarche volontaire et active de décrochage parce 

qu’ils ne donnent pas de sens à leur scolarité et développent une démobilisation scolaire5.Ces 

jeunes valorisent davantage le travail rémunéré que les études. 

Pourtant, des facteurs ou des violences tel le harcèlement scolaire, la stigmatisation et 

l’étiquetage des élèves à bas rendement scolaire, l’absence d’attitude bienveillante de l’enseignant, 

l’impunité ou le relâchement disciplinaire et la victimation, pourraient être une incitation à une 

sortie prématurée de l’école.  

Il est évident que l’école qui n’aurait pas les moyens humains, matériels, artistiques et 

pédagogiques suffisants et adaptés pour prendre en charge les enfants présentant certaines 

difficultés, verrait beaucoup plus, ses élèves décrocher. Victimes d’harcèlement et non suivis par 

des spécialistes du milieu éducatif, les élèves fuient l’école.  

Si la famille de l’élève joue un rôle essentiel dans sa réussite scolaire, l’école se devrait pourtant 

de garder le monopole dans l’éducation, la réussite scolaire et la prévention contre toutes formes 

de décrochage et de déviances. D’où l’hypothèse que le décrochage scolaire serait une forme de 

violence subie par l’élève lorsque l’école n’a pas ou n’utiliserait pas les moyens de le retenir et de 

l’épanouir. En d’autres termes, la sortie prématurée du système scolaire serait une violence 

scolaire manifestée à l’égard du décrocheur. En conséquence, la qualité de vie et la santé du 

décrocheur se trouveraient ainsi affectées, ce qui induirait surtout des coûts sociaux, 

économiques et sécuritaires importants. Agir sur le décrochage nécessite une véritable stratégie 

pédagogique et pluridisciplinaire de prévention d’autant que celle-ci serait facilitée par des 

signaux d’alerte que les psychoéducateurs et les responsables d’école devraient détecter à temps. 

En tenant compte de ces constats: le décrochage ne serait-il pas subi par les élèves pour des 

raisons organisationnelles, pédagogiques et psychologiques ?  

Est-ce véritablement un choix ou un échec scolaire comme beaucoup le pensent ou une 

difficulté d’apprentissage comme certains auraient coutume de croire ? 

Le décrochage scolaire ne serait-il  pas plutôt une difficulté d’adaptation à l’environnement 

scolaire ou un processus dont des comportements se manifestent par étapes et indices 

préliminaires qu’il s’agit de détecter de manière précoce ? 

 
5- La Bouture (1998), Les Lycéens décrocheurs: de l’impasse aux chemins de traverse, Lyon, Chronique sociale. 
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Ennui, troubles de comportements, violences, dépression, comportement antisocial et 

démotivation seraient autant de signes révélateurs indiquant un mal-être à l’école et que celle-ci 

devrait détecter pour empêcher un éventuel décrochage 

Selon les statistiques nationales6, le décrochage est devenu un véritable fléau menaçant la 

scolarité des jeunes dans  les établissements scolaires  marocains  à tous les niveaux, 

particulièrement au collège.  

En effet, le taux d’abandon est plus fréquent chez les garçons, d’abord au niveau du secondaire 

collégial public à Tanger où le pourcentage est le plus élevé. Il atteint 12,45% chez les deux sexes, 

suivi de 11,75% au niveau de Marrakech puis de 10,42 à Fès-Meknès et de 9,96% à Casablanca. 

En dernier lieu à Rabat avec un pourcentage de 9,58% soit un effectif de 21563. Pour ce qui est 

du secondaire qualifiant public, le plus grand pourcentage se trouve sur la ville de Casablanca 

de 11,75% suivi de Laayoune  Sakia El Hamra de 9,50% et un effectif total de 1339. Succède la 

ville de Fès Meknès avec un pourcentage de 9,09% et un effectif de 10958. En dernier lieu la ville 

de Rabat enregistre dans le secondaire qualifiant public un pourcentage de 8,70% et total effectif 

de 10568. (Voire les graphiques ci-dessous. Seules les statistiques les plus élevés sont signalés). 

 
6-Données statistiques du Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 2018-2019 – Rabat - Maroc. 

Figure 1 Etat des lieux d’abandon scolaire dans les villes de: 
- tanger- Tetouan-alhouceima 
- Rabat-Sale –Kenitra 
- Benimellal-Khenifra 
- Casablanca-Settat 
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Le décrochage indique  une violence psychologique subie par l’élève du moment qu’il n’a pu 

être  détecté, traité et pris en considération à temps. Il serait donc une conséquence  à un 

dysfonctionnement  psychopédagogique et à  une déficience en matière de soutien ou  de suivi au 

sein d’un établissement.  

Si l’on se fie aux propos de chercheurs et de psychologues de l’éducation, ce phénomène 

prend racine en classes du cycle primaire  durant lequel des formes de phobie scolaire6F

7peuvent 

apparaitre chez nombre d’enfants et qu’il faudrait également traiter avec prudence. 

Un retour aux statistiques nationales permet de constater qu’un effectif important de filles et 

de garçons quittent l’école au primaire. En effet, au niveau de Marrakech-Safi l’abandon chez les 

filles au primaire est de 2,76% et de 2,15% de garçons. A Laayoune  Sakia El Hamra, il est de -

2,48% contre 2,08% chez les garçons. Dans les villes du moyen atlas ; Fès-Meknès le pourcentage 

d’abandon scolaire atteint 0,99% chez les filles et 0.68% chez les garçons. Le même pourcentage 

d’abandon chez les garçons de 1,60% s’enregistre à Marrakech-Safi et Casablanca-Settat. Il est 

 
7-Le Heuzey M-F., Mouren M.C., Phobie scolaire Comment aider les enfants et les adolescents en mal d’école ? 
2eme édition. Editions J. Lyon 19, rue Saint –Severin 75005 Paris.p.25 

Figure 2 Etat des lieux d’abandon scolaire dans les villes de: 
Marrakech-Safi 
Draa-Tafilalt 
Souss-Massa 
Guelmim-Oued noun 
Laayoun-Sakiaelhemra 
Eddakhela-oued Eddahab 
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nettement plus élevé chez la population féminine au niveau de Beni Mellal-Khénifra, 1.90% 

contre 1,50% chez la population masculine. 

Pour d’autres auteurs toutefois Hugon8(2010), c’est au niveau du cycle du collège que le taux 

d’abandon s’enregistre le plus. Il existe des signes révélateurs qui doivent être détectées 

précocement pour empêcher un éventuel décrochage auprès de l’élève. Pour cet auteur, <<les 

premiers signes de décrochage se manifestent au collège lorsque les élèves doivent s’ajuster à une 

forme scolaire profondément différente de la forme élémentaire>>. D’autres préambules au 

décrochage se manifestent tel l’ennui9, les absences répétées10, les redoublements récurrents (…)  

lesquels doivent être décelés dès leur apparition. 

Cependant, chez certains élèves le phénomène se présente différemment car sans quitter 

l’école, ces élèves sont démobilisés à la suite d’un désinvestissement de la scolarité. Il s’agit bien 

de «décrocheurs passifs» qui penchent progressivement vers un abandon scolaire avec 

déscolarisation11. 

Parmi les explications accordées au phénomène du décrochage, il ressort que ce 

comportement vient en conséquence au vide et au non accommodement de l’interaction et de 

la relation de l’élève avec son environnement scolaire et familial. Souvent, des valeurs totalement 

opposées entre les deux univers et des contraintes contrarient l’élève. Dans ce sens, le décrochage 

devient la conséquence d’une  désocialisation subie par l’élève et se manifestant parla << 

détérioration du lien entre le jeune, l’école et la société>>11F

12. 

 
8-Hugon Marie-Anne (2010). « Lutter contre le décrochage scolaire: Quelques pistes 
pédagogiques ». Informations sociales, n° 5, p: 36-45. 
9-Antonmattei Pierre & Fouquet Annie (2011). La lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire. Paris: 
IGEN. 
10-Canivet Catherine, Cuche Catherine, Jans Véronique et al. (2006). Pourquoi certains élèvesdécrochent-ils 
au secondaire alors qu’ils ont bienréussi dans l’enseignement primaire ? Namur: Université de Namur, 
FUNDP, n° 114/05 
11-La Bouture (1998), Les Lycéens décrocheurs: de l’impasse aux chemins de traverse, Lyon, Chronique sociale. 
12-Favresse, D. et Piette, D. (2004). Les jeunes en marge du système scolaire: inscription dans une socialisation 
de l'exclusion. L'observatoire, 43, 87-91. 
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Dans d’autres contextes, le décrochage du système scolaire est un comportement qui vient à 

la suite d’un  processus progressif de désintérêt pour l’école et par l’existence de facteurs relatifs 

à la personnalité de l’élève et qui n’ont pu être traités 12F

13. 

De la sorte, les points de vue polarisent des facteurs de risque internes et externes  propres à 

l’enfant  et à son environnement immédiat.  Cependant, l’accent doit être mis sur l’incapacité de 

socialisation et d’adaptation de l’élève  pour affronter souvent seul et sans accompagnement deux 

environnements souvent paradoxaux. 

Le décrochage est défini comme processus (idem) cela  permet d’alerter quant aux étapes 

précédant ce comportement. Ceci dit, avant de passer à l’acte proprement dit de décrochage, 

l’enfant pourrait manifester un nombre de symptômes apparents.  

Dans la typologie des décrocheurs, la présence de variables relatives à ce comportement se 

manifeste à des intensités différentes d’un élève à l’autre. Il s’agit de variables relatives à des 

conduites antisociales, à des déviances pouvant aller jusqu’à l’apparition de troubles de 

comportements ou de violences extrêmes, des baisses de performances scolaires et à des états de 

dépression. Des points communs sont repérés auprès de <décrocheurs potentiels>, même si 

chaque parcours est unique14.  

Parallèlement à ces variables, le niveau social d’appartenance des élèves peut souvent les 

disposer à adopter ce comportement pour  décrocher  plus aisément que d’autres. Repérés par 

l’institution, ils sont d’origine sociale modeste, caractérisés par une précarité des conditions 

d’existence et par des difficultés dans les premiers apprentissages15. Aussi, les élèves en situation 

de handicap peuvent être assimilés à des décrocheurs invisibles 15F

16.  

 
13- Leclercq, D. et Lambillotte, Th. (1997). À la rencontre des décrocheurs: Plaidoyer pour une pédagogie du 
cœur. Le point sur la Recherche en Éducation. Ministère de la Communauté française. Administration générale 
de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique, Bruxelles, 4. 
14-Feyfant Annie (2012). Enseignement primaire: Les élèves à risque (de décrochage). Dossierd’actualité Veille 
et Analyses IFÉ, n° 80, décembre. Lyon: ENS de Lyon 
15-Douat Étienne (2011). L’école buissonnière. Paris: La Dispute. 
16-Caraglio Martine (2013). «Les élèves handicapés: Des décrocheurs invisibles?». Administration etéducation, 
n° 137, mars. 
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Dans d’autres cas, la caractérisation des décrocheurs par des traits d’ordre psychologique, 

notamment des indicateurs de tests, corrèle au risque de décrochage17. Il s’agit de troubles de 

comportements agressifs (violences scolaires), de conduites délinquantes et d’états dépressifs.  

Ainsi, la mise en évidence de ce type de facteur confirme la validité de l’approche processuelle 

du décrochage scolaire. Sans aucun doute, cette conception permettrait aux éducateurs et aux 

psychoéducateurs de repérer les réactions  psychologiques chez les apprenants afin d’agir à 

temps.  

Il faudrait aussi admettre que souvent, ces changements sont  induits par un parcours scolaire 

problématique. Le décrochage  devient  ainsi la résultante d’interactions où l’environnement 

scolaire tient une place quasi importante. Par ailleurs, la violence et le décrochage peuvent être 

perpétrés en milieu scolaire et ne pas provenir seulement de l’extérieur (famille, entourage…). 

Les élèves qui manifestent de tels comportement  sauraient en commun d’être en difficulté du 

point de vue de l’institution scolaire. 

La classification accordée aux élèves< à problèmes> permet de les distinguer par des troubles 

de comportement18ou par des comportements antisociaux  cachés (vols, racket, mensonge, 

drogue)19.Ces cas nécessiteraient un accompagnement psychologique et pédagogique spécialisé 

d’autant lorsque leur famille est peu contrôlante et la cohésion familiale est faible. Ils  manifestent 

en conséquence un haut niveau de dépression 19F

20. Cependant, des élèves disciplinés et sans 

problèmes apparents, peuvent pourtant avoir des difficultés d’apprentissage et échouer à 

l’examen. La déficience de leur performance scolaire ne serait pas forcement reliée à un retard 

mental ou dû à un trouble de motricité. En conséquence, leur progrès exigerait une approche 

 
17-Jimerson Shane, Egeland Byron, Sroufe L. Alan, Carlson Betty (2000), << A Prospective Longitudinal Study 
of High SchoolDroupoutsExamining Multiple PredictorsacrossDevelopment>>, Journal of School Psychology. 
18-Kronick R. F., Hargis C. H. (1990), « Who drops out and why? And the recommended action », Charles 
C. Thomas. 
19-Fortin, L., Marcotte, D., Potvin, P., Royer, E. and Joly, J. (2006). Typology of student at risk of dropping out 
of school: description by personal, family and schoolfactors. European journal of psychology of 
education, 21(4), p: 363-383. 
20-(idem) 
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pédagogique plus adaptée à leur rythme et à leurs capacités cognitives. Lorsque de telles mesures 

ne sont pas mises en place de façon ponctuelle, le risque d’obtenir des décrocheurs21. 

Dans la même lignée de cette classification, le comportement de décrochage peut chez 

certains élèves, se révéler par des variables psychologiques relatives à la démotivation et au 

manque d’intérêt pour l’école d’où le sentiment d’ennui, de lassitude et de dépression22.Par 

conséquent, en dépit de leur bonne performance scolaire, ces élèves s’ennuient et sont en quête 

de sens dans l’environnement scolaire. L’école serait pour eux un environnement incohérent où 

il y aurait peu d’ordre et d’organisation dans la classe. Ils manifestent un taux de dépression 

supérieur à la moyenne. Ces élèves auraient une appréciation négative du soutien affectif 

parental et familial en général23 (idem). A l’école, ils sont déçus car ils ne retrouvent pas le 

soutien psychologique, particulièrement de l’enseignant ou d’une équipe pluridisciplinaire pour 

combler la carencée motionnelle qu’ils ne retrouvent ni chez les uns ni chez les autres. 

D’un autre point du vue, le comportement de violence pourrait être un indicateur de 

décrochage et peut être pronostiqué chez les élèves manifestant une agressivité récurrente et avec 

des intensités plus élevées que d’autres. A ce propos, le lien entre violence et décrochage scolaire 

est révélé en psychologie de l’éducation,  les troubles de comportements agressifs (violence), les 

conduites délinquantes et les états dépressifs seraient corrélés au risque de décrochage23F

24.  

Le descriptif des caractéristiques et des signes aux éventuels décrocheurs est animé par la 

volonté de démontrer que derrière un cas de décrochage, une pluralité de comportements 

<observables> peut préexister. Toutefois, une école qui ne prendrait pas en considération, voire 

négligerait ces symptômes auprès de ses élèves ou ne ferait l’effort de les détecter puis de les 

traiter à temps,  concourrait inéluctablement au décrochage.  Agir sur celui-ci nécessite une 

véritable stratégie pédagogique de prévention d’autant lorsque son repérage est facilité par les 

signaux d’alerte susmentionnés. 

 
21-Janosz, M., Le Blanc, M., Boulerice, B. and Tremblay, R.E. (2000). Predicting different types of school 
dropout: atypological approach on two longitudinal samples. Journal of educational psychology, 92 (1), p: 171-
190. 
22-Fortin, L., Marcotte, D., Potvin, P., Royer, E. and Joly, J. (2006). Typology of student at risk of dropping 
out of school: description by personal, family and schoolfactors. European journal of psychology of 
education, 21(4), p: 363-383. 
23-idem 
24-idem 
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Violences et dérapages scolaires impunis: victimes ou acteurs d’harcèlement ou de cyber 

harcèlement(school-bulling) non détectés et non suivis par des spécialistes du milieu éducatif, 

contribuent au décrochage de l’élève même lorsqu’il fait preuve de bonnes performances 

scolaires 

La montée de la violence au sein des écoles est perceptible aussi bien pour les sociologues que 

les psychologues de l’éducation qui y relèvent plusieurs formes25. Dès l’école élémentaire 

des<microviolences> sont pratiquées par les enfants car à cet âge ces derniers ne peuvent avoir 

la volonté et l’intention de faire du mal. En revanche, dans les classes du collège et du lycée la 

violence devient plutôt intentionnelle et préméditée qu’elle soit physique, verbale ou 

psychologique. La raison pour laquelle, un enfant sur trois a connu, au moins une de ces formes 

de violence scolaire et en a subi également ses conséquences26.  

Selon le règlement de chaque école et selon l’importance ou la gravité de l‘acte déviant 

commis, les sanctions peuvent diversifier. Les enfants agresseurs, à comportement antisocial 

sont blâmés puis mis en exclusion temporaire de quelques jours, voire de quelques semaines.  

A ce sujet, des recherches ont confirmé que les mesures correctrices telles que la suspension, 

l’expulsion, la copie ou la retenue ne donnent pas de bons résultats. Les enfants redeviennent 

plus violents et récidivent. La suspension augmente le retard scolaire, peut même mener vers la 

démotivation et détruire le lien fragile du jeune et son école27. Plus encore, ces jeunes persistent 

dans leur comportement car ils sont stigmatisés à leur retour et la plupart ressentent de la honte 

et n’osent pas affronter le regard, souvent méprisant de leurs camarades de classe. Un tel modèle 

de sanctionne serait-il pas suffisant comme raison pour décrocher ? 

 
25-(Debarbieux, 1996, 1999, 2001) Debarbieux, E., La violence en milieu scolaire ; t.I: Etat des lieux ; t. II: Le 
Désordre des choses ; t. III: Dix approches en Europe, Paris, ESF, 1996, 1999, 2001. 
26-Le Ministère de l’éducation a initié une collaboration avec l’Unesco sur La vie scolaire et la violence, 2017. 
Les statistiques montrent que ce sont les violences corporelles, ensuite les violences verbales qui dominent. Elles 
sont le fait davantage des garçons que des filles et le niveau scolaire le plus affecté est le collège, ce qui 
correspond également à la période délicate de l’adolescence. Les causes avancées pour expliquer les violences 
scolaires sont principalement sociales et souvent liées à des problèmes familiaux. 
-l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, ANALYSE DE LA SITUATION 
DE LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE AU MAROC, Publié en 2017 par Bureau de Rabat Avenue 
AïnKhalouya, Km5.3, Rabat, Maroc, p: 20-23. 
27-Doudin, Pierre- Andre., Erkohen-Markus (EDS Miriam). Violences à l’école Fatalité ou défi ? 2000, De 
Boeck Université, Bruxelles. p: 186 
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Dans nombre de cas, l’élève doit faire face, seul, à la violence scolaire exercée à son encontre; 

qu’elle soit psychologique, physique ou verbale. Souvent, les agressions répétées à l’égard de 

l’élève et sa résignation, aboutissent à une dynamique du processus d’harcèlement: toute la classe 

se met contre lui. Dans de telles conditions, l’atmosphère scolaire se détériore et le mal être à 

l’école devient un vécu et un quotidien de l’élève victime d’actes d’harcèlement ou de 

cyberharcèlement. 

Pour ne citer qu’un exemple parmi tant d’autres au sein de l’école, l’enfant peut être harcelé 

par les membres de sa classe. Et cette violence subie n’est pas toujours signalée par l’adulte, à 

l’administration, par conséquent aucune mesure disciplinaire  n’est appliquée à l’égard des 

acteurs de maltraitance. A l’extérieur même,  l’élève peut constituer un objet de moquerie et être 

une cible de<lynchage>de ses camarades. Il peut subir des agressions physiques dans les 

vestiaires, les couloirs, la cour,  dans le transport ou encore dans le restaurant scolaire. L’élève 

peut être aussi bousculé ou frappé et mal traité. Conscients du mal causé à leur (s) victime (s), 

les harceleurs agissent la plupart du temps de manière sournoise pour échapper à la vigilance 

des adultes 27F

28.  

Dans la plupart des cas, les victimes d’harcèlement préfèrent subir en silence cette souffrance 

plutôt que de la dénoncer aux parents. Ils ont peur du rejet parental, du sentiment de honte et 

d’estime de soi qui peuvent être affectés par cet aveu. Pourtant, il existe des signes cliniques qui 

peuvent mettre les parents ou les proches sur la piste du harcèlement29.Apart les signes de 

strangulations, les yeux injectés de sang, les ecchymoses, l’enfant manifeste d’autres signes aussi 

bien à l’école qu’au domicile. A l’école, les résultats scolaires chutent parfois, considérablement. 

L’enfant ne fait plus ses devoirs, arrive sans le matériel, prétexte avoir oublié alors qu’en réalité, 

ses cahiers, ses livres sont hors d’usage, à cause des agresseurs. Ces conditions affectent le niveau 

de concentration qui baisse considérablement. L’anxiété agit sur la mémoire de l’élève comme 

un poison lorsqu’il songe aux prochaines agressions30. 

Pour toutes ces raisons, l’enfant tente la fuite à ces difficultés par l’évitement de la situation, 

d’où accumulation des retards et des absences. 

 
28-Catheline Nicole., 2015, Le Harcèlement scolaire, Que sais-je ? Ed PUF, Paris, Presses Universitaires de 
France.p.72 
29- (idem p: 77-80) 
30-Catheline Nicole., 2015, Le Harcèlement scolaire, Que sais-je ? Ed PUF, Paris, Presses Universitaires de 
France. p: 77. 
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Au domicile, l’enfant est d’une humeur irritable et marque un engouement excessif pour les 

consoles de jeux. D’autres symptômes anxio-somatiques peuvent notamment apparaitre chez 

l’enfant, telle que les troubles du sommeil, de l’alimentation, les crises de larmes et une tendance 

dépressive. Ils doivent être considérés comme des signes d’alerte31. 

A court terme, les conséquences de cette violence peuvent contrarier le développement 

intellectuel de l’élève et contrecarrer sa réussite et son épanouissement à l’école.  

Graduellement, ce malaise peut mener nombre d’enfants à décrocher. A long terme, une 

tendance dépressive peut se manifester chez certains d’entre eux, une incapacité à agir 

socialement et peut même générer l’adoption de comportement suicidaire. 

Lorsque l’enfant est placé dans un établissement qui tient compte de ses symptômes et 

lorsqu’il existe un échange et accompagnement réels entre l’enseignant et l’équipe 

psychopédagogique il peut être sauvé. Il serait tout à fait normal que des enfants subissant une 

telle violence aient du mal à réussir leur scolarité sans aide ou accompagnement adapté. Ainsi, 

la persistance des déficiences scolaires chez ces élèves peut s’accroitre et générer de nombreux 

problèmes dans leur environnement, l’école, la famille, lorsque les véritables facteurs sous-

jacents de cet échec ne sont pas détectés. 

Déficiences scolaires stigmatisées: stéréotypes et représentations sociales de l’échec scolaire 

autant de violences à l’égard de l’élève pouvant l’inciter au décrochage 

La baisse des performances scolaires est souvent évoquée comme un point commun aux 

décrocheurs et comme étant un parmi les prédicteurs les plus puissants et ce, d’autant plus 

lorsqu’elle est précoce32. L’élève disposant de difficultés scolaires peut être doublement 

 
31- (idem). 
32-Jimerson Shane, Egeland Byron, Sroufe L. Alan, Carlson Betty (2000), << A rospective Longitudinal Study 
of High SchoolDroupoutsExamining Multiple PredictorsacrossDevelopment>>, Journal of School Psychology. 
-Rumberger, (1995, 2004); Rumberger, R. W. (1995). Dropping out of middle school: A multilevel analysis of 
students and schools. American EducationalResearch Journal 32 (3), p: 583–625. 
-BROCCOLICHI S. (1998). - Qui décroche? In La Bouture, Les lycéens décrocheurs. Lyon: Chronique sociale. 
-Caille, (1999) ; Caille, J.-P. (1999). Qui sort sans qualification du système éducatif ? Note d'information - DPD, 
n°99.30. 
Coudrin, C. (2006). Devenir des élèves neuf ans après leur entrée en sixième. Note d’information - DEPP, 
n°06.11. 
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condamné, à l’école comme au domicile, sans que les origines de ses faiblesses ne soient 

recherchées.  

En effet, à l’école, les enfants à bas rendement scolaire peuvent êtres stigmatisés, étiquetés et 

relégués aux derniers rangs. Surtout, lorsqu’il arrive que l’enseignant focalise son attention sur 

les élèves studieux et disciplinés. Souvent ceux-cioccupent le devant de la classe.  

Au domicile, l’élève qui risque de rater sa scolarité est mal jugé par ses parents, ses proches, 

car la représentation de l’échec scolaire est l’équivalent de l’échec dans la vie. Pour ce qui est des 

parents également, un échec scolaire remet en doute le sentiment d’être un bon parent d’où une 

angoisse et un comportement exagéré de certains d’entre eux qui condamnent l’échec de leur 

enfant. Au lieu de s’attaquer à la source du problème, de prendre contact avec l’école et les 

parties responsables ou encore d’encourager l’enfant, certains parents ne font parfois qu’empirer 

la situation. Ils entrent dans des conflits interminables avec leurs enfants en les rabaissant sans 

cesse et en les blâmant.  

En toute éventualité, des maltraitances parentales, scolaires ajoutées à celles de l’enseignant, 

finissent par désorienter l’enfant. En conséquence, la seule révolte pour ce jeune considéré 

comme inutile socialement ou <nul>, est le décrochage dans un premier temps puis une quête 

de sens et d’identité dans l’ailleurs (délinquance, extrémisme) dans un second temps. 

Sur le plan psychologique, l’incertitude quant à l’avenir du décrocheur est une charge 

psychologique et émotionnellement douloureuse qu’il peut vraisemblablement dépasser par un 

évitement et par une consommation de drogue ou d’alcool.  

Une rupture de la scolarité ou une déficience de résultats risque de mettre en péril l’insertion 

professionnelle du jeune, sa situation sociale, son identité et son autonomie dans le futur. Pour 

ce fait, il devient plus compliqué pour un décrocheur d’aspirer à une stabilité professionnelle 

car, à défaut de bonnes qualifications ou de diplômes, la précarité des métiers qu’il peut occuper 

le laisse souvent dans l’incertitude par rapport à son avenir. 

En effet, en l’absence de qualification ou de diplôme, la précarité du jeune s’accroit car les 

opportunités de travail risquent fortement de diminuer. Celadé bouche sur un prolongement du 

temps de sa jeunesse: à un âge très avancé il demeure chez les parents :< il existe une dépendance 
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par rapport aux structures familiales, 82% des jeunes vivent encore avec au moins un des deux 

parents>33,  

Dans d’autres cas, le décrochage comme étiquetage, identifie l’élève comme un « décrocheur » 

et comme étant un enfant « à problème ». Cette représentation sociale, voire stéréotype, illustre 

parfaitement les méfaits de la stigmatisation en milieu scolaire. Par ailleurs, les élèves considérés 

comme posant problème, pourraient faire l’objet d’un marquage social les incitant à entamer 

une carrière déviante. De même, lorsque le repérage d’élèves se fait sur la base de performances 

cognitives, il devient un facteur important de risque d’abandon scolaire. 

Souvent les élèves sont classés selon leurs résultats scolaires ; bons ou mauvais, ou encore 

moyens. Cet étiquetage peut s’imposer de manière durable et les enfants s’identifient alors à 

l’étiquette qu’on leur accorde au sein de l’école. L’acceptation de l’étiquette dépend surtout de 

sa fréquence et quelque fois de l’autorité conférée à l’auteur de l’étiquette. Sans se rendre compte, 

les enseignants peuvent à leur tour renforcer cette distinction lorsque seuls les bons élèves sont 

appelés à participer et interagir dans diverses activités. En conséquence, le caractère public de 

l’étiquetage aboutit à son institutionnalisation y compris dans le processus d’orientation. Cette 

institutionnalisation renforce le risque de décrochage. Une sensibilisation du corps enseignant 

doit se faire pour cesser cet étiquetage notamment au moyen de formation. 

Pour les filles déscolarisées, les risques de grossesses précoces peuvent également être une 

conséquence à leur déviance. Et c’est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place des 

politiques pour faciliter le retour à l’éducation et à la formation. Au Maroc, en Mai 2018 des 

plans d’urgence concrets et immédiats ont été entrepris par le gouvernement pour résoudre le 

phénomène d’abandon scolaire34.  

 
33- Kadiri Z., 2016, La jeunesse au Maroc. Marginalités, informalités et adaptations, Economia n°27, p: 23-31. 
(p.27). Parue sur revue Economia, Juin 2016). 
34- Créée par Le Roi Mohammed VI en Mai 2018 à Casablanca, l’école de deuxième chance est destinée à offrir 
aux élèves en difficultés scolaires des classes relais pour la mise à niveau, aux enfants non scolarisés désireux 
d’obtenir des certificat d’études et aux enfants non scolarisés et déscolarisé.Une chance d’insertion ou de 
réinsertion dans le système éducatif et scolaire, de poursuivre une formation professionnelle et l’initiation a des 
métiers pour s’insérer dans la vie professionnelle leur est offerte. Cet environnement éducatif introduit des 
espaces de musique, l’électricité de bâtiment, la réparation automobile, la coupe-couture et la restauration, de 
sport dans le système éducatif afin d’aider les bénéficiaires à consolider leur motivation de réinsertion et de faire 
émerger leur potentiel et compétences. https://www.medias24.com/MAROC/NATION/183431-La-premiere-
ecole-de-deuxieme-chance-au-Maroc-verra-le-jour-a-Casablanca.html 
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Sur le plan sécuritaire, les conséquences sociales au décrochage peuvent être importantes. 

D’un côté la violence sociale et les conduites à risque peuvent s’accroitre en raison d’oisiveté. 

D’un autre côté, les déscolarisés et non-diplômés ont deux fois plus de risque de se retrouver au 

chômage, dans la délinquance, de commettre des vols ou des actes de vandalisme, de consommer 

de la drogue. Dans certains cas, c’est le suicide et dans d’autres cas, ces jeunes deviennent une 

proie manipulable à des actes d’extrémisme et de radicalisation35.  

L’effet pygmalion et la représentation des élèves à bas rendement scolaire bloque leur 

progression et néglige les facteurs sociaux, pédagogiques et psychologiques à l’origine de cette 

déficience 

L’effet pygmalion mis à jour par nombre d’auteurs36explique la relation entre le regard de 

l’enseignant et les résultats scolaires.  

Lorsque le professeur a un regard positif ou particulièrement un a priori positif, les élèves 

sont plutôt motivés et ont de bons résultats. Dans le cas contraire, l’enseignant qui a un a priori 

négatif sur la classe ou sur l’élève influence négativement les performances scolaires qui peuvent 

à cet effet baisser. Cette réaction démontre que les attitudes des enseignants ont un impact 

psychologique important dans la perception des élèves au stade de l’enfance et de l’adolescence. 

Certes cela risque souvent d’être imperceptible aux yeux de l’enseignant. Il s’agit de prendre 

conscience tout particulièrement du regard de ce dernier et sa portée sur le comportement de 

l’enfant dans le monde éducatif.  

A ce propos, des avancés en neurosciences37confirment la possibilité d’un <apprentissage tout 

au long de la vie à condition que l’apprenant soit doué de confiance en soi, d’estime de soi et de 

motivation car notre cerveau est plastique, il continue de se développer, d’apprendre>. Les élèves 

seraient ainsi dotés de prédispositions à obtenir de hautes performances scolaires. En revanche, 

 
35-Séminaire Euro-Méditerranéen Pour L’engagement De La Jeunesse Et Des Femmes Contre Les 
Violences Extrêmes Et La Radicalisation, 12-12-2019, Unesco, tenu à rabat 12-12-2019, Atelier n4 
Intervention Hilal Meryem. 
36-Rosenthal R. A., Jacobson L., 1968, Pygmalion à l’école. L’attente du maîtreet le développement intellectuel 
des élèves, Paris, Casterman, 1971. 
37-ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, (OCDE), 
Comprendre le cerveau, vers une nouvelle science de l’apprentissage, OCDE, 2002. 2, rue André-Pascal, 75775 
Paris Cedex 16, France, p: 33. 
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une exception peut être faite au sujet de certains enfants ayant des déficiences neurologiques, 

organiques ou autres (le cas des autistes, dyslexiques, dysphagiques).  

L’hypothèse à retenir de ces découvertes considère les enfants similaires et apprêtés tous à 

obtenir de bons résultats scolaires lorsque leur environnement, leur école et leur éducation 

renforcent leur épanouissement et aident à accroitre leur potentiel.  

A ce propos, une exploration des facteurs à l’origine de divergences dans les réussites sociales 

et les résultats scolaires notamment des enfants, avait constitué un objet de débat en psychologie 

sociale. Par ailleurs, les controverses portaient essentiellement sur l’impact de l’hérédité pour les 

uns et du milieu pour d’autres comme facteur déterminant dans la réussite. Les résultats avaient 

démontré que le milieu est a priori le facteur le plus significatif que les facteurs d’hérédité38. De 

manière plus précise, un enfant qui évolue dans un environnement sain et qui bénéficie d’un 

accompagnement parental et familial équilibré serait plus épanoui qu’un enfant dont les parents 

sont plutôt démissionnaires, surtout lorsque l’école n’assume pas suffisamment le rôle 

d’éducation et d’orientation. De même, une initiation au divertissement de l’enfant par une 

variété de loisirs, une communication saine et fondée sur l’écoute, l’aiderait à mieux réussir sa 

vie. Paradoxalement, une faille éducative pourrait bloquer l’épanouissement de l’enfant et ses 

capacités cognitives même lorsqu’elles sont précoces.  

Sur cela, nombre de questions peuvent interpeller la curiosité des pédagogues: au-delà d’un 

enseignement dispensé dans son établissement, l’élève a-t-il une qualité de vie, un 

épanouissement artistique et sportif où des variétés d’activités parascolaires sont offertes dans 

des horaires et des moments adéquats de la journée pour permettre un épanouissement et un 

divertissement éducatif ? 

Mettre en place une stratégie anti-décrochage et de prévention nécessite une rénovation de 

l’école et une intervention à l’échelle de l’écosystème: enseignant, famille et équipe 

pluridisciplinaire particulièrement: psychologue scolaire et assistant (e) scolaire… 

De prime abord, l’école se devrait se réapproprier le monopole dans l’éducation et dans 

l’enseignement des élèves pour réussir à mettre fin aux violences subies notamment au 

décrochage. La formation à la pointe des enseignants et le maintien d’une attitude bienveillante 

de leur part à l’égard de l’élève, la remédiation aux déficiences scolaires adaptées par une 

 
38-Piaget Jean, Où va l’éducation ? 1988, édition folio essais, impression à saint Amand, 12 septembre 2008, 
France, p: 44. 
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détection précoce et une orientation adaptée selon les compétences de chaque élève devient quasi 

indispensable. 

Afin d’agir de manière spécifique sur la prévention, le dépistage par l’équipe psychoéducative 

et les parents est nécessaire39. De plus, la mise en place de mesures disciplinaires opérantes au 

harcèlement scolaire, une adaptation des heures d’enseignement aux capacités psychomotrices 

de l’enfant, de l’adolescent, seraient des normes fondamentales à intégrer pour innover l’école 

marocaine mais aussi pour éradiquer le décrochage scolaire. En revanche, ces dispositions ne 

devraient en aucun cas empiéter sur le rôle essentiel de l’enseignant ou sur la mise en valeur de 

ses prérogatives et ses demandes. En effet, l’enseignant constitue un pivot indispensable dans le 

maillon de chaine éducatif dans l’environnement scolaire.  

Pour ces raisons, les directions des écoles se doivent apporter leur appui par des règles et 

procédures adéquates et rigoureuses dans la gestion de l’établissement scolaire. Ceci ne les 

empêche pourtant pas de demeurer attentifs aux demandes de leurs salariés et à l’amélioration 

de la gestion du personnel de l’établissement particulièrement des enseignants. Carla recherche 

de la satisfaction (réconfort) dans les conditions de travail des enseignants devrait faire priorité 

dans ces lieux éducatifs. Ainsi, favoriser le bien-être de l’enseignant, son autonomie, son écoute 

et sa rémunération aurait sans doute de bons retentissements sur sa qualité de travail, sa 

productivité et sa performance en classe. 

Dans le même sens, la formation de ces acteurs devrait retenir toute l’attention de la direction. 

Un enseignant qui n’aurait pas des connaissances en pédagogie motivationnelle et en 

psychologie de l’enfant ou de l’adolescent, ne saurait gérer convenablement sa classe ou tenir 

compte des difficultés d’apprentissage ou de comportement rencontrés chez certains élèves. 

Dans ce sens, la formation des enseignants pourrait se programmer en fin de chaque année ou 

en début d’année scolaire en aval à une analyse de besoins de ces acteurs. Un échange de 

compétences et de savoir-faire pourrait être porteur de sens avec des écoles étrangères réussies 

aussi bien pour le cycle préscolaire que ceux du primaire et du secondaire. 

Former les enseignants à l’attitude adéquate à adopter face à des stades de vie différents de 

l’élève, depuis sa première entrée à l’école jusqu’à l’adolescence nécessite une bienveillance à leur 

égard. Par ailleurs, tout enseignant devrait privilégier une attitude bienveillante à l’égard des 

 
39-Guillard Suzanne., Adaptation scolaire, Un enjeu pour les psychologues. Edition, 2007, Elsevier-Masson 
SAS – 62, rue Camille-Desmoulins, 92442 Issy-les-Moulineaux cedex. 
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élèves et porter une attention particulière à ceux peu motivés et ayant de fortes lacunes. Si des 

études40 ont démontré l’importance du manque de soutien par les enseignants, qui est pourtant 

ressenti par les jeunes au moment du décrochage et dans la réussite de l’élève41, il existe pour 

d’autres une corrélation entre décrochage scolaire et la violence. Il s’agit d’un climat de classe 

délétère et des relations difficiles entre enseignants et apprenants au sein d’un établissement 

scolaire où le risque de décrochage peut se maintenir. 

Pour ces raisons, la perspicacité dans le processus de sélection du corps enseignant serait une 

condition sine qua none. Les recruteurs devraient désormais tenir compte des traits de 

personnalité fondamentaux dont la patience, l’agréabilité, l’ouverture et la conscience Big Five42 

auprès des enseignants. Cela n’exclut pourtant pas que l’élève à son tour se devrait d’être 

respectueux et courtois envers l’enseignant. Lorsqu’un cas de discipline se manifeste au sein de 

la classe et est dénoncé par l’enseignant, l’administration se doit d’appliquer les mesures 

disciplinaires adéquates et appropriées pour mettre fin aux dérapages au sein de son 

établissement et de prendre part à l’enseignant. Quel que soit l’acteur ou le secteur concerné, 

enseignant ou élève, privé ou public, l’impunité engendre la victimation et crée un climat non 

propice à l’enseignement et au rendement des acteurs concernés43.  

Dans la même lignée, la remédiation aux déficiences scolaires au sein d’une école nécessiterait 

la mise en place d’outils et de moyens humains adéquats pour l’accompagnement des élèves 

ayant des piètres performances scolaires.  

S’il ressort sans doute de la responsabilité d’un enseignant averti de détecter les élèves en 

difficulté, il ne devrait toutefois en aucun cas éloigner la probabilité que la source de baisse de 

performance scolaire puisse se trouver ailleurs. Dans ce sens, les difficultés d’apprentissage de 

l’élève exigent souvent de la part de l’enseignant à remettre en question sa pédagogie, sa relation 

à l’élève et le programme conçu (…) sans négliger le volet psychologique de l’élève. Dans ce sens, 

 
40-Bavoux Pascal & Pugin Valérie (2012). Étude exploratoire sur les jeunes décrocheurs. Lyon: AFEV. 
41-Lessard Anne, Poirier Martine & Fortin Laurier (2012). « La gestion de classe: une alliance entre l’enseignant 
et l’élève ». In Gilles Jean-Luc, Potvin Pierre &TiècheChristinat Chantal (dir.). Les alliances éducatives pour 
lutter contre ledécrochage scolaire. Berne: Peter Lang. p: 83-108. 
42-Mischel, W. &Shoda, Y. (1995). The Big Five personality dimensions: implications for research and practice 
in humain resources mangement, Research in Personnel and Human Resource Management, vol. 13, p: 153-
200. 
43-Carra, Cécile., Faggianelli, Daniel., LES VIOLENCES A L’ECOLE, 1ere édition, 2011, Ed. PUF, Paris, France.p: 
57-61. 
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d’autres paramètres peuvent intervenir, ce qui nécessiterait une exploration des obstacles à la 

connaissance et à la compréhension. Car, si les facteurs de risque peuvent diverger selon la 

personnalité et le caractère de l’élève, il revient aux acteurs de l’école de réagir dès les premiers 

signes et d’adapter les outils et les techniques en tenant compte de l’unicité et de la particularité 

de chaque élève.  

Dans ce sens, une équipe pluridisciplinaire composée du corps enseignant, d’assistants 

scolaires et de psychologues scolaires, se devrait de chercher les principales sources (motricité, 

processus de traitement de l’information, mémoire, attention…). 

Que les obstacles relèvent de l’ordre de l’incompréhension, de troubles d’attention ou de 

concentration, de troubles de mémoire ou autres, il serait impératif de compléter l’intervention 

pour déterminer l’élément sous-jacent à toute difficulté contrecarrant les procédures 

d’apprentissage. Peur de l’enseignant ou des camarades, un stress ou un manque de sommeil… 

Souvent, de telles difficultés sont perpétrées au sein de l’école et générées par une ambiance de 

classe où le bruit, les perturbations ou la sensation d’étouffement en sont l’origine.  

Aussi, les difficultés de la matière et la surcharge du programme peuvent être de véritables 

causes à l’incompréhension. Dans d’autres cas, l’enfant peut avoir de graves problèmes 

d’apprentissage notamment d’écoute ou de dyslexie, de troubles de comportements agressifs 

(violences), de conduites délinquantes et d’états dépressifs. Manifestés au sein d’une école, ces 

symptômes doivent être traités avec prudence, car ce sont des prémisses au décrochage scolaire44. 

Face à de piètres performances scolaires, une équipe pluridisciplinaire devrait se mobiliser 

pour se mettre sur les véritables pistes d’exploration et détecter la source du problème plutôt 

qu’émettre de faux jugements ou de se résigner à des stigmatisations. Car, des facteurs sous-

jacents peuvent en être à la source. A ce propos, il existe une corrélation entre les bas résultats 

scolaires et le harcèlement scolaire, la maltraitance entre élèves, l’absentéisme, les difficultés de 

 
44-Jimerson Shane, Egeland Byron, Sroufe L. Alan, Carlson Betty (2000), << A Prospective Longitudinal Study 
of High SchoolDroupoutsExamining Multiple PredictorsacrossDevelopment>>, Journal of School Psychology 
38(6) p:525-549. 
-Fortin et al., 2004; Fortin, L., Marcotte, D., Potvin, P., Royer, E. and Joly, J. (2006). Typology of student at risk 
of dropping out of school: description by personal, family and schoolfactors. European journal of psychology 
of education, 21(4), p: 219-231. 
-BLAYA Catherine (2010), Décrochages scolaires: l'école en difficulté, Bruxelles, De Boeck, 192p. 
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concentration. Des recherches effectuées dans ce sens45montrent combien l’attitude bienveillante 

de la part des enseignants et le climat scolaire sont primordiaux. Ils peuvent influencer aussi 

bien les performances en classe que les décisions des <<décrocheurs>>.  

Parallèlement à ces cas présents à l’école, il existe un problème externe relatif à la classe sociale 

de provenance de l’élève et qui s’impose comme une priorité à traiter au même terme que ceux 

évoqués. Par ailleurs, l’école accueille des enfants qui proviennent de milieux défavorisés et qui 

vivent difficilement leur scolarité à cause d’échecs répétés. Des travaux en sociologie ont soulevé 

la corrélation entre l’origine sociale et le destin scolaire. L’enquête46 menée par Hutmacher de 

révèle que: «le retard scolaire peut être plus fréquent et grave chez les élèves qui sortent de 

milieux économiquement, socialement et culturellement plus défavorisés.»  

Dans ce sens, certaines familles peuvent brutalement dysfonctionner et ne pas réussir 

l’éducation de leurs enfants pour des raisons économiques, financières, de négligence et pour 

d’autres contraintes. Il est dans la plupart des cas évident que la précarité et l’instabilité de leurs 

conditions puissent influer sur le cursus scolaire de leurs enfants à l’école. En conséquence, des 

parcours scolaires accidentés s’obtiennent en résultat à la fois des histoires familiales morcelées, 

des sanctions institutionnelles mal adaptées et des pratiques d’évitement des collégiens47. Ces 

parcours peuvent mener progressivement vers le décrochage. 

Ces pénibilités vécues par une tranche d’élèves, tous cycles confondus sont de nouvelles 

exigences auxquelles les écoles doivent s’adapter. Par ailleurs, l’école a désormais besoin de relais 

et ne peut plus revendiquer le monopole de l’action pédagogique et d’éducation sans avoir 

recours à des acteurs scolaires: psychologue scolaire et assistant (e) scolaire habilités à faire le 

terrain et à prendre ou à renouer le contact auprès des familles précaires et en éclatement. Il ne 

s’agit plus simplement de transmettre un savoir comme la lecture, le calcul, etc., il faudrait 

également apprendre aux enfants le savoir-vivre, la discipline, les valeurs, la morale, les règles 

 
45-Bernard, pierre-Yves, Le décrochage scolaire, Que sais-Je ? 2013, Edition PUF. Presses universitaires de 
France, p: 68. 
46-Hutmacher, W. (1993) Quand la réalité résiste à la lutte contre l’échec scolaire, Genève, Service de la 
recherche sociologique, Cahier n° 36. 
47-Millet Mathias, Thi Daniel (2005), Ruptures scolaires. L'école à l'épreuve de la question sociale, Paris, PUF, 
318p. 

https://journals.openedition.org/lectures/1456
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de comportement que la famille, souvent, n’inculque plus. »48. Un élève issu d’une famille pauvre 

a pourtant besoin de dignité, de courage et de motivation pour pouvoir poursuivre ses études 

en dépit de toute difficulté. Mais le problème se pose lorsque l’enfant n’est pas accompagné, le 

vide auquel il se heurte en passant d’un environnement à l’autre (l’école, la famille), le transforme 

en proie à toutes déviances. Surtout que, le plus souvent, le passage du primaire au collège 

s’effectue de façon brutale. Etant habitué durant le primaire à une relation étroite où l’enseignant 

donne des devoirs à faire, contrôle, l’élève se retrouve au collège sans être suffisamment préparé 

à affranchir un cycle qui exige plus de maturité et de bienveillance de l’enseignant. Face à 

l’indifférence de ces derniers, l’élève est perturbé d’où la nécessité d’un accompagnement régulier 

auprès de cette population. En revanche, dans de telles conditions lorsqu’il s’agit pour l’école de 

renouer le lien avec certains parents, familles précaires ou à difficultés, la situation s’avère 

difficile, d’où des questionnements:  

Quel serait l’acteur le mieux habilité à la tentative de liaison et d’accompagnement de l’élève 

du système familial et scolaire ?  

Nul doute que face à de telles sollicitations et bien à d’autres, relatives au milieu éducatif, 

l’enseignant ne pourrait faire face seule à autant de revendications pédagogiques, psychologiques 

et cognitives. Dans ce sens, les psychologues et les assistant es scolaires pourraient apporter une 

plus-value au sein de l’école dans la prise en charge des élèves en difficultés. Leur intervention 

pourrait éviter une brusque interruption de scolarité ou un placement dans une école spécialisée.  

L’adaptation de l’école actuelle aux exigences polyvalentes devient plus qu’un fait concret ; 

une urgence. Carla diversité de difficultés et de contraintes que rencontrent les établissements 

scolaires, relève de paramètres oscillants entre le psychologique, le relationnel, le cognitif et 

l’émotionnel. Ce faisant, des interventions réussies exigent des profils différents et spécialisés.  

 

 

 

 

 

 
48-Dupanloup, A. (1998). Un psychologue dans l’école: la construction sociale d’un rôle professionnel et ses 
enjeux. Carouge: PUG. 
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Conclusion  

Il n’y a pas de doute que le jeune <<décrocheur>> n’est jamais seul à vouloir décrocher. 

L’école dans laquelle il se trouve pourrait contribuer progressivement à ce qu’il la quitte en 

exerçant des violences subtiles à son égard. Lorsque l’école ne parvient pas détecter précocement 

les difficultés et lacunes de ses élèves, à les accrocher, elle aura donc tendance à <<pathologiser>> 

leurs différences et à externaliser leur prise en charge. Dans nombre de cas d’ailleurs, le 

décrochage constitue pour l’élève une forme d’évitement, une échappatoire et une ultime 

solution d’autodéfense. Par ailleurs, l’élève, étiqueté ou jugé faible ne pourrait que, à un moment 

ou à un autre, abandonner le système scolaire. La nouvelle figure de l’élève « à problème » 

devient alors celle du décrocheur. Hors du système scolaire, ce dernier tente une révolte contre 

tout le système ce qui fait de lui une proie facile à toutes les formes de déviances et souvent 

d’extrémisme. 

Qu’il se manifeste par des prémisses révélatrices telles que la violence, des dérapages, des 

performances scolaires insuffisantes ou autres, la conceptualisation du décrochage scolaire 

comme processus, le rend détectable et préalablement gérable lorsqu’une politique de prévention 

est faite en amont. Le décrochage scolaire peut apparaitre sous des intensités variées et de 

manière différentielle par des absences et souvent par un désintérêt pour l’école jusqu’à atteindre 

la phobie scolaire. En revanche, sa conception en tant que processus permet de devancer le 

problème d’abandon lorsque l’institution observe tôt ces déterminants et agit par des outils 

appropriés et des techniques adaptées au milieu scolaire et à la personnalité de l’élève. 

Dans cette perspective une véritable prévention nécessite la collaboration à l’échelle de l’éco 

système. Enseignants, direction, assistants scolaires, psychologues scolaires49,familles d’élèves 

devraient fonder une coopération assistée et complémentaire. Cette politique ne laissera sans 

doute aucun vide ou désarroi chez l’élève. 

De la sorte, toute école qui dispenserait au-delà de l’enseignement et de la connaissance une 

éducation, une rigueur, un soutien et un accompagnement approprié, réussirait à mieux 

redonner vie à l’école et à apporter de l’aide aux élèves avides de sens. Par ailleurs, en se 

réappropriant sa mission principale, l’école permettrait la conciliation des deux environnements: 

la famille et l’école auxquelles l’enfant a du mal à s’adapter. Car, souvent l’école est le lieu où 

 
49-Pour plus de précisions sur le rôle et les missions du psychologue et assistant (e) scolaire, voire le document: 
Hilal Meryem, Violences scolaires: décrochage Approche Psychosociale, (2020).  
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l’enfant se trouve en insécurité dont il jouit au moins, une fois dans sa famille. Les harcèlements, 

les stigmatisations, les violences et parfois les maltraitances subies sans cesse et impunies, le 

contrarient dans sa réussite, ses résultats scolaires et durant sa poursuite d’études. 

Lorsque l’école redeviendra le lieu apprécié de l’enfant, elle réussira surement mieux à 

minimiser le coût des violences subies par les élèves au sein des établissements. La mise en place 

d’un dispositif pédagogique, innovant basé sur le maintien d’une qualité de vie et d’un 

accompagnement personnalisé du corps éducatif dans la résolution de problèmes de violences 

ou d’harcèlement et dans la remédiation de déficiences scolaires, permettrait davantage à l’école 

d’accrocher les élèves. 

D’autre part, si l’élève a des obligations envers l’école, celles d’être bien encadré et de 

bénéficier d’un enseignement de qualité qui s’adapte à ses facultés motrices, il ne reste pas moins 

que ce dernier a des obligations envers son école, ses enseignants et ses parents.  

Un retour à l’autorité, au respect et aux valeurs serait surtout d’un secours aussi bien pour 

l’école, l’enseignant que pour l’élève. Un enfant éduqué aux valeurs civiques et au respect serait 

plus prédisposé à écouter, à tolérer les différences (couleur, genre, morphologie, niveau social, 

niveau scolaire …) et à recevoir un enseignement.  

L’enseignant devrait être formé à la gestion de classe pour instaurer du respect entre élèves 

et créer le climat propice au déroulement du cours. Si la compréhension suppose à priori, un 

bon niveau d’attention, de mémoire et de raisonnement, celle-ci peut être biaisée ou inhibée 

lorsque l’enfant, pour les raisons psychologiques, ergonomiques et cognitives susmentionnées, 

n’est plus à l’aise ni en sécurité au sein de son école.  

En étant formé également à la pédagogie différenciée qui tiendrait compte de la variation du 

rythme de compréhension et de réactivité de chaque élève par rapport à l’autre, l’enseignant 

serait très engagé pour remédier à toute confusion ou erreur dans le repérage de l’élève. Celle-

ci ne se limite pas à former pour l’examen par un bourrage de crâne mais de former autant à la 

vie, de développer des compétences sociales, des capacités de résiliences, intellectuelles qui 

apprennent à l’enfant à créer et à le motiver pour chercher le savoir, la curiosité de découvrir 

par et pour lui-même. Un enseignement qui met en avant le développement de la personne et 

offre un environnement plus positif pour le bien être des élèves pourrait mieux porter ses fruits. 

C’est un véritable retour à l’adage de <<tête bien faite vaut mieux qu’une tête bien pleine>>. 
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