مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية سابقا

محكمة ،ومنبر معرفي ومنهجيُ ،يسهم في إثراء البحث العلمي والحوار
مجلة علمية دورية ِّ
المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة االجتماعية؛ وتهدف إلى:
 -1االرتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خالل البناء المنهجي للفكر
والممارسة البحثية.
 -2تحقيق التكامل المعرفي بين حقول المعرفة االجتماعية ومختلف المناهج البحثية.
 -3وصل الحركة العلمية في العلوم االجتماعية بالتنمية االجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية.
 -4إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم االجتماعية ،وتوجيهها نحو
افق العالمية.
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تنشر مجلة العلوم االجتماعية:
أ
أ
البحاث والدراسات العلمية ،الفكرية والدبيـة في تخصصات العلوم اإلنسانية ،االجتماعية ،الحقوق والعلوم .السياسية
مك توبة باللغة العربية ،االنجليزية ،او الفرنسية.
يتجاوز
تاريخ مناقشتها سنة.
عروضا مختصرة عن جديد الكـتب والبحوث والرسائل الجامعية الحديثة -على اال
تقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية.
حوارات مع شخصيات علمية ،ذات اعتبار علمي في مجال تخصصها.
وتشترط ان يكون المقال:

 اصيال وجديدا ،لم يسبق نشره اوتقديمه الي جهة اخرى للنشر ،او تمت المشاركة به في ندوة او ملتقى علمي، -ان يتناول قضية من القضايا التي تدخل ضمن اهتمامات المجلة وتخصصاتها العلمية،

 مصحوبا بثالثة ملخصات (في حدود  111كلمة) وكلمات مفتاحية باللغات الثالث عربي،فرنسي وانجليزي، مطبوعا في نسخة ورقية ال ينقص عدد صفحاتها عن  11صفحات وال يزيد عن  22صفحة، مطبوعا على الكومبيوت ر وفق برنام ج  ،Wordومسج ل في قرص صلب: يكون حجم الصفحة  cm22 cmX21والهوامش ب  cm 1.2والتذييل والراس  .cm1اما مقاس الك تابة فيكون،بخط  Microsoft Uighurحجم  12بما في ذلك رقم الصفحة إذا كانت لغة المقال العربية ،اما اذا كانت فرنسية
او انجليزية فالحجم  11بخط  Times New Romanويحدد الفاصل ما بين االسطر ب .pt 12
 يك تب عنوان البحث واسم المؤلف ،ورتبته العلمية ،والمؤسسة التي يعمل فيها على صفحة منفصلة ،ثم يك تبعنوان البحث مرة اخرى على الصفحة االولى من البحث دون ذكر االسم.
 -ان توضع المراجع في نهاية المقال بطريقة  insertion réferences bibiliographiquesمع ذكر ارقامها في المتن.

 مرفقا بسيرة ذاتية علمية مع رقم الهاتف والبريد اإللك تروني.آ
 -موثقا وفق نمطية التوثيق االتية:

-1اذا كان المرجع كـت ـ ــابا:
االسم واللقب ،التاريخ ،العنوان ،الترجمة او التحقيق ،الجزء ،الطبعة ،دار النشر ،البلد ،الصفحة
-2اذا كان المرجع مقـ ـ ــال:
االسم واللقب  -1صاحب المقال
 -2في حالة وجود اك ثر من مؤلف:
 الثنائي؛ يك تب االثنان.
آ
 اك ثر؛ يك تب االسم االول وعبارة اخرون.
( +السنة بين قوسين) ،العنـ ــوان :بين مزدوجتين اسم المجلة ،المؤسسة ،الجزء ،العدد ( -التاريخ) .في حالة وجود
الشهر او الدورة -.الصفحة (صفحات المقال)
-3اذا كان المرجع رس ــالة جامعية:
االسم واللقب ،العنوان ،نوع الرسالة (ماجيستير ،دك توراه) ،التخصص ،الجامعة ،السنة ،الصفحة.

 -4الواب غرافيا ( :)webographie
االسم واللقب ،العنوان ،الرابط ( ،)URLتاريخ زيارة الصفحة.
 تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي قبل نشرها ،وال ترد إلى اصحابها ،نشرت او لم تنشر.آ
 -الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن اراء اصحابها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.

 لهيئة التحرير حق الفحص االولي للبحوث وتقرير اهليتها للتحكيم او رفضها ،وتحتفظ بحقها في حذف او إعادة صياغة بعضالعبارات التي ال تتناسب مع اسلوب النشر.

 يرفض كل مقال ال يتقيد بهذه الشروط. يستفيد الباحث من نسختين من العدد الذي نشر فيه مقاله ،و 11مستالت.المراسل ة  :ت رسل جمي ع المراس الت إل ى السي د:
رئي س التح رير مجلة :العل وم االجتماعي ة -جامعة دمحم لمين دباغين سطيف 2
البريد االلك تروني:

الهاتف 136661131 :
revue.setif2@gmail.com

الموقع اإللك تروني للمجلة

:

revue@univ-setif2.dz

http://revues.univ-setif2.dz
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يصدر هذا العدد من مجلة العلوم االجتماعية في جو يتصارع فيه المثال مع الواقع ،والطموح مع العوائق؛ فقد رفعت
المجلة سقف طموحها ،وعملت على تمهيد الطريق وتهيئة الجو لتحول نوعي على مستوى مرافقة البحوث المرشحة :جدية في
المتابعة ،وانضباطا في المواعيد ،ونزاهة في الخبرة ،وتحفيزا على الجودة؛ سعيا إلى تاسيس معرفة جادة اصيلة ،تحمل خطابا
منهجيا صارما ورؤى علمية مستنيرة.
غير ان المتاح في واقعنا الراهن ال يستجيب لهذا الطموح بما فيه الك فاية؛ فهاجس المقال الترقوي يظل مهيمنا على اهداف
ك ثير من الباحثين الذين يعرضون مقاالتهم على مختلف المجالت ،فيقف هذا الهاجس عامال من عوامل التسرع في إنجاز المقال،
وعائ قا دون الوفاء بالشروط العلمية المعرفية والشكلية والمنهجية ،ودافعا في بعض االحيان إلى تجاوز حدود اخالقيات االمانة
العلمية ..وكل هذا يلقي باعبائه الثقيلة على كاهل طاقم المجلةَ :
هيئة تحرير وخبر َاء ومستشارين ومدققين لغويين؛ فيجعل اعمالهم
محفوفة بالمشقة ،ويصيب طموحهم بقدر من الخيبة ،وقد يتسبب في تاخير صدور العدد في موعده المحدد.
لقد اختارت المجلة ان تخضع المقاالت المرشحة لخبرتين متزامنتين ،بهاجس مرافقة البناء المعرفي للمقال ،وهي تجربة
اضحت عسيرة في تسييرها ،رغم انها ضمنت مردودية اكبر ،بالنظر إلى اتساع جغرافية الخبراء ومعدل التعديالت المطلوبة قبل نشر
اي مقال .غير ان طموحنا العلمي هو تجاوز الحصول على القدر الكافي من البحوث المتسمة بالجدة والجودة في الوقت المناسب،
إلى تحصيل مادة بحثية ذات غنى معرفي كيفا وكما ،ليتسنى لنا تشكيل اعداد ذات صبغة علمية بارزة ،ال ُيك تفى فيها بجمع المقاالت
المقبولة وترتيبها ،بل يراعى فيها التكامل المنهجي المنشود ،والثمرة المعرفية المتوخاة.
إن هذا الطموح يدعونا إلى فتح االعداد الالحقة على مقترحات جديدة ،مثل الدراسات الموضوعاتية ،التي تنشر في اعداد
خاصة ،والدراسات النقدية الحدث االبحاث في العلوم االجتماعية ،او المحاورات العلمية لشخصيات فكرية وطنية ودولية ،بهدف
موازنة خطاب المجلة وربطه بافق علمي متجدد.
تضمن هذا العدد إشكاالت متنوعة في موضوعاتها ومقارباتها ،جمعت بين الدراسات االجتماعية الفكرية واالدبية ،حيث
قدم االستاذ عبد الحليم جالل ،قراءة توثيقية في النصوص التشريعية والتنظيمية للتعليم العالي والبحث العلمي من خالل رصد
اإلطار المهني والبحثي لالستاذ الجامعي ،محاوال الوقوف على طبيعة المحفزات والعراقيل المهنية .بينما عالجت االستاذة كريمة
فالحي إشكالية عجز علم االجتماع عن ممارسة دوره الحقيقي في المجتمع ،والمعوقات التي تحول دون ذلك ،كاالرتباط بالنظريات
الغربية وعدم القدرة عل تطويع اللغة والمنهج.
اما االستاذ جلول خالف ،فقد حاول فتح ملف ازمة الرسوم الكاريكاتيرية التي اثارتها الصحافة الغربية ،وتسليط الضوء
على معادلة حق الصحفي في اإلعالم وحق الشخص في خصوصياته ،والشعوب في رموزها .وهي معادلة تبرز حجم التناقضات بين
التشريعات القانونية والممارسات المؤدلجة .وتناول االستاذ مبروك دريدي ،إشكالية قصص االمثال الشعبية وتموضعها في بنية
ً
جماليا لصالح الوظيفة التعبيرية.
النص المسرود وإنتاجه ،باعتبار المثل بالغة كالمية ظاهرها العبارة وباطنها سرد قصصي يختفي
َ
االعتبار العقلي والثقافي في تفسير وفهم المدلول السردي للنصوص ومستعمليها .اما االستاذ مسعود بودوخة ،فقد غاص في
مؤكدا
مبادئ واسس التواصل ،لكن من منظور بالغي .فنبه على ضرورة تحقيق مبداي التداولية والمطابقة ،او تكييف الخطاب لطبيعة
التواصل .من جهته حاول الدك تور عبد الحليم مهور باشة ،مناقشة محدودية التفسير اإلمبريقي الذي ال يرتكز على نماذج معرفية
سابقة؛ بينما يرتكز النموذج الحضاري على مقوم التركيب كعنصر منهجي عند مالك بن نبي؛ والذي يتاس ُس بدوره على الفكرة
الدينية ،وتجليها االخالقي الرافع والحافز للفعل اإلنساني .اما مقال الدك تور عبد العزيز العيادي ،فقد حاول فيه بسط فكرة البحث
آ
عن النموذج الحضاري االمثل لإلنسانية ،ارتكازا على الرؤية القرانية للحضارة ،التي تك فل الحياة الطيبة القائمة على قيم التسامح
والتعايش والحوار.
عالج الدك تور دمحم بوادي إشكالية المعنى والداللة باعتبارها تمثل في اتساعها وتشعبها نقطة تقاطع لتخصصات العلوم
اإلنسانية ،وحاول استعراض اهم القضايا الداللية التي تناولها علماء البالغة والنقاد العرب في ك تبهم البالغية ومصنفاتهم النقدية،
جمةل العلوم الاجامتعية
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ليؤكد ان المعاني غير مستقرة ،ما دامت تعتمد على طرفي العملية التخاطبية المتكلم والسامع ،والسياق الذي تتم فيه .وتناول
االستاذ كمال دريد موضوع مبادئ الشريعة اإلسالمية مصد ًرا للقانون اإلداري ،باعتبارها مصدرا قانونيا بحتا وليست مصدرا دينيا
آ
وحسب .في حين درس االستاذ كمال سعداوي مسالة دور صديق المحكمة في صياغة احكام القضاء ،باعتباره الية إجرائية لإلدارة
الحسنة للعدالة.
تطرقت مساهمة الدك تور عبد العزيز بوالشعير إلى موضوع جدلية العقل العلمي في فلسفة العلوم المعاصرة وفق نموذج
غاستون باشالر ،ووفق مسلكية منهجية تناولت حدود المفهوم الجوهراني والثابت للعقل ،وبيان اثر المعارف العلمية في نمو الفكر
وتطوره .وقد لفت الدك تور النظر إلى راهنية التكامل بين العقل والواقع والمعرفة المتعالية .وبين الدك تور عبد الكريم عنيات
استراتيجية قلب العالقة بين المثال والمحسوس في صورتها االفالطونية التي ترفع من قيمة المثال ،وتحط من قيمة المحسوس،
ْ
وفي المقابل َقلب هذه الثنائية كيما تستعيد االرض براءتها وجماليتها وحياتها ،وإحالل مفردات جديدة منها  :الفن والواقع
واالسطورة.
نالت الدراسات التراثية قسطا كبيرا من المقاالت في هذا العدد ،فقد تناول الدك تور احمد مرغم الجاحظ نموذجا لرعاية
آ
ضوابط التفسير السليم للنصوص القرانية والعربية ،ومثاال على تنوع مناهج البحث والتاليف لهذه الشخصيات التراثية ،التي ينبغي
اإللمام بعلومها .وانطلقت االستاذة سعاد ترشاق من نص حازم القرطاجني كنموذج لدراسة ثنائية الخيال والقيم االخالقية في النص
الشعري بالغرب اإلسالمي ،وهي مقاربة تراثية اخرى تثمن تجربة التوفيق بين جمالية النص وإبداعه وبين وظيفته وعالقته باالخالق.
كما ركز الدك تور الزبير القلي على إبراز الخلفية المعرفية للشاعر ابن شهيد االندلسي التي تارجحت بين رغبته في مسايرة عصره
والتباهي بسعة مستواه اللغوي ،وبين واقع تكوينه ونشاته .اما الدك تور خير الدين دعيش فقد تناول ظاهرة تمثيل حاالت الحب
والعشق في النصوص االدبية ،انطالقا من نصوص كل من الجاحظ وابن حزم ليؤكد ان التعرف على الحاالت النفسية والشعورية،
مرتبط بممارسة الفعل التاريخي عبر الزمن وداخل العالقات اإلنسانية الفعلية .كما حظي موضوع اللسانيات باهتمام االستاذ الزايدي
بودرامة ،إذ سعى ،من خالل مقارنة تلقي هذا العلم على المستويين العربي والغربي ،لتوصيف عوامل تعثره عند العرب.
وبعيدا عن إشكاليات التراث ،ظلت ثنائية العينات قائمة في مقاربة االستاذة صبرينة برارمة ،التي ابرزت صحافة المواطن في
مواجهة الصحافة المحترفة .حيث اضحت الممارسات الصحفية غير المهنية منافسا او بديال للصحافة التقليدية ،يمكن عده بعدا
حقيقيا في الفعل الديموقراطي .وحظيت الشريحة الطالبية بدراستين ميدانيتين ،تناولت االولى ظاهرة إدمان االنترنيت ،وقد
خلصت فيها االستاذة سامية ابريهم ،معتمدة على دراسة ميدانية لعينة من الطلبة ،إلى تاكيد العالقة الترابطية بين إدمان االنترنيت
والعزلة االجتماعية .وتناولت الثانية ظاهرة انتشار اإلشاعة في الوسط الطالبي الجامعي ،وقد حاول فيها االستاذ حاتم الصيد قياس
حجم تقبل الشائعة وتصديقها.
وفي مجال التعلم والتعليم ،قدم االستاذ نذير الليالش قراءة على مستوى مراكز تكوين اللغة الفرنسية واالختالف بين
احتياجات المتعلمين والذين لم يزاولوا التعليم نهائيا ،قصد ضبط ظروف تكوينهم .لتتوج بدراسة لكل من الدك تور السعيد كسكاس
آ
واالستاذ مولود ايت عيسى ،حول طبيعة المحتوى الثقافي لك تاب اللغة اإلنجليزية للمستوى الثالث من الطور الثانوي في الجزائر،
وذلك بتحليل العناصر الثقافية المشكلة لمادة الك تاب ،واقتراح تعديالت في توزيع المواضيع وتجاوز النقائص المسجلة.
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الملخص

 فهو بساهم في التنمية االقتصادية مثلما يساهم في،يشكل التعليم العالي احد اهم مصادر النمو االقتصادي واالجتماعي
 اهمها االستاذ الباحث الذي، وتعتمد الجامعات للوصول إلى مكانة متميزة على عدة ركائز.ترقية االنظمة الوطنية للحماية االجتماعية
 إذ يؤثر على ك فاءتها وعلى تخريج الموارد البشرية المؤهلة التي،يعد العنصر الفاعل في جودة برامج التكوين باختالف اهدافها
.يحتاجها المجتمع
ويخضع االساتذة الباحثون في قطاع التعليم العالي لق وانين وتشريعات تبرز االحكام الخاصة المطبقة على كل سلك منهم
.وقد تطورت هذه القوانين منذ االستقالل تبعا للتحوالت التي شهدها المجتمع الجزائري
 إضافة إلى شروط، االسالك التي يصنفون فيها،وتهدف هذه الدراسة إلى تبيان خصائص االساتذة في الجامعة الجزائرية
 برامج اإلعداد والتكوين التي يخضعون، تطورات مسارهم الوظيفي، نظام الحوافز الذي يستفيدون منه، طبيعة مهامهم،توظيفهم
. والمعايير القانونية التي تحكم تنمية اداءهم،لها
. الترقية، نظام الحوافز، التوظيف، االستاذ الباحث، التعليم العالي:الكلمات المفاتيح
Résumé
L’enseignement supérieur est l’une des principales sources du développement économique et social.
L’excellence universitaire repose sur la qualité des enseignants chercheurs. Ces derniers doivent obéir aux
règles réservées à chaque catégorie.
Les lois universitaires ont évolué depuis l’indépendance et suivent le développement de la société
algérienne.
Cette étude met en exergue les particularités des enseignants de l’université algérienne, leurs grades, les
critères de leur recrutement, la nature de leur fonction, leurs parcours professionnels, leurs formations et
performances.

Mots clés : Enseignement supérieur, enseignant chercheur, recrutement, rémunération, les modalités
d’avancement.

Summary
Higher education has very important roles in developing countries and achieving their scientific and
educational goals.
In university, the teachers have a major role in achieving educational objectives, they are the
backbone of the high educational system, and they are arguably the most important group of professionals for the
nation’s future. The present survey is about the teacher-researcher in Algeria, it will deal, especially, in terms of
managing the human resources, with the set of arrangements governing the career of these staffs: the recruiting
conditions, the rights and obligations, the modes of advancement, the ranks of this profession, the formation, the
remunerations.
Keywords: Higher Education, Teacher Researcher, Recruitment, Salary, System of Remuneration.
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الس تاذ الباحث يف اجلزائر "قراءة يف النّصوص التّرشيعية والتّنظميية للتّعلمي العايل والبحث العلمي"

ما طبيعة النصوص التش ريعية واالس اليب واإلج راءات
التنظيمي ة ذات االرتب اط بتس يير الم وارد البش رية الت ي يخض ع
لها االستاذ الباحث في المؤسسة الجامعية الجزائرية؟
وعلي ه نه دف ف ي ه ذا المق ال ،إل ى اس تعراض اب رز تل ك
النص وص التش ريعية والتنظيمي ة ،وم ا تعل ق منه ا بطريق ة
التوظيف ،وطبيع ة المه ام ،ونظ ام الح وافز ،وتط ورات المس ار
الوظيفي ،واإلعداد والتكوين.
أ
 )1اساتذة التعليم الجامعي والوضع العالمي الراهن

مقدمة
ش هد التعل يم الع الي ف ي مختل ف دول الع الم – من ذ
الرب ع االخي ر م ن الق رن الماض ي-تح ً
وال ج ً
ذريا ف ي اس اليب
الت دريس وانم اط التعل يم ومجاالت ه ،وه ذا اس تجابة لجمل ة م ن
التحديات التي واجهته ،ادت إلى توجيه االستثمار ف ي مج االت
المعرف ة والبح ث العلم ي إض افة العتم اد المنافس ة االقتص ادية
ف ي االس واق العالمي ة عل ى م دى ق درة المعرف ة البش رية عل ى
اإلنتاج.
وفي السنوات االخيرة ،زاد االهتمام بج ودة عض و هيئ ة
الت دريس بص فته اح د المع ايير االساس ية لض بط نوعي ة التعل يم
ف ي مختل ف مؤسس ات التعل يم الع الي ،إذ تؤك د الدراس ات
واالبح اث ان نج اح اي تعل يم ج امعي ،ي رتبط ارتباط ا وثيق ا بم ا
يت وفر ل ه م ن عناص ر جي دة م ن اعض اء هيئ ة الت دريس ،فج ودة
ادائه م (س واء اتعل ق ذل ك بالت دريس ام بالبح ث العلم ي)...
ك فاءاتهم وإنتاجهم العلمي ،يؤثر تاثيرا كبي را ف ي اداء المؤسس ة
الجامعي ة ويظه ر ذل ك جلي ا ف ي درج ة تحقيقه ا لاله داف
المسطرة مسبقا.
وتاسيسا على ما تقدم فان اهمي ة دور االس تاذ الج امعي
في خدمة المجتمع ،تظهر من خالل االدوار والمه ام الت ي يق وم
بها في إع داد الم وارد البش رية المؤهل ة -الت ي يحتاجه ا المجتم ع
ف ي مؤسس ات الدول ة وف ي القط اع الخ اص -وايض ا ف ي البح ث
العلم ي ال ذي يس اهم ب ه ف ي تلبي ة حاج ات المجتم ع ،وانطالق ا
م ن ك ون االس تاذ الج امعي ف ي الجزائ ر ،يع د موظف ا يم ارس
مهامه داخل الجامعة -التي تعد م ن ب ين المؤسس ات العمومي ة
ذات الط ابع العلم ي والثق افي والمهن ي ،وذات الط ابع اإلداري
التي تضمن مهمة التك وين الع الي – فإن ه يخض ع لق وانين عام ة
واخ رى خاص ة ،تتض من جمل ة م ن النص وص التش ريعية
والتنظيمي ة ،ت نظم مختل ف مراح ل مس اره المهن ي ،وتحت وي
عل ى االحك ام القانوني ة المطبق ة عل ى ك ل رتب ة ينتم ي إليه ا ك ل
اس تاذ ج امعي ،م ن منطل ق ان وظيف ة ه ذا االخي ر ،تخض ع
للت درج فيم ا يخ ص الرت ب الوظيفي ة والدرج ة العلمي ة ،م ا
يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي:
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لق د ب ات إس هام التعل يم الج امعي ف ي عملي ة التنمي ة
بجمي ع ابعاده ا االقتص ادية واالجتماعي ة والثقافي ة ع امال م ن
العوام ل المس اعدة عل ى تحقي ق التنمي ة اإلنس انية وتط وير
الق درات الذاتي ة لإلنس ان ،فنتيج ة لالنفج ار المعرف ي والتق دم
العلمي والتكنول وجي الس ريع ال ذي عرف ه الع الم الي وم ،اص بحت
في ه المعرف ة -بم ا تش مله م ن التط ورات العلمي ة والتقني ة
واالختراع ات -مص د ًرا رئيس ًا للث روات الوطني ة ف ي ال دول
المتطورة.
وإزاء ه ذه التح ديات ،ص ار م ن الطبيع ي ان تص بح
مؤسس ات التعل يم الع الي مطالب ة بب ذل مزي د م ن الجه د،
وام تالك مقوم ات التط وير المس تمر ،وتجوي د ادائه ا وذل ك
به دف زي ادة فعاليته ا ف ي تحقي ق اه دافها وعل ى راس ها تخ ريج
الموارد البشرية المؤهلة تاهيال جيدا ،لما ل ه م ن اث ر عل ى ُرقيه ا
وتطوره ا وتق دمها العلم ي ،ويؤك د ه ذه النظ رة م ا ج اء ف ي تقري ر
التنمي ة اإلنس انية العربي ة لس نة  ،2002م ن تمي ز التعل يم
الع الي باهمي ة خاص ة ف ي اك تس اب المع ارف والق درات
المتقدم ة ،خاص ة ف ي عالقته ا بنش اط البح ث والتط وير
التقني.1
ويؤك د ذل ك م ا ج اء ف ي تقري ر اليونيس كو ح ول حال ة
أ
التعل يم الع الي ف ي الع الم الي وم" :لقـ ــد اسـ ــفر التحـ ــول ال ـ ـ
اقتصــاديات مــا بعــد الفتــرة الصــناعية عــن ىلــب كـثي ـ عل ـ
التعلــيم العــالي وتزايــد التيــجيالت بيــرعة جنوفيــة .ففــي عــا
ُ 2002احص ــي ف ــي الع ــالم  150ملي ــون ىال ــب ف ــي المرحل ــة
أ
العليـا ،ا بزيــادة تبلــت فيــبتها  ٪ 50تقريبــا عمــا كــان فــي عــا
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 ،2000وقبــل اليــو بنص ـ قــرن فقــا ،كافــب الدراســة بعــد
أ
المرحلة الثافوية ،مقصورة في اكـثرية البلدان عل فخبة قليلة
أ
أ
م ــن ال ــذكور علـ ـ الغل ــب .امـ ـا الي ــو  ،ف ــان مش ــاركة الش ــبان
ي أ
أ
عتبـ ـ ــر ام ـ ـ ـرا حيويـ ـ ــا للنمـ ـ ــو
بنيـ ـ ــبة  00او  ٪ 50كـثي ـ ـ ـرا مـ ـ ــا ت
القتص ــاد  .وعلـ ـ فل ــات الع ــالم ،ارتفع ــب م ــن  ٪11ع ــا
 2000الـ ـ  ٪22ع ــا  ،2002في ــبة المي ــجلين ف ــي مرحل ــة
التعلـ ــيم العـ ــالي مـ ــن الش ـ ــباب الـ ــذين فـ ــي عمـ ــر اللتح ـ ــات
أ
بالجامعــة .واحــبحب اللالبــات منخرىــات فــي هــذ المرحلــة
أ
أ
2
التعليمية باكـثرية ىفيفة ،يتوقع لها ان تزداد".
وإزاء هذه التح ديات م ن الطبيع ي ان تص بح مؤسس ات
التعل يم الع الي مطالب ة بب ذل مزي د م ن الجه د ،وام تالك
مقومات التطوير المس تمر ،وتجوي د ادائه ا .وذل ك به دف زي ادة
فعاليته ا ف ي تحقي ق اه دافها ،وض مان زي ادة ق دراتها التنافس ية
الت ي تؤهله ا بالفع ل إل ى التف وق والتمي ز ،ف اداء الجامع ة
أ
جدول رقم ( :)01تعداد الساتذة الجامعيين عل الميتوى العالمي ()1115-1190

لوظائ فها بشكل إيجابي وفعال يرتبط إلى حد كبير باداء اعضاء
هيئ ة الت دريس فيه ا لوظ ائ فهم ،كم ا ان تق دمها ورقيه ا ي رتبط
بك ف اءتهم وإنت اجهم العلم ي ،إض افة إل ى ك ونهم ه م ال ذين
يترجم ون الخط ط وااله داف المس طرة إل ى واق ع ي نعكس في ه
ً
مستقبال ،وهنا تظهر اهمية عملي ة تس يير وإدارة
اداء خريجيهم
الم وارد البش رية داخ ل المؤسس ة الجامعي ة ،باعتباره ا – كم ا
يعرفه ا جم ـ ــال ال ـ ــدين مرس ـ ــي -تل ك االنش طة اإلداري ة
المتعلق ة بحص ول المنظم ة عل ى احتياجاته ا م ن ال موارد
البشري ة ،والحف اي عليه ا بم ا يمك ن م ن تحقي ق االه داف
2
التنظيمية باعلى مستويات الك فاءة والفعالية.
وب العودة لواقعن ا الي وم ،فق د ش هد تع داد االس اتذة
الجامعيين على المستوى الع المي ع دة تط ورات من ذ ثمانيني ات
آ
الق رن العش رين يبرزه ا الج دول االت ي:

الين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أ
تعداد اساتذة الجامعات

1891

1891

1881

1881

282998000

082228000

580298000

581128000

Source : UNESCO(1998) : Perspectives statistiques mondiales de l’enseignement supérieur : 19801995, paris, France, 5-9octobre1998, p.29

ليتزايد عددهم نظرا لالرتفاع الكبير في اعداد الطلبة التي انتقلت من  51مليون طالب في 1190إلى  92مليون طالب في
 ،0 1115وبناء على تلك المعطيات شهد تعداد اساتذة الجامعات تطورا ملحوظا في بدايات القرن الحالي فقد انتقل من 1.095.000
آ
باحثا في 2002إلى  10.192.000في  ،2010والجدول االتي يبين تلك التطورات.
أ
جدول رقم ( :)02تلور تعداد اساتذة التعليم الجامعي في العالم ()2010-2002
الينة
أ
عدد الساتذة (بالمليون)

2002
180958000

2009
1081108000

2001
1082128000

2010
1081928000

المصدر :من إعداد شخصي ً
بناء على إحصائيات:
Unesco : Recueil de données mondiales sur l’éducation (2009, 2010, 2011,2012), Institut de Statistique
de L ’Unesco, Montréal, Québec, Canada

وفي هذا اإلطار ينبغي اإلشارة هنا ،إلى تاكيد عديد
المؤتمرات والتوصيات على اهمية دور اساتذة التعليم الجامعي
ما تعلق بالبحث العلمي ،التدريس ،خدمة المجتمع-وبالتالي ضرورة توفير السبل والظروف المالئمة لتدعيم ذلك
أ أ
الدور ،فقد تضمنت "توحية اليوفييكو بشان اوضاع هيائت
جمةل العلوم الاجامتعية

التدريس في التعليم العالي" الصادرة في  ،1112جملة من
التوصيات نذكر منها:
 إن تحقيق التقدم في ميادين التعليم العاليوالتعمق العلمي والبحوث يعتمد إلى حد كبير على البنى
االساسية وعلى الموارد البشرية والمادية المتاحة ،وعلى
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 تطوير تدريب المعلمين قبل الخدمة واثناءها منخالل مناهج دراسية تؤهلهم إلعداد الطالب كي يصبحوا
2
مواطنين مسؤولين.
أ
 )2اساتذة التعليم العالي في البلدان العربية

مؤهالت هيتات التدريس في التعليم العالي ودرايتهم الفنية
وكذلك على صفاتهم اإلنسانية والتربوية والتقنية المدعمة
بالحرية اال كاديمية والمسؤولية المهنية واإلدارة الجماعية
واالستقالل المؤسسي.
 ينبغي ان تتوفر العضاء هيتات التدريس في التعليماما على صعيد الدول العربية فقد عرفت ارتفاعا كبيرا
العالي افضل ظروف عمل تسمح بتعزيز فعالية التعليم
في تعدادها السكاني ففي الفترة ما بين  ،2010-1120انتقل
والتعمق العلمي والبحث والعمل االمتدادي وتمكنهم من
مجموع السكان من  129مليون نسمة إلى  251مليون نسمة
االضطالع بمهامهم المهنية.
2
مع توقعات وصوله في  2050إلى  519مليون نسمة.
 إن تفاعل االفكار والمعلومات بين هيتات التدريسويتكون العالم العربي من  22دولة،تغطي مساحتها
في التعليم العالي في جميع انحاء العالم ،امر اساس لتحقيق
حوالي %10من مساحة العالم ويسكنها حوالي  %5من
التنمية السليمة للتعليم العالي والبحوث ،وينبغي تعزيزه
سكان العالم ...وقد اهتمت جل الدول العربية وبدرجات
بنشاط ولهذه الغاية ينبغي تمكين اعضاء هيتات التدريس في
مختلفة بالتعليم والبحث العلمي خالل العقود االخيرة من
التعليم العالي من المشاركة طوال حياتهم المهنية ،في
القرن الماضي ،وازداد هذا االهتمام ترسخا خاصة مع بداية
االجتماعات الدولية المتعلقة بالتعليم العالي او البحوث ،ومن
القرن الواحد والعشرين ،فوصل عدد الجامعات إلى 212
السفر إلى الخارج دون اي قيود سياسية ،او من استخدام
جامعة ..لكن هذا التطور يبقى دون المطلوب حيث يعطي
5
شبكة انترنيت او عقد مؤتمرات بواسطة الفيديو لهذا الغرض.
 0.22جامعة لكل مليون ساكن في الوطن العربي ،في حين
اما المؤتمر العالمي للتعليم العالي الذي عقدته منظمة
يبلغ معدل الجامعات مابين  2-2جامعة لكل مليون ساكن
االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،والذي ضم اك ثر من
في الدول المتقدمة (الواليات المتحدة االمريكية  02جامعات
 1000مشارك من نحو ً 150
اليونسكو
مقر
في
وانعقد
،
بلدا
9
لكل مليون ساكن ،اليابان  02جامعة لكل مليون ساكن).
من  5إلى  9تموز /يوليو  .2001فقد تضمن بيانه النهائي جملة
وبالتالي يمكننا اإلشارة إلى الحجم الكبير من
من النقاط ،نذكر منها:
المتطلبات المعيشية والتنموية التي يتوجب توفيرها لضمان
 يتعين على مؤسسات التعليم العالي ان تستثمرالتك فل الحسن بهذه االعداد من السكان-والتي تعد من ابرز
في تدريب اعضاء هيئة التدريس والموظفين ،كي يتمكنوا من
التحديات التي ستواجه منظومة التعليم الجامعي بما فيها من
االضطالع بالمهام الجديدة التي يفرضها تطور نظم التعليم
اعضاء هيئة التدريس ،-وقد شهد تعداد االساتذة في
والتعلم.
آ
الجامعات العربية تطورا ملحوظا كما يبرزه الجدول االتي:
 ويقتضي ضمان الجودة في التعليم العالي ،اإلقرارباهمية اجتذاب المعلمين والباحثين اال ك فاء المهرة
والملتزمين واالحتفاي بهم.
أ
جدول رقم ( :)02تعداد اساتذة التعليم الجامعي في البلدان العربية 5111-5111
الينة
أ
عدد الساتذة

2005
2218129

2009
2028000

2002
2908000

المصدر :من إعداد شخصي ً
بناء على إحصائيات:

2001
2228000

2010
2028000

Unesco : Recueil De Données Mondiales Sur L’éducation (2007.2009, 2010, 2011,2012), Institut de statistique de l
’UNESCO, Montréal, Québec, Canada
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أ
 )3السـ ــاتذة البـ ــاحثون فـ ــي قلـ ــاع التعلـ ــيم العـ ــالي

عبد احللمي جالل

 تعداد فئة اساتذة التعليم العالي تض اعفا ب  09م رةب ين  1122و ،2011حي ث ارتف ع ع ددهم م ن  22اس تاذا
التعل يم الع الي إل ى  2192ف ي  ،2011كم ا تزاي دت نس بة
تمث يلهم إل ى مجم ل الهيئ ة التدريس ية من ذ  ،1190م ن %02
إلى% 09
 تزاي د تع داد االس اتذة المحاض رين ب  120م رة ،إذانتق ل م ن  12اس تاذا محاض را ف ي  1122إل ى 1212ف ي 1110
ليص ل ع ددهم (م ن جمي ع الف تات) ع ام  2011إل ى 2252
استاذا محاضرا ،وارتفع ت نس بة تمث يلهم م ن  %2س نة 1190
إلى %19سنة .2011
 ام ا فئ ة االس اتذة المس اعدين (ا) و(ب) فانتق لتع دادها م ن  20اس تاذا ف ي  1122إل ى  29292اس تاذا
مس اعدا ،إذ تمث ل حالي ا  %22م ن التع داد الكل ي للهيئ ة
التدريسية في الجامعات الجزائرية.
 ام ا بالنس بة إل ى المعي دين ال ذين ك انوا يمثل وناالغلبي ة (بح والي %20ب ين س نتي  1120و ،)1190ف إنهم
اليوم ال يمثلون سوى  %01حيث تمكن معظمهم تدريجيا من
10
الحص ول عل ى ش هادة الماجس تير او ال دك توراه او كليهم ا.
آ
لتكش ف اخ ر ارق ام ال ديوان ال وطني لإلحص ائيات ،عل ى ان
التع داد الكل ي لالس اتذة ق د بل غ الس نة الجامعي ة
 02050 ،2012/2011استاذا في مختلف الرتب ،م ن بي نهم
11
 29استاذا اجنبيا.

بالجزائر
يحت ل االس تاذ الباح ث ف ي قط اع التعل يم الع الي ف ي
الجزائ ر مكان ة هام ة ف ي ه ذه المرحل ة التعليمي ة ،ولق د ع رف
تع داد اس اتذة التعل يم الع الي ف ي الجزائ ر تط ورا كبي را من ذ
االس تقالل إل ى غاي ة يومن ا ه ذا ،وك ان ذل ك مالزم ا للتط ورات
الت ي عرفته ا الجامع ة الجزائري ة – م ن ناحي ة ارتف اع اع داد
المؤسسات والمراك ز الجامعي ة ،إض افة إل ى ارتف اع مع دالت قي د
الطلب ة ف ي ه ذه المرحل ة  -وف ي ه ذا الص دد ل م يتوق ف ارتف اع
ع دد االس اتذة المكلف ين بالت اطير من ذ  1122ب التطور ،إذ ك ان
آ
ع ددهم ان ذاك  ،219ليص ل إل ى  12.020ف ي س نة ،2000
ليتض اعف  2.2م رة متج اوزا رق م  00.000اس تاذا ف ي مختل ف
الرتب سنة .2011
كم ا س جل تزاي د ع دد االس اتذة ال دائمين خ الل
الخمس ين س نة االخي رة بش كل ملح وي ،إذ تض اعف  125م رة
ب ين س نتي  1122و ،2011م ع الت ذكير ب ان نس بة العنص ر
النس وي ض من إط ار مهن ة الت دريس ف ي التعل يم الع الي بلغ ت
1
.%00
اما عن ميزات هذا التط ور بحس ب رت ب االس اتذة ،فق د
عرف:

أ
جدول رقم ( )10يمثل تلور تعداد الساتذة في قلاع التعليم العالي في الجزائر ()5111-1895
الينة
أ
تعداد الساتذة

1122/1122

1120/1121

1129/1122

1191/1190

1110/1191

1111/1119

2010/2001

2012/2011

219

902

5952

1105

10522

12220

22299

02050

المصدر :من اعداد شخصي بناء عل المعليات الميتمدة من:
 وزارة التعليم ال عالي وال بحث ال علمي :الت عليم ال عالي وال بحث ال علم ي في الجزائ ر 50،سنة في خدمة التنمية (-1122 ،)2012الجزائر.2012،
 التقارير اإلحصائية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مديرية التخطيط والتوجيه العلمي).- Office national des statistiques(2012): l’algérie en quelques chiffre, n12, algérie,2012

أ
 )0الق ـ ـ ـ ــوافين والتشـ ـ ـ ـ ـريعات الخاح ـ ـ ـ ــة بالس ـ ـ ـ ــاتذة
الباحثين في قلاع التعليم العالي في الجزائر
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يمكن القول :إن االدوار المرتبطة بالمؤسسة الجامعي ة
(م ن ت دريس للطلب ة وتك وينهم ،البح ث العلم ي ،خدم ة
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المجتم ع) تن اط ف ي حجمه ا اال كب ر باعض اء هيئ ة الت دريس
باعتبارهم يمثلون حجر الزاوية في المسيرة الجامعي ة ،حي ث ال
يمكن للجامعة ان تؤدي وظائ فها وتحق ق اه دافها بص ورة فعال ة
بمع زل ع ن ت وفر الق وى البش رية المؤهل ة والم وارد المالي ة
الالزم ة ،ل ذلك تعم د الجامع ات إل ى تحدي د ادوار ومس ؤوليات
اعض اء هيئ ة الت دريس فيه ا ،ويتوق ع م نهم ان ي ؤدوا ادواره م
بصورة فردية او جماعية مما يجعل بالتالي عملي ة االس تثمار ف ي
.12
مؤسسات التعليم العالي تحقق اهدافها المرجوة
 )1-0الق ـ ــوافين العام ـ ــة :انطالق ا م ن ك ون االس تاذ
الباحث في الجزائر يخضع الحكام عدة قوانين عامة وتشمل:
أ
أ
ا) الق ـ ــافون الساس ـ ــي الع ـ ــا للو يف ـ ــة العمومي ـ ــة :
ويوض ح القواع د القانوني ة االساس ية المطبق ة عل ى الم وظفين
الذين يمارسون نش اطهم ف ي المؤسس ات واإلدارات العمومي ة
والض مانات الممنوح ة له م ف ي إط ار تادي ة مه امهم ف ي خدم ة
الدول ة ،وق د ع رف ب دوره ع دة تع ديالت من ذ ص دوره الول م رة
ف ي 02ج وان  1122إل ى غاي ة الق انون الح الي الص ادر ف ي 12
جويلية  ،2002والذي تشير المادة الثالثة في ه "إل ى ان تحدي د
تطبي ق احك ام ه ذا الق انون االساس ي ي رتبط بق وانين اساس ية
خاص ة ،نظ را لخصوص يات بع ض اس الك الم وظفين – وم ن
بينه ا س لك اس اتذة التعل يم الع الي ،-وبالت الي يمك ن ان ت نص
ق وانينهم االساس ية الخاص ة عل ى احك ام اس تثنائية ف ي مج ال
12
الحقوق والواجبات وسير الحياة الم ه نية واالنضباط العام.
ب) القافون التوجيهي للتعليم العالي :يه دف الق انون
التوجيهي للتعليم العالي إلى تحديد االحكام االساسية المطبقة

عبد احللمي جالل

عل ى المرف ق العم ومي للتعل يم الع الي ،وق د ع رف ب دوره ع دة
تط ورات ب دءا م ن مرحل ة االس تقالل حي ث ك ان قط اع التعل يم
الع الي تابع ا ل وزارة التعل يم م رورا بص دور الق انون االساس ي
النم وذجي للجامع ة الص ادر ف ي  1192/01/20وص وال إل ى
الق انون الت وجيهي للتعل يم الع الي الص ادر ف ي 1111/00/00
وق د ج اءت في ه بع ض االحك ام العام ة الخاص ة باالس اتذة
الج امعيين الس يما الم ادة  55م ن الب اب الخ امس ،الت ي
تض منت إش ارة إل ى ان االحك ام الخاص ة المطبق ة عل ى اس اتذة
التعليم العالي تحدد في قوانين خاصة بهم.10
ج) قـ ــافون رقـ ــم  09-05مـ ــؤر فـ ــي 22فبرايـ ــر سـ ــنة
 2009يع ــدل ويـ ــتمم القـ ــافون رقـ ــم  19-11المـ ــؤر فـ ــي 22
غشـ ـ ــب  1119والمتضـ ـ ــمن القـ ـ ــافون التـ ـ ــوجيهي والبرفـ ـ ــام
الخماسـ ــي حـ ــول البح ـ ـ العلمـ ــي والتلـ ــوير التكنولـ ــوجي،
.2002-1119

عوض هذا القانون ك ل إحال ة للفت رة الخماس ية -1119
 2002ب الفترة  ،2012-2009بحي ث ت م رب ط اله دف م ن
البح ث العلم ي والتط وير التكنول وجي بتحقي ق التنمي ة
االقتص ادية واالجتماعي ة والثقافي ة والعلمي ة والتكنولوجي ة
للبالد ،كم ا تض من الس عي إل ى مش اركة االس اتذة الب احثين ف ي
المس عى ال وطني للبح ث وذل ك بإش راك اك ث ر م ن 29000
اس تاذا باحث ا م ع حل ول ع ام  2012وه و م ا يمث ل  %20م ن
االساتذة ،بحيث يقوم بنشاطات البحث العلمي تلك ،باحثون
دائم ون او ب احثون يعمل ون بوق ت جزئ ي يوظف ون بموج ب
عق ود مح ددة م ن ب ين اس الك االس اتذة الب احثين.15

جدول رقم ( :)11تعداد الباحثين ومشاريع البح في الجزائر ()2012-2009
الينوات
الباحثون
أ
الساتذة الباحثون
أ
الساتذة الدائمون
المجموع
عدد المشاريع الجديدة

5119

5118

5111

5111

5115

10220
2100
12920
2000

19922
2200
21522
2200

25022
2200
29221
2250

22521
2100
20021
1222

29021
0500
22521
2222

المصدر :قانون رقم  09- 05مؤرخ في  22فبراير سنة  2009يعدل ويتمم القانون رقم  19- 11المؤرخ في  22غشت سنة
 1119والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  2002-1119الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،عدد ،2009/02/22 ،10ص22-02.
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د) الـ ـ ــمرسو التنفيـ ـ ــذ المحـ ـ ــدد لمهـ ـ ــا الجامعـ ـ ــة
والقواعد الخاحة بتنظيمهـا وسـيرها :ج اءت في ه إش ارة لكيفي ة
التنظ يم اإلداري لمختل ف هياك ل الجامع ة م ن مجل س إدارة
ومجل س علم ي وك ذا كلي ات ومعاه د ،وتبي ان مش اركة االس اتذة
ف ي تل ك الهياك ل ،م ن خ الل المه ام الموكل ة إل يهم ف ي تس يير
12
الجامعة.
أ
أ
 )5-0القــافون الساســي الخــاس بالســتاذ الباح ـ :
ص در المرس وم التنفي ذي رق م  09 - 120ف ي 2009/05/02
ويت ض من الق انون االساس ي الخ اص باالس تاذ الباح ث ،12ومم ا
أ أ
ج اء في ه" :ان الس ــاتذة الب ــاحثون يتواج ــدون ف ــي وض ــعية
الخدمـ ــة لـ ــدى المؤسيـ ــات العموميـ ــة ذات اللـ ــابع العلمـ ــي
والثقـ ـ ــافي والمهنـ ـ ــي والمؤسيـ ـ ــات العموميـ ـ ــة ذات اللـ ـ ــابع
الدار التـ ــي تضـ ــمن مهمـ ــة التكـ ــوين العـ ــالي" ،كم ا ش مل
توض يحا لالحك ام الخاص ة المطبق ة عل ى الم وظفين المنتم ين
الس الك االس اتذة الب احثين وتحدي د ش روط االلتح اق بالرت ب
ومناص ب الش غل المطابق ة له ا ،لك ن قب ل التط رق له ذه
االحكام ،سنبرز مع ايير التوظي ف ف ي س لك الت دريس الج امعي
وبعض االحكام العامة المرتبطة به.
أ
 )1معايير تو ي الساتذة في قلاع التعليم العـالي
في الجزائر

 1.1-1تلـاب تخصـص الشـهادة مـع متللبـات الرتبــة
المراد اللتحات بها ( 0ال فقلتين)
ترت ب تخصص ات المترش حين حس ب االولوي ة الت ي
تح ددها المؤسس ة او اإلدارة العمومي ة المعني ة والم ذكورة ف ي
ق رار او مق رر ف تح المس ابقة عل ى اس اس الش هادة .وت نقط
التخصصات كما يلي:
 التخص ــص :1نقطت ان ،التخص ــص :5نقط ة ونص فالتخصص  :3نقطة واحدة ،التخصص  0.5 :0نقطة.
 5.1-1تقدير الشهادة ( 0الـ  2فقـاط) :تق دير "حس ن
ج دا" او "مش رف ج دا" 2 :نق اط ،تق دير "حس ن" او "مش رف":
نقطتان.
-5-1التكــوين المكمــل للشــهادة المللوبــة فــي ففــس
التخص ــص ( 0الـ ـ  5فق ــاط) :التس جيل االول ف ي ال دك توراه:
نقطت ان ،التس جيل الث اني ف ي ال دك توراه 2 :نق اط ،التس جيل
الثالث في الدك توراه 5 :نقاط.
أ
-3-1الشغال والدراسات المنجزة من ىرف المترشح
في مجال تخصصه ( 0ال فقلتين)
 منش ورات او م داخالت دولي ة 0.5 :نقط ة ع ن ك لإصدار او مداخلة ،في حدود نقطتين.
 منشورات او مداخالت وطنية 0.25 :نقطة عن كلإصدار او مداخلة ،في حدود نقطة واحدة.

ي تم انتق اء المترش حين ف ي المس ابقات عل ى اس اس
الش هادة لاللتح اق برتب ة اس تاذ مس اعد قس م "ب" للتعل يم
العالي -التي تعد الرتبة االولى ف ي المس ار ال وظيفي الت ي يش غلها
الملتح ق بهيئ ة الت دريس -م ن ب ين ح املي ش هادة الماجس تير
وح املي ش هادة دك ت وراه -ال ذين له م االولوي ة ف ي الحص ول عل ى
المنص ب ال ذي ي تم فتح ه ،وي تم التقي يم واالنتق اء عل ى اس اس
ع دة مع ايير يبرزه ا المنش ور المتعل ق بمع ايير االنتق اء ف ي
المس ابقات عل ى اس اس الش هادة للتوظي ف ف ي رت ب الوظيف ة
19
العمومية وتشمل:

-0-1الخبرة المهنية المكـتيبة من ىرف المترشح (1

ال  0فقاط)
  0.5نقط ة ع ن ك ل س نة م ن الت دريس بع دالحصول على الشهادة المطلوبة لاللتحاق بالرتبة المعني ة ،ف ي
حدود  0نقاط.
  0.25نقط ة ع ن ك ل س نة م ن الت دريس قب لالحصول على الشهادة المطلوبة لاللتحاق بالرتبة المعني ة ،ف ي
حدود  0نقاط.

-1-1مالءمــة شــعبة ااتصــاس تكــوين المترشــح مــع
متللبات الرتبة المراد اللتحات بها ( 0ال  5فقاط)
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 1-2إعط اء ت دريس ن وعي ومح ين م رتبط بتط ورات
العل م والمع ارف والتكنولوجي ا والط رق البيداغوجي ة ومطابق ا
للمقاييس االدبية والمهنية.
 2-2المشاركة في إعداد المعرفة وض مان نق ل المع ارف
في مجال التكوين االولي والمتواصل.
 2-2القي ام بنش اطات البح ث التك ويني لتنمي ة
ك فاءاتهم وقدراتهم لممارسة وظيفة استاذ باحث.
 0-2ض مان خدم ة الت دريس وفق ا للحج م الس اعي
الس نوي المرجع ي المح دد ب  112م ن ال دروس طبق ا للمعادل ة
آ
االتية:
س اعة م ن ال دروس تع ادل س اعة ونص ف (م ن االعم ال
الموجهة) وتساوي ساعتين من االعمال التطبيقية.
 5-2يم كن دعوة االس اتذة الباح ثين ف ي إط ار التك وين
العالي ف ي الط ور االول لممارس ة اإلش راف ال ذي يتطل ب متابع ة
دائمة للطالب وبهذه الصفة:
 2-2يس اعدون الطال ب ف ي عمل ه الشخص ي تنظ يم
وتسيير جدول توقيته وتعلم وسائل العم ل الخاص ة بالجامع ة.
آ
(يساعدون الطال ب ف ي اداء عمل ه الت وثيقي) ال تحكم ف ي اال الت
الببليوغرافي ة واس تعمال المك تب ة ،واك تس اب تقني ات التقي يم
والتكوين الذاتي.
ويمكنن ا ف ي النقط ة الخاص ة باإلش راف اإلش ارة إل ى
الم رسوم التنفيذي رقم  01-02ال مؤرخ في  2يناير 2001ال ذي
يوض ح مهم ة اإلش راف ويح دد كيفي ات تنفي ذها ،إذ ي نظم
اإلش راف م ن قب ل مؤسس ة التعل يم الع الي لفائ دة طلب ة الس نة
االولى من الطور االول ،وهذه المهمة يضمنها االس تاذ الباح ث
المم ارس ف ي المؤسس ة ،ف ي إط ار الت زام ف ردي بين ه وب ين
مس ؤول المؤسس ة بح د اقص اه تس عة اش هر ف ي الس نة ،وارب ع
ساعات في االسبوع ،كما يخضع المش رف إل ى تقي يم دوري م ن
فري ق مي دان التك وين ورئ يس القس م ،وله ذا الغ رض يل زم
بتق ديم تقري ر ع ن نش اطاته ك ل ثالث ة اش هر ،ويراع ى ف ي تقي يم
نش اط المش رف تق دير م دى رض ا الطلب ة ،يترت ب ع ن نتيج ة
21
التقييم تجديد االلتزام او إلغاءه.

-1-1المقابلة مع لجنة الفتقاء ( 0ال  0فقاط)
القدرة على التحليل والتلخيص :نقطة واحدة- ،وضوح
وسالس ة الخط اب :نقط ة واح دة- ،الق درة عل ى التواص ل :نقط ة
واحدة- ،نقطة للمهارات العلمية الخاصة :نقطة واحدة.
بع د النج اح ف ي المس ابقة وطبق ا الحك ام الق انون
االساس ي لالس تاذ الباح ث ،يوظ ف االس اتذة الب احثون
الن اجحون بص فة مت ربص ويلزم ون بتادي ة ت ربص تجريب ي مدت ه
س نة واح دة .بع د انته اء م دة الت ربص التجريب ي ،يرس م
المتربص ون او يخض عون لفت رة ت ربص تجريب ي اخ رى ل نفس
الم دة ولم رة واح دة فق ط ،او يس رحون دون إش عار مس بق او
تع ويض إذ تخض ع بالض رورة اقتراح ات تمدي د الت ربص
والتس ريح ل راي هيئ ة التقي يم البيداغوجي ة والعلمي ة االعل ى
مباشرة ،ويعلن عن ترسيم االساتذة الباحثين من طرف:
 مس ؤول المؤسس ة ب اقتراح م ن عمي د الكلي ة او م نمدير المعهد او من رئيس قس م المدرس ة بع د اخ ذ راي- :اللجن ة
العلمي ة للقس م بالنس بة للكلي ة او المدرس ة او المجل س العلم ي
للمعه د بالنس بة للمعه د ل دى الجامع ة ومعه د المرك ز
11
الجامعي.
أ
 )9مها وواجبات الساتذة الباحثين
اما فيما يخص الحقوق والواجب ات ،فيخض ع االس اتذة
الب احثون ال ذين تس ري عل يهم احك ام ه ذا الق انون االساس ي
الخ اص ،للحق وق والواجب ات المنص وص عليه ا ف ي الق انون
آ
االساسي للوظيفة العمومية -الذي اشرنا إليه انفا ،-يضاف إليها
االحك ام المتعلق ة بخصوص ية مناص بهم ،م ن منطل ق انه م
ي ؤدون م ن خ الل التعل يم والبح ث مهم ة الخدم ة العمومي ة
للتعليم العالي وه و م ا تؤك ده الم ادة  50م ن الق انون الت وجيهي
للتعل يم الع الي إذ ج اء فيه ا" :تيــر علـ ميــتخدمي التعلــيم
العالي الذين يعملـون فـي المؤسيـات العموميـة ذات اللـابع
أ
العلم ــي والثق ــافي والمهن ــي ،الحك ــا الملبق ــة علـ ـ عم ــال
المؤسي ــات والدارات العمومي ــة"  ،20وبه ذه الص فة يتع ين
عليهم القيام بما ياتي:
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أ
أ
 )7اس ــالأ الس ــاتذة الب ــاحثين ف ــي قل ــاع التعل ــيم
العالي في الجزائر

 2-2يمكن دعوة االساتذة الباحثين لممارس ة نش اطات
البح ث العلم ي ف ي ف رق او مخ ابر البح ث وإدارته ا وك ذا ت اطير
التك وين ف ي ال دك توراه ،تم ارس ه ذه النش اطات ف ي إط ار الت زام
فردي مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي.
 9-2يمكن دعوة االس اتذة الب احثين ف ي إط ار اتفاقي ات
ب ين مؤسس اتهم وقطاع ات االنش طة االخ رى ،لض مان دراس ات
وخب رة وض بط من اهج تتطلبه ا احتياج ات التنمي ة االقتص ادية
واالجتماعية.
 1-2ال ي رخص لالس اتذة الب احثين ممارس ة اي نش اط
مربح.
 10-2يخض ع االس اتذة الب احثون إل ى تقي يم متواص ل
ودوري .وبه ذه الص فة ،يتع ين عل يهم إع داد تقري ر س نوي ع ن
نش اطاتهم العلمي ة والبيداغوجي ة عن د نهاي ة الس نة الجامعي ة
بغ رض تقييم ه م ن ط رف الهي تات العلمي ة والبيداغوجي ة
المؤهلة.
ام ا ف ي الجان ب المتعل ق ب الحقوق فباإلض افة ال ى
الحق وق المنص وص عليه ا ف ي الق انون االساس ي للوظيف ة
العمومي ة (الح ق :بع د اداء الخدم ة ف ي رات ب ،الحماي ة
االجتماعية والتقاعد ،التكوين وتحسين المس توى والترقي ة ف ي
الرتب ة خ الل الحي اة المهني ة .)...فالس الك التعل يم الع الي
حقوق نذكر منها:
 يتع ين عل ى اإلدارة ان ت نظم بص فة دائم ة تكوين امتواص ال لفائ دة االس اتذة الب احثين يه دف إل ى تحس ين
مستواهم ولتطوير مؤهالتهم المهنية ،وكذا تحيين معارفهم في
مجال نشاطاتهم.
 االس تفادة م ن رخ ص الغي اب دون فق دان الرات بللمش اركة ف ي الم ؤتمرات والملتقي ات ذات الط ابع ال وطني او
الدولي التي تتصل بنشاطاتهم ا لمهنية.
 يستفيد االس اتذة الب احثون م ن الش روط الض روريةلتادي ة مه امهم وت رقيتهم الجامعي ة وك ذا ش روط النظاف ة واالم ن
المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.
22
 -ال يمكن تحويل االستاذ الباحث إال بطلب منه.
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تت وزع اس الك االس اتذة الب احثين ف ي الجزائ ر-طبق ا لم ا
ح دده الق انون االساس ي لالس تاذ الباح ث -إل ى اربع ة اس الك
تشمل ،إضافة إلى تاسيس درجة االستاذ المميز.
1-7

سلك الــمعيدين

لم تعد هن اك إج راءات التوظي ف ف ي ه ذا الس لك ،فه و
في طريق الزوال.
المها  :ضمان االعمال الموجهة او االعمال التطبيقية
حسب الحجم الساعي.
 تصحيح اوراق االمتحانات التي يكلف بها والمشاركةفي مداوالت لجان االمتحانات.
 المشاركة في اشغال لجنته البيداغوجية.أ
 2-2سلك الساتذة المياعدين
أ
 1-5-7است ــاذ مــياعــد قيــم "ب"
أ
ا) شروط التو ي والترقية :يوظف بصفة استاذ
مساعد قسم "ب" بمقرر من مسؤول المؤسسة:
 على اساس الشهادة الحائزون شهادة دك توراه دولة اوشهادة دك توراه في العلوم او شهادة معترف بمعادلتها.
عن طريق المسابقة على اساس الشهادة ،الحائزونشهادة الماجستير او شهادة معترف بمعادلتها.
 يجب ان تكون شهادة الماجستير المحصل عليها اوالشهادة المعترف بمعادلتها بتقدير "قريب من الحسن" على
االقل.
 يرقى بصفة استاذ مساعد قسم "ب" على اساسالشهادة ،المعيدون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة
الماجستير او شهادة معترف بمعادلتها.
 يدمج في رتبة استاذ مساعد قسم "ب" االساتذةالمساعدون المرسمون والمتربصون.
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ب) المها
ضمان االعمال الموجهة او االعمال التطبيقية حسبالحجم الساعي القانوني.
 تصحيح اوراق االمتحانات التي يكلف بها. المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات.المشاركة في اشغال لجنته البيداغوجية. استقبال الطلبة ثالث ساعات في االسبوع من اجلنصحهم وتوجيههم.
أ
أ
 5-5-7است ــاذ مــياعــد قيــم "ا"
أ
ا) شــروط الترقيــة :يرق ى ف ي رتب ة اس تاذ مس اعد قس م
"ا" .بمقرر من مسؤول المؤسسة:
 االس تاذ المس اعد قس م "ب" المرس م وال ذي يثب تثالث ة تس جيالت متتالي ة ف ي ال دك توراه ،بن اء عل ى اقت راح م ن
عمي د الكلي ة ،او م ن م دير المعه د او م ن رئ يس قس م المدرس ة
بعد اخذ راي :اللجن ة العلمي ة للقس م بالنس بة للكلي ة والمدرس ة
او المجلس العلمي للمعهد .بالنسبة للمعهد لدى الجامعة
ب) المها  :ضمان التدريس في شكل دروس و/او
عند االقتضاء في شكل اعمال موجهة او اعمال تطبيقية
حسب الحجم الساعي المحدد ،استقبال الطلبة ثالث ساعات
في االسبوع للنصح والتوجيه.
تحضير وتحيين دروسه ،تصحيح اوراق االمتحاناتالتي يكلف بها.
المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات ،المشاركةفي اشغال اللجنة البيداغوجية.
أ
 3-7سلك الساتذة المحاضرين
أ
 1-3-7استــاذ مـحاضــر قيــم "ب"
أ
ا) شروط الترقية :يرقى بصفة استاذ محاضر قسم
"ب" بمقرر من مسؤول المؤسسة:
االستاذ المساعد قسم "ب" المرسم الحاصل علىشهادة دك توراه في العلوم او شهادة معادلة.
االستاذ المساعد قسم "ا" الحاصل على شهادةدك توراه في العلوم او شهادة معترف بمعادلتها.
جمةل العلوم الاجامتعية

عبد احللمي جالل

ب) المها
ضمان التدريس في شكل دروس حسب الحجمالساعي المحدد.
تحضير وتحيين الدروس ،ضمان إعداد المطبوعاتآ
والك تب وكل مستند بيداغوجي اخر.
ضمان حسن سير االمتحانات التي يكلف بها.المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات وتحضيرالمواضيع وتصحيح اوراق االمتحانات ،المشاركة في اشغال
فرقته و/او لجنته البيداغوجية.
ضمان تاطي ر نش اطات التكوين الخارجي للطلب ةواستقبالهم ثالث ساعات في االسبوع من اجل نصحهم
وتوجيههم.
أ
أ
 2-2-2استــاذ مـحاضــر قيــم"ا"
أ
ا) شروط الترقية :يرقى بصفة استاذ محاضر قسم "ا"
بمقرر من مسؤول المؤسسة:
االستاذ المحاضر قسم "ب" الذي يثبت تاهيالجامعيا او درجة معترف بمعادلتها.
 االستاذ المساعد قسم " ا " الحاصل على دك توراهدولة او على شهادة معترف بمعادلتها.
 االستاذ المساعد قسم "ب" المرسم والحاصل علىدك توراه دولة او على شهادة معترف بمعادلتها.
ب) المها
ضمان التدريس في شكل دروس حسب الحجمالساعي المحدد.
 تحضير وتحيين الدروس.ضمان إعداد المطبوعات والك تب وكل مستندآ
بيداغوجي اخر.
 ضمان حسن سير االمتحانات التي يكلف بها. المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات وتحضيرالمواضيع وتصحيح اوراق االمتحانات والمشاركة في اشغال
فرقته و/او لجنته البيداغوجية.
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 المشاركة في نشاطات التصور والخبرة البيداغوجيةفي مجاالت إعداد برنامج التعليم ووضع اشكال تكوين جديد
وتقييم البرامج والمسارات.
 ضمان تاطير االساتذة المساعدين في إعداد وتحييناالعمال الموجهة واالعمال التطبيقية.
 ضمان تاطير التكوين البيداغوجي لالساتذةالمتربصين.
 ضم ان تاطير نشاطات التكوي ن الخارجي للطلب ةواستقبالهم ثالث ساعات في االسبوع للتوجيه.
أ
 0-7سلك الساتذة
أ
 1-0-7رتبة استاذ
أ
ا) شروط الترقية :تؤسس لجنة جامعية وطنية تتك فل
بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية والبيداغوجية لالساتذة
المحاضرين قسم "ا" المرشحين للترقية لرتبة استاذ ،والتي
تعد معايير التقييم وشبكة التنقيط المتعلقة بها وتعرضها على
الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة عليها.
وي تم تعي ين اعض اء اللجن ة بق رار م ن ال وزير المكل ف
ب التعليم الع الي م ن ب ين االس اتذة الب احثين المنتم ين لس لك
االس اتذة ال ذين يثبت ون ث الث س نوات اقدمي ة به ذه الص فة عل ى
االقل.
يرق ى إل ى رتب ة اس تاذ ،بع د اخ ذ راي اللجن ة الجامعي ةالوطني ة االس اتذة المحاض رون قس م "ا" ال ذين يثبت ون خم س
سنوات نشاط فعلي بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التاهي ل
ُالمع دة م ن قب ل ال وزير المكل ف ب التعليم الع الي ،وتعل ن
الترقية إلى رتبة استاذ بقرار من الوزير ا لمكلف بالتعليم العالي
او عند االقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني.

 ض مان حس ن س ير االمتحان ات الت ي يكل ف به االمش اركة ف ي م داوالت لج ان االمتحان ات وتحض ير المواض يع
وتصحيح اوراق االمتحانات.
المشاركة في اشغال فرقته و/او لجنته البيداغوجية.ض مان نش اطات التص ور والخب رة البيداغوجي ة ف يمج االت إع داد برن امج التعل يم ووض ع اش كال تك وين جدي د
وتقييم البرامج والمسارات.
ضمان ت اطير االس اتذة المس اعدين ف ي إع داد وتحي يناالعمال الموجهة واالعمال التطبيقية.
ض مان ت اطير التك وين البي داغوجي لالس اتذةالمتربص ين ،اس تقبال الطلب ة ث الث س اعات ف ي االس بوع م ن
اجل نصحهم وتوجيههم
أ
 5-0-7رتبة استاذ مميز
أ
ا) شــروط الترقيــة :تؤس س لجن ة وطني ة للتمي ز تكل ف
بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية والبيداغوجي ة لالس اتذة
المرش حين للتعي ين ف ي درج ة اس تاذ ممي ز ،والت ي تع د مع ايير
التقي يم وش بكة التنق يط المتعلق ة به ا وتعرض ها عل ى ال وزير
المكل ف ب التعليم الع الي للموافق ة عليه ا ،وي تم تعي ين اعض اء
اللجن ة بق رار م ن ال وزير المكل ف ب التعليم الع الي م ن ب ين
االساتذة الباحثين الذين يثبتون درجة استاذ مميز.
يع ين ف ي درج ة اس تاذ ممي ز ،بع د اخ ذ راي اللجن ةالوطنية للتميز االساتذة الذين يستوفون:
 خمس عشرة سنة من الخدمة الفعلية بصفة استاذ. تاطير م ذكرات الماجس تير و/او رس ائل ال دك توراه إل ىغاي ة مناقش تها بص فة مش رف ،وذل ك من ذ التعي ين ف ي رتب ة
استاذ.
 نش ر مق االت ف ي مج الت علمي ة ذات س معة معت رفبها منذ تعيينهم في رتبة استاذ،
 نشر ك تب ذات ط ابع علم ي وس ندات و/او مطبوع اتمنذ تعيينهم في رتبة استاذ.
ا) المها  :زيادة على المهام الموكلة لالساتذة يكلف
االستاذ المميز بما ياتي:

ب) المهـا
ض مان الت دريس ف ي ش كل دروس حس ب الحج مالساعي المحدد ،تحضير وتحيين الدروس .
ض مان إع داد المطبوع ات والك ت ب وك ل مس تندآ
بيداغوجي اخر.

جمةل العلوم الاجامتعية
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ضمان محاضرات وحلقات وورشات على مستوىالتكوين في الدك توراه.
استقبال طلبة الدك توراه من اجل نصحهم وتوجيههم.المشاركة في تحديد محاور البحث ذات االولوية فيميدانهم.

عبد احللمي جالل

ضمان مهام الدراسات واالستشارة والخبرة اوالتنسيق العلمي و/او البيداغوجي إلى جانب االسالك المشار
إليها ،توجد قائمة للمناصب العليا المطابقة السالك االساتذة
الباحثين ،وتشمل:

أ
أ
جدول رقم( :)19المناحب العليا الملابقة لسالأ الساتذة الباحثين في الجزائر
ميؤول فري ميدان التكوين

شروط التعيين
المنصب
يعين مسؤول فري ق مي دان التك وي ن لمدة ثالث
( )2سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،م ن بي ن
االسات ذة او االساتذة المحاضرين قسم " ا " بقرار
من الوزير المكلف بالتعليم العالي او عند االقتضاء
بقرار مشترك مع الوزير المعني ،بناء على اقتراح
من مسؤول المؤسسة بعد اخذ راي المجلس
العلمي.

ميؤول فري
شعبة التكوين

يعين مسؤول فري ق شعب ة التكوي ن لمدة ثالث
( )2سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .من بين
االسات ذة المحاضرين قسمي " ا " و"ب "
واالساتذة المساعدين قسم " ا ".بمقرر من مسؤول
المؤسسة ،بناء على اقتراح من عميد الكلية او من
مدير ا لمعهد او من رئيس القسم بعد اخذ راي
المجلس العلمي للكلية او المعهد او ا لمدرسة.

ميؤول فري الاتصاس

يعين مسؤول فريق االختصاص لمدة ثالث ()2
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين االساتذة
الباحثين الذين يثبتون رتبة استاذ مساعد قسم "
ا" على االقل ،بمقرر من مسؤول المؤسسة ،بناء
على اقتراح من عميد الكلية او من مدير المعهد او
من رئيس القسم بعد اخذ راي المجلس العلمي
للكلية او المعهد او المدرسة.

المها
 تنشيط اعمال فريق ميدان التكوين.اقتراح البرنامج البيداغوجي لمسارات التكوين.إعداد ممرات بين مسارات التكوين للسماح بالتوجيه التدريجي للطلبة ،وضع مناهجبيداغوجية متوافقة.
تنظيم تقييم اشكال التكوين والتدريس والسهر على انسجام المسارات وإبداء الراي فيمايخص جدوى مسار التكوين او تعديله.
السهر على االنسجام العام للتربصات المنصوص عليها في التكوين ومساعدة رئيس القسمفي التسيير البيداغوجي للتكوين العالي في التدرج.
 تنشيط اعمال فريق شعبة التكوين.اقتراح قائمة االختصاصات التي تكون الشعبة. اقتراح فتح او غلق اختصاصات في الشعبة. متابعة وضع اإلشراف في الطور االول. وضع طريقة إنجاز ومتابعة التربصات. اقتراح إجراءات بيداغوجية من اجل السير الحسن للجذوع المشتركة للتكوين العاليللتدرج.
 تنشيط اعمال فريق االختصاص.السهر على إنجاز اهداف التكوين في االختصاص الذي يكلف به.اقتراح كل تدبير من شانه تحسين برنامج تكوين االختصاص.آ
ترقية وتنشيط اليات اإلدماج ا لمهني للمتخرجين.-اقتراح تدابير بيداغوجية من اجل السير الحسن الختصاصات التكوين العالي للتدرج.

أ
أ
المصدر :من إعداد الباحث بناء على مواد :ال مرسوم تنفيذ رقم  120-09يتضمن القافون الساسي الخاس بالستاذ
الباح  ،الجريدة الرسمية ،عدد  ،22السنة الخامسة واالربعون 00،ماي ،2009الجزائر.
يوظف بصفة استاذ او استاذ محاضر ،االساتذةكما تجدر اإلشارة إلى وجود احكام خاصة لبعض
الباحثون من جنسية جزائرية الذين يثبتون رتبة استاذ او رتبة
الحاالت االستثنائية اشارت إليها مواد الباب الخامس من
استاذ محاضر او رتبة معترف بمعادلتها محصل عليها في
القانون االساسي لالستاذ الباحث وتنص على:
الخارج .حيث يتم إدماجهم او توظيفهم حسب الحالة
إدماج كل استاذ باحث من جنسية اجنبية عامل فيويرسمون في نفس التاريخ بقرار من الوزير المكلف بالتعليم
الجزائر والذي اك تسب الجنسية الجزائرية والحائز إحدى
آ
العالي او عند االقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني باإلضافة
الرتب -التي ذكرناها انفا -في الرتبة المحصل عليها ابتداء من
إلى المهام المذكورة بالنسبة لالستاذ الباحث ضمن مهامه
تاريخ اك تساب الجنسية الجزائرية.
كاستاذ فإنه يتولى مهام اخرى في مختلف هيتات الجامعة ،إذ
جمةل العلوم الاجامتعية
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أ
 1-9تصني رتب الساتذة الباحثين في الجزائر

نسجل وجود ممثلي االساتذة في كل من مجلس إدارة
الجامعة ،المجلس العلمي للجامعة ،مجلس الكلية ،المجلس
العلمي للكلية ،واللجنة العلمية للقسم ،كما يسمح لالساتذة
22
ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية في تولي مناصب إدارية.
أ
 )9تصني رتب وفظا تعويضات الساتذة
الباحثين في الجزائر

تصنف رتب االساتذة الباحثين وفقا لشبكة استداللية
للمرتبات في اقسام فرعية خارج الصنف – باستثناء سلك
المعيدين-مصحوبة بارقام استداللية دنيا وارقام استداللية
للدرجات توافق ترقية االستاذ في رتبته.

أ
أ
جدول رقم ( )17يمثل :تصني الرتب التابعة لسالأ الساتذة الباحثين في الجزائر.
أ
السالأ
أ
استاذ
أ
استاذ محاضر
أ
استاذ مياعد
م ـعـيد

التصني
الرتب

أ
الـرقــم الستدللي الدف ـ

الصن ـ

استاذ
استاذ محاضر "ا"
استاذ محاضر "ب"
خارج التصنيف

استاذ مساعد "ا"
استاذ مساعد "ب"
م عي د

قسم فرعي 2
قسم فرعي 6

1480
1280

قسم فرعي4

1125

قسم فرعي 3

1055

قسم فرعي 1
الصنف 13

930
578

أ
المصدر :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :مرسو تنفيذ رقم  131-19يتضمن القافون الساسي الخاس
أ
بالستاذ الباح  ،الجريدة الرسمية ،عدد  ،22السنة الخامسة واالربعون 00،ماي ،2009الجزائر ،ص.22.
منح ة تحس ين االداء البي داغوجي والعلم ي ،تع ويض
وفيما يخص الترقي ة ،تح دد وت ائر الترقي ة ف ي ال درجات
الخب رة البيداغوجي ة ،تع ويض التوثي ق ،تع ويض الت اطير
المطبقة على االساتذة الباحثين كما ياتي:
والمتابعة البيداغوجية ،تعويض التاهيل العلمي.
حسب المدة الدنيا بالنسبة لالساتذة.أ
أ
ا) منحة تحيين الداء البيداغوجي والعلمي
حس ب الم دد ال دنيا والمتوس طة بالنس بة لالس اتذةتحس ب منح ة تحس ين االداء البي داغوجي والعلم ي
المحاضرين.
بنس بة متغي رة م ن %0 :إل ى %00 :م ن الرات ب الرئيس ي وت دفع
حس ب الم دد ال دنيا والمتوس طة والقص وى بالنس بةك ل ثالث ة اش هر ،وتخض ع االس تفادة م ن ه ذه المنح ة لس لم
لالساتذة المساعدين.
آ
تنقيط يراعى فيه المعايير االتية:
م ع العل م ان الم دة ال دنيا (س نتان ونص ف) ،الم دة
 احترام توقيت االعمال البيداغوجية الموكلة.المتوس طة (ث الث س نوات) ،الم دة القص وى (ث الث س نوات
آ
 احت رام اج ال إنج از البرن امج البي داغوجي ،المش اركةونصف).
أ
الفعلية في اعمال الهيتات البيداغوجية والعلمية.
 5-9فظ ـ ـ ــا تعويض ـ ـ ــات الس ـ ـ ــاتذة الب ـ ـ ــاحثين ف ـ ـ ــي
 المش اركة الفعلي ة ف ي نش اطات تقي يم الطلب ة20
الجزائر:
اس تعمال التكنولوجي ات الحديث ة ف ي النش اطات البيداغوجي ة
يس تفيد الموظف ون المنتم ون الس الك االس اتذة
والبحث.
آ
الباحثين من المنح والتعويضات االتية:
وي تم تنق يط االس تاذ الباح ث م ن ط رف رئ يس قس م
الكلي ة او المعه د ل دى الجامع ة او المعه د ل دى المرك ز الج امعي
جمةل العلوم الاجامتعية
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المتخذ من طرف مدير الجامعة او مدير المركز الجامعي او مدير
او رئ يس القس م ل دى المدرس ة خ ارج الجامع ة الت ي ينتم ي إليه ا
المدرسة خ ارج الجامع ة -بالنس بة لل تظلم ال ذي يرف ع م ن ط رف
او من طرف مدير ملحقة الجامعة.
25
االستاذ الباحث نهائيا.
يرف ع تظل م االس تاذ الباح ث المتعل ق ب التنقيط حس ب
ب) تع ـ ــويب الخب ـ ــرة البيداغوجي ـ ــة :ي دفع تع ويض
الحال ة ف ي اج ل ال يتع دى ثماني ة اي ام ابت داء م ن ت اريخ تبليغ ه
الخبرة البيداغوجية شهريا بنسبة  %0من الراتب االساسي ع ن
ببطاقة التنقيط ،ويمكنه في حالة عدم الرد عل ى تظلم ه او ع دم
ك ل درج ة ،ام ا التعويض ات الخاص ة ب  :التوثي ق ،الت اطير
رض اه بمض مون ال رد رف ع االم ر إل ى م دير الجامع ة ف ي اج ل ال
والمتابع ة البيداغوجي ة ،التاهي ل العلم ي فت دفع ش هريا حس ب
يتع دى خمس ة عش ر يوم ا ابت داء م ن ت اريخ ال رد عل ى ال تظلم او
آ
الرتب والمبالغ والنسب المبينة في الجدول االتي:
من تاريخ تقديم التظلم في حالة عدم الرد عليه ،ويكون القرار-
أ
أ
أ
جدول رقم ( )19يمثل :تعويضات التوثي  ،التاىير والمتابعة البيداغوجية ،التاهيل العلمي لدى الساتذة الباحثين.
اليلك

الرتبة

م ـعـيد

م ـعـيد
أ
استاذ مياعد ب "
أ
أ
استاذ مياعد "ا"
أ
استاذ محاضر ب "
أ
أ
استاذ محاضر "ا"
أ
استاذ

أ
استاذ مياعد
أ
استاذ محاضر
أ
استاذ

مبلت تعويب التوثي
بالدينار الجزائر
2000
2000
9000
12000
10000
12000

أ
تعويب التاىير والمتابعة
البيداغوجية

أ
تعويب التاهيل العلمي

%20
%25
%20
%05
%50
%20

/
%10
%15
%25
%20
%00

أ
المصدر :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :مرسو تنفيذ رقم  515- 11يتضمن تاسيس فظا تعويضي لفائدة
أ
الستاذ الباح  ،الجريدة الرسمية ،العدد  20 ،20اك توبر ،2010الجزائر ،ص.12 .
الجتماعية والقتصادية التي تمر بها مختل
كما تحتسب االقدمية المك تسبة من االساتذة
22
المجتمعات".
الباحثين في إطار تعويض الخبرة المهنية بنسبة  %1.0عن
22
وفي الوقت الحاضر ،اصبح نجاح االستاذ الجامعي في
كل سنة نشاط.
أ
ادائه التدريسي مرتهن بمدى تمكنه من مادة تخصصه وإلمامه
 )8التنمية المهنية لعضاء هيئة التدريس
بالطرق واالساليب التدريسية بكافة انواعها حتى يمكنه اختيار
إن قيام اعضاء هيئة التدريس بترجمة الخطط
المناسب منها ،وبمدى وعيه باحدث تقنيات المعلوماتية
واالهداف في مؤسسات التعليم العالي إلى واقع ينعكس في
واستخدامها ،وخاصة تلك القائمة على الحاسوب وشبكة
ً
مستقبال .وما يبنى على هذا من سمعة
اداء خريجيهم
اإلنترنت ،لتوافقها مع النمو السريع والمتزايد العداد الطالب
للخريجين والمؤسسة او الجامعة التي تخرجوا منها ،يستوجب
وقدرتها على خفض الوقت الالزم للتدريس ،فقد توصلت نتائج
عليهم التكيف مع مختلف المتغيرات والتطورات التي تطرا في
 250دراسة إلى ان معدل الوقت المدخر في التدريس بلغ
مجال تخصصهم" ،فالتغييرات في و يفة التدريس في
29
 %20بعد استخدام هذه التقنيات.
الجامعة تعد احدى اليمات البارزة في مجمل التغييرات
لذلك تعد التنمية المهنية لالستاذ الباحث من ابرز
التي تشهدها المؤسيات الجامعية في عالم اليو التي زاد
العوامل المساهمة في الرفع من مستوى ادائه ،بما يخوله من
أ
الللب عليها للمياهمة في تلبية احتياجات الع ــداد
القيام بالمهام الموكلة إليه بكل ك فاءة وفعالية ،ويقصد
الضخم ــة للللب ــة ،وكذا المجتمع في ضوء التغييرات
بالتنمية المهنية العضاء هيئة التدريس عمليات تهدف إلى
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تطوير مهاراتهم وسلوكهم ,لتكون اك ثر ك فاءة وفعالية لسد
حاجات الجامعة والمجتمع ،او هي " :عمليات مؤسسية
منظمة لتدريب اعضاء هيئة التدريس وإعدادهم ،وتستهدف
تجديد ادائهم المهني ورفع جودته في مجاالت التدريس
والبحث العلمي وخدمة المجتمع ,إضافة إلى مساعدتهم في
النمو واالرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم الذاتية باستخدام اساليب
متنوعة ،لها صفة الشمول والتكامل واالستمرارية والمرونة
21
والتكيف مع متغيرات العصر وتحدياته".
أ
 )1-8تكوين وتحيين ميتوى الساتذة الباحثين
في الجزائر

وامكافية المياهمة في حل مشكالت وقضايا المجتمع
20
المختلفة."...
وفي إطار التكوين والتنمية المهنية لالساتذة الباحثين
في الجزائر ،نصت المادة  22من القانون االساسي لالستاذ
الباحث على وجوب ان تنظم اإلدارة وبصفة دائمة تكوينا
متواصال لفائدة االساتذة الباحثين بهدف تحسين مستواهم
وتطوير مؤهالتهم المهنية وتحيين معارفهم في مجال
21
نشاطاتهم.
وتعد تربصات تحسين المستوى في الخارج (القصيرة
آ
والطويلة المدى) ،من ابرز اال ليات المعتمدة في هذا المجال
إذ يتم برمجة تربصات تحسين المستوى بالخارج المدرجة في
مخططات التكوين وتطوير المؤسسات العمومية ومراكز
البحث ،على اساس االتفاقيات المبرمة في إطار التعاون
الدولي والشراكة ما بين الجامعات ،إضافة إلى مختلف
الملتقيات العلمية والورشات والندوات وااليام الدراسية ،التي
يتم فيها تبادل الخبرات والتجارب بين اساتذة مختلف
الجامعات.
أ
ا) التكوين القامي في الخارج الذ يزيد عن 19
أ
اشهر

يمكننا القول :إن نسبة كبيرة من االساتذة الذين
يشرفون على التدريس بالجامعات الجزائرية تكونوا بطريقة
تقليدية تعرفها الجامعات الجزائرية منذ نشاتها ،وتعتمد
بالدرجة االولى على الحصول على الدرجات العلمية
كالماجستير والدك توراه ،فمعظمهم لم يتكونوا كاساتذة
للتدريس ،بل تكونوا في ميدان البحث العلمي بحكم ان
هاتين الدرجتين تؤهالن الحاصل عليهما لممارسة البحث
وليس لممارسة التدريس ،فقد نجد احيانا الطلبة في السنة
االولى ماجستير يباشرون مهامهم في التدريس دون اي تكوين
في هذا الجانب ،ومما الشك فيه ان المؤهل العلمي العالي
ليس دليال على القدرة على التدريس الجيد ،ففي حاالت ك ثيرة
نجد باحثين متميزين في البحث والتاليف ،ولكنهم يجدون
صعوبات كبيرة في مجاالت التدريس .
"وفي ل تلبي الجامعة الجزائرية لنظا الـ ـ
أ
(ل. .د) احبح من الضرور التركيز عل تلوير المناه
والمقررات الدراسية في كافة التخصصات ،وكذا تحيين
ىرائ التدريس ووسائل التقويم المعتمدة من االل برام
أ
التنمية المهنية ،حت يكون الستاذ الجامعي مواكبا لهذا
التحول وفاعال ايجابيا فيه بممارساته التدرييية المتجددة...
أ
أ
أ
والالفب ان قافون الستاذ الباح يملي عل هذا الاير
ضرورة التركيز عل ممارساته البحثية ال جافب ممارساته
التدرييية ،بحي يلبعها التميز والدقة والموضوعية

جمةل العلوم الاجامتعية

عبد احللمي جالل

وهو برنامج موجه لالساتذة الباحثين الذين يحضرون
اطروحة دك توراه ،والذين يثبتون اقدمية  02سنوات من
الخدمة الفعلية ،ويتم انتقاؤهم من طرف المجلس العلمي
لمؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة الوصية ،ومن قبل
اللجان المختصة للندوات الجهوية للجامعات ،بعد دراسة
الملفات الكاملة المستوفية لجميع شروط القبول:
 التسجيل لتحضير شهادة الدك توراه بالجزائر. تقديم رسالة استقبال اصلية عن هيئة جامعية اوبحث بالخارج ذات قدرات علمية وتكنولوجية عالية.
 اإلشراف الثنائ ي لالط روحة وإث بات خط ة عم لعلمية مصادق عليها من طرف مديري مخابر جزائري ة
واجنبية ،مع تحديد موضوع البحث ومدى تقدم البحث
22
واالهداف المنتظرة من التكوين.
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المؤسسة المستخدمة ،وبعد االخذ براي المجالس العلمية مع
وتمنح للمستفيد من التكوين بالخارج من جملة من
تقديم:
االمتيازات ،نذكر منها:
 تسجيل في اطروحة الدك توراه ،خطة عمل تلقي منحة دراسية تحسب مدتها باثني عشر شهرامصادق عليها من طرف المشرف ،رسالة استقبال اصلية من
عن كل سنة جامعية.
هيئة جامعية او بحث ذات قدرات علمية وتكنولوجية عالية.
 التحصل على تسبيق مالي يغطي ثالثة اشهر عندوتشتمل برامج التكوين قصيرة المدى على :تربصات
الذهاب للتكوين.
تحسين المستوى والتاهيل ،تربصات قصيرة المدى (إقامة
 التك فل بمصاريف الحماية االجتماعية للمستفيدعلمية ذات مستوى عالي) ،العطل العلمية (لمدة تقل او
من طرف اإلدارة او المؤسسة االصلية.
تساوي ستة اشهر).
 إذا كانت تكاليف طباعة االطروحة على عاتقكما يمكن لالساتذة الباحثين االستفادة من عطل
المستفيد ،يتم تعويضها من طرف الممثلية الدبلوماسية او
علمية لمدة ال تتجاوز سبعة ايام بعنوان التكوين قصير المدى
القنصلية المختصة ،التك فل بمصاريف البرامج التدريبية –
قصد المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات العلمية ،شرط ان
إن توجب على المستفيد متابعتها في إطار دراسته-لفترة ال
22
يكونوا مدعوين لتقديم مداخلة في إطار ملتقى او مؤتمر علمي
تتعدى سنة واحدة من التكوين.
ذي طابع دولي وفائدة مؤكدة ،علما بان المستفيدين من هذه
ب) برفام تحيين الميتوى بالخارج (التكوين
البرامج ،يتحصلون على مبالغ مالية قابلة للتحويل قصد
القصير المدى)
20
تعويض مصاريف تلك التربصات .
يمك ن لالساتذة الباحثي ن االست فادة من ت ربصات
وتتوزع قائمة مناطق البلدان التي يجرى فيها التربص
قص يرة الم دى والتاهيل الم درجة ف ي برامج التكوي ن
أ
آ
كاالتي :المنلقة الول  :تضم بلدان االتحاد االوروبي واليابان
وتحسين المستوى لدى مؤسسات وهيتات الت كوين
وسويسرا والواليات المتحدة االمريكية وكوريا والصين
والبح ث في إط ار منظ م (اتفاقيات ،ش راكة دولي ة
واإلمارات العربية المتحدة والكويت واالردن وروسيا .في حين
وغيرها) ،حسب االعتمادات المالية المتاحة على مستوى
25
تضم المنلقة الثافية :باقي البلدان.
أ أ
جدول رقم( :)18مبلت التعويب المتعل بالتكوين وتحيين الميتوى في الخارج لمدة تياو ( )19اشهر او تقل عنها
المدة
من اليوم االول إلى اليوم العاشر كامال

أ
المنلقة الول
 12.000دج لليوم الواحد

المنلقة الثافية
 10.000دج لليوم الواحد

من اليوم الحادي عشر إلى اليوم التاسع مبلغ جزافي قدره  120.000دجو 0.000دج لليوم مبلغ جزافي قدره  100.000دج و 2.000دج
والعشرين كامال
لليوم الواحد ابتداء من اليوم الحادي عشر.
الواحد ابتداء من اليوم الحادي عشر
شهر واحد والمضاعف الكامل للشهر
شهر واحد وجزء من الشهر.

 200.000دج للشهر

 120.000دج للشهر.

مبلغ جزافي قدره  200.000دج و 2.000دج لليوم مبلغ جزافي قدره  120.000دج و 5.000دج
ابتداء من اليوم الحادي والثالثين.
الواحد ابتداء من اليوم الحادي والثالثين

المصدر :قرار وزاري مشترك مؤرخ في  25ديسمبر ،2011يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  22ربيع االول 1025

الموافق  10مايو  2000الذي يحدد مبلغ التعويض القابل للتحويل ،والمتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي او
تقل عن  2اشهر او تقل عنها ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،عدد ،21الجزائر،2011/12/29،
ص.21
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أ
 )5-8تقييم الساتذة الباحثين في الجزائر

وقد فرضت المتغيرات الدولية واإلقليمية التي تشهدها
الجزائر -وعلى راسها عدم استقرار اسعار المحروقات،ولجوء
الدول المستهلكة للبحث عن مصادر طاقوية بديلة منخفضة
التكلفة ،اقتراب التفعيل النهائي التفاق الشراكة مع االتحاد
االوربي ومفاوضات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى
جانب ضرورة تنويع المداخيل من خارج قطاع المحروقات-
على الجامعة الجزائرية،ضرورة المساهمة في التعامل مع هذا
الوضع من خالل تفعيل البحث العلمي وتطوير مهارات
الطلبة واستحداث تخصصات دراسية جديدة تتناسب
ومتطلبات هذه المرحلة ،مع الحرص على تخريج إطارات
بشرية تمتلك مهارات التعامل مع كافة المستجدات التي
تشهدها وستشهدها الجزائر مستقبال وباالخص فتح المجال
امام االستثمار االجنبي ،ما يفرض على المؤسسات الوطنية
العمومية والخاصة منها ،حتى تك تسب القدرة على التنافس
والحفاي على وجودها.
وبنظرة بسيطة إلى طبيعة الموارد البشرية التي
آ
ذكرناها انفا ،ولوجود عالقة ارتباطية بين نوعية المهارات
والك فاءات والمستويات التعليمية والتكوينية التي تخلق
وتنمي تلك الك فاءات ،يبرز لنا جليا دور االساتذة الباحثين في
الجامعات الجزائرية ،في إعداد خريجين ذوي مؤهالت عالية
يتسمون بالمرونة وامتالك المعارف والمهارات التي تمكنهم
من مجاراة التطور في سوق العمل ،باإلضافة إلى مساهمة
النشاطات التي يقوم بها اولئك االساتذة في مجال البحث
العلمي والتطوير التكنولوجي ،في عملية تنمية المجتمع
الجزائري ،في مختلف المجاالت االجتماعية ،العلمية
والتكنولوجية ،االقتصادية ،الثقافية.
لكن بالرغم من وجود تشريعات ولوائح قانونية
منظمة لعملهم –التي اشرنا إليها في هذا المقال -بما تضمنته
من إيجابيات ك تحديد االسالك والرتب والمهام واساليب
التطور في المسار الوظيفي ،إال ان العديد من الدراسات
الميدانية والتقارير ،ابرزت وجود عراقيل ك ثيرة تؤثر في
مستوى اداء االساتذة الباحثين بالجزائر ،وقد يعزى السبب
إلى عوامل عدة ،منها:

يفيد تقييم اداء عضو هيئة التدريس الجامعي في
تطوير مستوى التدريس في الجامعة .كما يبرز المتميزين من
االساتذة ،سواء بمستوى تدريسهم ام بإظهار التزامهم داخل
الجامعة وخارجها ،كما يمكن االستفادة من نتائج التقييم في
اخذ قرارات متعلقة بالترقيات ،والحوافز (كما سبق وان اشرنا
إلى ذلك فيما يخص منحة المردودية التي يستفيد منها االستاذ
الباحث في الجزائر) ،ودائما في نفس السياق ،يؤكد القانون
االساسي لالستاذ الباحث على ان االساتذة الباحثين يخضعون
إلى تقييم متواصل ودوري ،وبهذه الصفة يتعين عليهم إعداد
تقرير سنوي عن نشاطاتهم العلمية والبيداغوجية عند نهاية
السنة الجامعية بغرض تقييمه من طرف الهيتات العلمية
22
والبيداغوجية المؤهلة.
لكن المالحظ ان هذا اإلجراء الخاص بإعداد االساتذة
آ
لتقرير عن مجمل نشاطاتهم السنوية ،لم تحدد إلى غاية االن
كيفيات تطبيقه وهو اإلجراء المرتبط بالصالحيات الممنوحة
للوزير المكلف بالتعليم العالي وعلى راسها إصدار قرار في هذا
الشان ،كما تجدر اإلشارة إلى اعتبار قيام الباحثين او
مشارك تهم في عمل ثابت لالنتحال وتزوير النتائج او غش في
االعمال العلمية المطالب بها في رسائل الدك توراه او في اي
منشورات علمية او بيداغوجية اخرى .بمثابة اخطاء مهنية من
22
الدرجة الرابعة.
ويقابل هذا النوع من االخطاء المهنية ،عقوبات
تاديبية ،قد تشمل :التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة
29
التسريح.
ااتمة
تعد التغييرات في وظيفة التدريس في الجامعة،
إحدى السمات البارزة في مجمل التغييرات التي تشهدها
المؤسسات الجامعية في عالم اليوم ،ما زاد الطلب عليها
للمساهمة في تلبية احتياجات االع داد الضخم ة للطلب ة وكذا
المجتمع في ضوء المتغيرات االجتماعية واالقتصادية التي تمر
بها مختلف المجتمعات.
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انخفاض المكانة االجتماعية لالستاذ الباحث ،وهواالمر الذي يمكن إرجاعه إلى تدني قيمة االجور والمنح -مقارنة
بخصوصية المنصب الذي يشغله االستاذ الباحث-وتاثير ذلك
في قدراته على البحث العلمي (كاقتناء المراجع الحديثة مثال).
ارتفاع اعداد الطالب وتاثير ذلك على مهام االساتذةالتدريسية ،خاصة إذا اقترن االمر بضعف قدرات االستيعاب
داخل مرافق الجامعات.
المعوقات االجتماعية ومن بينها مشكلة السكن،بعد مكان العمل عن مكان اإلقامة ،وصعوبات إجراء عملية
التحويل من جامعة الخرى.
وبناء عليه وللتعامل مع هذه الوضعية ،من الضروري
توفير بيئة العمل السليمة التي تنظمها تشريعات ولوائح
تنظيمية مرنة ،تتكيف مع توجهات المؤسسة الجامعية
المرتبطة بدورها بالتوجه العام للدولة ،ما يقتضي إعادة تحيين
وتعديل البعض من تلك النصوص التشريعية والتنظيمية
الخاصة باالستاذ الباحث ،لتتواكب مع المستجدات التي
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طرات على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر
نذكر من بينها :
 جلسات التشاور بين الوصاية وممثلي االساتذة الباحثينحول المطلب المتعلق بالمسار المهني لالستاذ الباحث،
واقتراح تعديل القانون االساسي لالستاذ الباحث ،من خالل
اقتراح استحداث رتب جديدة وإجراءات للترقية بين تلك
الرتب.
 قضية توظيف االساتذة الباحثين من حاملي الدك توراه منخريجي النظام الجديد ( ليسانس -ماستر -دك توراه).
 مسالة االساتذة المساعدين الذين لم ينهوا اطروحاتآ
دك توراه العلوم مع تجاوزهم لالجال القانونية لذلك.
باإلضافة إلى ضرورة توفير جميع العوامل المساهمة
في الرفع من المكانة االجتماعية لالستاذ الباحث ،كإعادة
النظر في قيمة االجر والمنح ،توفير السكن او المساعدة على
الحصول عليه ،وهذا حتى يتفرغ تماما لمهامه التدريسية
والبحثية ،وخدمة المجتمع.
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*لالف

جلول

الملخص
ً حاولنا في هذا المقال ان نقدم
صورة لتداعيات ازمة الرسوم الكاريكاتيرية التي اثارتها الصحافة الغربية بعد نشرها للرسوم
 وذلك من خالل مناقشة، من وجهة نظر حرية الراي والتعبير التي يفصح بها الغرب بقصد اإلساءة للعرب والمسلمين،الدنماركية
 وكيف ان قوانينه وتشريعاته تناقض هذه، والشعوب في رموزها،العالقة بين حق الصحفي في اإلعالم وحق الشخص في خصوصياته
 كما بينا في هذه الورقة اهمية الكاريكاتير ك فن صحفي يتمتع بحرية كبيرة تفوق باقي، مشيرين إلى بعض هذه القوانين،االطروحة
 ثم نظرة الديانات السماوية الكبرى لمسالة الرسم وكذا التعرض،الفنون الصحفية وتحوله من وظيفة الفكاهة إلى وظيفة العدوان
آ
 ثم بينا في الختام الفرق بين الشخصية العامة والشخصية،لالخرين بالقذف واإلساءة في الديانات السماوية والقوانين الوضعية
. وفي االخير سيتم عرض مجموعة عامة من نتائج هذا البحث، في كون االولى يجوز نقدها باعتبارها ملكية عامة،الخاصة
 الحق في الصورة، الحق في االعالم،الصورة، االعالم، الكاريكاتير:الكلمات المفاتيح
Résumé
Nous essaierons à travers cet article de représenter la problématique soulevée publication de la presse
occidentale du dessin caricatural danois. L’occident utilise son droit de la liberté d’expression pour nuire aux
arabes et aux musulmans.
Cependant, il existe une contradiction entre le droit du journaliste de publier l’information et le fait de
mettre à nu la vie privée de l’individu et de bafouer les symboles fondateurs des peuples.
Nous avons essayé de démontrer l’importance de la caricature considérée comme un art journalistique qui
jouit d’une plus grande liberté que celle des autres modes artistiques.
La caricature passe de la fonction humoristique à la haine. Le dessin est donc utilisé comme un moyen
pour nuire au message divin. Pour finir, nous avons établi la différence entre l’être public et l’être anonyme. Le
premier est critiquable car il appartient à la masse

Mots clés : La Caricature, L’information, La Photo, Le Droit Dans L’information, Le droit dans l’image.
Summary
In this paper, we tried to present an image of the repercussions of the Cartoons Crisis caused by the
Western Press after publishing the Danish Cartoons; from the point of view of the Freedom of Opinion and
Speech drawled by the West aiming at offending the Arab and Muslim People; through the relation between the
journalist right to information, the person's right to privacy and the peoples’ right to their symbols; explaining
how its laws and legislations contradict this thesis by quoting some of these laws. We also showed, in this paper,
the importance of the Caricature as journalistic art benefiting of considerable freedom that exceeds the rest of the
journalistic arts, changing it from the humoristic function to that of aggression; then the point of view of the
other great Monotheistic Religions on the issue of cartoons and giving offence to the others by mockery and
defamation in the Monotheistic Religions and secular laws. Finally, we elucidate the difference between the
Public and Private Figures; showing that the first one can be criticised considering it as a public property. At last,
a general set of this research findings were exposed.

Keywords: caricature, news, photo, right in the information, the right in the picture.
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الاكرياكتري بني احلق يف العالم واحلق يف الصورة-تداعيات أزمة الرسوم بني لولند بوسطن ادلمناركية وشاريل ايبدو الفرنس ية-

مقدمة

ع ن ال راي وذل ك بنش ر م ا في ه إض رار بح ق الف رد او الجماع ة
ممثل ة ف ي رموزه ا ومقدس اتها ،مم ا ُيل زم المش رع حماي ة تل ك
الحقوق والمصالح وتجريم تلك الممارسات.
إن حري ة الص حافة والنش ر ليس ت امتي ًازا يخ تص ب ه
الص حفيون وح دهم ،ب ل ه ي اداة ووس يلة لجمي ع ف تات
المجتم ع لل دفاع ع ن حقوقه ا وحمايته ا م ن االعت داء ،م ن هن ا
ت اتي ه ذه الورق ة لتتن اول الموازن ة ب ين ح ق الرس ام كص حفي
وحريت ه ف ي التعبي ر ع ن راي ه وح ق االف راد والجماع ات ف ي درء
االعت داء المعن وي عل يهم مم ا يلح ق الض رر به م( .ه ــذ ه ــي
اشكالية البح في شـكل جملـة تقريريـة) ولتط رح التس اؤالت
التالية :ما هو الكاريكاتير وما هي ضوابطه؟ ما موق ف ال ديانات
السماوية منه؟ ومتى يش كل الكاريك اتور اعت داء عل ى الح ق ف ي
الص ورة؟ وم ا ه ي الشخص يات الت ي يمك ن ان يتع رض له ا
بالنقد ،ومن هي الشخصيات التي تكسب الطابع الخاص؟
أ أ
اول :اهمية الدراسة

م ن المعل وم ان النق د الص حفي كم ا يك ون ب القول
وب القلم يك ون ايض ا بالص ورة او بالرس م .ذل ك لم ا للص ورة م ن
بالغ ة ق د ال تت وفر ف ي الك الم وال حت ى ف ي الك تاب ة ،فك م م ن
ص ورة اح دثت ض جة إعالمي ة كبي رة ل م يك ن يتوقعه ا رس اموها
فض ال ع ن ناش ريها .إن ه لي وم غي ر مس بوق ف ي ت اريخ الص حافة.
مجل ة "ش ارلي إيب دو" تبي ع خمس ة مالي ين نس خة ح ول الع الم
بع د ان كان ت تطب ع خمس ين ال ف نس خة ،تبي ع نص فها بالك اد
ف ي ب اريس وض واحيها فقط،حت ى عن دما كان ت تنش ر م ا يع رف
بالرس وم المس يئة للرس ول .تحول ت ش ارلي خ الل اس بوع واح د
م ن مجل ة محلي ة عل ى حاف ة اإلغ الق الس باب مالي ة ،إل ى مجل ة
عالمي ة تنش ر ب  16لغ ة ف ي عش رات البل دان ،الت ي ل م تك ن
سمعت عنها ا ً
1
صال في اغلب االحوال .... .إلخ
ففي العقود االخيرة لفتت الرسوم الساخرة التي تنشرها
الصحف والمجالت انتب اه الم راقبين والمحلل ين ف ي الك ثي ر م ن
بل دان الع الم ،فق د اس تطاع ع دد م ن الفن انين ان يثي روا قض ايا
ويبرزوه ا م ن خ الل رس ومهم الس اخرة لتت رك اث را عميق ا ف ي
نف وس منتق ديها ،وتب رز ازم ات ح ادة عل ى مس توى ال دول
والش عوب والحض ارات ،فق د اث ارت الرس وم الس اخرة الت ي
نشرتها العديد من الصحف الغربية بداية م ن ص حيفة لوالن دس
بوس طن الدنماركي ة ف ي  03س بتمبر  5332إل ى ردود فع ل
احتجاجي ة رس مية وش عبية ف ي معظ م االقط ار العربي ة
واإلس المية وتحول ت القض ية م ع م رور االي ام إل ى ازم ة حقيقي ة
ب ين الع الم الغرب ي والع الم اإلس المي م ا زال ت ت داعياتها إل ى
اليوم .
يعتب ر بع ض الدارس ين ان الكاريك اتير يم ارس حري ة
التعبي ر م ن خ الل عملي ة النق د بالرس م 5.وه و المب دا ال ذي
تحص ن ب ه الط رف الناش ر للكاريك اتير ،فق د ذه ب القض اء
الفرنس ي إل ى ح د الق ول ان الكاريك اتير ه و مظه ر م ن مظ اهر
حري ة التعبي ر .وف ي الجان ب المقاب ل اعتب رت الرس وم متج اوزة
للح د المس موح ب ه ف ي حري ة ال راي والتعبي ر إذ ج اءت مس يئة
لمعتق دات المس لمين ومقدس اتهم .م ن جهتن ا نق ول إن نش ر
بع ض االم ور ف ي الص حف يع د إس اءة الس تعمال حري ة التعبي ر
جمةل العلوم الاجامتعية
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تص اعدت ف ي الس نوات االخي رة –خاص ة بع د اح داث
س بتمبر  -5331ظ اهرة تط اول بع ض وس ائل اإلع الم الغربي ة
على الرموز والمقدسات اإلسالمية ،وخطورة تلك اإلساءات انها
تح ض عل ى الكراهي ة الديني ة ،االم ر ال ذي ي ؤثر عل ى حس ن
العالق ات ب ين ال دول والش عوب ،ب ل ق د ي ؤدي إل ى زعزع ة
االستقرار واالمن الدوليين ،وذل ك عل ى نح و م ا احدثت ه الرس وم
الكاريكاتوري ة المس يئة لرس ول اإلس الم ف ي ك ل م ن ازمت ي
الدنمارك وفرنسا.
 بي ان اهمي ة حماي ة الحي اة الخاص ة ،وذل ك م ناج ل ك فال ة اس تقرار المجتمع ات ،وت وفير الطمانين ة لكاف ة
افرادها.
 بي ان ان حري ة الص حافة يج ب ان تم ارس بطريق ةتحترم المعتقدات الدينية.
 إذا ك ان موض وع الح ق ف ي الص ورة ق د اخ ذ حظ اًم ن الدراس ة ف ي الغ رب فإن ه م ع كام ل االس ف ل م يح ظ ب نفس
االهتمام عندنا.
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ثافيا :مفاهيم الدراسة

الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في
7
الوقت نفسه".
وهذا تعريف لما ينبغي ان يكون علي ه اإلع الم .ويمك ن
تعريف ه بان ه :عملي ة نق ل الخب ر او وجه ة النظ ر او كليهم ا م ن
آ
ط رف إل ى ط رف اخ ر .وه ذا التعري ف يش مل ك ل ص ور اإلع الم
المتداولة في وسائل اإلعالم المختلفة بجميع صوره ،بما تنشره
م ن اخب ار وم ا تعل ن عن ه م ن فض ائح تم س بكرام ة الش خص او
تنتقص من شانه.
 -4الصورةً :
لغة" :يفيد لفظ-الص ورة -ف ي اللغ ة العربي ة

 -1الكاريكــاتير :ه و اس م مش تق م ن الكلم ة االيطالي ة
يحم ل م ا ال يطي ق.
كاريك ار " "caricareالت ي تعن ي يب الغ او ِّ
والكاريك اتير ف ي االص طالح ف ن يعتم د عل ى رس وم تب الغ ف ي
تحري ف المالم ح الطبيعي ة ،او خص ائص وممي زات ش خص او
حي وان او جس م م ا .وغالب ا م ا يك ون التحري ف ف ي المالم ح
الرئيس ية للش خص ،او ي تم االستعاض ة ع ن المالم ح باش كال
0
الحيوانات ،والطيور ،او عقد مقارنة بافعال الحيوانات.
 -2-الح  :في اللغ ة ُيطل ق عل ى ع دة مع ان منه ا نق يض

مع اني عدي دة منه ا "التمثي ل لش يء او الت دليل عل ى حقيق ة ه ذا
الش يء او وص ف وتجس يد ه ذا الش يء" 8.وكلم ة الص ورة
( )Imageإغريقي ة االص ل تعن ي م ا يش به وم ا ينتم ي إل ى حق ل
التمثي ل ( )la Représentationفه ي ت دل لغوي ًا عل ى ش يء
ظاهري وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته ،وجاءت هذه الكلمة
م ن فع ل (ص ور) والمص ور م ن اس ماء هللا الحس نى،وهو  -كم ا
جاء في لسان العرب" :هو الذي صور جميع الموج ودات ورتبه ا
واعط ى له ا ك ال منه ا ص ورة خاص ة وهيئ ة مف ردة تتمي ز به ا عل ى
اختالفه ا وك ثرته ا" 9.فالص ورة مش تقة م ن الفع ل ص ور "ص ورة"
حم ل ل ه ص ورة مجس مة ،ص ور الش خص او الش يء اي رس مه
وصفه ً
وصفا يكشف عن جزئياته وصور الشيء تكون ت ل ه فك رة
13.
عنه
الص ورة اص ً
طالحا" :ه ي تمثي ل ذهن ي للواق ع او إع ادة

الباط ل ،والواج ب ،والح ظ ،والنص يب ،او الموج ود ،او
الثابت الذي ال يجوز إنكاره .وهو ف ي االص طالح الق انوني س لطة
تخ ول ص احبها القي ام باعم ال معين ة ً
تحقيق ا لمص لحة مش روعة
يحميه ا الق انون .وهك ذا عرف ه الفقي ه اال لم اني يجرين ك
4
" "ihiringبقوله "مصلحة مشروعة يحميها القانون".
ويع رف دمحم يوس ف موس ى الح ق بان ه" :مص لحة ثابت ة
2
للفرد او للمجتمع او لهما معا يقررها الشارع الحكيم" ....إلخ
م ن التع ريفين نخل ص إل ى ان الح ق ه و ق درة إرادي ة
يمنحه ا الق انون بص فتيه الش رعية والوض عية لش خص بغ رض
تحقي ق مص لحة يحميه ا الق انون .ه ذه الس لطة اإلرادي ة يخوله ا
القانون شخصا معينا ويرسم له حدودها.
ولقد كان هدف القانون على ال دوام ه و إس عاد اإلنس ان
وحماي ة حقوق ه م ن ك ل ظ الم ،وه و ف ي س بيل ذل ك يق رر ل ه
طائ ف ة م ن الحق وق .ب ًدءا ب الحق ف ي الحي اة كح ق طبيع ي
والح ق ف ي االس م ،والح ق ف ي الس كن ،والح ق ف ي اإلع الم
والحق ف ي حرم ة الحي اة الخاص ة ،والح ق ف ي الس معة ،والح ق
6
في االمل ...إلخ
 -3العال  :اإلعالم مشتق من العلم فيقال اعلم فالن
َ َ َ
آ
بمعنى اخبره وانباه .جاء في القران الكريم "ث َمَٰن ِيَ َة َأ ۡز َوَٰجٖۖ َم َِنَ

محاكات ه م ن خ الل الرس م او نح ت اللوح ات الزيتي ة
والفوتوغرافي ة ،الس ينما ،الكاريك اتور ،وك ل االش ياء الت ي
تس مح باالتص ال ع ن طري ق الع ين ،كم ا تس مح بإعط اء
معلوم ات وتتمي ز بغن ى محتواه ا" 11.إذن الص ورة تمثي ل
لموض وع م ا ،تس مح لإلنس ان بالحف اي عل ى المعلوم ة الت ي
ُتك تسب ع ن طري ق الرؤي ة ،وه ي تعن ي ت دعيم االتص ال المرئ ي
تجس ً
يدا لك ل م ا ه و موج ود ف ي الك ون الق ادر عل ى االس تمرار
15
والبقاء عبر الزمن.

َ َ َ ۡ ُ ََۡ َ
َّ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ٓ َّ َ
ي َأ َّماَ
َءاذلك َريۡ ِن َح َّرم َأ ِم َٱۡلنثي َِ
ين َقل
ي َومِن َٱلمع َزِ َٱثن َِ
ن َٱثن َِ
ٱلضأ َِ
ُ
َ
ۡ
ۡ
ُ
َ
ۡ َ
َ
ۡ
ح ُ
ت َ َعليۡهِ َأ ۡر َ
يِٖۖ َنَ ِ َب ِِنو ي َعِعِل إ َنِن َكنتُ ۡ َََٰٰ ِقي َِي َ"َ ١٤٣
ام َٱۡلنثيَ َ
ٱشتَ َمل َۡ

[االنعام ]140 :اي اخبروني بطريق العلم .وهو في االصطالح -
كما عرفه "اوتوجروت"  Ootogrotاال لماني" -التعبير
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 -2الح ـ ـ ـ ـ فـ ـ ـ ــي الصـ ـ ـ ــورة :يع رف ريم ون لن دون
" " Raymond Lyndonالح ق ف ي الص ورة بان ه" :ح ق ك ل
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ش خص ف ي االعت راض عل ى نش ر ص ورته بغي ر موافقت ه" 10.وي رى
آ
فري ق اخ ر م ن الب احثين ان "الح ق ف ي الص ورة ه و ح ق ك ل
ش خص ف ي الت رخيص او االعت راض عل ى تثبي ت او نش ر ص ورته"
وان ه "ح ق م ن الحق وق الشخص ية ش انه ش ان الح ق ف ي احت رام
الحي اة الخاص ة ،فه و غي ر قاب ل للتفوي ت لكون ه يظ ل مر ً
تبط ا
بالش خص وال يمك ن ان يك ون موض وع تن ازل"  14ف ي ح ين ال
يرى القض اء اإلنجلي زي االعت راف للش خص ب الحق ف ي االعت راض
عل ى تص ويره ونش ر ص ورته ،م ا دام ان ه ال يوج د اي اعت داء عل ى
حق ه ف ي الملكي ة ،او ال يش كل ق ذفا او س با  .وبخص وص واقع ة
القذف عرض ت ام ام القض اء اإلنجلي زي قض ية ام راة متزوج ة ق ام
احد المصورين بالتقاط صورة لها وه ي تمتط ي دراجته ا بص حبة
ش اب اجنب ي عنه ا  .ث م ق ام بنش رها ف ي المجل ة الت ي يعم ل فيه ا
معلق ا بعب ارة "اي ام العطل ة ب ال رقي ب" فرفع ت الزوج ة دع وى
قض ائية ض د المص ور عل ى اس اس ان م ا ص در من ه يعتب ر تش هيرا
بها من شانه ان يلحق بها ً
ضررا ،وان يحط م ن ق درها ومكانته ا
ل دى الن اس ،ك ون الص ورة ت وحي ان الس يدة ق د قض ت عطلته ا
12
رفقة الشاب .فقضت المحكمة في القضية لصالح المدعية .

والفكري ة ويك ون موض ع إعج ابهم مهم ا تباين ت اتجاه اتهم
السياس ية ،إض ً
افة إل ى خض وع الكاريك اتير لك ثي ر م ن القواع د
التي تحكم افكار المقال الصحفي وفلسفته ،إل ى ح د ان ه يمك ن
اعتباره ً
مقاال مر ًئي ا نس تطيع بواس طته إيص ال الفك رة إل ى الق ارئ
وتنظ يم حم الت ص حفية ناجح ة 19.وق د تس اهم الرس وم
الكاريكاتيري ة ف ي الحم الت الص حفية او السياس ية حت ى انه ا
اخ ذت تحت ل ف ي معظ م الص حف مكان ا ثابت ا ف ي ص فحة
االفتتاحي ات بحي ث ينس جم منطوقه ا -غالب ا -م ع االفتتاحي ة
53
الرئيسية اليومية.
والع دوان ه و المج ال ال ذي حظ ي ب اكبر ق در م ن
االهتم ام م ن جان ب الب احثين .لق د وج د بع ض الب احثين ان
الرسوم الهزلية والكاريكاتيرية اال ك ثر عدوانية تكون اك ثر إمتاعا
وطرافة من غيرها .بل لقد وصل االمر ببعض العلماء إلى الق ول
51
إن الفكاهة بكل انواعها ذات طبيعة عدوانية.
ومث ال ذال ك الدراس ة الت ي ق ام به ا ب ايرن ""Bayern
ع ام ،1926والت ي وج د م ن خالله ا ان االف راد ال ذين يعب رون
عن مشاعر العداوة او العدوان ،على نحو متكرر ،س واء بش كل
مباشر صريح ،او بشكل غير مباشر يستمتعون بالرسوم الهزلية
المعب رة ع ن الع دوان ،ويج دونها ممتع ة اك ث ر م ن ه ؤالء ال ذين
يخفقون في التعبير عن مثل هذه المشاعر العدواني ة 55.كم ا ان
ض حكة المنتص ر الت ي تص ورها ك ثي ر م ن الحكاي ات التاريخي ة
واالعمال الفنية ه ي اب رز مث ال عل ى ذل ك االرتب اط ب ين الفكاه ة
والع دوان .وق د الح ظ "ك وزر" ان اتج اه الفكاه ة يتح رك م ن
اعلى إلى اسفل ،حيث ينكت االعل ى منزل ة او يس خر م ن االق ل
منزل ة ف ي مرات ب االطب اء والع املين ف ي المستش فى ،ف االعلى
مرك ًزا يس خر م ن زمالئ ه االق ل مرك ًزا ،او االص غر س نا ،او
االح دث  ...وك ثي ر م ن ه ذه الفكاه ات كان ت له ا دالالت عدائي ة
50
او عدوانية.
وي رى الفيلس وف "توم اس ه وبز" ف ي نظريت ه ح ول
"البهج ة المفاجئ ة" الض احكين يش عرون بإعج اب مف اج
بانفس هم م ن خ الل قي امهم بالمقارن ة ب ين م ا ه م علي ه م ن
تف وق ،وم ا ه و علي ه ذل ك الش يء او ذل ك الش خص م ن نق ص.
وهك ذا يك ون الض حك ف ي راي "ه وبز" ً
نوع ا م ن اإلعج اب

ثالثا :الكاريكاتير وعالقته بالعدوان
الكاريك اتير تس مية تطل ق عل ى التش كيل ال ذي يحم ل
مض ً
مونا س ً
اخرا او ناق ًدا او يحت وي عل ى مفارق ة كوميدي ة ومنف ذ
بخطوط مبالغ فيها 16.وقد جاء بهذا المعنى في القضاء الفرنس ي
ان الكاريك اتور ،ه و مظه ر م ن مظ اهر حري ة النق دَ ،يخ ِّو ُل
للفن ان المبالغ ة ف ي تحري ف المالم ح وتش ويه حقيق ة الش خص
يمثله الرسم الكاريكاتوري شريطة اال يتجاوز النقد ش روط
الذي ِّ
17
َّالتسامح المقبولة في هذا الباب.
وهك ذا ف إن الكاريك اتير رس م يجس د في ه الفن ان
وبطريق ة س اخرة الش خص ال ذي ين وي االس تهزاء ب ه 18.ويمك ن
تص نيف الكاريك اتير واح دا م ن الفن ون الص حفية لم ا يتمي ز ب ه
م ن خص ائص ومواص فات جعل ت من ه اق وى وابس ط اداة تعبي ر
صحفية ،بالنظر إلى قدرته على التعبي ر ع ن فك رة نقدي ة س اخرة
وه و ب ذلك ي ؤدي دور المق ال الص حفي ،كم ا ان ه يس تطيع ان
يص ل إل ى جمي ع الق راء عل ى اخ تالف مس توياتهم الثقافي ة
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المصووِنوَرون" متف ـ عليــه .وح ديث عب د هللا ب ن عم ر رض ي هللا
عن ه :ان رس ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ق ال" :ننَاذلينَيصنعِنونَهذهَالصِنورَيعذعِنونَ
يِنومَالقيامةَ،يقالَله َأحيِنواَماَخلقت " متف عليه
وقد اختلف الفقهاء في حكم التص وير فم نهم م ن منع ه
عل ى إطالق ه ف ي ك ل ذي روح ،وم نهم م ن قص ر التح ريم عل ى
التماثي ل واج ازه ف ي الرس م عل ى الس طح والتص وير بك ل انواع ه
ودا وش ً
وم نهم م ن وض ع قي ً
روطا ،يق ول حس ام عفان ة :29الرس م
الس اخر المع روف بالكاريك اتير م ن االم ور المش هورة ف ي
الص حافة بحي ث ال تك اد تخل و من ه ص حيفة او مجل ة ،ويق دم
رس ام الكاريك اتير االح داث واالش خاص بقال ب نق دي ،او حال ة
هزلي ة مض حكة ،وه و وس يلة م ن وس ائل التعبي ر ع ن ال راي إن
احسن اس تخدامه ،وال ب د م ن وض ع ض وابط لرس م الكاريك اتير
واهمها:

بال ذات والفخ ر والتب اهي والبهج ة المفاجئ ة ،الناتج ة ع ن
ً
وخاصة عندما يق ارنون
إحساس مبهج بالتفوق لدى الضاحكين
آ
آ
انفسهم باالخرين او يقارنون حالتهم االن بما ك انوا ه م انفس هم
عليه في الماضي.54
رابعا :موق الديافات اليماوية من رسم الكاريكاتير
عل ى ال رغم م ن م تات الك ت ب واالبح اث الت ي تناول ت
قضية تحريم التصوير في اإلسالم ،وعلى الرغم عديد النظريات
المطروح ة او المتناقل ة بش تى اللغ ات وعب ر الص ور ،ف إن اح ًدا
ل م يتوص ل بع د إل ى الح ل او التحلي ل ال ذي يحس م ه ذا
الموضوع بشكل مقنع متكامل .ولعل ذلك يرجع إلى ان قضية
التصوير ال تخص اإلسالم وحده ،وإنما تمس وتت داخل بالفع ل
مع الديانتين اإلبراهيميتين االخريين ،اي مع كل من اليهودية
ً
تاريخيا انه كان لكل ديانة عل ى ح دة
والمسيحية ،فمن الثابت
معاركه ا م ع تح ريم التص وير ،إال ان الص راعات الديني ة
والسياس ية ق د ت داخلت وت دخلت لتغي ر م ن ش كل القض ية
وتحص رها ف ي اإلس الم وح ده .وذل ك ه و م ا س نحاول بيان ه
وتقديم بعض مالمحه.
ف إذا نظرن ا إل ى القض ية م ن حي ث مض مون الك ت ب
الس ماوية الثالث ة ،وج دنا ان ال نص الوحي د والص ريح الخ اص
ب التحريم ه و ن ص الوص ية الثاني ة م ن الوص ايا العش ر وال ذي
يقول" :52ل تصنع لك تمثال منحوتا ول حورة مما فـي اليـماء
أ
من فـوت ،ومـا فـي الرن مـن تحـب ،ومـا فـي المـاء مـن تحـب
أ
الرن" 56ويس ري ه ذا التح ريم ف ي المس يحية ايض ًا ،عل ى
اساس انها تعترف بالعهد القديم وتعتب ر العه د الجدي د اس تمرا ًرا
وتصويبا له ،وذلك ً
ً
وفقا لما قاله سيدنا عيسى عليه الس الم" :ل
أ أ
أ
أ
تظنــوا افــي مــا جئــب لفقــب النــاموس او الفبيــاء ،مــا جئــب
أ
أ
57
لفقب بل ل كمل"
آ
ام ا ف ي الق ران ،ف إن كاف ة المراج ع الت ي تناول ت قض ية
تح ريم التص وير ف ي اإلس الم ،تش ير إل ى ان المص حف الش ريف
ليس ت ب ه إش ارة ص ريحة إل ى تح ريم التص وير ،وان ذل ك وارد
في ك تب ُ
السنة ،وم ن ذل ك :ح ديث عب د هللا ب ن مس عود رض ي
ً
هللا عنه :سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يق ول" :ننَأشقَانلاس عذاعاَيِنوم القيامة
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 ال ينبغ ي ان يك ون المقص د م ن الكاريك اتيرالس خرية ،والتش هير ب ل ال ب د ان يك ون المقص د من ه ه و النق د
البناء.
 ال يج وز ان يم س رس م الكاريك اتير بعقي دة االم ةوالسخرية بامور الدين.
ويق ول فيص ل مول وي نائ ب رئ يس المجل س االورب ي
للبح وث واإلفت اء " :59إذا ك ان الكاريك اتير الص حفي اله ازل
يتضمن رسم إنسان معين مع تضخيم عالمات ه الممي زة ،ف ذلك
جائز بشرطين:
الشرط االول :ان ال يقصد الرسام ذم هذا اإلنسان او
تعييره بهذه العالمات ،إنما يقصد مجرد الوصف.
وقد سئل عبد هللا بن المبارك عن الرجل يقول :حميد
الطويل ،وسليمان االعمش ،وحميد االعرج ،ومروان االصفر
فقال :إذا اردت صفته ولم ترد عيبه فال باس.
وفي صحيح مسلم عن عبد هللا ب ن س رجس ق ال :راي ت
االص لع يقب ل الحج ر ،وف ي رواي ة االص يلع .واالص ل ف ي ه ذا
الشرط الحديث الصحيح المشهور" :ننماَاۡلعمالَعانليات".
الشرط الثاني :ان ال يتاذى ذلك اإلنسان برسم صورته
الكاريكاتيرية ،الن إيذاء المسلم الخيه منهي عنه".
11
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وق د وض ع اإلم ام القرطب ي المفس ر ض ً
ابطا (للتن ابز
باال لق اب المنه ي عن ه) فق ال" :إن ك ل م ا يكره ه اإلنس ان ،إذا
ن ودي ب ه ،ف ال يج وز ،الج ل االذي ة" ،فك ل رس م كاريك اتيري
يكرهه صاحبه فهو غير جائز ،النه يؤذيه.

وم ن المعل وم ان الح ق ف ي الص ورة يعتب ر عنص ًرا م ن
عناص ر الحي اة الخاص ة ،وق د ظه ر ف ي ع الم الق انون م ا يع رف
الي وم ب الحق ف ي الص ورة .وه و ح ق ل م يع د يم اري في ه اح د او
ينك ره ،وه و ح ق ي دخل ف ي ك ثي ر م ن االحي ان ف ي تن ازع م ع
آ
ق انون اخ ر ال يق ل عن ه اهمي ة ه و الح ق ف ي اإلع الم ،ه ذا الح ق
21
الذي اصبح للمجتمعات الديمقراطية اليوم كالماء والهواء .

ااميا :العال وحدود العالقة بينـه وبـين الحـ فـي
الصورة
ال يجادل احد اليوم في مهمة اإلع الم ً
عموم ا والص حافة
ً
خصوصا في إعالم الراي العام ،هذه المهمة التي تنامت بشكل
كبي ر م ع التط ور الس ريع ال ذي عرف ه المج ال الس معي البص ري.
ذل ك ان الص حافة ه ي الع ين الت ي ت رى واالذن الت ي تس مع
واالنام ل الت ي ت دون وتص ور م ا ي دور ف ي المجتم ع م ن ح راك
وتسجل ما يجري في الساحة اإلعالمية من احداث ووقائع.
وتع د الص ورة ف ي الص حافة الحديث ة إح دى مس تلزمات
الخبر -إن لم تكن اوقع اث ًرا ف ي النف وس م ن الكلم ات -وق د راى
العالم ما فعلت ه الص ورة ف ي ث ورتي ت ونس ومص ر ،وم ا تفعل ه ف ي
ث ورتي ال يمن وس وريا .لق د ص ارت الص ورة ثقاف ة تن افس ب اقي
الثقاف اتً ،
وفن ا م ن فن ون النق د ،واداة م ن ادوات التق ويم
االخالق ي والسياس ي ،ب ل اص بحت ً
قياس ا عل ى ق ول اب ي تم ام:
"اصدق انباء من الك تب".
ل م يك ن للص ورة ه ذه الهال ة الت ي له ا الي وم ل وال ال دور
الرائد الذي لعبته الصحافة ،اثناء مواكبتها للح روب ال دائرة هن ا
وهن اك ،ومواكبته ا لالح داث ،ولع ل م ن اش هر الص ور الت ي
ترك ت له ا اث را عميق ا ف ي مخيل ة الش عوب ص ور القنبلت ين
الذريتين اللتين اطلقتا على اليابان عام  ،1105وصورة الطف ل
الفلسطيني دمحم الدرة.
غي ر ان حري ة الص حافة والح ق ف ي اإلع الم ليس ا حق ين
مطلق ين ،فهن اك ض وابط واخالقي ات ومب ادئ يتع ين التقي د
بها ،فعل ى الص حفي م ثال ان يتف ادى نش ر الص ور الفاض حة الت ي
ل يس له ا م ن ه دف س وى الم س بكرام ة الش خص ،او التنق يص
م ن ش انه وذل ك كل ه م ن اج ل الزي ادة ف ي توزي ع جريدت ه او
مجلت ه،إذ ال ينبغ ي للص حيفة ان تح وي ب ين ص فحاتها ص ورا
20
خادشة للحياء ،او ماسة بالكرامة اإلنسانية.
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سادسا :الكاريكاتير والمياس بالح في الصورة
إذا ك ان النق د ه و إح دى الوظ ائ ف االساس ية
للكاريك اتير فم ا ه ي الض وابط الت ي تحكم ه؟ وم ا ه ي الح دود
التي يجب ان يقف عندها؟ وعليه:
 يج ب ع دم المس اس بالمقدس ات الديني ة اوالتعرض بالرسم للرسل واالنبياء والمالئكة.
ُ
 ع دم التع رض للك ت ب الس ماوية بم ا يس يءللتقديس الذي يجب ان تحظى به.
 عدم الخوض في االم ور العرقي ة والتميي ز العنص ريومعاداة السامية.
 عدم المساس بالحياة الخاصة لالشخاص .وه ذا م ا تؤك ده الق وانين والمواثي ق الدولي ة ،فق د ج اء
ف ي الق رار الص ادر ع ن الجمعي ة العام ة لالم م المتح دة رق م
" ،1191/22إن إهانة واحتقار االديان يعد خرقا لميثاق االم م
المتحدة" ونص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ف ي الم ادة 19
على وجوب احترام ومراعاة االديان .ومثله ما نص عليه الميث اق
ال دولي للحق وق المدني ة والسياس ية ف ي الم ادة  19فق رة  2م ن
ان حرية التعبير عن االديان مقيدة بضوابط االخالق العامة.
وف ي  10م ارس  2005من ع ق اض فرنس ي لوح ة دعائي ة
م اخوذة م ن فك رة لوح ة العش اء االخي ر للرس ام ليون اردو دا
فينشي .حيث اعل ن القاض ي ب ان اللوح ة الدعائي ة مس يئة لل روم
الكاثولي ك .وف ي الماني ا وم ن خ الل البن د الخ امس م ن الق انون
االساس ي اال لم اني ترس م ح دود لحري ة ال راي والتعبي ر ،حي ث
تمن ع خطاب ات الكراهي ة ض د ال دين والع رق والمي ول الجنس ية
ويمنع استخدام الرموز النازية مثل الصليب المعكوف.
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اس ً
تنادا إل ى الع رف الج اري ف ي ظ ل ال نظم الديمقراطي ة ومب دا
حرية الراي.
فالكاريكاتير بالنسبة إلى الشخص العام هو وسيلة م ن
وس ائل النق د الص حفي ،وم ن ث م يتمت ع بم ا يتمت ع ب ه رج ل
اإلع الم عام ة ف ي حري ة النق د والتعبي ر للشخص يات العام ة
ش ريطة اال يص ل االم ر إل ى ح د الق ذف او الح ط م ن الش رف
والمكان ة .وف ي ه ذا الص دد ي ذهب القض اء الفرنس ي إل ى ان
الكاريك اتير يع د ام را مقب وال بالنس بة إل ى الشخص يات اص حاب
المهن ة او النش اط ال ذين يمك ن افت راض وج ود قرين ة الموافق ة
الض منية عل ى نش ر ص ورهم .فه ذا "كلينس مان" الم دير الفن ي
السابق لفريق "بايرن ميونيخ" اال لماني لكرة القدم قام بمقاضاة
ص حيفة "ت از" وه ي اليومي ة الت ي تص در ف ي العاص مة ب رلين
لكونها نشرت صورة له تمثله مصلوبا في عددها الذي ص در ي وم
عي د الفص ح ،وذك رت الص حيفة ان "كلينس مان" ق د ادع ى ان
ه ذه الص ورة ق د ش كلت انتهاك ا كبي را لحقوق ه الشخص ية نظ را
لطبيع ة النزع ة الديني ة الت ي تمثله ا وق د رفض ت المحكم ة
الدعوى التي تقدم بها نجم المنتخ ب اال لم اني الس ابق ،ونقل ت
الصحيفة ع ن المحكم ة قوله ا" :إن ه ذا ك ان تعبي را ع ن ال راي ال
يحمل اي إيماءات او ميول دينية ،ولكنه كان يعبر عن تقييمه
كمدرب كرة قدم".
وال يج ادل اثن ان ف ي ان رس م وج وه رج ال السياس ة
وحرك اتهم بطريق ة كاريكاتوري ة ،غالب ا م ا ي ؤثر ف ي ش عبيتهم او
مسارهم السياسي ،وإذا كان الص حفي يتمت ع بحري ة واس عة ف ي
النق د والتعبي ر عل ى حس اب الشخص يات العام ة ف إن ذل ك ال
يخول ه ان يص ل إل ى ح د الق ذف او الس ب ،وعل ى الكاريك اتيري
اال يمس ً
مشهدا م ن مش اهد الحي اة الخاص ة للشخص ية موض وع
الرس م .وان ال يرم ي م ن وراء نش ر الص ورة العام ة تعم د اإلض رار
بالشخصية وبسمعتها والنيل من كرامتها ،او يكون اله دف م ن
ورائه ا مكس با ً
مادي ا .وتطبيق ًا ل ذلك ذه ب القض اء الفرنس ي إل ى
ع دم ج واز نش ر رس م كاريك اتيري الح د زعم اء اليم ين المتط رف
وه و بلب اس ض ابط مظ الت وق د غ اص ف ي جفن ة ممل وءة بالم اء
مع تعليق يشير إليه ان ه قات ل عن دما ك ان عس كريا خ الل ح رب
التحرير في الجزائر سنة .1927

لك ن م ا ي دعوا للقل ق والريب ة ان ه ذه الق وانين س يف
مسلط على رقاب المسلمين فق ط ،ف ي ح ين ان الغ رب ي تملص
منها عندما يتعلق االمر بموقف إدانة للشرق اإلسالمي ،فيك ف ي
ان يق وم ش اب مس لم باإلس اءة إل ى المقدس ات الغربي ة ،حت ى
يت دخل مجل س االم ن مه د ًدا ومتوع ًدا ،ام ا ان يق وم اجنب ي
بإهانة الدين اإلسالمي فتلك حرية راي ،ذلك ه و الش عار ال ذي
ي دافع عن ه الغ رب ،ويعتب ره ً
مقدس ا ال يج وز المس اس ب ه ،حت ى
ولو كانت حرية التعبير هي السخرية واالستهزاء من المقدسات
22
الدينية.
ام ا ق وانين ال دول العربي ة؛ فف ي الجزائ ر نص ت الم ادة
 100مكرر  2من ق انون العقوب ات الم ؤرخ ف ي  22يوني و2001
بتج ريم ك ل م ن اس اء إل ى الرس ول ملسو هيلع هللا ىلص او بقي ة االنبي اء وك ذا
اإلس تهزاء ب المعلوم م ن ال دين بالض رورة ،وباي ة ش عيرة م ن
شعائر اإلسالم سواء عن طريق الك تاب ة او الرس م او التص وير او
اي وس يلة اخ رى22،وه و م ا ذه ب إلي ه ق انون الص حافة
الجزائ ري لس نة  1110ف ي الم ادة  22م ن تج ريم التع رض
لل دين اإلس المي وب اقي ال ديانات الس ماوية س واء بالك تاب ة او
الصوت او الصورة او الرسم او باية وس يلة اخ رى مباش رة او غي ر
مباشرة ،كما نص دستور مصر لسنة  2012في المادة  00انه :
20
"تحظر اإلساءة او التعريض بالرسل واالنبياء كافة".
سابعا :الكاريكاتير والشخصيات العامة
إن التع رض بالرس م للشخص يات الرس مية ،وك ذا
المش اهير م ن نج وم التمثي ل والس ينما ،وغي رهم م ن ذوي
الش هرة ك ل ذل ك مب اح م ا ل م يك ن القص د خ رق ق انون مع ين
كال دعوة لخ رق الس امية او االس اس العرق ي او ال ديني ،ذل ك ان
حق الشخص في من ع نش ر ص ورته يختف ي ام ام المص لحة العلي ا
للح ق ف ي اإلع الم المق رر للجماع ة ،وحقه ا ف ي النق د ع ن طري ق
25
الكاريكاتير .
فرج ال السياس ة ه م م ن اك ث ر الشخص يات العام ة
عرض ة للنق د ع ن طري ق الرس م الكاريك اتيري ب النظر إل ى
مشروعية نقد الشخصيات العامة ومشروعية رس م ص ورهم اثن اء
القي ام باعم الهم .وم ن ث م يك ون الكاريك اتير ،عم ال مش روعا
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وهك ذا فإن ه إذا كان ت حري ة التعبي ر تقتض ي ان يم ارس
الصحفي حق النقد بواسطة الكاريكاتير فإن ذلك يكون مرهونا
ب احترام الحي اة الخاص ة لالف راد ،وع دم الني ل م ن ك رامتهم،
كم ن يرس م شخص ية رس مية ف ي ص ورة ق رد ،او ف ي ص ورة
شيطان ،او رسم وزير وهو يدخل يده في جيب مواطن ،تحت
موض وع الرش وة م ثال .والج دير بال ذكر ان ع بء التوفي ق ب ين
ح ق الف رد ف ي الص ورة وح ق الجمه ور ف ي اإلع الم إنم ا يق ع عل ى
06
عاتق القضاء الذي يكون له القول الفصل في هذا الشان.

ابع اد ايديولوجي ة ،ويتح ول م ن ممارس ة طبيعت ه االساس ية
وه ي الفكاه ة والس خرية إل ى وظيف ة الع دوان وال تهكم احيان ا
مستلهما في ذلك من بعض نظريات العدوان.
ث م وقفن ا عل ى موق ف ال ديانات الس ماوية م ن الرس م
عموم ا والكاريك اتير عل ى وج ه الخص وص وانتهين ا إل ى ان
ال ديانات الس ماوية تاخ ذ ً
موقف ا متش د ًدا م ن التص وير عموم ا
وتحرم السخرية إطالق ًا ،وهو ما يلزم الكاريكاتير ان يتخ ذ ً
خط ا
احمر عند التعرض لنقد الشخصيات على وجه القذف.
وانتقلن ا بع د ذل ك إل ى دراس ة الحماي ة القانوني ة الت ي
تضفيها التشريعات الوضعية على الحق في الصورة .وبين ا كي ف
حظ ي الح ق ف ي الص ورة بالحماي ة م ن ط رف القض اء ا ً
وال ث م
باهتم ام التش ريعات عل ى المس توى ال دولي والمحل ي بع د ذل ك.
واظهرن ا م ن خ الل ه ذه الدراس ة ح رص الق انون -كم ا ه و ش انه
ً
دائم ا -عل ى حماي ة اإلنس ان والمحافظ ة عل ى حقوق ه الشخص ية
بحي ث يت دخل كلم ا اقتض ت الض رورة ذل ك بم ا يص ون كرامت ه
آ
وادميته.
وهكذا يتبين لنا ان الح ق ف ي إع الم الجمه ور يج ب اال
آ
يزي غ ع ن ال نهج الق ويم ال ذي يحف ظ لإلنس ان كرامت ه وادميت ه
ويحف ظ للجماع ة رموزه ا ومقدس اتها الت ي ه ي ج زء م ن
خصوصياتها.

ااتمة
بعدما انهينا هذه الدراسة التي تناولت الكاريكاتير بين
الح ق ف ي الص ورة والح ق ف ي اإلع الم ن رى ان نق ف عل ى بع ض
مستنتجات هذا البحث .
لق د قمن ا ف ي بداي ة ه ذه الدراس ة وم ن خ الل
مص طلحاتها ب التعريف ب الحق ف ي الص ورة وبين ا طبيع ة ه ذا
آ
الحق من خالل الوقوف على اراء الفقه من جهة وعلى االجته اد
القض ائي م ن جه ة اخ رى .وانتهين ا إل ى ان الح ق ف ي الص ورة ه و
من قبيل الحقوق الشخصية اللصيقة باإلنسان.
ث م قمن ا بع د ذل ك بتعري ف الكاريك اتير بوص فه اح د
فن ون الص حافة وم دى قدرت ه عل ى التعبي ر واختص ار المق االت
المطول ة ف ي ش كل س اخر وهزل ي ،ب ل عرفن ا ان ه ف ن مش اكس
بطبعه يحب المجابهة ،مما جعله ي دخل ف ي مع ارك قوي ة ذات
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*دريد

مربوك
الملخص

 وهو ما جعلها ذات حضور بنيوي وفكري في فعل،تعد االمثال الشعبية من اعرق فنون القول لدى البشرية جمعاء
 النصوص السردية؛ حيث نشوء المثل الشعبي عن قصة، التي ترتبط باالمثال، فمن انواع نصوص االدب،التنصيص االدبي
ً يموضعه في التلقي
ً
 وهو بذلك يفعل بطريقة مرجعية من حيث بنيته في،جناسيا يقاس على بنيته في إنتاج النص المسرود
فاعال ا
. وتعليم فنيته في المخطط والفكرة،تقعيد السرد
. بنية، نص، سرد، قصة، امثال:الكلمات المفاتيح
Résumé
Les proverbes populaires s’inscrivent dans l’histoire des arts de l’humanité. Ils font partie de la littérature
orale. Cet art possède une structure et une idéologie spécifiques.
Les textes narratifs représentent le mieux cette association entre les textes littéraires et les proverbes.
Le proverbe populaire émerge du conte, ce qui le place dans la réception comme un qui le place dans la
réception comme un qui le place dans la structure contribue à la production du texte narratif. Il agit donc sur la
narration et nous révèle l’art da sa structure et de son idéologie.

Mots clés : Proverbes, Conte, Narration, Texte, Structure.
Summary
The popular proverbs are among the oldest arts of saying in all humanity. Their structural and intellectual
aspect has become crucial in the act of literary texts production. Among the types of literary texts associated
with proverbs are narrative texts. where the emergence of popular proverbs of a story place it in the reception
like a typical actor measured on his structure in narrative text production, and then make reference in terms of
narrative structure in narrative plan and make knowing his art in the model and the idea.

Keywords: Proverbs, Story, Narration, Texts, Structure.
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منظورات الوجود المتحرك كما يدركه العقل ،وما كانت اللغة
لتكون لوال انسجامها ً
نتاجا لما سبقها واستولدها ،ونقصد
بذلك الجوهر السردي لوجود اإلنسان ،وقدرته اإلدراكية في
تسجيل هذا الجوهر واإلعالن عنه.
لقد تحددت المنظورات واختلفت في قراءة اإلنسان
لوجوده المتدفق في الزمن والمحقق له بوعيه العقلي
والوجداني ،وهو ما انتج تاويالت لهذا الوجود ،وقد جسدت
الثقافات ،في تشييدها للمعمار الحضاري للفرد ضمن
جماعته ،مقولة السرديات الكبرى او ما يعرف بسرديات
الهوية ،واصبح االمر منذ تشكل الجماعة وفق مقوماتها هوية
نسيجا يتداخل فيه العقلي بالعاطفي وينسجم داخل إطاره
المادي المحسوس مع المجرد المعرفي ،ولقد كانت اللغة في
ذلك صناعة ثقافية مثل االجتماع المشترك فضاءها الحي،
وقد لونت الوجود االجتماعي بالوان ثقافية حضارية منطلقها
المشترك البشري في الجواهر من قبيل التماثل العقلي
المجرد ،والغرائز الحيوية في الجسم ووظائ فه وكل ما هو من
الطبيعة الشارطة للجنس ،إلى ما بني على هذا المشترك من
تمايز واختالف حدد صفة الهوية ً
ً
وجماعة وام ًة،4
فردا
وبطبيعة الفهم فإن االمر مردود إلى الفعل الثقافي الذي هو في
ً
نتيجة الستنفاد الممكن
االصل إنتاج عقلي إنساني جاء
الطبيعي.
لعل من اهم ما حققته اللغة في انتظامها العالمي
تخطيبها للفكر المشروط ً
عقال داخل العقل السميائي الجمعي
الذي يسمى بالثقافة ،ومن ضمن ذلك الكم الهائل من
االستخدام التواصلي لمنظومة اللغة ظاهرة الخطاب السردي؛
والتي هي رسالة وتواصل قام على تنصيص الحركة الوجودية
لإلنسان المتحقق في فضاء االجتماع ،وقد كان العامل
االساس لتخطيب اللغة لهذه الحركة هو الصيرورات الناتجة
عن سيرورة اإلنسان في الزمن ،وهو الباعث االساس
والجوهري الذي دفع بالسرد اللغوي الخطابي إلى تشكيل
النص من حيث هو جملة كبرى ترتب المبثوث من السؤال في
جواب محكي ،وكذلك تنسق المتصل في التدفق؛ الذي هو

مقدمة
ينفهم السرد من حيث المنطلق االساسي على انه
صيغة الوجود البشري ،واسلوب في صميم ممارسة اإلنسان
لهذا الوجود ،ولذلك فهو الزم ناتج عن وجود اإلنسان نفسه
وفي خالل استغراقه لوجوده ،وهو ما حمل البحث في
توصيف اإلنسان من حيث االسم والصفة بانه "كائن سارد"،1
وفي ذلك يكون الوعي بالزمن هو المصدر الذي انتج السردية
ً
وخطابا ،وجاء من طريق التفكر في الوجود السردي
فك ًرا
لإلنسان عديد الصيغ العلمية والفنية التي مثلت المنظور
اإلعتقادي والعقلي لموضوعة الزمن وسريان اإلنسان فيه
وتدفقه عبره ،وهو ما يتضح في القول بان" ،السرد يوجد
حيثما يوجد بحث في التتابع الذي ندعوه بالزمان" ،5وبهذا
ً
متدفقا في
ينسحب اإلطالق في الحكم بان الوجود هو اإلنسان
سيرورة الزمن ،وما االشكال التي صاغتها الذات اإلنسانية او
انتجتها إال تخطيبات للتعبير عن هذا التدفق لصيروراتها
ً
واجتماعا،
المتحققة ضمن السياقات المتبدلة ثقافة وحضارة
ولكنه التبدل والتغير الطارئ فيما يقبل التحول ،الن الجذر
الراسخ في صفة الوجود الزمني والسردي لإلنسان باق من
حيث هو الزمه االصيل.
لقد ارتبط التدفق السردي للذات اإلنسانية بمنطلق
ثابت هو جوهر سيرورة الزمن بما هو مجال لوجودها ،ولعله
المعبر عنه في مقولة ان "الحكي يستجيب للحاجة اال ك ثر
اهمية لدى اإلنسان ،وهي الرغبة في تفادي الموت" ،0ومن
جهة اخرى يرتبط السرد واشكاله بالصيغة والتي هي الحامل
اإلجرائي لمحمول الجوهر ،وهو ما يفسر تعدد اإلنتاجات التي
جلت سردية اإلنسان في شكل العلوم والفنون على اختالفها،
فمن حيث الجوهر كل ما نشا عن السارد/اإلنسان فهو سرد،
ومن حيث التجلي تختلف الصيغ وتتباين االدوات واشكالها.
ضمن السرديات اإلنسانية تبلورت اللغات من حيث
هي ناتج عقلي جاء ليعلن تواصلية داخلية واخرى خارجية؛
اما الداخلية فهي نسق العالمات الخطابية وتمثيلها للوجود
ً
ً
ً
وتتابعا ،واما الخارجية فهي حدث استعمال هذا
وحركة
اسما
النسق ،وبذلك تراكم التعدد واالختالف في اإلعالن عن
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المتجانسة للحقب التاريخية للجماعة والمجتمع وفعل العقل
اللساني النصي داخلهما .وفي ذلك يقتضي االنتقال بين
التفسير والفهم اتباع حركة النص "من المعنى إلى اإلحالة ،مما
يقول إلى ما يتكلم عنه".6
معلوم ان النص ال يتكلم إال باستيفائه للشكل في نحو
اللسان ،وفي نحو البنية ،فمهما كان نوع النص القصصي،
فجنسه االعلى الذي هو السرد الزم سنني يتحكم في شكلنته
التي هي "تحويل المتصل والالعضوي والالمتمفصل والعديم
الشكل إلى موضوعات ثقافية تستدعي النظر إليها باعتبارها
آ
عصارة الفعل اإلنساني واثاره فيما يحيط بنا" ،7فإدراك
الشكل هو تلق عقلي يشرط التلقي الثقافي ويجعله ممكنا،
ويكون بذلك المعنى ودالالته موزع بين الفعل اإلنساني عقال
وثقافة.
لقد انتج العقل السنني والثقافي الجزائري نص المثل
الشعبي في حدود شروطه التفسيرية والفهمية ،وكان ً
حدثا
ً
تواصليا ادى مهمة تخزين المعرفة وتداولها بطريقة فنية ،كما
يعد تا ً
سيسا في التراث االدبي لتوليدات سردية نوعية مختلفة
في السياق والجمالية ،ولكنها متصلة ببنية عليا ناظمة بنت
لدى الذات الروائية النخبوية خلفيات فعلها الك تابي ،فكان
الفضاء الثقافي المتوافر على نص المثل الشعبي ً
موردا ادى
ك فاءة تعليمية تراثية لدى هذه الذات ،وإن كان االمر قد حدث
في الالشعور الرمزي لدى الروائيين في منطقة هويتهم دون
جدوى الشعور المدرسي والوعي البيداغوجي في التدليل على
ذلك بالواقعة البيوغرافية في حياتهم الشخصية ،واالمر ثابت
من حيث هم انجزوا نصوصهم في فضاء ثقافي يستغرق فهمهم
وإفهامهم ،وادت نصوصهم التفاهم/التواصل النها تقبل
التفسير والفهم ً
معا.
ينتمي المثل الشعبي الجزائري من حيث هو نص إلى
سنن تفسيري وفهم تواصلي؛ فهو مشروط بعقل يجيد نحو
السرد ،وبثقافة يتم داخلها تاويل العالمات الحاملة للمعاني،
وهو المنطلق والوصول في اداء النص لك فاءته اللسانية
والتواصلية ،ويسمح هذا المنطلق باستنطاق جنيالوجي
يستقصي الثابت الهندسي في السرود الروائية المعاصرة ،كما

الحياة؛ في تقطيع منهجي يفهرس الفهم حين يصبح صورة
لتلك الحياة.
مما سبق يتخذ السرد القصصي لدى الشعوب جميعاً
ً
ً
سميائيا بالمعنى الوظيفي للعقل وفعله ،وفي ذلك
مفهوما
تتموضع اللغة وسيطة للتخطيب اللساني المعلن عن الفكر
من خالل تشكيله في نظام الكالم ،ونحو السرد ،ويصبح
المنصوص القصصي صناعة سميائية بالمفهوم المنطقي
الستعمال الدالئل (اللغة) ،ويصبح إنجاز النص القصصي في
المقام االول ضمن الوظيفة المركزية المصطلح عليها ب ":رد
وحد الفهم إزاء النصوص السردية
الك ثرة إلى وحدة" ،2وهو ما ُي ِّ
على اختالفها في الشكل الفني ،وتباينها في السياق الثقافي،
داخل وحدة مفهومية لنوعها ،فمن االسطورة واقدم القصص
اإلنساني ،إلى االشكال الروائية المعاصرة ،ليس السرد إال نصا
وحدة يتمثل داخل نحوه ونظامه تصوي ًرا لسيرورة اإلنسان من
حده في المدرك العقلي إلى انفتاحه في تخييل سيرورته
وصيرورته الموكولة إلى نظامه الثقافي.
فص المثل الشعبي الجزائر ؛ تعقل الينن اليرد
يندرج المثل الشعبي الجزائري ضمن الخطاب االدبي
عامة ،وهو بذلك يستوفي مظهري الفكر االدبي ً
معا؛ السنن
ً
إنتاجا ً
ً
سميائيا للفعل العقلي؛
دالليا
العقلي من جهة كونه
ً
وكذلك السنن الثقافي من جهة كونه تعبيرا عن فهم ثقافي
يستجيب لهوية ذات وجود بنيوي وتاريخي ،ويحتاج هذا
الوضع لقراءة نصية المثل عمليتين اساسيتين هما :التفسير
والفهم .اما التفسير فهو ما يحيط بالمدرك الخطابي لنحو النص
في مظهره الشكلي ،واما الفهم فهو الذهاب بداللة النص في
ارتباطها بالثقافة وسياقها.
يسوغ في مسالة قراءة النص اعتبار التراتب والتعاضد
بين الفهم والتفسير ،وسنطرح ذلك بشان نص المثل الشعبي
مفترضين انه مادة تجنيسية لموضوعة السرد ،وذلك بالنظر
إليه في البعد التراثي ،وكذا في البعد اإلنتاجي الشكال السرد
المتولدة في السياقات الحركية لسيرورة اإلنسان في االجتماع
والثقافة بالمفهوم التاريخي ،وهو ما يشرح الصيرورات الفنية
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يسمح بمقارنات تستوضح المستجد النصي في مقوالته الداللية
المحملة بالمعاني الثقافية للذات الروائية وفضاء تواصلية
نصها.
المثل الشعبي الجزائري نص منطوق في بنيته
اللسانية يختزن قصة في السنن السردي ،وامثال الشعوب
كلها على هذا المنوال ،الن المثل بالغة كالمية ظاهرها العبارة
ً
جماليا لصالح الوظيفة التعبيرية
وباطنها سرد قصصي اختفى
الحكمية في شكل استبقاء لديمومة المعنى المقصود ،ولكن
ذلك ال يعني ا ً
بدا ان المثل مستغن عن نصه السردي المولد
له ،8وذلك النه ينتمي من حيث إنتاج داللته إلى السيرورة
القياسية  ،9Inductionإذا اعتبرناه داللة كلية في مجمل
إنتاجه النصي ،وبالجمع فهو سمياء عقلية تداولية بالغية،
انتجها العقل وحققها التواصل في الفضاء الثقافي.
وإذا اسسنا المثل -كما هو في اصطالحه ومفهومه-
على اعتباره ً
قائما على المماثلة والمشابهة ،حصل ضبطه
ً
بالغيا بانه تشبيه منطقي في بنيته القياسية ،وتكون عبارته
اللسانية معلقة على تفسير إنتاجيته للمعنى ،فحينما ُيقال بان
"اصل البالغة التشبيه ،واصل التشبيه القياس" ،13ينفهم
ً
محفال للمعنى ،وذلك
نص المثل ويتضح ِّتدالله باعتباره
باعتبار واقعته التي استولدته ،وواقعته التي استدعت قوله
وتداوله ،ومعلوم ان القياس من ادوات الحمل المنطقية،
ولذلك كانت المقايسة من اهم استراتيجيات التاويل ،وهي
تعني "توظيف ما هو معلوم لفهم ما هو مجهول ،والخبرات
السابقة لفهم االوضاع المستجدة" ،11وهو ما ينبني عليه نص
ً
وظيفيا في اتجاه تداول
المثل الشعبي ،حيث تحصل عبارته
معرفة وخبرة تواصلية داخل نسق ثقافة حية تجمع
المتناصين/المثالين ،ولكنها عبارة تقييسية تجمع بين مثير
ومستدع لها هو مقام تداولها ،وبين واقعة مخزونة في سنن
سردي ثقافي كان قد استولدها ،وما يربط في الجمع بين ما
انقضى من الواقعة االولى وما استجد في واقعة طارئة ،إنما هو
المعنى المنتمي إليهما ً
معا فيما تطابق بينهما من داللة.
وهكذا فلنص المثل الشعبي قصتين متمايزتين من
حيث الفضاء مكانا وزمانا ،وكذلك من حيث الفاعل/
جمةل العلوم الاجامتعية

الشخصية ،ولكنه سنن سردي يستبقي داللته ومعناه في
مستوى الحدث وحبك ته ،وهو ما يجعل التمايز المذكور
ً
ً
سياقيا ال ُيؤثر في جوهر المقولة المثلية ،بل يكشف
هامشا
ثرائها وامتدادها الفوق سياقي ،وهذه الديمومة التي قلبها
جوهر المعنى هي ما يعزى إليها البقاء التراثي لنصوص االمثال
الشعبية ،واحتفاظها بالداللة المتعالية عن الفضاء السياقي
للزمن والمكان ،ومركز ذلك هو الذات اإلنسانية ،وحتى حين
يحدث لدى الفاعل/الذات قلب لمعنى المثل في تقابل
وانتقال المعاني الثقافية بحسب الهوية واالنتماء االفقي
(تعاصر الثقافات) او العمودي (التراكم الثقافي ً
وصال وقطعا)،
فإن السنن التقييسي إلنتاج السرد القصصي يبقى جوه ًرا ً
عقليا
قابال للملء وليس ً
مجردا ً
ً
قابال لالستبدال او اإللغاء.
إن ما يشرح ُويفسر جوهرية السنن القياسي لقصص
االمثال الشعبية في انتظام النحو السردي ،إنما هو الحبكة
ً
ً
تجريديا إلنتاج النص ونموه،
ومخططا
باعتبارها هيكال
والحبكة -كما يذهب ارسطو -إما ان تكون محتملة او ضرورية،
ففي االولى هي ما يمكن ان يقع ،والثانية هي ما وقع ً
فعال،15
وبهكذا مفهوم يصبح نص المثل استثارة خطابية ترتبط في
تمام داللتها بما يحضر ً
واقعا في إطالق المثل حين توافر
الذات على تطابق بين الواقعة والنص المثلي ،وتلك الذات
في الغالب واعية بتماثل الواقعة المستدعية للمثل مع الواقعة
المنقضية ،ويكون معنى وداللة المثل هي نقطة التداخل
والمشترك ،ولو افترضنا ان المتواصلين مع المثل يجهلون
قصته عن الواقعة االولى فإنه يلزم من االفتراض ان يسالوا
المتلفظ بالمثل عن ذلك ،او انهم يحتملون قصة لعبارته
بتاويل ما تحيل عليه داللته ومعناها ،ويمكنهم بذلك إنتاج
قصته ،وجهاز ذلك هو امتالكهم للسنن السردي وبنائه من
حيث هو ناظم عقلي مجرد ،فإن لم يفعل المتلقي ذلك فهو
ً
إطالقا مع نص المثل ومنقطع مع معناه ،وعلة
غير متواصل
االمر هو عطالة جهازه القياسي/البالغي وعدم اشتغاله.
في حدود ما سبق وضمن ادوات التفسير والفهم،
نمثل بنص من مدونة االمثال الشعبية الجزائرية ،يقول
النص:
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كي تجي شعرة تجيبها وكي تروح تقلع اليناسل.
 المعنى :يؤدي هذا النص وظيفة معرفية اجتماعيةهي داللة الحظ والقدر وقوته وتحكمه ،حيث إذا استقامت
االمور في ش مرغوب فإنه يحدث بسهولة وسالسة ،والشعرة
مقوده على ضعفها ،وذلك كناية عن يسر الجهد في المراد
وتحصيله ،ولكن إذا عسرت االمور فإن الجهد والقوة والبذل
والشدة ليست ا ً
سبابا لحصول المراد وتحقيقه ،فالسالسل
دليل القوة ووسيلتها ،ولكنها غير ذات جدوى.
 واقعة اإلطالق :إذا شهدت الذات حاملة النص فيفضائها التداولي هذا المعنى ،فإنها تستعمل بالغة محمولها،
وتطلق النص للعبرة والتذكير والتاكيد ،وكذلك للوعظ
والتعليم.
 واقعة اإلنتاج :وتكونحبكة ضرورية :هذا المثل استبقاء لمعنى ورد في
قصته الشعبية "لقرع بوكريشة/هارون الرشيد" ،حيث تقول
آ
القصة ان البطل وهو يهجر مدينته لنذر راه في حلم ،حمل
دابته بالكنوز من ذهب وفضة وما ثمن ،وفي الطريق وعند
ارض طمي غرقت دابته بحمولتها وكان يشد سلسلة الحديد
التي في عنقها بكلتا يديه ،ومع شدة إمساكه انقطعت السلسلة
وغرقت الدابة بحملها .وبعد رحلته الطويلة ومغامراتها قفل
ً
عائدا منتص ًرا ،وفي مكان غرق الدابة جلس يستريح وكان قد
نسي المكان وامر الدابة ،وبينما هو يحفر بيده متسليا بالتراب
إذ بشعرة فيه ،حفر وواصل الحفر فإذا بالدابة مدفونة بكنوزه،
فاستعادها وغنم.
حبكة محتملة :للمتلقي ان ينتج ما يشاء بتشغيل
جهاز مقايسته شرط ان يتحكم المعنى في ذلك.

جهة اخرى ،وهو الثابت الذي جعل من نص المثل الشعبي
ً
تجنيسيا للسرد ونحوه ،وما بعد التجنيس إنما هي
إنجا ًزا
ترهينات ثقافية تتوزع ا ً
فقيا على محور االختالف ،ولكنها في
الوقت نفسه تبقى محسوسات لها بنية عليا مجردة بتعبير
انثروبولوجيا كلود ليفي ستروس ،10Cloud livi strauss
ولعل اهم ممارسة منهجية استقصت السنن وبحثت في بناه
وقوانينه في السرد ،كانت السرديات بفرعيها؛ الخطابية
والسميائية ،ومن اهم ما حصلته من نتائج في ذلك كان
اختزالها للتحققات بشكل سمح لها ان تصل إلى تنميطات
حددت الفعل الروائي السردي ،في بنيته الجذرية.
لقد كان اهم اك تشاف للسرد فك ًرا ونصا حده لعوامل
الفعل من حيث هو جوهر التنصيص في إنتاج القص ،فكانت
الشخصية/الفاعل هي بؤرة تفسير السنن ،وفهم دالئليته في
اداء المعنى ،وال ينفصل فهم الشخصية عن الفعل ،إذ هي
فاعل علة لفعلها ،وهو -اي الفعل -دليلها وتجليها ،وفي هذا
ً
ً
منهجيا فتح للفكر والفلسفة تتبع
نشاطا
يعد علم السرد
امتدادهما في النص الفني ،ونقصد بذلك سؤال فعل التفكير
في النص ومن خالله ،حيث وفر المنصوص السردي -على
اختالف انواعه -مساحات مهمة للتفكير سواء في المستوى
الشعبي الجماعي في الهويات المركزية -كما هو الشان مع
االساطير والمالحم والسرديات الكبرى -او مع التخييالت
الواعية بالتفلسف والمتصلة ببيداغوجيته -كما هو الشان مع
ً
الرواية المعاصرة -وا ًيا كان االمر ً
إيديولوجيا فإن
ثقافيا ام
التجنيس التقييسي لسمياء العقل هو اإلطار االعلى لجميع
التخييالت.
في ضوء هذا المفهوم ،وفي حدوده ،ادى استفهام
الشخصية وفعلها إلى بيان المقصدية من حيث الرابط العقلي
والمفهومي بين الفاعل والفعل ،14وواضح في هذا الصياغة
الفلسفية وتاثيرها سيما ما تسمى بفلسفات "الكوجيتو" ،وقد
حول علم السرد البحث في التفكير وادواته إلى جهاز سميائي
فعال شغله في تحديد دالئلية النص السردي ،وكانت
تجريداته قد انتجت تجاو ًزا ً
عمليا للفروقات الفنية ،وادى ذلك
إلى تراجع هام للدراسات البيوغرافية والتاريخية في الفن

فعل الرواية والتقييس اليميائي
لقد اعتبرنا نص المثل في بنيته الخطابية في نحو
الجملة ،وكذلك في انبثاقه العضوي عن النحو السردي،
حاصل اشتغال الفعل العقلي ،وبذلك فهو تحقق لهندسة
تقييسية لها طابع التجريد من جهة ،ولها ك فاية التعبير بقبولها
للملء السياقي لمن يملك البنية السننية العليا للسرد من
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من اقدم واهم تجنيسات السرد عراقة ،ويدين له الجهاز
السميائي-كما يدين لغيره -باستوالده وبلورته ،فإن لم يكن
بشكل نقدي فبصيغة التاسيس المولد لتنصيصات السارد
ً
البشري ،وبدل ان تكون الرواية ً
بيداغوجيا لجهة ما او
درسا
ثقافة معينة ،فهي فعل اصيل مخطط في المتعالي العقلي
لسردية اإلنسان ،وهو ما يجعلها تناى ،من حيث التجنيس،
عن قومية او حقبة ،وال اك ثر شهادة في هذه الدعوى من
المثل الموجود لدى الشعوب جميعا.
من اهم الصياغات العلمية للجهاز السميائي للسرد
البشري ،ما شكله الباحثون في سمياء السرد من تخطيطات
إجرائية وتاويلية ،ولعل المربع السميائي 17من اك ثرها ً
فائدة
ً
اشتغاال ،وجنسية السرد وسننه من خالله واضحة
واشملها
ً
تماما ،فهو ينتظم عالقات اساسية ناشئة عن عالقة اصل هي
(الشخصية -الفعل) كما سلف الذكر ،وتطبيق بسيط على
قصة المثل السابق يوضح:

السردي ،12واصبح السرد ونحوه في االعتبار السميائي السنني
لجنسه مجردا عقليا متعال َمثل ً
إمكانا للنصوص المتحققة،
ً ً
ً
منقطعا عن
نصا طارئ
وهكذا لم يعد الفن الروائي الجديد
العقل التراثي وتعاليه ،وتراجع القول بإسناد الرواية إلى حقبة
حديثة ليست لها اصول على منوالها ،وبذلك اعادت
السميائيات السردية إنتاج الفهم والتاويل للرواية على انها لون
او تحقق لجذر ديمومي هو الكينونة السردية لإلنسان المتدفق
في الزمن.
لقد ادى اعتبار الشخصية محور الفعل وإنتاج سردية
اإلنسان ،إلى بناء جهاز من المفاهيم والبرامج القرائية
الجناسية السرد على اختالف المتحققات النصية ،وبما ان
قصص االمثال الشعبية من اقدم ما حقق هذه السردية ،فإنها
بنت منصوصها على محورية الشخصية وفعلها" ،فظهور
الشخصية في قصص االمثال الشعبية يعد الصيغة االولى التي
تتكون منها كل القصص (و) القصة تبدا من ظهور الشخصية
دائما ما ترتبط بفعل" ،16وهكذا يعد المثل ً
التي ً
نصا ً
وقصة

أ
أ
المصدر :المربع اليميائي مااوذا عن المرجع اعال بصيغة تلبيقية لمادة المقال
كما يعد النموذج العاملي في السميائيات السردية ،منظاما لهذا المربع ونشرا له ،حيث نجد:
11
شكل :1النموذج العاملي الشهير كما حاغه غريماس Le model actantiel
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تشكيالتها وانظمتها في الممكن التركيبي لعناصرها؛ من حيث
هي حاصل تساوق بين المدرك في المعيش والمنصوص في
الجهاز الدالئلي للغة ونظام السرد .ولنالحظ:
يقول المثل الشعبي الجزائري ":كي غابوا الطيور بقات
الهامة ادور" يعني هذا النص " لما غابت الطيور بقيت الهامة
تدور" .في هذا النص مجموعة عالمات هي :غاب –الطيور -بقي
–الهامة-تدور -والعالمة الناظمة جاءت ظرفا "كي (لما)"،
وسميناها ناظمة النها جوهر بناء للجملتين "غابت الطيور"
و"بقيت الهامة تدور" وهما جملتان إخباريتان منفصلتا الداللة
في االعتبار المفرد (كل جملة على حدة) ،ولكن الرابط (كي)
آ
جمعهما في بناء مركب وهو ما جعلهما تقران في الناظم الداللي
الواحد ،وقد عبرت صيغة التقابل على ذلك ،مما جعل إنتاج
النص هنا ينطلق من مفصل هذا التقابل (غياب/بقاء)
(طيور/هامة) ،ويشرح التوزيع المربع هذا المخطط الداللي.

بعد هذا يسوغ السؤال :هل الرواية المعاصرة-
والجزائرية منها -منقطعة من حيث التجنيس النحوي للسرد
عن اشكاله وتحققاته القديمة؟ اليس المثل ونصه القصصي
عقل باطن الستوالدات الرواية الحديثة والمعاصرة؟ هل
يمكن الي روائي من حيث هو ذات تعلمت الممارسة السردية
ان تدعي انفصاال عن موروث القصص الشعبي  -والمثل ابلغها
؟تكمن اإلجابة العامة في التصور القرائي ذي الك فاءة
التفسيرية لرد اي نص روائي إلى الهندسة السميائية العليا
لجنسه ،ويبقى المحمول الثقافي واإلديولوجي الفكري لمقول
اي نص روائي رسالة داللية يحددها الفهم والتلقي ،كما هي في
الك تابة نشات عن وعي ذات في سياق يخبر به الفكر والتاريخ
لحقبة فعالة وانتماء وهوية .فالثقافة جهاز توليدي للدالالت
التي تنبني على ترهين المعاني المشتركة في التداول
السسيوثقافي ،وهو ما تتيحه البنية السردية على اختالف

شكل :5تلبي

المصدر :من اعداد شخصي
وبالتاكيد فإن الشرح اللساني (المعجمي) ال ينتج فهما
تواصليا ،فما قيمة ان تقول :الطيور حيوان له جناحان يحلق
بهما في السماء ،والغياب هو عكس الحضور ،او هو االختفاء
والمغادرة .والهامة ربما هي نوع من هذه الطيور ،والبقاء هو
الحضور.
ويستوجب ذلك فتح النص وعالماته على الترميز
الثقافي في النحو السردي ،ويصبح الوضع :الطيور حيوانات
ذات جناحين ترتفع عن االرض ،وهي عالمة سميائية على ان
االرض التي تحلق فوقها ماهولة بالحياة ،والحياة مقرونة بالماء
ومنابعه ،فاينما حلق الطير فثمة ماء تحته او قريب منه،
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وهكذا فالطيور دليل سجلته الثقافة للماء/حياة ،ويصبح
الحضور والغياب هو حضور الدليل اوغيابه (حياة/الحياة).
والهامة طائر متخيل على صفة الواقعي ،ولكنه رمز
مسجل في الموسوعة الثقافية العربية على انه يخرج من راس
القتيل او هو روح القتيل التي تتحول إلى طائر ،وتبقى تصيح
وتنعق وتطلب ثاره بقولها "اسقوني ،اسقوني" حتى ياخذ بثاره
فتشرب من دم القاتل فتهدا وتطير مختفية ،وقد عرفتها
آ
شعوب عدة مثل البابليين واالشوريين والمصريين القدامى
باسماء مختلفة (االطمو ،كا) ،وجاء في قول الشاعر:19
يا عمرو إال تدع شتمي ومنقصتي
اضربك حتى تقل الهامة اسقوني
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فهي ترميز للقتل والموت والثار .ويصبح التوزيع المربع كما
وعبر هذا التاويل يصبح التقابل بين الحياة والموت،
يلي:
فالهامة ال تحلق حيث الماء وإنما توجد حيث الدم وتطلبه،
شكل :0تلبي

المصدر :من اعداد شخصي
وهكذا فإن هذا النص مقايسة داللية ما يجعله مكرورا
في التواصل كلما اريد للتخاطب في التداول ان يخبر عن
تقابل في التناقض بين خير وشر ،كان يقول احدهم حين
ً
يرى
شخصا غير مرغوب لصفاته الشريرة (في تقديره طبعا)
"كي غابوا الطيور بقات الهامة ادور" ،واال كيد ان المتواصل
معهم بهذا النص يفهمون المعنى بانتمائهم إلى الثقافة نفسها،
فإن لم يفهموا فالنهم ال يحوزون على نظام ترميز هذا النص،
وال يملكون موسوعته (ثقافته) .فهذا اإلمكان في الفهم
التداولي للثقافة يجد له السرد بنية تستوعب قوله من حد
المثل الشعبي إلى االنواع المستجدة ،ومهما يكن فالرواية او
غيرها واقعة في حدود هذا المستجد الممكن.
ااتمة
ً
اراد هذا الطرح في مساءلة السرد فعال ونصا ان يقارب
النوع في ارتباطه بالجنس وتحققه في حده ،ذلك ما بسطه
إشكال التجنيس من حيث داللة المصطلح على فعل
سميائي؛ جوهره رد الك ثرة إلى الوحدة ،فالنصوص السردية
تتعدد في انواعها ولكنها ال تخرج في بنيتها المتعالية عن
إرغامات الجنس السردي الذي يوجد في المضمر ،حيث
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يتحكم في عقل النص ويلزم الذات الساردة باللغة ان تدركه في
حده التفسيري ،ثم تركب فهمها ضمنه بترهين سياقها
التداولي للعالمات في نحو البنية ودال القول ،وقد حدد
البحث لهذه المقاربة نص المثل الشعبي بما هو راسخ اصيل
ومتجذر في البنية الثقافية للسرد اإلنساني ،واحد اهم
مرجعياته العريقة والضاربة في القدم والتراث والتداول،
وادرك الفهم مطلوبه في اعتبار السرد والفاعل به/السارد ً
تحققا
نص ًيا ً
نوعيا يقوم الجذر المتعالي الجناسية المثل بحده
وتفعيله ،ولذلك امكن للقراءة رد التنويع إلى التجنيس،
والذهاب بالنص المتحقق في الفعل اللغوي للسرد إلى ما
يستغرقه ويشترطه ،وهي مقاربة دللت على االعتبار العقلي
والثقافي في تفسير وفهم المدلول السردي للنصوص
ومستعمليها؛ إذ للفكر بنته العليا التي تضمن للذات ان تسرد
مقولتها الثقافية واإلديولوجية ،وبذلك يعني تعلم وإدراك هذه
البنية جوهرا لالشتغال السميائي للعقل السردي في استمرار
اختالفه وتعدده في الزمن ،ولذلك مثل وجود مدونة االمثال
الشعبية في التراث السردي للذات الفاعلة في حدوده مرجعا
مهما للغاية في قراءة هذه الذات عبر ما تنتجه من نصوص.
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الهوامش
 .1دمحم بوعزة ،2112،هيرمينوىيقا المحكي ،النسق والكاوس في الرواية العربية ،ط ،1مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت ،لبنان ،ص.39
 .2بول ريكور ،2116 ،الزمان واليرد؛ الزمان المرو  ،تر :سعيد الغانمي ،راجعه عن الفرنسية :جورج زيناتي،ج ،3ط ،1دار الك تاب
الجديد المتحدة ،طرابلس ،ليبيا ،ص.13
 .3دمحم بوعزة ،هيرمينوطيقا المحكي ،ص.36
 .4حاتم الورفلي ،2119 ،بول ريكور ...الهوية واليرد ،ط ،1دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ينظر ص.39،33:
أ
 .2طائع الحداوي ،2116 ،سميائيات التاويل؛ المنل وافتاج الدلئل،ط ،1المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيروت ،لبنان،
المغرب ،ص .11
أ
أ
 .6بول ريكور2114 ،م1422/ه ،من النص ال الفعل؛ ابحاث التاويل ،تر :دمحم برادة ،حسن بورقية ،ط ،1مك تبة دار االمان،
الرباط،المغرب ،ص.144
 .2سعيد بنكراد ،2112 ،اليميائيات مفاهيمها وتلبيقاتها ،ط ،2دار الحوار للنشر والتوزيع ،سورية ،ص.42
 .3ذهب التلي بن الشيخ في ك تابه "منطلقات التفكير في االدب الشعبي الجزائري " إلى ان نص المثل ليس بالضرورة ان يرتبط بقصة يعد
استخالصا لها ،وهذا في تقديرنا ليس صحيحا بالمفهوم الداللي ،الن المثل في اصل إنتاجه قياس يستدعي واقعتين (واقعة اصل وواقعة مشابهة) ،وهو
ما ورد في كالسيكيات النقد العربي بمصطلح ( المورد والمضرب ) ،وما عدا ذلك فهي اقوال ماثورة وليست من االمثال .ينظر :التلي بن الشيخ،1991 ،
منطلقات التفكير في االدب الشعبي الجزائري ،دط ،المؤسسة الوطنية للك تاب ،الجزائر ،ص 122وما بعدها.
 .9سعيد بنكراد ،السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها ،ص.33
 .11يتفق البالغيون على اعتبار البالغة صناعة عقلية تدخل في باب المنطق وإنتاج الدالئل ،وهو السياق الذي ياتي فيه مصنف شهير كاسرار
البالغة للجرجاني مثال.
أ
 .11دمحم مفتاح ،دت ،المفاهيم معالم؛ فحو تاويل واقعي ،ط ،1المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ص.121
 .12بول ريكور ،الزمان واليرد ،تر :سعيد الغانمي ،ينظر ص.232
 .13دنيس كوش ،2112 ،مفهو الثقافة في العلو الجتماعية ،تر :منير السعيداني ،ط ،1المنظمة العربية للترجمة ،لبنان ،ينظر:
ص.31،29
 .14دمحم مفتاح ،2116 ،دينامية النص (تنظير وافجاز ) ،ط ،3المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيروت ،المغرب ،لبنان ،ينظر :ص.9،3
 .12يك في في هذا على سبيل الذكر ان باحثا شهيرا ورائدا في علم السرد مثل " غريماس" وصل إلى تجريد نموذجه العاملي من خالل البحث في
االسطورة وتمييزه بين صفات اإلله ووظائ فه.
أ
أ
 .16ناصر الحجيالن ،2119 ،الشخصية في قصص المثال ،دراسة في الفيات الثقافية للشخصية العربية ،ط ،1النادي االدبي بالرياض،
المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيروت ،لبنان ،ص.362
 .12دمحم مفتاح ،دينامية النص ،ينظر ص.12،11،11،9 :
 .13حول النموذج العاملي وشرحه راجع :حميد لحميداني ،1991 ،بنية النص اليرد  ،ط ،1المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع،
بيروت ،لبنان ،صفحات 31 :إلى .32
 .19عبد الرزاق خليفة محمود ،2119 ،المعتقدات الشعبية في الموروث الشعر القديم ،ط ،1دار الينابيع ،دمشق ،سورية ،ينظر :ص24
وما بعدها.
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مسعود
الملخص

 ويعتبر مفهوم المقام اهم مفهوم عالج البالغيون العرب ضمنه مبادئ التواصل،اهتم البالغيون بالتواصل وما يتعلق به
 وهذا االهتمام بالمقام وعناصره اثناء عملية التواصل يتفق مع ما، فقد كان محور اهتمام البالغيين ومباحث البالغة.اللغوي وشروطه
 وفي، من ضرورة التركيز على العناصر غير اللسانية الحاضرة في ذهن المتكلمين،توصل إليه علماء االتصال في الدراسات المعاصرة
.الواقع الحي اثناء التواصل
. التاويل، المقام، التداولية، التواصل، البالغة:الكلمات المفاتيح
Résumé
Les rhétoriciens arabes utilisent le contexte, comme concept de base, dans leurs études des principes de la
communication linguistique.
Cet intérêt porté au contexte et ses composants au cours du processus de communication correspond aux
théories contemporaines de cette discipline.
Nous nous reposerons dans cette étude sur les éléments non linguistiques dans l’élaboration du discours.

Mots clés : Rhétorique, Communication, Pragmatique, Contexte, Interprétation
Summary
Arab Rhetoricians showed great interest in the context.

The principles of linguistic communication and

its conditions are treated in the perspective of this term (concept).

The context and its components during the

communication process are consistent with the findings of contemporary communication studies, including the
need to focus on non-linguistic elements present in the minds of contact parties, during the communication
process.

Keywords: Rhetoric, Communication, Pragmatic, Context, Interpretation.
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السس التواصلية يف البالغة العربية

 .3استعمال منطقي لساني؛ يهدف إلى اإلقناع.
 .4استعمال لغوي نفسي؛ هدفه التاثير.
 .2اس تعمال اس لوبي؛ ي دور ح ول تض من الك الم
لخصائص تمييزية يتحول بها من مجرد إبالغ رسالة لسانية إل ى
مادة من الخلق الفني.
 .6اس تعمال ال لس اني؛ يتمث ل ف ي تنوي ع االداء
3
كالسكوت واإلشارة وغيرهما.
اما محم د العم ري فق د اجم ل دالالت مص طلح البالغ ة
عند الجاحظ في ثالثة محاور اساسية:
 المح ور اإلخب اري المعرف ي التعليم ي؛ اي إظه ار االم رعلى وجه اإلخبار قصد اإلفهام.
 والمح ور الت اثيري؛ بتق ديم االم ر عل ى وج ه االس تمالةوجلب القلوب.
 والمح ور الحج اجي؛ وه ي إظه ار االم ر عل ى وج هاالحتجاج واالضطرار.
ً
وليست البالغة العربية ب دعا ف ي ه ذا التش عب واتس اع
مس احة المفه وم واالهتم ام ،ف مصطلح ( )rhetoricالمقاب ل
للفظ (بالغة) العربي ة ل يس ل ه ه و ايض ًا مفه وم واح د مح دد ف ي
الثقافة الغربية ،بل هو تردد بين ثالثة مفاهيم كبرى :
 المفه وم االرس طي ال ذي يخصص ها لمج ال اإلقن اعآ
والياته.
 والمفه وم االدب ي ال ذي يجعله ا بحث ًا ف ي ص وراالسلوب.
 والمفه وم النس قي ال ذي يس عى لجع ل البالغ ة علم اًً 4
اعلى يشمل التخييل والحجاج معا.
ومن هنا انص بت البالغ ة الجدي دة عل ى اس ترجاع البع د
2
الفلسفي التداولي الذي تقلص بفعل توسع البعد االسلوبي.
وهك ذا ف إن البالغ ة العربي ة امتزج ت فيه ا الغاي ة
التخييلي ة بالغاي ة التداولي ة ،وه ذا م ا نري د ان نب دا ب ه ح ديثنا
عن تواصلية البالغة العربية.

مقدمة
إن ال درس البالغ ي درس متع دد الم داخل ،متن وع
اوجه التن اول ،متن َازع ب ين اك ث ر م ن عل م ،وه ذا االم ر ال تنف رد
ب ه البالغ ة العربي ة ،ب ل ه و س مة مي زت عام ة ال درس البالغ ي
الق ديم عربي ه وغربي ه ،وال دليل عل ى ذل ك ان اك ث ر م ن باح ث
غرب ي راى ان البالغ ة القديم ة قريب ة م ن مج ال اهتمام ه؛ ف
"تودوروف" و"ديك رو" ربطاه ا باالس لوبية ،و"بيرلم ان" ج ذبها
ص وب الحج اج ،و"ف ان دي ك" نح ا به ا منح ى نص ًيا ،و"ج ان
1
كوهن" نظر من خاللها إلى الشعرية.
وس بب ه ذا التن ازع ان البالغ ة ل م تك ن ف ي ي وم م ن
االي ام جزي رة معزول ة ع ن س ائر العل وم ،وإنم ا ه ي ملتق ى ك ثي ر
م ن الفن ون الت ي اس همت ف ي إرس اء دعائمه ا ،واس تفادت .ف ي
آ
الوق ت ذات ه .م ن االف اق الت ي م ا فت س ؤال البالغ ة يرتاده ا
باستمرار.
وكذلك كانت البالغة العربية ،فه ي ذات وش ائج وثيق ة
بعلوم اخرى عديدة كعلم الكالم واإلعجاز والنحو واللغ ة والنق د
وغيرها ...حتى إن الح دود ب ين البالغ ة وب ين تل ك العل وم ك ثي ًرا
ما تنبهم معالمها.
ولق د ترت ب عل ى ه ذا الت داخل ب ين البالغ ة والعل وم
االخرى المحاذية لها ا ْن اتسعت مساحة الدرس البالغي الق ديم
الذي ناضل ط ً
ويال -كم ا يق ول محم د العم ري -قب ل ان يس تولي
عل ى مس احات شاس عة ملتبس ة ك ُث ر الط امعون فيه ا ق ً
ديما
وح ً
ديثا ،م ن مناطق ة ،ونح اة ،ولس انيين ،وسياس يين،
وفالس فة وض عيين واله وتيين ،ك ل ي دعي مش روعية معالج ة
2
وظيفة من وظائ ف الكالم البليغ.
وقد ظهر اث ر ه ذا االلتب اس عل ى مص طلح البالغ ة نفس ه
عن د الع رب ،حي ث ك ان يس تخدم ل دى ال رواد االوائ ل بمع ان
ومف اهيم متع ددة ،توس ع المس دي ف ي تفص يلها عن د الج احظ
فتوصل إلى انها ستة مفاهيم عامة:
 .1اس تعمال لس اني ع ام؛ مف ُ
اده مج رد الح دث
اللغوي.
 .2استعمال فيزيولوجي فك ري؛ يتمث ل ف ي االنس جام
الزمني بين الدوال والمدلوالت.
جمةل العلوم الاجامتعية
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أ
اول :البالغة العربية بين المتاع والقناع

وم ن مظ اهر االلتب اس ب ين المس توى الت داولي المج رد
وب ين المس توى الفن ي م ا ورد ف ي تعري ف عل م المع اني ل دى
البالغي ين ،فالس كاكي عرف ه بقول ه" :ه و تتب ع خ واص تراكي ب
الك الم ف ي اإلف ادة ،وم ا يتص ل به ا م ن االستحس ان وغي ره،
ليحت رز ب الوقوف عليه ا م ن الخط إ ف ي تطبي ق الك الم عل ى م ا
11
يقتضي الحال ذكره".
وب النظر إل ى ان ه ذا التعري ف ال ذي تداولت ه ك ت ب
البالغ ة بع د الس كاكي ل م يتض من إش ارات واض حة إل ى الجان ب
الفني لعلم المعاني ،فإن بع ض الب احثين راى ان حص ر وظيف ة
علم المعاني ف ي االحت راز م ن الخط إ غي ر دقي ق؛ الن "االم ر ف ي
اك ث ر االحي ان ام ر اختي ار ب ين ب دائل كله ا ص حيح لغوي ًا ،إال ان
بعض ها يتمي ز ع ن بع ض م ن حي ث اإليح اء بخلج ات المع اني
12
ودقائ قه ا الخفي ة ،ول يس ف ي االم ر ع دول ع ن خط إ وص واب".
ولس نا هن ا بص دد مناقش ة تعري ف الس كاكي ،ولكن ا اردن ا ان
ًآ
شاهدا اخر على الجدل الذي خلف ه ت راوح مص طلح البالغ ة
نورد
بين المستوى التواصلي النمطي ،والمستوى الفني الجمالي.
ً آ
ونلم س ش يتا م ن اث ار ه ذا الغم وض ف ي مفه وم ال نظم
نفس ه عن د عب د الق اهر وتحليالت ه الت ي امت زج فيه ا البح ث ع ن
االس رار الفني ة للتراكي ب ،ب الحرص عل ى بي ان الف روق المعنوي ة
الدقيق ة ب ين التعبي رات المختلف ةْ ،
وربط ه ك ل ذل ك ب النحو
وقوانينه ،فق د ول د ه ذا الغم وض التباس ًا ل دى المح دثين تجل ى
ف ي اخ تالفهم ح ول م دى ق درة مفه وم ال نظم عل ى اس تيعاب
الجوان ب الفني ة لالس لوب؛ ح ين اح س بعض هم ان إلح اح عب د
القاهر الشديد على ربط النظم بقوانين النحو ومعانيه ،ينطوي
عل ى إخ الل بالجوان ب الفني ة والق يم الجمالي ة االخ رى ف ي
آ
التعبي ر ،وراى اخ رون ان مفه وم ال نظم يتن اول الق يم الفني ة
الت ي تحف ل به ا لغ ة االدب واإلب داع ،وان النح و ال ذي يتح دث
عنه الجرجاني وينيط ب ه االس لوب الفن ي ،ل يس ه و النح و ال ذي
يه تم بص حة التراكي ب وس المتها ،فتح دث مص طفى الس عدني
ع ن (نحوي ة خاص ة) يمارس ها الجرج اني ف ي نق ده وتحليل ه،
يبت دئ دوره ا بع د ان ينته ي دور (عل م النح و) ومهمت ه ف ي بن اء
الخط اب االدب ي 13.وعل ى ه ذا ال يبق ى النح و موض ً
وعا يحف ل ب ه
المش تغلون بالمث ل اللغوي ة ،وال ذين ي رون إقام ة الح دود ب ين

ك ان الفع ل التواص لي وم ا يتعل ق ب ه ف ي ص لب اهتم ام
البالغيين ،غي ر ان البالغ ة العربي ة امتزج ت فيه ا الغاي ة الفني ة
التخييلي ة بالغاي ة التواص لية التداولي ة ،حت ى إن ه ذين
الج انبين ك ثي ًرا م ا كان ا مث ار ج دل والتب اس ،س واء ب ين
البالغي ين الق دماء ،ام ب ين الب احثين المح دثين ف ي تن اولهم
لمس ار ال درس البالغ ي الق ديم ،ويمك ن ان ن ذكر ك ثي ًرا م ن
مظ اهر ه ذا الج دل ال ذي ول ده االلتب اس ب ين ج انبي التواص ل
والفن ،من ذلك ما نقله الجاحظ ع ن العت ابي م ن ان "ك ل م ن
افهم ك حاجت ه فه و بلي غ" ،6اي ان االص ل ف ي ذل ك ه و الق درة
عل ى اإلب الغ وإيص ال الدالل ة فحس ب ،ولك ن الج احظ يعق ب
على قول العت ابي ف ي ص ورة المفس ر لقص ده الش ارح لم ا يعني ه،
فق ال..." :وإنم ا عن ى العت ابي إفهام ك الع رب حاجت ك عل ى
مج اري ك الم الع رب الفص حاء" ،7فبينم ا يرك ز تعري ف العت ابي
عل ى الجان ب الت داولي ،ي اتي تفس ير الج احظ ليس حب
المصطلح ً
قليال نحو قطب الفن والتخييل.
وم ن ذل ك اخ تالفهم ح ول الح د االدن ى للبالغ ة؛
فالس كاكي ف ي تعريف ه لطرف ي البالغ ة يجعله ا تنته ي بع د ادن ى
مرتب ة يتحق ق فيه ا اق ل م ا يمك ن م ن الفه م واإلفه ام( ،او
التواصل)  ...وه و الق در ال ذي إذا انق ص من ه ش يء التح ق ذل ك
الك الم باص وات الحيوان ات" ،3وه ذا يتع ارض م ع م ا ذه ب إلي ه
آ
بالغي ون اخ رون ،جعل وا البالغ ة ف وق درج ة اإلفه ام ،ول و ك ان
جيدا.
واورد العل وي ه ذه المس الة ف ي ك تاب ه (الط راز) فق ال:
"...ام ا الط رف االس فل فه ل يع د م ن البالغ ة ام ال؟ في ه ت ردد،
والح ق ان ه مع دود فيه ا...الن م ا ك ان طرف ًا للش يء فه و من ه"،2
ولك ن العل وي ي ورد بع د ذل ك راي المخ الفين ،فينق ل ع ن اب ن
الخطي ب راي ه ف ي ان الط رف االس فل ل يس م ن البالغ ة ف ي
شيء ،وال يكون معدودا منها" ،الن منزلة البالغة اعلى واشرف
م ن ان يق ال إن ه ل يس ب ين ه ذا الك الم وب ين خروج ه ع ن ح د
البالغة إال ان ينقص منه شيء" ،11وهذا الج دل يش ير إل ى ذل ك
االلتب اس ب ين الجان ب التواص لي الت داولي والجان ب الفن ي
التخييلي بخصوص مصطلح البالغة ومفهومها.
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موش الر" ي ذيالن عن وان ك تابهم ا (التداولي ة الي وم) بعب ارة
12
شارحة هي" :علم جديد في التواصل".
ويمك ن ان نع رف التداولي ة -اختص ارا -بانه ا عل م
استعمال اللغة ضمن سياقاتها التلفظي ة واالح وال التخاطبي ة،
وب النظر إل ى ان التداولي ة ال يقتص ر اهتمامه ا عل ى دراس ة البني ة
اللغوي ة المغلق ة ب ل يمت د إل ى دراس ة اللغ ة ح ين اس تعمالها ف ي
المقام ات المختلف ة ،بوص فها كالم ًا مح د ًدا ص اد ًرا م ن م تكلم
محدد وموج ًها إلى مخاطب محدد بلفظ محدد في مقام تواصلي
محدد لتحقي ق غ رض تواص لي مح دد ،ب النظر إل ى ك ل ه ذا ف إن
الجان ب التواص لي يغ دو ف ي ص لب المعالج ة التداولي ة
للخطاب ،ولهذا السبب بالذات يعد علم التواص ل اح د الرواف د
الت ي تم د حق ل االش تغال الت داولي ،إض ً
افة إل ى عل م اللغ ة،
وعلم النفس المعرفي ،وغيرهما.
كم ا ان عام ة االب واب والمباح ث الداخل ة ض من إط ار
التداولي ة كاالس تعمال الحرف ي وغي ر الحرف ي للغ ة ،وعالق ة
الك الم ب الواقع وب المنطق ،واالس تدالل والحج اج ،والس ياق
والتاوي ل ،واالفتراض ات المس بقة ،واالفع ال الكالمي ة،
والقص دية ،ك ل ه ذه المباح ث ذات ص لة وثيق ة بعملي ة
التواصل في مختلف مراحلها ومظاهرها.
وم ن هن ا ف إن التداولي ة بمقوالته ا ومفاهيمه ا االساس ية
كس ياق الح ال ،وغ رض الم تكلم ،وإف ادة الس امع ،ومراع اة
اط راف الخط اب ،واالفع ال الكالمي ة تش كل اداة م ن ادوات
ق راءة البالغ ة العربي ة ،ومفتاح ًا م ن مف اتيح فهمه ا وتدريس ها،
ب ل إن البالغ ة العربي ة تع د احس ن م ا يتن اول العالق ات
التداولي ة ف ي اللغ ة ،إذ ه ي تمث ل علم ًا لالتص ال ونظري ة
متكامل ة للتواص ل ،تتن اول ك ل م ا ي رتبط باس تعمال اللغ ة
وممارس تها ،م ن دون ان تس تثني ف ي ذل ك ش يتا مم ا ل ه عالق ة
بالتواصل.
ويتجل ى المنح ى التواص لي للبالغ ة ف ي مص طلح
(البالغ ة) ذات ه؛ م ن حي ث داللت ه عل ى البل وغ والوص ول؛
الوصول إلى قلب السامع وعقله ،او وصول الجملة البليغة إل ى
المعن ى الم راد ف ي نف س الم تكلم ،فالحرك ة االول ى افقي ة تخ ص

الص واب والخط ا ،ب ل ه و مش غلة الفن انين والش عراء ،حي ث
يغدو النحو زخارف للغة كزخارف الفنون الجميلة.
ف النظم عن د عب د الق اهر بحس ب ه ذه الرؤي ة ال
يمكن ان يكون مقصو ًرا على النوع النمطي الذي تنته ي ح دوده
آ
وافاق ه عن د مس توى التواص ل النمط ي ،والص حة والص واب
النحوي ،بل هو نوعان من الناحية النظرية على االقل:
اح دهما :نظ م نمط ي مج رد ،تس تقيم ب ه التراكي ب
استقامة نحوية ،تتادى بها المقاصد واالغراض ،وال يتص ور في ه
نقص وال زيادة.
وثانيهم ا :نظ م فن ي ،تس مو داللت ه إل ى مس توى المزي ة
14
والفضيلة ،وهو إضافة تضاف إلى مستوى الصحة النحوية.
والس ؤال ال ذي نبتغ ي اإلجاب ة عن ه ه و :م ا ه ي دالئ ل
اهتم ام البالغي ين بالجان ب التواص لي وم ا ه ي مس الك ه ذا
االهتمام؟
ثافيا :التداولية والتواحل
التواص ل ف ي ابس ط تعريفات ه ه و نق ل معلوم ة م ن
مرس ل إل ى متل ق عب ر قن اة اتص ال ...فك ل عملي ة تواص ل
تس تدعي نق ل رس الة ب ين مرس ل ومتل ق يمتلك ان مع ا الش فرة
الض رورية لت داول الرس الة ،وذل ك ع ن طري ق قن اة اتص ال...
ويفت رض ف ي المتلق ي تفكي ك رم وز الرس الة لفه م مض امينها،
باعتباره ا متوالي ة م ن العالم ات الرمزي ة ،وه ذا ش رط اساس ي
12
لتحقيق التبادل والتفاهم بين اطراف العملية التواصلية.
ويشترط لتحقي ق التواص ل ان تك ون الرس الة واض حةً،
وان يك ون المتلق ي منتبه ًا واال يحص ل تش ويش عل ى قن اة
االتص ال ،حت ى يس مح بم رور الرس الة إل ى المتلق ي ،والمقص ود
بالتش ويش :ض ياع الخب ر الن اتج ع ن اض طراب ف ي دورة
16
التواصل.
ً
ً
وتع د التداولي ة م دخال مناس با لتن اول الجان ب
التواص لي لل درس البالغ ي العرب ي ،ذل ك ان التداولي ة ته تم
بق وانين االس تعمال اللغ وي ،والتع رف عل ى الق درات اإلنس انية
آ
للتواص ل اللغ وي ،وم ن هن ا وج دنا "ان ريب ول" و"ج اك
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اق دار المع اني عل ى اق دار المقام ات ،واق دار المس تمعين عل ى
21
اقدار تلك الحاالت".
وم ن هن ا ك ان م ن االدوات الالزم ة للبلي غ -بحس ب
العس كري" -التوس ع ف ي معرف ة العربي ة ووج وه االس تعمال له ا
21
 ...ومعرفة المقامات ،وما يصلح في كل واحد من الكالم".
ف ال يك ف ي التوس ع ف ي معرف ة العربي ة وح دها دون
اإللم ام بوج وه االس تعمال له ا ،وال العل م باال لف اي ُمتخيره ا
ورديئها ،إن لم ينضف إليه معرفة المقام ات وم ا يص لح ف ي ك ل
واح د منه ا م ن الك الم… وه ذا ه و ل ب البالغ ة ال ذي عب ر عن ه
البالغي ون بع د ذل ك بق ولهم( :لك ل مق ام مق ال) ،حت ى إن
مفهوم المطابقة ارتبط بمصطلح البالغ ة عن د اغل ب م ن تص دى
لتعريفه ا؛ فف ي ك ت اب التعريف ات" :البالغ ة ف ي الك الم مطابقت ه
22
لمقتضى الحال".
إن المق ام يض م ك ل م ا يح يط ب الموقف الكالم ي م ن
ظ روف ومالبس ات ،وه و م ا ُيع رف ب (س ياق الح ال) ل دى
الغ ربيين ،يق ول تم ام حس ان" :وح ين ق ال البالغي ون :لك ل
مق ام مق ال ،ولك ل كلم ة م ع ص احبتها مق ام ،وقع وا عل ى
عبارتين من جوامع الكل م تص دقان عل ى دراس ة المعن ى ف ي ك ل
اللغات ،ال ف ي العربي ة الفص حى فق ط ،وتص لحان للتطبي ق ف ي
إطار ك ل الثقاف ات عل ى الس واء ،ول م يك ن "مالينوفس كي" وه و
يص وغ مص طلحه الش هير (س ياق الح ال) Context Of
 Situationيعل م ان ه مس بوق إل ى مفه وم ه ذا المص طلح ب الف
23
سنة او ما فوقها".
َ
الم تكلم والمخاط ب والخط اب ه ي االط راف الثالث ة
التي تمثل ابرز عناصر المقام بحيث يح دد تفاعله ا وظ روف ك ل
واحد منها مكونات الخطاب وخصائصه" ،فهن اك اح وال ُينظ ر
فيه ا إل ى الم تكلم؛ اي إن الم تكلم ُيكي ف كالم ه ف ي بع ض
االحي ان اس تجابة لحالت ه ه و الت ي يح س به ا… كم ا ان هن اك
اح ً
المخاط ب ب ل إل ى غي ره ،وبه ذا يتض ح ان
واال ال ترج ع إل ى
ِّ
ص احب الح ال ق د يك ون ذات الم تكلم ،وق د يك ون َ
مخاطب ا،
24
وقد يكون غيرهما".
وهن اك ام ر ذو ب ال؛ ه و ان العناص ر الس ابقة متش عبة
ومترابط ة يش كل تفاعله ا جميع ا م ع م ا يتص ل به ا م ن س ياقات

الس امع وتنته ي إلي ه ،والحرك ة الثاني ة عمودي ة تخ ص اعم اق
13
المتكلم".
ويرتبط مصطلح الفصاحة بالجانب التواصلي من
حيث داللته على الصفاء والنقاء والوضوح ،فقد جاء في
معجم مقاييس اللغة الحمد بن فارس(ت ،)092في مادة
(فصح)" :الفاء والصاد والحاء اصل يدل على خلوص في
شيء ،ونقاء من الشوب ،واللسان الفصيح :الطليق،
والكالم الفصيح :العربي ،واالصل افصح اللبن :سكنت
رغوته ،وافصح الرجل :تكلم بالعربية ،وفصح :جادت لغته
19
حتى ال يلحن".
فالفصاحة بحسب ما يستخلص من تعري ف اب ن ف ارس
ت رتبط بالنق اء والص فاء ،وهم ا ص فتان وثيقت ا الص لة بالوض وح
الضروري لعملية التواصل.
وي رتبط مص طلح البي ان  -وه و م ن المص طلحات
المنض وية تح ت ل واء البالغ ة  -بالكش ف والتفس ير واإليض اح،
وال تخفى صلة هذه المصطلحات جميعها بعملية التواصل التي
تفت رض ق د ًرا مش ً
تركا م ن الوض وح الض روري للفه م واإلفه ام
وبلوغ الرسالة.
كما يظهر المنحى التواصلي للبالغة العربية من نزوعه ا
إل ى الوض وح ونفرته ا م ن التعقي د والغم وض ،واجتن اب ك ل م ا
يمك ن ان يع وق اتص ال المخاط ب ب النص ،او يحجب ه ع ن
فهمه ،او ُيؤخر هذا َالمهمة.
ثالثا :المقا والتواحل
ال شك ان اب رز مفه وم عولج ت ض منه مب ادئ التواص ل
اللغ وي وش روطه عن د البالغي ين الع رب ه و مفه وم المق ام ال ذي
كان محور اهتمام البالغيين ومباحث البالغة ،ال سيما في باب
المعاني.
ُ
وق د ع ِّرف المق ام ل دى البالغي ين من ذ اوائ ل البالغي ين
كالج احظ ال ذي يتوج ه بالنص ح للم تكلم ب ان" :يع رف اق دار
الح االت فيجع ل لك ل طبق ة كالم ًا ،ولك ل حال ة م ن ذل ك
مقام ًا ،حت ى يقس م اق دار الك الم عل ى اق دار المع اني ،ويقس م
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والبس الة… وام ا م دح الس وقة م ن البادي ة والحاض رة فينقس م
بحس ب انقس ام الس وقة إل ى المتعيش ين باص ناف الح رف
وض روب المكاس ب ،وإل ى الص عاليك والخ راب والمتلصص ة،
22
ومن جرى مجراهم".
وليست طبقة المتلق ي االجتماعي ة ه ي المتغي ر الوحي د
المح دد لخص ائص الخط اب ،ف إن حالت ه الذهني ة وموقف ه م ن
الخطاب مما ينبغي ان يكيف الخطاب بحسبه كذلك؛ ف "مق ام
الكالم ابتداء يغاير مقام الكالم بن اء عل ى االس تخبار او اإلنك ار،
ومقام البناء عل ى الس ؤال يب اين مق ام البن اء عل ى اإلنك ار ...وك ذا
مقام الكالم مع ال ذكي يغ اير مق ام الك الم م ع الغب ي ،ولك ل م ن
آ
23
ذلك مقتضى غير مقتضى االخر".
إن اهتمام البالغيين بالمتلقي وما يناسبه م ن الخط اب
له و ح رص عل ى س المة عملي ة التواص ل وم ا يرافقه ا م ن تاوي ل
يلج ا إلي ه المتلق ي ف ي الع ادة بن ًاء عل ى ق رائن الس ياق والمق ام،
حي ث "إن االق وال ت ؤول بحس ب الس ياق بواس طة عملي ات
اس تداللية ذات ذات ص يغة اس تنباطية ،فتاوي ل ق ول م ا يعن ي
نس بة مقص د إخب اري إل ى ص احب ه ذا الق ول ،ونج اح عملي ة
التواص ل ان يك ون ه ذا المقص د موافق ًا للمقص د الفعل ي
29
للقائل.
ً
ف المتلقي ي ؤول الخط اب تبع ا للمعلوم ات الت ي تك ون
حاض رة ف ي ذهن ه مم ا ذكرن اه س ً
ابقا (اي العناص ر الس ياقية)،
وبه ذا يس تعمل معلومات ه هات ه ف ي عملي ة الفه م والتاوي ل
َ
المخاط ب ه ي
وتجن ب الغم وض .فتك ون ه ذه الخلفي ات ل دى
التي ُتحدد التاويل المناسب الذي يعطيه للنص او الخطاب.
ذل ك ان المس تمع او الق ارئ ح ين يواج ه خطاب ًا م ا ،ال
يواجه ه وه و خ الي ال ذهن ،ف المعروف ان معالجت ه لل نص
03
المع اين" ،تعتم د عل ى م ا ت راكم لدي ه م ن مع ارف س ابقة"
وبه ذا تمت د اح وال المخ اطبين لتش مل "جمي ع الظ روف الت ي
التي يتاثرون بها وتشكل امزجتهم واتجاهاتهم ،ك تحدي د البيئ ة
الت ي يس كنونها ،وحال ة المن اخ الس ائد فيه ا ،ون وع المهن ة الت ي
يشتغلون بها ،واحوالهم المعيشية ،والسياس ة الت ي يخض عون
له ا ،والم ذاهب الت ي يعتنقونه ا ،وغي ر ذل ك م ن الظ واهر

ومالبس ات س ياق الح ال او المق ام ال ذي تتحق ق ض منه عملي ة
اإلبالغ والتواصل.
وإن ه ذا االهتم ام م ن قب ل البالغي ين بالمق ام وم ا
يتص ل ب ه م ن عناص ر ليتف ق م ع م ا توص لت إلي ه ابح اث عل وم
االتصال من ضرورة التركيز على العناصر غير اللسانية الحاض رة
في ذهن المتكلمين ،وفي الواقع الفيزيائي اثناء التواصل.
أ
رابعا :المتلقي وعملية التاويل
َ
والمخاط ب) باهتم ام
حظ ي طرف ا الخط اب (الم تكلم
َ
خ اص م ن قب ل البالغي ين ،وحظ ي المخاط ب بعناي ة اك ث ر
خصوصية ،ذلك ان البالغيين ك انوا يع الجون قض ايا المطابق ة
َ
المخاط ب ،مت وجهين إل ى م تكلم
ب ين بني ة الخط اب وح ال
مفترض يروم تعلم اسس البالغة ومهارة االتصال والتاثير .وه ذا
لس بب براين ا اك ث ر وجاه ة ف ي تعلي ل اهتم ام البالغي ين الخ اص
بالمتلقي من ذلك الراي الذي يردده ك ثير من الدارس ين م ن ان
آ
ُ
عرض ون
تعام ل البالغي ين م ع ال نص القران ي ه و ال ذي جعله م ي ِّ
عن االهتم ام ب المتكلم ،واالرج ح ان البالغي ين ك انوا يتوجه ون
ف ي الع ادة إل ى الم تكلم ليعلم وه كي ف يخاط ب غي ره ف ي ك ل
مق ام ،ول م يكون وا يتوجه ون إل ى المخاط ب ليلقن وه مب ادئ
التلقي.
َ
فالعس كري يل ح عل ى مراع اة ح ال المخ اطبين وظ روف
الخط اب ،ومكاتب ة ك ل فري ق م نهم عل ى ق در طبق تهم وق وتهم
ف ي المنط ق 22،ويستش هد عل ى ذل ك م ن فع ل النب ي (ص) فإن ه
"لم ا اراد ان يك ت ب إل ى اه ل ف ارس ك ت ب إل يهم بم ا يمك ن
ترجمت ه… فس هل اال لف اي غاي ة التس هيل حت ى ال يخف ى منه ا
ش يء عل ى م ن ل ه ادن ى معرف ة ف ي العربي ة ،ولم ا اراد ان يك ت ب
إل ى ق وم م ن الع رب فخ م اللف ظِّ ،لم ا ع رف م ن فض ل ق وتهم
26
على ،فهمه وعادتهم لسماع مثله".
وال يختل ف االم ر عن د قدام ة ب ن جعف ر ،فعن د حديث ه
عن المدح ذكر ان المدح يختلف بحسب المم دوح ومرتبت ه ،ف
"اما مدح ذوي الصناعات ،فان يمدح الوزير والكاتب بما يليق
ب الفكرة والروي ة ،وحس ن التنفي ذ والسياس ة… وام ا م دح القائ د
فبما يجانس الباس والنجدة ،وي دخل ف ي ب اب الش دة وال بطش
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وانطالق ا م ن ه ذا المب دا يحك م عل ى ال نص بص فة عام ة
والش عر بص فة خاص ة بن اء عل ى م ا يت وفر علي ه م ن تناس ب ب ين
اجزائ ه ،ولحم ة ب ين عناص ره ،ول يس ه ذا االنس جام والتناس ب
معيا ًرا جمالي ًا وض رورة فني ة فحس ب ،ب ل ه و قب ل ذل ك وس يلة
المتلقي في التاويل السليم للخطاب ،فإذا كان تاوي ل الخط اب
يقوم على نس بة مقص د إجم الي إل ى قائل ه ،ف إن س هولة بن اء ه ذا
32
المقصد اإلجمالي عالمة على انسجام الخطاب ذاته.
ويص دق ه ذا عل ى تاوي ل الكناي ات وك ثي ر م ن ص ور
المج از ،فالكناي ة المش هورة (ك ثي ر الرم اد) ال يمك ن ان تبن ى
خ ارج البيئ ة الثقافي ة والس ياق االجتم اعي ،كم ا ان تاويله ا
يس تدعي استحض ار ك ل تل ك الخلفي ات الثقافي ة واالجتماعي ة
للتوص ل إل ى قيمته ا ومغزاه ا ،ف االمر هن ا يتعل ق ببيئ ة مح ددة
هي البادية العربية ،وبقوم معينين هم العرب ،وبتقاليد عريقة
له م ف ي الك رم والم روءة ،وبوس ائل درج وا عل ى ربطه ا بك رم
الض يافة م ن مث ل إيق اد الن ار ،وطه و الطع ام ،وإطعام ه اب ن
الس بيل وذا الحاج ة الفقي ر ،وك ل ح ديث ع ن ك ث رة الرم اد وم ا
يتص ل ب ه ف ي س ياق الم دح بمع زل ع ن ه ذا الس ياق االجتم اعي
ال معنى له البتة.
ويع د الغ رض ال ذي يس اق الجل ه الخط اب م ن اه م
متغي رات المق ام ،ب ل إن ك ل غ رض م ن اغ راض الخط اب ه و
مق ام ق ائم بذات ه ينبغ ي ان ُيراع ى "فمق ام التش كر ُيب اين مق ام
الش كاية ،ومق ام التهنئ ة ُيب اين مق ام التعزي ة ،ومق ام الم دح
ُيباين مق ام ال ذم ،ومق ام الترغي ب ُيب اين مق ام الترهي ب ،ومق ام
الج د ف ي ذل ك ُيب اين مق ام اله زل"...33ف إن "س بيل م ا يك ت ب ب ه
في باب الشكر اال يقع فيه إسهاب… وسبيل ما يك تب به التابع
إلى المتبوع في معنى االستعطاف ومس الة النظ راء اال يك ث ر م ن
ش كاية الح ال ورقته ا… ب ل يج ب ان يجع ل الش كاية ممزوج ة
39
بالشكر واالعتراف بشمول النعمة وتوفير العائدة"...
لق د ك ان البالغي ون ش ديدي اإللح اح عل ى تحقي ق
مطلب المطابقة ب ين بني ة الخط اب ومقام ه ،ذل ك ان الخط اب
ينبغ ي ان يكي ف ف ي ك ل س ياق بم ا يناس ب عملي ة التواص ل،
وياخذ الصبغة المناسبة لكل مقام.

االجتماعي ة الت ي ت ؤثر ف ي اجس ام الن اس وعق ولهم ،والوق وف
31
عليها امر مهم للبليغ".
وقضية اشتمال ظ روف المخ اطبين عل ى ك ل م ا يتص ل
بحي اتهم االجتماعي ة والثقافي ة اش ار إليه ا الس كاكي ف ي مفت اح
العل وم عن د حديث ه ع ن مناس بة الجم ع ب ين بع ض اال لف اي دون
بع ض ،ب النظر إل ى كونه ا تنتم ي إل ى حق ل واح دُ ،يع رف م ن
َ
للمخاط ب ،فق ال:
خ الل الخلفي ات االجتماعي ة والثقافي ة
"ولصاحب علم المعاني فض ل احتي اج ف ي ه ذا الف ن إل ى التنب ه
الن واع ه ذا الج امع والت يقظ له ا… فم ن اس باب تجم ع ب ين
آ
ص ومعة وقن ديل وق ران ،وم ن اس باب تجم ع ب ين دس كرة
32
وإبريق وخالن".
آ
ً
ث م اورد الس كاكي مث اال م ن الق ران الك ريم ف ي قول ه
ُ َ َ ۡ
َََ
َ َّ ٓ َ َ
ََۡ ُ
َخل َِق ۡ
لس َماءََِك ۡيوفَ
تَِ ١٧إَوَلَٱ
لَ ك ي ف
لَيَنظ ُرونَنَِلَٱ ِۡلع ِ َِ
تع الى" :أف َ
َ َۡ
َ ۡ
َۡ َ
َُوح َ
ِت ۡ
ۡل َبا َلَ َك ۡي َفَنُص َب ۡ
ُرف َِع ۡ
وف ُ
تَ
ۡرضَكي
تَِ ١٩إَوَلَٱۡل ِ َ
تََ ١٨
ِ
ِإَوَلَٱ ِ ِ

[ 33."٢٠الغاشية ]21-12 :

فم ن ل م يك ن م ن االع راب او يع رف م ا يتعل ق بحي اتهم
وعلي ه معاش هم ،اس تغرب له ذا الجم ع ب ين اإلب ل والس ماء
والجب ال واالرض؛ وذل ك "لبع د البعي ر ع ن جناب ه ف ي مق ام
النظ ر ،ث م لبع ده ف ي خيال ه ع ن الس ماء ،وبع د خلق ه ع ن
34
رفعها ،وكذا البواقي".
ولك ن التع رف إل ى حي اة الع رب ف ي مختل ف نواحيه ا
االجتماعي ة ،وإدراك الس ياق االجتم اعي ك ف يالن ب ان ي زيال
العجب من الجمع بين هذه االشي اء؛ وذلك "ان اه ل ال وبر إذا
كان مطعمهم ومشربهم وملبسهم من المواشي ،كانت عنايتهم
مصروفة -ال محالة -إلى اك ثرها ً
نفعا ،ثم إذا ك ان انتف اعهم به ا ال
يتحص ل إال ب ان ترع ى وتش رب ،ك ان ج ل مرم ى غرض هم ن زول
المط ر ،واه م مس ارح النظ ر عن دهم الس ماء ،ث م إذا ك انوا
مضطرين إلى ماوى يؤويهم ،وإل ى حص ن يتحص نون في ه ،ف ال
32
ماوى إال الجبال".
وهك ذا تجم ع اال لف اي والمع اني إل ى بعض ها ف ي س ياق
آ
دون اخر ،وقد ال يسوغ لنا الجمع بينها إذا تغي ر الس ياق ،وه و
ما عناه السكاكي بقوله" :ثم إذا شرعت في الكالم ،فلكل كلم ة
36
مع صاحبتها مقام".
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وادرك البالغيون ان اإلمكانات الصرفية والنحوية الت ي
تزخ ر به ا اللغ ة العربي ة ه ي مف اتيح ه ذا التنوي ع المالئ م ،وم ا
عل ى الم تكلم او ال دارس إال ان يالح ظ وي درك اس رار التناس ب
ب ين ك ل مق ام وم ا يالئم ه م ن خص ائص الخط اب ،وه ذا م ا رك ز
علي ه القزوين ي عن دما ذك ر ان "مق ام التنكي ر يب اين مق ام
التعري ف ،ومق ام اإلط الق يب اين مق ام التقيي د ،ومق ام التق ديم
يب اين مق ام الت اخير ،ومق ام ال ذكر يب اين مق ام الح ذف ،ومق ام
القص ر يب اين مق ام خالف ه ،ومق ام الفص ل يب اين مق ام الوص ل،
"41
ومقام اإليجاز يباين مقام اإلطناب والمساواة.
وه ذا ه و المب دا ذات ه ال ذي قام ت علي ه فك رة ال نظم
حيث يتحقق التطابق بين البنية اللسانية والمقام بم ا يتض منه
وم ا ينط وي علي ه م ن ظ روف الم تكلم ومقاص ده ،وح ال
َ
المخاطب وغير ذلك مما يدخل ضمن مفهوم المقام.
ويمكن القول إن نظرية النظم ليس ت إال تنظي ًرا لفك رة
المق ام ومحاول ة لرص د مختل ف الس ياقات ،وم ا يناس بها م ن
اساليب التعبير ،فمطابقة الكالم لمقتضى الحال وعل ى حس ب
االغراض التي ُيصاغ لها الكالم هو ما غاية النظم ،وحقيقته عند
الجرجاني.
وق د كان ت عناي ة الجرج اني متوجه ة نح و البرهن ة عل ى
االرتب اط الت داولي ب ين االس لوب وب ين معن اه اإلبالغ ي ووظيفت ه
التواص لية ،م ع ح رص ب الغ عل ى االهتم ام بالمع اني واالغ راض
اإلبالغي ة المتوخ اة م ن الخط اب ،وإص رار عل ى ان البن ى
التركيبي ة تابع ة للوظيف ة التواص لية ول يس العك س ،فس لك
ب ذلك منهج ًا ت ً
داوليا ف ي تحلي ل الظ واهر التركيبي ة كالتق ديم
والت اخير واإلثب ات والنف ي ،الت ي ال تع دو ان تك ون اغراض ا
41
وغايات تواصلية يسعى المتكلم إلى تحقيقها.
وف ي مج ال عل م المع اني ال ذي ول د م ن رح م نظري ة
ال نظم ،نج د االهتم ام يترك ز عل ى ض بط التناس ب ال دقيق ب ين
ش كل التركي ب وفح واه م ن جه ة ،وم ا يتطلب ه المق ام والغ رض
من جهة اخرى ،فإذا كان ت مقام ات الك الم متفاوت ة؛ ف إن بني ة
التركي ب س تختلف م ن حال ة إل ى اخ رى تبع ًا ل ذلك .ولك ن
اهتم ام البالغي ين بض بط متغي رات المق ام وتحدي د حاالت ه
ومناس باته س ار ف ي مراحل ه المت اخرة نح و التقن ين الص ارم
جمةل العلوم الاجامتعية

والتقعيد الجاف الذي اصاب الدرس البالغ ي بن وع م ن ال تكلس
فق د مع ه إش راقه وحيويت ه ،وض اق دارس ه ومدرس ه ب ه ذرع ًا،
وك ان ذل ك مم ا ح تم عل ى المش تغلين ب ه الت داعي لكش ف
ادوائه ،وبذل الوسع في سبيل دوائه.
ااتمة
لق د ك ان الفع ل التواص لي وم ا يتعل ق ب ه ف ي ص لب
اهتم ام البالغي ين ،ذل ك ان التواص ل –ف ي ابس ط مفاهيم ه–
هو نقل لمعلومة من مرسل إلى متلق عبر قناة اتصال.
ويتجل ى المنح ى التواص لي للبالغ ة ف ي مص طلح
(البالغ ة) ذات ه؛ م ن حي ث داللت ه عل ى البل وغ والوص ول ،كم ا
يظهر المنحى التواصلي للبالغة العربية من نزوعها إلى الوضوح
ونفرته ا م ن التعقي د والغم وض ،واجتن اب ك ل م ا يمك ن ان
يعوق اتصال المخاطب بالنص ،او يحجبه عن فهمه ،او ي ؤخر
هذا َالمهمة.
اما ابرز مفهوم ُعولجت ضمنه مب ادئ التواص ل اللغ وي
وش روطه عن د البالغي ين الع رب فه و مفه وم (المق ام) ال ذي ك ان
مح ور اهتم ام البالغي ين ،ويت واءم ه ذا االهتم ام م ن ِّق َب ل
البالغيين بالمقام وما يتصل به من عناصر م ع م ا توص لت إلي ه
ابح اث عل وم االتص ال م ن ض رورة التركي ز عل ى العناص ر غي ر
اللس انية الحاض رة ف ي ذه ن المتكلم ين ،وف ي الواق ع الفيزي ائي
اثناء التواصل.
وق د ب رز اهتم ام خ اص م ن البالغي ين ب المتلقي وم ا
يناس به م ن الخط اب حرص ًا عل ى س المة عملي ة التواص ل ،وم ا
يرافقه ا م ن تاوي ل يلج ا إلي ه المتلق ي بن ًاء عل ى ق رائن الس ياق
َ
المخاط ب ه ي الت ي تح دد
والمقام ،فتكون هذه الخلفيات ل دى
التاويل المناسب الذي يواجه به الخطاب.
وال ح البالغي ون عل ى تحقي ق المطابق ة ب ين بني ة
الخط اب ومقام ه ،ذل ك ان الخط اب ينبغ ي ان ُيكي ف ف ي ك ل
ناس ب عملي ة التواص ل ،وياخ ذ الص بغة المناس بة
س ياق بم ا ُي ِّ
لكل مقام ،وادركوا ان اإلمكان ات الص رفية والنحوي ة الت ي تزخ ر
بها اللغة هي مفاتيح هذا التنويع المالئم ،وم ا عل ى الم تكلم -او
الدارس -إال ان يالحظ ويدرك اسرار التناسب بين كل مقام وم ا
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يالئم ه م ن خص ائص الخط اب ،وه ذا ه و المب دا ال ذي قام ت
علي ه فك رة ال نظم؛ حي ث يتحق ق التط ابق ب ين البني ة اللس انية
والمق ام بم ا يتض منه وم ا ينط وي علي ه م ن ظ روف الم تكلم
َ
المخاط ب وغي ر ذل ك مم ا ي دخل ض من
ومقاص ده ،وح ال
مفهوم المقام.
وب النظر إل ى ان التداولي ة ه ي عل م اس تعمال اللغ ة
ض من س ياقاتها التلفظي ة واالح وال التخاطبي ة المختلف ة ،فإنه ا
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(التداولي ة) بمقوالته ا ومفاهيمه ا االساس ية كس ياق الح ال،
وغ رض الم تكلم ،وإف ادة الس امع ،ومراع اة اط راف الخط اب،
واالفع ال الكالمي ة ،تع د م ً
دخال مناس ًبا لتن اول الجان ب
التواصلي للدرس البالغي العربي ،وه و ام ر ينبغ ي االخ ذ ب ه ف ي
إعادة بعث ال درس البالغ ي العرب ي ،وتجدي د مباحث ه واس اليب
تدريس
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عبد احللمي
الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الوظيفة المعرفية والمنهجية للنموذج الحضاري في دراسة الظواهر اإلنسانية عند مالك
 ويتشكل من ثالثة، الذي تعد الفكرة الدينية مصدره الرئيس، من خالل تناولنا مفهوم النموذج الحضاري عند مالك بن نبي،بن نبي
 ويعتري هذا النموذج جملة من التحوالت التي، وهي طور الروح والعقل والغريزة،اطوار تمثل جميعها الخصائص النفسية لإلنسان
، ثم تناولنا كيف وظف مالك بن نبي النموذج الحضاري في تفسير وتحليل الظواهر اإلنسانية،تمر بها كل الحضارات اإلنسانية
هذه الممارسة المتاصلة في اعمال السوسيولوجي ماكس- وتوصلنا إلى ان عملية بناء النماذج المعرفية في دراسة الظواهر اإلنسانية
. يمكن ان تسهم في حل االزمة االبستيمولوجية التي تعاني منها العلوم االجتماعية واإلنسانية في العالم العربي-فيبر
. العلوم اإلنسانية، الظواهر اإلنسانية، النموذج الحضاري، النموذج:الكلمات المفاتيح
Résumé
Cette étude vise à mettre la lumière sur la fonction cognitive et la méthodologie du modèle de civilisation
dans l'étude des phénomènes humains chez Malik bin Nabi. Ce penseur se base essentiellement sur l’orientation
spirituelle dans l’explication de ces phénomènes. Cette pensée se divise en trois phases : la phase religieuse
jugée importante et se composant à son tour de plusieurs aspects tels que l’aspect psychologique d'une personne,
son esprit et son instinct. Nous avons aussi abordé comment Malek Ben Nabi a utilisé le modèle civilisationnel
afin d’expliquer et analyser les phénomènes humains. La construction des modèles cognitifs dans l’étude des
phénomènes humains est relative aux recherches du sociologue Max Weber qui pourrait contribuer à trouver des
solutions à la crise épistémologique dont souffrent les sciences sociales dans le monde arabe.

Mots-clés : Modèle, Modèle de civilisation, Phénomènes Humains, Sciences Humaines.
Summary
This study aims to detect cognitive function and methodology of civilization model in the study of human
phenomena according to Malik bin Nabi, who believed that the religious idea is the primary source of
civilization model, which consists of three phases, all representing the psychological characteristics of a person,
these three phases are the process of the mind, spirit and instinct, this model is underway a number of
transformations of all human civilizations. We dealt in this study also with the question of how did Malik bin
Nabi use civilization model in the interpretation and analysis of human phenomena, we reached the result that
the construction of cognitive models in the study of human phenomena, these inherent practices in the works of
the sociologist Max Weber, can contribute to the solution of the epistemological crisis plaguing the social
sciences in the Arab world.

Keywords: Model, The Model Of Civilization, Human Phenomena, Human Sciences.
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المجتمع في لحظة تاريخية معينة ،مما ُيكسب نموذجه
ً
الحضاري ً
معرفيا ،وكما هو معلوم في الرؤى الفلسفية فإن
بعدا
المعرفي ما هو إال اإلجابة عن الكلي والنهائي الذي ال تمثله إال
الرؤى الوجودية إلى العالم ،وقد ذهب مالك بن بني إلى ان
كل الحضارات اإلنسانية ولدتها رؤية دينية إلى العالم ،وحتى
الحضارة الغربية المعاصرة التي نقضت غزلها من الدين
المسيحي بعد ان استوت على الجودي المادي الحضاري ،فقد
ولدتها رؤية مادية إلى الوجود.
وبرؤية تركيبية بين عناصر الحضارة الثالثة اإلنسان
والزمن والتراب ،اعتبر بن نبي ان اإلنسان هو محور وبؤرة
تمركز العملية الحضارية ،فقسم نموذجه الحضاري إلى اطوار
–مراحل( -الروح والعقل والغريزة) تمثل الخصائص المادية
والروحية للثنائية التركيبية لإلنسان ،وكل مرحلة متعلقة
باالنجاز او السكون والدعة ،ومعها يصعد خط االنجاز
الحضاري او ينزل مما يعني االفول واالنهيار ،ومن هذا
المنطلق اعتمد على المنهج التركيبي في دراسة الظواهر
االجتماعية واإلنسانية في العالم اإلسالمي ،حيث ُيوفر له
النموذج المعرفي الحضاري اإلطار التحليلي ليتمكن من
ً
مستعينا
تفكيك الظاهرة اإلنسانية إلى عناصرها االولية،
بالك ثير من العلوم االجتماعية المعاصرة لوصفها كعلم
االجتماع وعلم النفس واالنثربولوجيا وغيرها ،ثم يتخطاها إلى
عملية التفسير حيث يجد البؤرة او السبب الرئيسي الذي
يطغى على تشكل الظاهرة فيتمكن من تفسيرها بما يتوافق مع
الطور –المرحلة -في النموذج الحضاري.
أ
اول :اللرح الشكالي للدراسة

مقدمة
"إن العلوم االخالقية واالجتماعية والنفسية تعد اليوم
اك ثر من ضرورة من العلوم المادية ،فهذه العلوم تعد خط ًرا في
مجتمع ما زال الناس يجهلون فيه حقيقة انفسهم ،ومعرفة
1
إنسان الحضارة وإعداده اشق من صنع محرك"...
مالك بن فبي.
يعتبر االشتغال على فكرة النماذج واالنماط المثالية
من المسائل المعرفية المعاصرة في الفكر اإلسالمي ،حيث
اصبحت هذه الفكرة تشغل حي ًزا ً
فكريا في فلسفة العلوم
المعاصرة ،غير ان مالك بن نبي اشتغل عليها في اربعينيات
القرن الماضي عندما تناول في ك تابه "شروط النهضة"
بالتوصيف والتحليل النموذج الحضاري الذي صاغه ،مما ينم
على البعد المنهجي لبن نبي في طرح مسائل المعرفة وتناولها
من زاوية إبستمولوجية محضة ،حيث ربط في النموذج
الحضاري الذي صاغه بين المعرفة ونظرياتها وسياقاتها
التشكيلية في التاريخ البشري ،وكيف تتمظهر في شكل
وحدات حضارية عرفتها اإلنسانية.
فحاول مالك بن نبي من منظور فلسفي تاريخي ان
ُيقدم تصور تفسيري لنشاة الحضارات اإلنسانية وعوامل
انحطاطها ،وهي الفكرة التي سبقه إليها ابن خلدون في التراث
ً
ً
ً
تاريخيا لنشاة الدويالت
تفسريا
نموذجا
اإلسالمي عندما صاغ
اإلسالمية التي ظهرت في شمال إفريقيا في القرن الثاني
والثالث عشر ميالدي ،فوسع من هذا النموذج الخلدوني
ليستوعب الحضارة كلها باستخدام المنهج االستقرائي
االستردادي لمجرى التاريخ البشري ،فاوصلته دراسته
المعرفية إلى ان الحضارة هي وحدة التحليل التاريخي وليست
الدولة -المجتمع ،وهنا ادخل البعد المعرفي كمعيار للتصنيف
وتحليل الظواهر الحضارية والثقافية ،بخالف الباحثين الذين
سبقوه ،حيث ارجعوا وحدة التحليل التاريخي إلى القوة
االقتصادية او العسكرية او السياسية التي تؤدي إلى نشاة
الدول وسقوطها.
ويعتبر مالك بن نبي ميالد الحضارة فكرة اخذت
ً
ً
معرفيا ُيجيب عن حاجات
نموذجا
مجراها في التاريخ ،او
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كانت لدى مالك بن نبي منهجية مخصوصة في
التعاطي مع مختلف ظواهر التخلف االقتصادي والثقافي التي
يحياها العالم اإلسالمي في تلك الفترة ،مما اكسب نموذجه
البعد الواقعي في دراسة الظواهر اإلنسانية ،ومن هذا
المنطلق ،تحاول هذه المقالة اإلجابة على التساؤالت التالية:
 .1ما هي االبعاد المعرفية للنموذج الحضاري الذي
صاغه مالك بين نبي؟
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أا) النموذج اإلرشاديُ :ويعد ا ً
صال نقيس عليه اي
عدد ممكن من االمثلة المطابقة قدر االستطاعة والتي يمكن
ان تحل محل االصل من حيث المبدا.
ب) النماذج اإلرشادية :تك تسب مكانتها النها االنجح
من سواها من النماذج اإلرشادية االخرى المنافسة لها ،من
حيث القدرة على حل بعض المشكالت التي اقر العلماء
بكونها مشكالت حادة.
ت) النموذج اإلرشادي يساعد في دراسة الظواهر
الطبيعة ُويمكن العلماء من صياغة القوانين.
ووفق هذا التصور االبستيمولوجي فإن كل علم لديه
نموذج قياسي إرشادي ُينظم ممارسات الباحثين في حقل
تخصصي معين ،يتكون من جملة من القواعد والمناهج التي
تستخدم في دراسة الظواهر ،ويحدث التطور في العلم عن
طريق التغييرات التي تعتري النماذج اإلرشادية القديمة التي
تحل محلها نماذج جديدة ،وسبب هذا التحول يتمثل في عدم
قدرة النموذج القديم على تفسير الظواهر.
وعرف هنري التان النموذج على انه" :مجموعة من
االفكار والمفاهيم التي ُتشكل اإلطار المرجعي للفكر ،وتنظم
االبعاد التجريبية للمعرفة ،وتفسر النتائج ،وتمكننا من
صياغة النظريات" ،4وهذا التعريف ُيظهر ان النموذج هو
اإلطار المرجعي لكل الممارسات العلمية في منظومة ثقافية
معينة ،والنموذج كما عرفه عبد الوهاب المسيري "بنية
تصورية يجردها عقل اإلنسان من كم هائل من العالقات
والتفاصيل والحقائق ،فهو يستبعد بعضها بوصفها غير دالة
(من وجهة نظره) ويستبقي بعضها ،ثم يربط وينسق بينها
تنسيقا ً
ً
خاصا ،حيث تصبح حسب تصوره مترابطة ،ومماثلة
في ترابطها للعالقات الموجودة بين عناصر الواقع" ،2ويشير
التعريف إلى فكرة االختزال واالستبعاد لعناصر معينة واإلبقاء
على عناصر اخرى ،مما يكشف عن البعد التحيزي في عملية
النمذجة المعرفية ،المرتبطة باالساس بطبيعة رؤية العالم
التي يتولد عنها.
فالنموذج المعرفي محاولة تجريدية يقوم بها الباحث
للدراسات المعرفية للحضارات وهو عبارة عن عناصر مبثوثة في

 .5ما هي االبعاد المنهجية للنموذج المعرفي
الحضاري عند مالك بن نبي ،وما هي مصادره ومراحله؟ وما
طبيعة التحوالت التي تحدث داخل النموذج المعرفي
الحضاري؟
 .0فيم تتمثل الوظيفة المنهجية والمعرفية للنموذج
الحضاري في دراسة الظواهر اإلنسانية عند مالك بن نبي؟
 .4ما هي انعكاسات النموذج المعرفي على علوم
اإلنسان؟
ثافيا :في ماهية النموذج المعرفي والنموذج
الحضار عند مالك بن فبي
-1مفهوم النموذج المعرفي
في البداية ،نتناول مفهوم النموذج المعرفي كمصطلح
فلسفي شاع استخدامه في فلسفة العلوم المعاصرة ،وتشير
الدراسات إلى ان اول من استخدمه توماس كون في ك تابه
"بنية الثورات العلمية" سنة  ،1965اين اعطاه الك ثير من
التعريفات والتسميات( :النموذج القياسي ،البراديغم،
النموذج اإلرشادي ،وغيرها) ووظفه توماس كون كاداة منهجية
في دراسة التطورات التي تحدث في تاريخ العلوم ،وتوصل إلى
نتيجة مفادها ان" :كل علم قياسي له نموذج إرشادي يتحكم
في إطاره ،وله معنيان :اإلنجازات العلمية المعترف بها ً
عالميا،
والحلول النموذجية عند مجتمع الباحثين العلميين ،او
مجموعة القيم المشتركة وااللتزامات بين الباحثين اعضاء
المجتمع العلمي" ،ويرى "كون" حتمية حدوث االزمة في
النماذج اإلرشادية للعلوم فتتولد عنها نماذج تفسيرية جديدة
"االزمة تحدث عند عجز المبحث الدراسي القديم عن حل
مظاهر شذوذ ال مكان فيها ،وتحدث الثورة الن إنجازات
جديدة تعرض ً
سبال جديدة للنظر إلى االشياء ،وتخلق
ِّ
.5
مشكالت جديدة
اما وظيفة النماذج اإلرشادية في العلوم عند كون
فتتمثل في:0
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آ
ميثودولوجيا العلم وفي الفلسفة والفنون واالداب بوصفه
مدركات ووسائل تعبيرية مجتمعية حضارية ،فياخذ العناصر
المعرفية اال ك ثر حضو ًرا واال ك ثر محورية مما تتك ثف حوله
المفاهيم والبنية الذهنية للمجتمع الحضاري والخريطة
اإلدراكية إلفراده ،ويقصي ما هو ثانوي وغير رئيسي ،ويعد
النموذج اداة تحليلية تساعدنا ك ثي ًرا في تحليل الظواهر ومن
بينها الظواهر اإلنسانية ،وقد استخدمه ماكس فيبر في علم
االجتماع عندما حدد العديد من التصورات التجريدية لمفاهيم
محورية كالسلطة ،والفعل االجتماعي والدولة ،ويقوم بقياس
الواقع الموضوعي برده إلى هذه النماذج المثالية باالقتراب
واالبتعاد من النموذج دون ان يعني هذا التطابق التام.
ويقوم النموذج المعرفي على ثالثة عناصر منهجية
اساسية" :االختزال (بعض خصائص الواقع تدرك وحدها من
ً
موجها بادوات
خالل النموذج) ،االنحياز (يكون التمثل
المالحظة والتفكير النظري ،ولكن ا ً
يضا باهداف المنمذج)،
آ
ً
تجريدا لواقع
القابليته للعكس (يكون النموذج في االن نفسه
مسبقا وطرا ًزا ً
موجود ً
بدئيا او ً
سندا لبناء مستقبلي.6".
ونشير إلى ان الجذور الفلسفية للنموذج المعرفي عند
عبد الوهاب المسيري ،تعني ان" :كلمة "نموذج" كلمة
استخدمها قريبة في معناها من كلمة ( )Themاإلنجليزية،
وهي تعني الفكرة المجردة او المحورية في عمل ادبي ما تتجاوز
العمل ولكنها مع هذا كامنة فيه وفي كل اجزائه ،تمنحه
وحدته االساسية وتربط بين عناصره المختلفة".7
إذن ،وراء كل نموذج بعد معرفي ال يمكن استبعاده
او تجاوزه ،ويتمثل هذا البعد في معايير النموذج الداخلية
التي "تتكون من معتقدات وفروض ومسلمات وإجابات عن
اسئلة كلية ونهائية ،تشكل جذوره الكامنة واساسه العميق،
وتزوده ببعده الغائي ،وهي جوهر النموذج والقيمة الحاكمة
التي تحدد النموذج وضوابط السلوك ،وحالل النموذج
وحرامه ،وما هو مطلق ونسبي من منظوره ،فهي باختصار،
مسلمات النموذج الكلية او مرجعيته التي ُتجيب عن االسئلة
الكلية والنهائية (ما الهدف من الوجود في الكون؟ هل
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اإلنسان مادة وحسب ،ام مادة وروح؟ اين يوجد مركز الكون:
كامنا فيه ام ً
ً
مفارقا له؟)".8
ووراء كل نموذج معرفي مرجعيته الخاصة "هي
المطلق المك تفي بذاته والذي يتجاوز كل االفراد واالشياء
والظواهر ،وهو الذي يمنح العالم تماسكه ونظامه ومعناه،
وحالله وحرامه ،وعادة ما نتحدث عن المرجعية النهائية
باعتبار انها اعلي مستويات التجريد ،تتجاوز كل شيء وال
يتجاوزها اي شيء".9
ومن هنا فإن النموذج المعرفي:
 .1اداة منهجية تستخدم في دراسة الظواهر
اإلنسانية.
 .5يتاسس على رؤية إلى العالم (دينية ،فلسفية،
علمية.)...
 .0يؤدي وظيفة تحليلية وتفسيرية للظواهر
اإلنسانية.
-2ىبيعة النموذج المعرفي الحضار عند مالك بن فبي

انطلق مالك بن نبي في التاسيس لمشروعه الفكري
من تحديده لمفهوم النموذج الحضاري كاداة لتحليل الظواهر
آ
وتفسيرها من خالل جملة من اال ليات المنهجية ،فما طبيعة
هذا النموذج الحضاري وما هي مصادره؟ وكيف استنبطه؟
استخدم بن نبي الحضارة كاداة لتحليل التطور
التاريخي ،فتاريخ اإلنسانية بالنسبة إليه ما هو إال تاريخ
الحضارات التي تنشا وتزول ،فالحضارة إحدى المقوالت
المعرفية المركزية في مشروعه الفكري ،حيث اعطاها ً
بعدا
ً
وظيفيا بقوله" :هي مجموعة الشروط االخالقية والمادية التي
تتيح لمجتمع معين ،ان ُيقدم لكل فرد من افراده ،في كل
طور من اطوار وجوده ،منذ الطفولة إلى الشيخوخة،
المساعدة الضرورية له في هذا الطور او ذاك من اطواره،"13
وهي ذات جانبين :الجانب الذي يتضمن شرطها المعنوي،
في صورة إرادة تحرك المجتمع نحو تحديد مهامه االجتماعية
واالضطالع بها ،والجانب الذي يتضمن الشروط المادية في
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وجهة كونية ،فإننا نرى الحضارة تسير كما تسير الشمس،
فكانها تدور حل االرض مشرقة في افق هذا الشعب ،ثم
آ
متحولة إلى افق شعب اخر" ،10وان التحول صفة حتمية في
النماذج الحضارية ومن مقتضيات سير التاريخ اإلنساني ،فإن
"االقدار ال تلبث ان تقود الحضارة إلى حيث اراد هللا لها
السير ،من دور إلى دور ،ومن فجر إلى فجر ،غير عابئة بما
ُيحاوله الباطل من إطفاء نور ،او تغيير حقائق ،وال ُمتلف ًتة إلى
ما تبثه الزوايا من وهم ،او ما يخرصه االستعمار".14
وكل نموذج حضاري يتشكل من اطوار محددة عبر
مسار تاريخي المة من االمم وضع مالك بين نبي له المخطط
الموضح في الشكل التالي:

صورة إمكانيات ،اي انه يضع تحت تصرف المجتمع الوسائل
الضرورية للقيام بمهماته ،اي وظيفته الحضارية؟. 11
وتوصل مالك بن نبي عن طريق عملية االستقراء
التاريخي إلى ان التحوالت التي تعتري المجتمعات تاخذ شكل
نماذج حضارية ،وان التحليل المعرفي للظواهر اإلنسانية
يؤكد ان النموذج الحضاري يتحول إلى نموذج إرشادي للثقافة
والمجتمع والسلوك اإلنساني ،فالمالحظات االجتماعية تؤكد
آ
ً
"ان للتاريخ ً
وتسلسال ،فهو تارة يسجل لالمة ماثر عظيمة
دورة
ومفاخر كريمة ،وهو تارة اخرى يلقي عليها دثاره ،ليسلمها إلى
نموها العميق 15"،وعلى التعاقب الدوري لتلك النماذج من
مرحلة تاريخية إلى اخرى ،يقول" :إذا نظرنا إلى االشياء من
أ
الشكل ( )1اىوار الدورة الحضارية عند مالك بن فبي.

المصدر :سليمان الخطيب ،فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي ،مرجع سابق ،ص97.

ُتمكننا الوظيفة المعرفية والمنهجية للنموذج
الحضاري من إقامة الصالت بين مختلف الظواهر اإلنسانية في
مجتمع حضاري ما ،يقول مالك" :فنحن نملك امام انظارنا
وسيلة نستطيع بها تتبع اطراد حضارة معينة ،بطريقة شاهدة
على نحو من االنحاء ،كما تمكننا من عقد الصالت المشروع
بين العوامل النفسية المختلفة التي تلعب دو ًرا في هذا
12
االطراد"
لذلك ،ال ُتفهم المشكالت والظواهر اإلنسانية لمجتمع
ما إال في ضوء حضارته ،ف "مشكلة اي شعب هي في جوهرها
مشكلة حضارة ،وال يمكن لشعب ان يفهم او يحل مشكلته
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ما لم يرتفع بفكرته إلى االحداث اإلنسانية ،وما لم يتعمق في
فهم العوامل التي تبني الحضارات والتي تهدمها ،وما
الحضارات المعاصرة والحضارات الضاربة في ظالم الماضي،
والحضارات المستقبلية إال عناصر للملحمة اإلنسانية منذ فجر
القرون إلى نهاية الزمن ،فهي حلقات لسلسة واحدة تؤلف
آ
الملحمة البشرية منذ ان هبط ادم على االرض إلى اخر وريث
لها فيها "،16هكذا تلعب الشعوب دورها ،وكل منها يبعث
ليكون حلقته في سلسلة الحضارات ،حينما تدق ساعة البعث
معلنة قيام حضارة جديدة ومؤذنة بزوال اخرى" ،17وهو ما
يذهب إليه صموئيل هنتغتون بقوله إن" :تاريخ اإلنسانية هو
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بصياغته ً
فعال ،فقد كان يمكن ان يكون اول من اتيح له ان
يصوغ قانون الدورة التاريخية ،لوال ان مصطلح عصره قد
توقف به عند ناتج معين من منتجات الحضارة ونعني به
الدولة ،وليس عند الحضارة".55
فالتاريخ بالنسبة إلى مالك بن نبي ليس اعما ًرا ً
ودوال
وازمنة ،بل التاريخ الذي يقصده هو التاريخ بمفهومه
الفلسفي ،الذي يعني منجزات البشر في التاريخ ،وما يتركونه
من اثر في هذا الوجود ،وهنا يقترب ك ثي ًرا من المفهوم الهيجلي
للتاريخ ،حين يقول هيجل" :ليس تاريخ العالم سوى الصراع
من جانب الروح الكلي لتصل إلى هذه المرحلة :مرحلة الوعي
الذاتي ،اعني تلك المرحلة التي تكون فيها حرة عندما تستحوذ
على العالم وتتعرف على انه ملك لها" ،50ويربط مالك بن نبي
التاريخ باإلنسان كاهم فاعل منتج للحضارة ،وهي فكرة
هيجلية عن إرادة وفاعلية اإلنسان في تحقيق الحرية في
التاريخ" :فاعلية اإلنسان بالمعنى الواسع للكلمة ،فبهذه
الفاعلية وحدها تتحقق الفكرة مثلما تتحقق الخصائص
المجردة ،وتنتقل إلى حيز الفعل". 54
أ
ثالثا :البعاد المعرفية للنموذج الحضار عند مالك
بن فبي

تاريخ الحضارات ،ومن المستحيل ان تفكر في تاريخ
آ
اإلنسانية ،باي معنى اخر ،والقصة ممتدة عبر االجيال من
الحضارة السومرية القديمة إلى المصرية إلى الكالسيكية
واالمريكية الوسطى ...والنتيجة ان اسباب ظهور وانهيار
وصعود وتفاعالت وانجازات وانهيار وسقوط الحضارات ،كان
يتم استكشافها بواسطة مؤرخين وعلماء االجتماع. 18"...
اما المصادر المعرفية التي اعتمد عليها بن نبي في
فكرة التعاقب الدوري للنماذج الحضارية ،فترجع إلى العالمة
ابن خلدون ،حيث يقول" :إن احوال العالم واالمم وعوائدهم
ونحلهم ال تدوم على وتيرة واحدة ومناهج مستقرة ،إنما هو
اختالف على االيام واالزمنة ،وانتقال من حال إلى حال ،كما
يكون ذلك في االشخاص واالوطان واالمصار ،كذلك يقع في
االفاق واالقطار واالزمنة والدول سنة هللا التي قد خلت في
عباده" ،19فالتغيير صفة حتمية تعتري المجمعات اإلنسانية
عبر الزمن ،لكن ،ما هو اإلطار الذي يحدث ضمنه هذا
التغير ،فبالنسبة إلى ابن خلدون يكون التغير في شكل اطوار
تمر بها الدول ،وهي تشمل ثالثة اطوار متعاقبة نبدا بالبداوة
ثم يكون طور التحضر ثم طور التدهور ،وقد نظر ابن خلدون
إلى الدولة على انها كائن يولد وينمو ثم يهرم ويموت "فللدولة
53
عمر ،مثل الكائن الحي تماما"
وقد حدد ابن خلدون عمر الدولة في مائة وعشرين
سنة وهي تتكون من ثالثة اجيال" :إن الدولة في الغالب ال
تعدو ثالثة اجيال ،والجيل عمر شخص واحد من العمر
51
المتوسط فيكون اربعين سنة"
من هذا القانون التاريخي للتغيير الحضاري الذي
يعتري االمم والدول ،ومن التقسيمات التي وضعها ابن
خلدون لعمر الدولة التي عدها وحدة التحليل التاريخي،
تجاوز مالك بن نبي هذه المقوالت المعرفية ووضع بديال عنها
الحضارة كوحدة للتحليل التاريخي ،فاالطوار التي رصدها
للنموذج الحضاري تختلف عن االطوار التي وضعها ابن
خلدون للدول ،ويبرر ذلك بقوله" :اما ابن خلدون فقد تمكن
من اك تشاف منطق التاريخ في مجرى احداثه ،فإن هذا المؤرخ
االول قام بالبحث عن هذا المنطق إن لم نقل إنه قد قام
جمةل العلوم الاجامتعية
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تناولنا في المستوى االول البعد التاريخي للنموذج
آ
الحضاري عند مالك ،وناتي االن إلى البعد المعرفي لهذا
النموذج ،في البداية نوضح داللة المعرفي" :فان كلمة"
المعرفي" بمعناها العريض تعني (الكلي والنهائي) ،والكلي
مقابل الجزئي هو ما ينسب إلى الكل( ،والكل) في اللغة اي
مجموع اجزاء الشيء ،وكلمة الكلي تفيد الشمول والعموم،
وهي ال تعني الكليات بالمعنى الفلسفي ،اي الحقائق التي ال
تقع تحت حكم الحواس ،بل تدرك بالعقل والمنطق
فحسب" ،52فالمعرفي يخص المنطلق التاسيسي للنموذج
الحضاري عند مالك بن نبي ،هل انطلق من الكلي ام من
الجزئي ،وهل البعد المعرفي في النموذج الحضاري يجيب
عن االسئلة الكلية والنهائية؟ وما هو مصدر التاسيس في
النموذج الحضاري؟
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التاريخ اإلنساني وال نشاة الحضارات بل ُيعتبر احد الظواهر
المادية التي تنتجها الحضارات اإلنسانية.
اما توينبي فقد اعتبر ان العامل الجغرافي هو المسؤول
عن نشاة الحضارات من خالل فكرة التحدي واالستجابة،
ويعني التحدي "وجود ظروف صعبة تواجه اإلنسان في بناء
حضارته وقدرة اإلنسان على االستجابة لهذه الظروف ،فتكون
االستجابة إما ناجحة إذا تغلبت على هذه الظروف او استجابة
فاشلة إذا عجزت عن التغلب على هذه الظروف الصعبة،
ويذكر توينبي ان هذه الظروف الصعبة التي تتحدى قدرة
اإلنسان وتستحثه على العمل على تكوين الحضارة تتمثل في
البيئة الطبيعة والظروف البشرية".03
وقد رفض مالك بن نبي فكرة تفسير نشاة الحضارات
بردها إلى العامل الجغرافي،فهو يقول" :إذا نحن حاولنا بعد
الذي سردنا من النظريات ،ان نستعمل إحداها في تفسير
واقعة تاريخية محددة ولتكن الحضارة اإلسالمية على سبيل
المثال ،فإننا نجد انها ال ترضينا تمام الرضى"" ،01إذن نحن ال
نرى في تكوين هذه الحضارة العامل الجغرافي او المناخي في
05
شكل" تحد"معين حسب نظرية توينبي"
وفي المقابل ،يتفق مالك بن نبي في تفسيره لنشاة
الحضارات مع فكرة الروح العبقرية السوالد شنبجلر ،الذي
يقول" :إن الحضارة ُتولد في اللحظة التي تستيقظ فيها روح
كبيرة وتنفصل عن الروح االولية للطفولة اإلنسانية ،وهي تولد
في بقعة من االرض محددة تمام التحديد ،ترتبط بها ارتباط
النبتة بالتربة ،والحضارة تموت حينما تحقق هذه الروح ما بها
من ممكنات على صورة شعوب ،ولغات ومذاهب دينية،
وفن ،ودول سياسية وعلوم ،فترجع حينئذ إلى الحالة
البدائية" ،00ويرى شبنجلر انه ال يمكن ان نفهم اية ظاهرة
سياسية او اقتصادية او ثقافية او علمية او فلسفية إال بواسطة
تشابها ً
ً
عميقا
فهم كل ما للحضارة من ظاهرات ،فيقول" :رايت
بين االشكال السياسية والرياضيات في الحضارة الواحدة،
بين النظريات الثقافية والصناعية ،بين الرياضيات
والموسيقى وفنون التشكيل ،بين صور االعتقاد وصور
المعرفة ،وتبين بجالء ووضوح االرتباط الروحي العميق بين

يمتلك النموذج الحضاري عند مالك بن نبي صفة
المعرفي النه مؤسس على البعد الديني ،وكما هو معلوم فإن
الدين باعتباره رؤية وجودية إلى العالم ،هو وحده من
يستطيع اإلجابة عن االسئلة الكلية والنهائية ،تلك رؤية إلى
العالم تحولت إلى رؤية حضارية ،واساس ومصدر هذه الرؤية
يكون في الغالب االعم الفكرة الدينية ،كما عبر عنها مالك بن
نبي بقوله" :إن حضارة ما هي إال نتاج فكرة جوهرية تطبع على
المجتمع في مرحلة ما قبل التحضر دفعته ،وهي التي تدخل
به التاريخ ،إن اية حضارة ما هي إال نتاج فكرة دينية".56
يتفق مالك مع ك ثير من الباحثين في ان الحضارة
"تقع بين حدين اثنين :الميالد واالفول ،وإذن فنحن نملك
هنا نقطتين اثنتين من دورتها باعتبارهما ليستا محل نزاع،
والمنحي البياني ينطلق بالضرورة من النقطة االولى في خط
صاعد ،ليصل إلى النقطة الثانية في خط نازل ،فما الذي
يمكننا ان نضع من طور النازل يتوسط هذين الخطين"،57
وهنا يختلف مالك بن نبي مع غيره في تفسير اسباب نشاة
النماذج الحضارية وفي طبيعة التحوالت التي تحدث داخلها،
ً
حيث اتخذ مالك ً
معرفيا نقديا من الماركسية التي
موقفا
اعتبرت ان تاريخ اإلنسانية ما هو إال تاريخ تطور وسائل اإلنتاج
المادي وان تاريخ البشرية ما هو إال صراع طبقي بين طبقة
تحوز وسائل اإلنتاج المادي وطبقة ال تحوزها وتكون خاضعة
لها ،ويرى ان النظام الراسمالي ينطوي على تناقضات داخلية
سوف تؤدي إلى زواله ليسود النظام االشتراكي كمرحلة تاريخية
محددة لتسود بعدها الشيوعية اين تكون وسائل اإلنتاج
مشاعة ،وان إنتاج الحياة المادية هو شرط العملية االجتماعية
والسياسية والعقلية للحياة بوجه عام ،وليس وعي الناس هو
الذي يحدد وجودهم ،لكن وجودهم االجتماعي هو الذي
يحدد وعيهم ،58ويرد مالك بن نبي على هذه النظرية بقوله:
"هذه النظرية ال تفسر لنا النقطة االساسية الماثلة فيما يحدث
من تفلت في العالقات االجتماعية ،فقد تتالشي الحضارات
دون ظهور اي تغيير في طبيعة الحاجات ووسائل اإلنتاج،...،
الحضارة الرومانية لم تتالش لفقرها إلى وسائل الصناعة
والحاجات" ،59فالعامل االقتصادي إذن ال يفسر مجرى
جمةل العلوم الاجامتعية
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النظريات الفيزيائية الكيميائية والتصورات االسطورية الخاصة
باالجداد الجرمان" ،04لكن يختلف عنه مالك بن نبي في
طبيعة الرؤية العنصرية التي اضفاها على مفهومه للرؤية
الحضارية التي خص بها المجتمعات الغربية دون سائر
المجتمعات االخرى.
إن الدين هو العامل الرئيسي لنشاة الحضارات ومن
هنا يتجلى البعد المعرفي الكلي لنموذج مالك بن نبي،
باإلضافة إلى اإلنسان الذي يحمل تلك الفكرة الدينية،
فالحضارة" :ال تنبعث إال بالعقيدة الدينية ،وينبغي ان نبحث
في حضارة من الحضارات عن اصلها الديني الذي بعثها"،02
فالدين يمثل المركب الكيميائي الذي يجمع بين اإلنسان
والتراب والوقت كعناصر حضارية ،لذلك ياتي البعد المعرفي
للنموذج عند بن نبي من ان اإلنسان مقولة معرفية ،باعتباره
جوهر الحضارة ،فالحضارة = إنسان  +تراب  +وقت.
إن االطوار التي وضعها مالك للنموذج المعرفي
الحضاري هي اطوار تتعلق بتغيرات تعتري اإلنسان وليس
بالظروف البيئية المحيطة به ،كالعامل الثقافي او االقتصادي
او الوسط االجتماعي ،فحين ندرس الحضارة يجب ان نربط
بين الفكرة وحاملها" وعليه فانه مما ينسجم وطبيعة االشياء
حينما ندرس تطور الحضارة ،ان ندرس من حيث االساس
العالقة العضوية التي تربط الفكرة بسندها ،وإذن فكل القيم
النفسية الزمنية التي تميز حضارة ما في وقت معين ،ليست
إال الترجمة التاريخية لهذه العالقة العضوية بين فطرة معينة
كاإلسالم ً
مثال ،والفرد الذي يمثل بالنسبة إليها السند
المحسوس ،وهو هنا المسلم".06

الفرويدي بالكبت ،وهذه العملية الشرطية ليس من شانها
القضاء على الغرائز بل تتولى تنظيمها في عالقة وظيفية من
مقتضيات الفكرة الدينية" ،07وينطلق نتيجة لظرف استثنائي
يسجل في هذا الطور"ظهور الظرف االستثنائي الالزم إلحداث
التركيب العضوي التاريخي بين العناصر الثالثة :اإلنسان
والتراب والوقت ،وهو التركيب الذي يتفق مع ميالد مجتمع
معين ،كما يتفق بصورة ما مع بداية عمله التاريخي"،08
يتمثل هذا الظرف في الفكرة الدينية او المبدا االخالقي "إن
ً
حضارة ما هي نتاج فكرة جوهرية تطبع على المجتمع في
مرحلة ما قبل التحضر الدفعة التي تدخل به التاريخ"،09
وحتى الحضارة الغربية تدين بنشاتها إلى الفكرة المسيحية
"إن الفكرة المسيحية قد اخرجت اوربا إلى مسرح التاريخ،
ً
ولقد بنت عالمها الفكري
انطالقا من ذلك".43
انتهى هذا الطور في الحضارة اإلسالمية في معركة
ً
صفين "إن االنقالب لم يكن مفاجتا ،إذ هو النهاية البعيدة
لالنفصال الذي حدث في صفين إذ ان العالم اإلسالمي
حينئذ ،كان يحمل بين جنبيه بعد قليل من سنوات ميالده
ً
ً
داخليا ،كانت حمية الجاهلية تصطرع مع الروح
تعارضا
آ
القرانية فجاء معاوية رضي هللا عنه ،فحطم ذلك البناء الذي
قام لكي يعيش ربما إلى االبد ،بفضل ما ضمنه من توازن بين
41
عنصر الروح وعنصر الزمن"
الطور الثاني في النموذج الحضاري يمثله :طور العقل
 االوج" :فاوج اي حضارة –واعني به ازدهار العلوم والفنونفيها– يلتقي من وجهة نظر علم العلل البحث عن بدء مرض
اجتماعي معين ،لم يجذب انتباه المؤرخين وعلماء االجتماع
آ
بعد ،الن اثاره المحسوسة ال تزال بعيدة ،وبهذا تواصل
الغريزة المكبوحة الجموح بيد الفكرة الدينية سعيها إلى
االنطالق والتحرر ،وتستعيد الطبيعة غلبتها على الفرد وعلى
المجتمع شيتا فشيتا".45
وعندما يبلغ هذا التحرر تمامه يبدل الطور الثالث من
وجهها ً
ً
تماما،
اطوار الحضارة ،طور الغريزة التي تكشف عن
وهنا تنتهي الوظيفة االجتماعية للفكرة الدينية ،التي تصبح

رابعا :تحولت النموذج الحضار عند مالك بن فبي
قسم مالك بن نبي النموذج الحضاري إلى ثالثة اطوار
رئيسية :الروح والعقل والغريزة ،تتعلق جميعها بابعاد نفسية
تكوينية لإلنسان ،يتحول من خاللها النموذج من طور إلى
آ
اخر ،فالطور االول الروح :في هذا الطور ال يوجد سوى
اإلنسان الطبيعي "غير ان الفكرة الدينية سوف تتولى إخضاع
غرائزه إلى عملية شرطية تمثل ما ُيصطلح عليه علم النفس

جمةل العلوم الاجامتعية

عبد احللمي همورابشة

15

العدد  20جوان 2225-

المنوذج احلضاري يف دراسة الظواهر النسانية عند ماكل بن نيب .رصد للسس املعرفية والوظيفة املهنجية

عاجزة عن القيام بمهمتها ً
ً
تماما في المجتمع منحل ،يكون قد
دخل نها ًئيا في ليل التاريخ وبذلك تتم دورة في الحضارة".40
لم يتوقف مالك بن نبي عند تحديد اطوار النموذج
الحضاري بل اضاف فكرة مهمة :هي مجتمعات ما قبل
النموذج الحضاري ومجتمعات ما بعد النموذج
الحضاري،حتى يستوعب المجتمع اإلنساني في كل اللحظات
التاريخية ،وحتى يتمكن من عملية تحليل الظواهر اإلنسانية
في العالم اإلسالمي ،الذي يقع في مرحلة ما بعد الحضارة،
ً
جاهدا من خالل عملية االستئناف الحضاري العودة
ويسعى
إلى التاريخ" ،قبل دورة من الدورات او عند بدايتها ،يكون
اإلنسان في حالة سابقة للحضارة ،اما في نهاية الدورة فان
ً
حضاريا ،وسلبت منه الحضارة
اإلنسان يكون قد تفسخ
ً
تماما ،فيدخل في عهد ما بعد الحضارة".44
نعت مالك بن نبي اإلنسان الذي يحيا في العالم
اإلسالمي بإنسان ما بعد الموحدين ،ذلك اإلنسان الذي تفسخ
من الحضارة اإلسالمية وهو يحيا في مرحلة ما بعد الحضارة،
وهو خالف اإلنسان الذي انجز الدورة الحضارية االولى النه
كان على الفطرة "ذلك ان اإلنسان السابق على الحضارة عبارة
عن جزء مفطور على طاقة مذخورة معينة ،قابلة لتادية عمل
نافع ،غير ان هذا الجزء يصبح قاص ًرا عن تادية العمل نفسه،
ً
حضاريا او اإلنسان الذي
وهو ما يعطينا صورة اإلنسان المنحل
خرج من الدورة الحضارية". 42
وتبعا للمنحنى البياني الذي وضعه مالك للنموذج
الحضاري ،فان المجتمعات تنقسم إلى مجتمع ما قبل
الحضارة ،او المجتمع الطبيعي ،ومجتمع الحضارة وهو
المجتمع الذي دخل التاريخ ،ثم ياتي مجتمع ما بعد الحضارة
وهو المجتمع الذي انجز دورة حضارية وخرج منها "والتاريخ
يسجل مرحلة المجتمع ما قبل التحضر ،ومرحلة المجتمع
المتحضر ،ومرحلة المجتمع بعد التحضر ،والمؤرخون يميزون
ً
جيدا في العادة بين الوضع االول والثاني ،ولكنهم لم يهتموا
بالتمييز بين هذين الوضعين والوضع الثالث".46
وسبب عدم تمييز المؤرخين لطبيعة كل مجتمع يرجع
إلى الخلط بين المجتمع الذي اتم الدورة الحضارية وخرج
جمةل العلوم الاجامتعية
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منها ،والمجتمع الذي لم ينجز اية دورة حضارية "فهم يرون
ان مجتمع ما بعد التحضر هو بكل بساطة مجتمع يواصل
سيره على طريقة حضارته ،وهذا الخلط المؤسف يولد ا ً
نواعا
اخرى من الخلط وااللتباس والزيف وتفسد المقدمات
المنطقية التي يرتكز عليها االستدالل على الصعيد الفلسفي
واالخالقي ،وعلى صعيد علم االجتماع ،وحتى على الصعيد
ً
استنادا إلى
السياسي واالقتصادي ،عندما يزعم البعض انه
هذه المقدمات يمكن طرح مشكالت البالد المتخلفة وإيجاد
الحلول لها". 47
أ
ااميا :البعاد المنهجية للنموذج الحضار عند
مالك بن فبي
بعد ان تناولنا بالشرح والتحليل البعد التاريخي
والمعرفي للنموذج الحضاري ،ناتي إلى لب المقالة وهو كيف
وظف مالك بن نبي نموذجه الحضاري في عملية تحليل
الظواهر اإلنسانية سواء في مجتمعات العالم اإلسالمي والعالم
النامي بصفة عامة ام في المجتمعات الغربية المعاصرة؟
فالنموذج يعد اداة إرشادية للباحثين في تناول موضوعاتهم
حيث يزودهم باالدوات المنهجية المختلفة للدراسة الظواهر،
وفي العلوم اإلنسانية يعد النموذج اداة منهجية تتوسط
الباحث والظاهرة ،وهنا نقترب من مفهوم النمط المثالي عند
ماكس فبير الذي يعد النموذج اداة تحليلية تساعدنا ك ثي ًرا في
تحليل الظواهر االجتماعية واإلنسانية ،كما استخدمه في علم
االجتماع عندما حدد العديد من التصورات التجريدية لمفاهيم
محورية :كالسلطة ،والفعل االجتماعي ،والدولة ،ثم يقوم
بقياس الواقع الموضوعي برده لهذه النماذج المثالية باالقتراب
واالبتعاد من النموذج ،وليس معنى هذا التطابق التام" ،إن
النمط المثالي هو بناء فكري" يوتوبيا "نحصل عليها بتركيز
الفكر على عناصر محددة للواقع لكننا ال نصادف ً
مطلقا ما
يساويها إمبريقيا "إذن مهمة االنماط المثالية هي مهمة
اإلبستمولوجية للعلوم االجتماعية".48
ال ينطبق النموذج بشكل مطلق على الواقع وال
ينفصل عنه تماما ،فمالك بن نبي صاغ نموذجه الحضاري عن
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طريق المنهج االستقرائي التاريخي للحضارات اإلنسانية ،ثم
انتقل إلى المنهج االستداللي في دراسة الظواهر اإلنسانية،
ومعنى ذلك انه حول نموذجه الحضاري إلى جملة من
المقدمات المنطقية والمعرفية التي يستخدمها في االستدالل
على الظواهر اإلنسانية.
فمالك بن نبي يختلف منهجه عن منهج الباحثين في
العلوم اإلنسانية في العالم العربي الذين ينطلقون من
الدراسات االمبريقية االستقرائية في دراسة الظواهر ،فيفشلون
في عملية التحليل والتفسير ،حيث ال يتجاوزون في الغالب
االعم التحليل اإلحصائي للظواهر ،بينما دراساته ال تزال
تحضي بالتقدير المعرفي ،النه انطلق في دراسة الظواهر
اإلنسانية من النموذج الحضاري كإطار مرجعي لعملية تحليل
وتفسير الظواهر وليس من الواقع ،تماما كما اتخذت العلوم
االجتماعية الغربية من العلوم الطبيعة نموذجها الذي يجب
ان تحتذي به "لذلك نلحظ في التتبع التاريخي لتطور للعلوم
االجتماعية التاخر النسبي عن تطور العلوم الطبيعية ،وإن
تحديد مشكلة العلوم االجتماعية او منطق تخلفها النسبي عن
العلوم الطبيعية يعود باالساس إلى عجزها عن بلوغ المرحلة
التفسيرية المقتدرة ،او بعبارة ادق اضطراب محاوالتها
التفسيرية ،وافتقارها للتفسير المنطقي".49
فالعلوم اإلنسانية في العالم العربي ال تزال تعاني من
ازمة تفسيرية حادة ،سببها غياب االطر اإلبستيمولوجية التي
تفسر من خاللها الظواهر ،وإن بناء النماذج المعرفية يمكن
ان يسهم في تجاوز ازمتها ،فالوظيفة المنهجية للنموذج انه
يمكننا من البعد اإلدراكي للظواهر اإلنسانية ،حيث نتمكن
عن طريق االختزال -االستبعاد التركيز على ظواهر بعينها دون
ظواهر اخرى لنتمكن من تحديد حقل الدراسة الذي يجب ان
نشتغل معرفيا ضمنه.
ومن ناحية منهجية اخرى ،يمكن ان نستخدم
النماذج المعرفية في عملية تحليل الظواهر اإلنسانية وتقديم
التفسيرات المختلفة لها ،لذلك فإن استخدام النماذج
التحليلية حسب المسيري هو ضرورة منهجية لتجاوز استخدام
منهج العلوم الطبيعة في دراسة الظاهرة اإلنسانية ،فيقول
جمةل العلوم الاجامتعية
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"استخدام النماذج التحليلية هو دعوة لالبتعاد عن اإلصرار
على مستوى عال من اليقينية ،وان نبحث عن مستوى من
اليقينية في العلوم اإلنسانية يختلف عنه في العلوم الطبيعة،
...مثال غليان الماء في الدرجة مئة ،فيمكن ان نصل إلى
مستوى عال من اليقينية ،ولكن إذا كانت الظاهرة هي الثورة
التجريدية او عالقة البروتستانتية بالراسمالية فاالمر
مختلف".23
إذن فدور النموذج المعرفي الحضاري في دراسة
الظواهر اإلنسانية عند لمالك بن نبي يتمثل في:
 تحديد الطور الحضاري الذي تنتمي إليه الظاهرةالمدرسة.
 التفسير المعرفي للظواهر اإلنسانية بالبحث عنالسبب الرئيسي الذي يعتبر بمثابة اإلبستيمي الذي يسيطر
على كل طور من اطوار الحضارة (طور العقل).
 ربط الظواهر اإلنسانية بعملية االستئنافالحضاري ،وهي الغاية من وراء دراسة الظواهر ،فليس
الوصف من اجل الوصف بل من اجل البحث عن عوامل
تغيير الظواهر.
وسنتناول الوظائ ف التحليلية والتفسيرية للنموذج
الحضاري عند مالك بن نبي فيما ياتي:
-1الو يفة التحليلية للظواهر الفيافية من االل
النموذج الحضار عند مالك بن فبي
يقصد بالتحليل العلمي للظواهر تفكيك الظاهرة إلى
عناصرها التكوينية ،وكما هو معلوم في دراسة الظواهر
اإلنسانية فإن من اكبر المشكالت التي تواجه الباحث صعوبة
فصلها عن البيتات االجتماعية التي تنتمي إليها ،إضافة إلى
تعقدها ،نتيجة الشتراك الك ثير من العوامل في تشكيلها،
لذلك ال يمكن تحليل الظاهرة اإلنسانية دون فكرة النمذجة
التي تقوم على االستبعاد عناصر معينة واختزال عناصر اخرى،
فالنموذج الحضاري لمالك بن نبي وظفه في تحليل الظواهر
اإلنسانية من خالل تحديد اإلطار التاريخي الذي تنتمي إليه
الظاهرة ،واول خطوة منهجية لدراسة الظواهر اإلنسانية ان
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ً
ً
جوهريا فيما يضم العالم اإلسالمي من
عموما عنص ًرا
ُيعد
مشكالت من افول حضارته وهو عنصر ال ينبغي ان يغيب عن
انظارنا عندما ندرس نشاة المشكالت وحلولها التي تشغل
اليوم فيما يبدو الضمير اإلسالمي".26
إذن ،كل طور من اطوار النموذج الحضاري عند مالك
بن نبي يحدد لنا العنصر الرئيس الذي يجب ان نحلل من
خالله الظواهر اإلنسانية ،ففي المرحلة التي تسود فيها الغرائز
تكون دراسة الظواهر ،ا ً
وال من خالل فقدان اإلنسان الفاعلية
في النشاط االجتماعي ،ويستحيل فيه العمل الجماعي بسبب
تفكك شبكة العالقات االجتماعية ،حيث يتضخم االنا ويصبح
العمل الجماعي ام ًرا مست ً
حيال.
وقد وظف مالك بن نبي النموذج المعرفي الحضاري
في تحليل ثالثة ظواهر إنسانية تتعلق بإنسان ما بعد
الموحدين المصاب بالذهان كحالة نفسية تجعله يتصور االمور
سهلة جدا او ً
ً
صعبة جدا ،وهي :ظاهرة االمية "لسنا بقادرين
الننا جاهلون" ،ظاهرة الفقر "لسنا بقادرين على هذا العمل
الننا فقراء"" ،لسنا بقادرين على تصور هذا االمر الننا
َ
مستعمرون"
اشار مالك بن نبي إلى ان ظاهرة االمية ارجعتها
النخب الجزائرية إلى مشكلة فنية بحتة تتعلق بقلة المدارس
والمدرسين ،وتصورت كيفية حلها عن طريق المطالبة
السياسية في الحمالت االنتخابية ،بينما يرى بن نبي "ان
مضاعفة العدم لن تؤدي غير العدم ،الرجل المعلم نفسه
عديم التاثير ،وإذا لم يكن لتعليمه اثر اجتماعي ،فان اسطورة
الجهل اسطورة اخطر ،إذ هي نتيجة خلف مشكلة اإلنسان ما
عالما كان او ً
بعد الموحدين ً
جاهال" ،27إذن العنصر الجوهري
لظاهرة االمية يتعلق بإنسان ما بعد الموحدين وليس الجانب
المادي االقتصادي من خالل قلة المدارس او المدرسين ،بل
في انعدام التاثير االجتماعي للتعليم في الجزائر كعينة من
المجتمع اإلسالمي ،الن مشكلة التعليم يجب وضعها في
سياقها الحضاري بوصفها مشكلة إنسان فقد فعاليته.
ً
حضاريا التي يكون التاثير االجتماعي
اما االمم الفاعلة
ً
ً
واضحا ،فيضرب بن نبي لها مثال بما حدث لليهود
للعلم فيها

نردها إلى اإلطار الحضاري الذي تنتمي إليه ،يقول مالك بن
نبي " :إذا ما درسنا اوجه النشاط في بلد معين ،وجب علينا
لكي نفهم ان نردها إلى إطار الحضارة تستمد منها الحياة
اشكالها ،ويشكل فيها الفرد دائما افكاره وضروب نشاطه،
وعلى المنوال الذي صنعته القرون واالجيال ".21
الخطوة المنهجية الثانية :ان نحدد إلى اي طور تنتمي
الظاهرة في المخطط البياني للنموذج الحضاري ،الن
النموذج يحدد لنا طبيعة اإلطار التاريخي الذي تنتمي إليه
المجتمعات اإلسالمية  -الغربية ،ويحدد لنا الطور طبيعة
المجتمع باعتباره العنصر الجوهري في تشكيل الظواهر
اإلنسانية ،فالمجتمعات اإلسالمية مثال تنتمي إلى طور ما بعد
الحضارة  -مجتمعات ما بعد الحضارة ،واطلق عليها اسم
مجتمع ما بعد الموحدين ،والمجتمع في تصوره ليس مجموعة
من االفراد فقط ،بل "كل جماعة ال تتطور ،وال يعتريها تغيير
في حدود الزمن ،تخرج بذلك من التحديد الجدلي لكلمة"
مجتمع" ،25فالمجتمع حسب مالك يتسم بثالث سمات:
"حركة يتسم بها المجموع اإلنساني ،وإنتاج السباب الحركة،
وتحديد التجاهاته ،وتك تسب الجماعة اإلنسانية صفة
(المجتمع) عندما تشرع في الحركة ،اي عندما تبذل ً
جهدا في
تغيير نفسها من اجل الوصول إلى غايتها ،وهذا يتفق من
الوجهة التاريخية مع لحظة انبثاق حضارة" ،20وسمة ذلك
"ان مجتمع ما بعد التحضر ليس مجتمعا يقف مكانه ،بل هو
يتقهقر إلى الوراء بعد ان هجر درب حضارته وقطع صلته
بها".24
الخطوة المنهجية الثالثة :ان النموذج الحضاري يحدد
لنا طبيعة اإلنسان الموافق لكل طور من اطواره ،من خالل
الحالة النفسية (الروحية ،العقلية ،الغريزية) التي تطبعه
ً
جوهريا في تشكيل الظواهر اإلنسانية ف "جميع
باعتباره عنص ًرا
االمراض التي ظهرت في السياسة او في صورة العمران ،لم
تكن إال تعبي ًرا عن حالة مرضية يعانيها إنسان ما بعد
الموحدين الذي خلف إنسان الحضارة اإلسالمية" ،22ويحدد
مالك سمات هذا اإلنسان قائال "إنسان ما بعد الموحدين في
مزيفا او ً
عالما ً
اي صورة كان-باشا او ً
مثقفا مزي ًفا او مسؤوال،
جمةل العلوم الاجامتعية
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خالل الحرب العالمية الثانية عندما ُمنع ابناؤهم من الدراسة،
ومع ذلك تك فلوا بتدريسهم متطوعين ،ويخلص إلى ان ظاهرة
االمية في الجزائر ترتبط بمجتمع ما بعد الموحدين إذ "المسلم
الذي تم تشكيله على مقاعد الدراسة ،كان من الناحية
االجتماعية اقل فعالية من زميله االوربي او اليهودي كما لو
كان ً
مصابا بمعامل النقص".28
وبخصوص ظاهرة الفقر التي ُيعرفها الك ثير من
الباحثين في العلوم االجتماعية على انها ظاهرة اساسها
اقتصادي بحت يرى مالك بن نبي ان الفقر يتعلق بإنسان ما
بعد الموحدين الذي ال يستطيع إدارة موارده االقتصادية ،النه
إنسان فقد الفاعلية االجتماعية ،فيقول" :لقد الحظت ذلك
اخيرا في قرية صغيرة من قرى قسنطينة ،حيث توجد مدرسة
جزائرية هي المؤسسة الوحيدة ذات النفع العام ،هذه المدرسة
توازن ميزانيتها المتواضعة بصعوبة ،في حدود ست مائة الف
فرنك ،ولكني قمت بتقدير إحصاء إجمالي فخرجت بنتيجة ان
هؤالء الفقراء-قد انفقوا في ليلة واحدة اك ثر من مائة الف فرنك
في ليلة واحدة بين :دار الخيالة والسيرك ،وكوخ القمار".29
فالفقر إذن ال يرتبط كما يتصور ك ثير من الدارسين في العلوم
االجتماعية بقلة الموارد المالية االقتصادية ،بل يتعلق بقضية
سوء توظيف وإدارة الموارد االقتصادية سواء كافراد او
كمجتمعات.
ظل العقل اإلسالمي ُيرجع الظاهرة االستعمارية إلى
العوامل الخارجية ممثلة في القوى الغربية التي تعمل جاهدة
على االستيالء على مقدراته ،ولكن مالك بن نبي ارجعها إلى
العامل الداخلي المتمثل في القابلية لالستعمار" :إن هناك
حركة تاريخية ال ينبغي ان تغيب عن ناظرنا ،وإال غابت عنا
جواهر االشياء ،فلم تر غير الظواهر ،هذه الحركة ال تبدا
باالستعمار بل تبدا بالقابلية له ،فهي التي تدعوه" ،63فهي
ظاهرة تتعلق بإنسان ما بعد الموحدين الذي ك ف عن الفعل
في التاريخ ،وبالتالي اصبح بمنطقه ً
جالبا لالحتالل والغزو:
"ولما كان وضع إنسان ما بعد الموحدين هو وضع الفرد
المستعمر والقابل لالستعمار فان العالقة بين الذات
والموضوع هنا هي عالقة الفرد -باعتباره مستعم ًرا -بذاته -
جمةل العلوم الاجامتعية
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باعتباره (قابال لالستعمار) -وليس عالقة بين مستعمر
ومستعمر".61
وهنا يترتب مبدا اساسي في تحليل الظاهرة
االستعمارية بربطها ا ً
وال بالعامل الداخلي المتعلق باإلنسان،
ثم االنتقال إلى العامل الخارجي الذي يرتبط بالعامل الداخلي
وليس العكس.
وبهذه الطريقة المنهجية التي تنطلق من المقدمات
المعرفية والمنطقية للنموذج المعرفي الحضاري قام مالك بن
ً
تحليال
نبي بدراسة الك ثير من الظواهر اإلنسانية وحللها
ً
منهجيا عميقا ،وبحث عن االسباب الجوهرية والحقيقية
ً
مستعينا في الوقت ذاته بك ثير من
المشكلة لتلك الظواهر،
العلوم االجتماعية في دراسة الظاهرة الواحدة :علم االجتماع،
وعلم النفس ،وعلم التاريخ ،وعلم االجناس وغيرها.
-2الو يفة التفييرية للظواهر الفيافية من االل
النموذج الحضار عند مالك بن فبي
تك تسي عملية التفسير العلمي للظواهر اهمية بارزة في
المناهج العلمية ،حيث تستخدم النماذج المعرفية كادوات
منهجية في تفسير الظواهر اإلنسانية ،فمالك بن نبي من
خالل نموذجه الحضاري عند دراسة ظاهرة معينةُ ،يحدد
سياقها التاريخي ا ً
وال ،والمقصود بذلك موقعها في الطور
الحضاري ،ثم يتنقل إلى ربطها وتفسيرها من خالل اإلبستيمي
الذي يسيطر على كل طور ،فإذا كان في المرحلة الروحية فسر
الظاهرة من هذا المنطلق ،اما إذا كان في مرحلة مجتمع ما
بعد الحضارة الذي اعطاه مجموعة من السمات والخصائص
ً
انطالقا من جملة هذه المبادئ
االجتماعية ،فيفسر الظواهر
المعرفية ،بمعنى انه ال يبحث عن تفسير للظاهرة اإلنسانية
خارج النموذج الحضاري ،مما اكسب تحليالته عمق الطرح
المنهجي ،والتحرر من التبعية التفسيرية للظواهر التي يطرحها
النموذج الحضاري الغربي ،فهو ً
مثال يقول عن دراسة التخلف
كظاهرة اجتماعية" ،لقد اراد علم االجتماع الذي كرس نفسه
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لدراسة قضايا العالم الكادح
ان يطلق على مجموع مشاكل هذا العلم مصطلح :التخلف".65
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ولكن مالك بن نبي ينطلق في تحليل التخلف
موقفا ً
باتخاذه ً
نقديا في تفسيره "يكون من المشروع بالنسبة
إلينا ان نتناول موضوعنا تحت زاوية التخلف ،حيث ال نفهم
من هذا المصطلح معنى التفسير والنتيجة لتحليل مشكالتنا،
ولكن باتخاذنا له كمجرد تعبير شامل لها".60
يتم تحديد مصطلح التخلف بنقيض مصطلح النمو،
الذي عادة ما يكون عند االقتصاديين في شكل منحنيات
بيانية ،وقد قام مالك بن نبي بتوزيع االرقام اإلحصائية
لمعدالت النمو االقتصادي على العالم ،ليجد ان العالم انقسم
إلى عالم التخلف في النصف الجنوبي ،وعالم النمو في النصف
الشمالي "فالنمو والتخلف ُيفسر كل منهما داخل المساحة
التي اك تنفه ،بمجموعة من االسباب المطلوبة للعرض على
التحليل التاريخي" ،64واول خطوة منهجية لتفسير ظاهرة
التخلف هي ضرورة ربط التخلف باإلطار الجغرافي الحضاري
الذي ينتمي إليه ،ف "النمو الذي يتم ضمن البعد االقتصادي،
ليس سوى فترة زمنية لحضارة اوربا داخل المكان والزمان،
إنه المظهر المادي لهذا الحضارة".62
ويربط مالك هنا بين الطور العقلي في النموذج
ِّ
الحضاري والنمو االقتصادي في اوربا ،ليصل إلى نتيجة هامة
"فالحضارة هي التي تمنح إذن للمجتمع مع هذه القدرة
االقتصادية التي تميزه كمجتمع نام ،إرادة استخدام هذه القدرة
في حل جميع المشاكل...كما ان الحضارة هي التي تشكل هذه
القدرة وهذه اإلرادة اللتين ال تقبالن االنفصال عن وظيفة
المجتمع النامي". 66
والخطوة المنهجية الثانية في تفسير النمو االقتصادي
هي رده إلى الطور الحضاري الذي ينتمي إليه ،وليس إلى
الموارد االقتصادية والمنجزات الحضارية ،فالحضارة هي التي
تصنع منتجاتها وليست منتجاتها هي التي تصنعها ،فتكديس
االشياء ال يؤدي إلى النمو ،بل بالعكس ،يعمق من ماساة
العالم النامي ،وما دامت الحضارة تتكون من ثالثة عناصر،
إنسان وتراب ووقت ،فحل مشكلة التخلف ال يكون إال بحل
هذه العناصر كمشكالت فرعية ،وياتي اإلنسان على راسها فقد
"توصلت اليابان إلى اإلنقاص من جميع مشاكل التخلف
جمةل العلوم الاجامتعية
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بفضل تنظيم معين للمجتمع على قواعد اخالقية ،يجعله يبلغ
مستوى القدرة على مواجهة جميع االعباء بواسطة وسائل تعد
ً
ترقيميا بالوسائل التي
منقوصة على وجه اإلجمال إذا قارناها
تقع في حوزة بلدان اخرى نامية".67
الخطوة المنهجية الثالثة في تفسير ظاهرة التخلف هي
اعتبارها ظاهرة مجتمعية وليست ظاهرة تتعلق بما هو
اقتصادي فقط،ف "الصلة القائمة بين إرادة وقدرة مجتمع يبني
ذاته على قاعدة الحضارة ،ليس على قاعدة منتجاتها ،وهذا ما
يفسر كيف ان اليابان قد نجحت حيث لم يحقق العالم
اإلسالمي حتى حين ،نص ًرا على التخلف" .68ومن بين
التجارب االقتصادية التي منيت بالفشل الذريع ،التجربة
االندونيسية على الرغم من اتكائها على كل مقومات النجاح
المادي ،لكن غابت عنها كما يقول مالك بن نبي المعادلة
آ
الحضارية فكان مالها الفشل ،ف "بينما نرى تجربة مثل التي
اجريت في اندونيسيا قد تضمنت كل شروط النجاح ،سواء
من ناحية اإلمكانيات المادية ،في اغنى بالد هللا من حيث
الثروة الطبيعية والبشرية ،ام من ناحية فنية الن واضع
خطتها الدك تور (شاخت) ،الرجل الذي نهض باقتصاد المانيا
قبيل الحرب العالمية الثانية من نقطة الصفر ً
تقريبا ،ومع
ذلك نراها فشلت ً
فشال ً
ذريعا". 69
إذن ،يساعدنا النموذج في عملية المقارنة بين
الظواهر في االطوار المختلفة للنماذج الحضارية ،وفي االخير
استخدم مالك بن نبي نموذجه كبعد معياري للوقوف على
المشكالت التي يعاني منها المجتمع الجزائري ،قائال" :قد تم
بالفعل ً
مثال وضع مشكلة اإلنسان ضمن اتجاه الحضارة ،كما
ان الهيتات التي اضطلعت بالدفاع عن المناهج التربوية سائرة
في هذا االتجاه ،حيث موجهاتها في بوتقة الروح التي قامت
على إعداد ميثاق طرابلس".73
وتسهم فكرة استخدام النماذج المعرفية في دراسة
الظواهر اإلنسانية كما فعل مالك بن نبي ،من تجاوز المشكلة
اإلبستمولوجية التي تعاني منها العلوم االجتماعية في العالم
العربي ،والمتمثلة في إشكالية التفسير العلمي للظواهر ،فما
عدا التفسيرات الكمية اإلحصائية ال نجد اي تحليل معرفي
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آ
اخر ،حيث تتضارب نتائج تلك الدراسات االجتماعية
اإلحصائية وينفي بعضها بعضا ،فإذا كانت العلوم االجتماعية
الغربية تاخذ بمنهج التفسير السببي الذي تاخذ به العلوم
الطبيعة ،فان التفسير ال يعني ً
مطلقا البحث عن اسباب وما
يقابلها من نتائج ،بل إن االمر اعقد مما نتصور في تفسير
آ
الظواهر اإلنسانية وال يمكن ً
عمليا فصل سبب عن سبب اخر،
لذلك ال يسعى العقل اإلنساني إال إلى فهمهما وتاويلها.
فالدراسات اإلمبريقية التي تنطلق مباشرة من الواقع
دون خلفية معرفية تقع في االخير في حرج التفسير كاحد
متطلبات العلم المعاصر ،فهذه الدراسات في الغالب ال
تتعدى مرحلة الوصف ،وهذا واقع العلوم االجتماعية في
العالم العربي ،ولذلك فإن محاوالت النظر إلى الواقع دون
إدراك البعد المعرفي يخلق الوهم باننا ننتج المعرفة ،وفي
المقابل فإن النماذج المعرفية تكون بمثابة اداة إدراكية للواقع
وإدراكا لطبيعة الظواهر التي ندرسها ونركز عليها ،ثم تاتي اهم
وظيفة للنموذج وهي التفسير ،حيث يمكننا النموذج من
الربط بين المقدمات ونتائجها.

الحضارات إلى البعد الديني ك فكرة في شكل مبدا اخالقي
تطغى على مجتمع معين فتدفعه إلى التاريخ ،وليس إلى البعد
المادي االقتصادي او الجغرافي او السياسي.
واعتبر مالك بن نبي اإلنسان محور العملية
الحضارية ،فهو اهم عنصر تركيبي في الحضارة باإلضافة إلى
الموارد والزمن ،وهو العامل الحاسم في التغيرات التي تعتري
اطوار النموذج من مرحلة الروح إلى العقل وصوال إلى مرحلة
الغريزة ،ثم يقوم بتوظيف النموذج الحضاري في تحليل
الظواهر في المجتمعات اإلسالمية او غيرها ،حيث يوفر له
النموذج اإلطار التاريخي لدراسة الظاهرة ،والطور الذي تنتمي
إليه الظاهرة من اجل تحديد العناصر الجوهرية في تشكيلها،
وتكون عملية تفسير الظواهر اإلنسانية من خالل الربط بين
المقدمات المعرفية للنموذج الحضاري والظاهرة المراد
تفسيرها ،فهو يستخدم هنا المنهج االستداللي في دراسة
الظواهر ،على عكس ما يفعل الباحثون في العالم العربي
حيث ينطلقون من الواقع ومن الدراسات اإلمبريقية للظواهر
ليصلوا بعدها إلى طريق مسدود فال يقدموا تفسيرات
موضوعية لها.
لذلك ،يعتبر بناء النماذج المعرفية ضرورة معرفية
ومنهجية في العلوم االجتماعية واإلنسانية حتى تتمكن من
دراسة الظواهر اإلنسانية وتحليلها وتفسيرها ،فالنموذج
يوظف كاداة منهجية تتوسط الباحث والظاهرة ،وال يمكن
دراسة الواقع من دون بعد معرفي من إنتاج معارف حول
الظواهر ،بل ينتج الوهم وهو ما نلحظه في الدراسات
االمبريقية التي تنطلق من الواقع فيصيبها اإلرباك المنهجي
والنظري ،وتاتي نتائجها قريبة من المعارف العامة او الحس
المشترك.

ااتمة
ُيعتبر مالك بن نبي من بين المفكرين القالئل الذين
درسوا الظواهر اإلنسانية في العالم العربي واإلسالمي،
ً
ً
مرجعيا واداة منهجية لتحليل
مستخدما النموذج المعرفي إطا ًرا
الظواهر وتفسيرها ،فمالك بن نبي لم يتعامل بطريقة مباشرة
مع الواقع االجتماعي للظواهر ،بل بدا بصياغة نموذج معرفي
جمع فيه بين بعدين :بعد تاريخي من خالل المنهج
االستقرائي للتاريخ اإلنساني ،حيث اعتبر النماذج الحضارية
كادوات تحليل تاريخية ،والتاريخ اإلنساني ما هو إال تاريخ
ميالد حضارات وافولها ،وبعد معرفي من خالل إرجاع نشاة
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*لعيادي

عبد العزيز
الملخص

في ظل إرهاصات السقوط الحضاري الذي تعيشه الحضارة الغربية؛ والذي ُتوحي به تداعيات االزمة المالية في العشرية
 تتجه اهتمامات.. وضرورة التدخل العسكري الذي يفرضه منطق الهيمنة وواقع التفلت االمني،االولى من القرن الواحد والعشرين
.المفكرين المعاصرين نحو وضع تصور حول الحضارة الخليفة التي ستخلف الحضارة الغربية بعد حين
ُ
ولعل تشوف العالم إلى حضارة إنسانية مثلى ُتنسيه ما جلبته له الحضارة الغربية من التعاسة والشقاء؛ يحتم علينا – نحن
آ
آ
المهتمين بالدراسات القرانية – ان نوضح الرؤية القرانية للبناء الحضاري االمثل الذي يك فل لإلنسانية الحياة الطيبة الكريمة القائمة
.على اسس التسامح والتعايش والحوار
. عبادة، تزكية، إنسانية، تمكين، عمارة، حضارة، استخالف:الكلمات المفاتيح
Résumé
La crise économique reflète la chute de la civilisation occidentale à l’aube du 21 éme siècle. Cette dernière
a contribué à la renaissance de l’idéologie coloniale qui menace la paix dans le monde.
Les critiques contemporains voient à travers la déchéance de ce monde, les prémisses de la naissance
d’une nouvelle civilisation qui succédera à l’occident.
Le monde rêve de créer une civilisation humaine idéale, pour l’aider à effacer le désespoir et la peine
engendrés par l’occident.
Ceci nous pousse à mettre en lumière la vision coranique sur la constitution de la civilisation idéale qui
permettra à l’homme de vivre enfin sereinement dans l’amour, le pardon et le respect de l’autre.

Mots clés : Civilisation ،Succession ،Peuplement ،Affermissement ،Humanité ،Purification ،Culte.
Summary
With the expectations of the Western Civilization’s decline ، indicated by the economic crisis’s impact
during the 1st decade of the 21st Century، the military intervention imposed by the hegemony notion and the fact
of security disorder. The concern of the contemporary thinkers is about drawing a conception of the civilization
that will succeed the Western Civilization after. It’s our duty as a researchers in the field of Koranic studies ، to
clarify the Koranic vision of the best civilizational structure that will ensure a descent life based on tolerance ،
coexistence and dialogue; in order to satisfy the world’s yearning for a humanitarian civilization that will wipe
off the misery and the wretchedness left by the Western Civilization.

Key words: Civilization ،Succession ،Peopling ،Strengthening ،Humanity ،Purification ،Worship.
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النسان اخلليفة وهم ّمة العامر رؤية قرأآنيّة للحضارة النسانيّة املثىل

عبد العزيز لعيادي

ثانيا /ركائز الخالفة.
آ
ثالثا /وسائل العمارة في القران الكريم.
أ
اول /الخالفة وحقيقتها في القران الكريم

مقدمة
آ
لقد احتفى القران الكريم ايما احتفاء باإلنسان وحفل
به كما لم يحفل باحد غيره .فهو يبدا قبل كل شيء بتعريف
ً
واضحا فيه سواء من حيث
اإلنسان على ذاته ،ترى ذلك
اسبقية الترتيب ام النزول.
ترى آ آ
فانت اول اية قرانية من حيث النزول؛ اول ما
بدات فاتجهت إلى اإلنسان تعرفه على ذاته ،وتشرح له صدره
ۡ ۡ
َ َّ
َ َ
َ َ
ومصدره ،وهي قوله تعالى" :ٱق َرَأ ََع ِٱ ُۡ َِ َ َربِك َٱذلِي َخل َق َ ١خل َقَ
ۡ
ٱ ِۡل َ َٰ
نس ََنَم ِۡن ََعلَ إقَ[ " ٢العلق]5-1 :
آ
آ
ثم إذا نظرت إلى اوائل االيات القرانية من حيث
الترتيب المكاني ،وجدت كيف هي االخرى بدات بالحديث
عن اإلنسان ،فقسمته إلى مؤمن وجاحد ومنافق ،ثم خاطبت
ً
جميعا فعرفتهم على هوياتهم ،وانباتهم بقصة
هؤالء االقسام
آ
نشاتهم فوق هذه االرض ،وكيفية خلق هللا تعالى البيهم ادم
عليه الصالة والسالم ،والمنزلة الكريمة التي انزله هللا إياها من
بين سائر مخلوقاته ،والتكريم الذي خصه به حتى دون
مالئك ته.
آ
وهكذا بدا القران -قبل كل شيء -وحسب اسبقية كل
من الترتيب الك تابي والنزول الزماني ،بتعريف اإلنسان على
ذاته وتبصيره باصله وخصائصه ،ومدى اهميته وخطورته في
هذا الكون الذي يعيش فيه ...وذلك النه اهم عناصر هذا
الكون والخليقة كلها واخطرها ،والمحور الذي تدور عليه حركة
معظم الموجودات المتماوجة من حوله ،والنه هو الذي
ُ
سيكلف بتسييرها وتسخيرها ضمن "غائية كونية" مرسومة
لهذا اإلنسان سلفا باعتباره "الخليفة"...
ُ
فما حقيقة مهمة الخالفة التي كلف بها اإلنسان؟ وما
هي اهم ركائزها وشروط نجاحها؟ وما عالقتها بالعبادة
آ
والعمارة؟ وكيف بصر القران الكريم بني اإلنسان برسالتهم
وبحقائق هذه التكليفات كونيا وغيبيا؟
تاتي هذه الدراسة لإلجابة عن هذه االسئلة ،وما
آ
يتعلق بها في خطة قوامها الخطوات االتية:
آ
اوال /الخالفة وحقيقتها في القران الكريم.

جمةل العلوم الاجامتعية

شاءت الحكمة اإللهية واإلرادة الربانية ان يخلق هللا
ً
خلقا ً
جديدا على غير مثال سابق هو اإلنسان ،وشاءت حكمته
ايضا ان ُتناط بهذا المخلوق الجديد مهمة لم ُتوكل إلى احد
غيره ،إنها مهمة الخالفة ،خالفة هللا على ارضه.
فكيف تم ذلك؟ وما قيمة هذا المخلوق الجديد وسط
الخليقة؟ وما حقيقة هذه المهمة التي ُكلف بها؟ هذا ما يتم
آ
بيانه في العناصر االتية:
 / 1المؤتمر الكوفي العظيم
لقد خلق هللا سبحانه اإلنسان ً
خلقا ً
جديدا ،لم يسبق
آ
له مثال ،ولم يسبق ان شاهدت او عرفت الخليقة انذاك
ً
مخلوقا مثله .وشاءت حكمته ان ُيعقد مؤتمرا كونيا عظيما
آ
تحضره وتشهده جميع الكائنات والمخلوقات الموجودة انذاك.
واكرمها على هللا تعالى إلى تلك اللحظة "المالئكة"؛ ليعرض
فيه هذا المخلوق الجديدُ ،
وليطلع الخليقة كلها على حكمته
آ
في هذا الخلق الجديد وإرادته منه .يخبرنا القران بذلك فيقول
مصو ًرا المشهد ور ً
اسما لنا ادق تفاصيل ذلك المؤتمر الكوني
َۡ
َ َ َ ُ ْ
ۡ َ َ َ ُّ َ ۡ َ َ َٰٓ َ
َ ٞ
ۡرض َخل ِيفة َۖٗقال ِٓنواَ
َِف َٱۡل ِ َ
ِإَوذ َقال َربك َل ِلم
العظيمَ " :
لئِكةِ َن ِ ِّن َجاعِل ِ
َ َٓ َ َۡ ُ َُ ُ َۡ َ َ َُ
َ ََۡ ُ َ َ ُۡ ُ َ َ َۡ ُ
َونقق ُِسَ
َِبمقِك
أَتعل َفِيهاَمنَيفسِق َفِيه
اَويسفِك َٱلِما َء َوَنن َنسبِح ِ
َ
َ
َ َ َ َ ٓ َ َُۡ َ َ َ
َماََلَت ۡعل ُمِنونَ[ " ٣٠البقرةَ ]03 :
لكَۖٗقالَن ِ ِّنَأعل

لقد بدا عرض هذا المخلوق الجديد على الخليقة،
آ
واك تفى القران بذكر المالئكة دون اإلشارة لباقي الحضور من
الخلق وذلك اك ً
تفاء -وهللا اعلم -بذكر اكرم الخلق إلى تلكم
اللحظة على هللا تعالى قبل عرض اإلنسان؛ وهم المالئكة.
ودليل ذلك ان إبليس كان من جملة الحاضرين ،ونحن نعلم
انه ً
حتما لم يكن من المالئكة كما هو مذهب جمهور
المفسرين ،1واول ما بدا العرض؛ ُيعلن هللا عز وجل على
رؤوس هؤالء االشهاد حكمته وإرادته في هذا المخلوق الجديد
ۡ َ َ َ َ
َربُّكَ
ِإَوذ َقال
الذي يجهلون عنه كل شيء ،يقول تعالىَ ":
َۡ
ۡ َ َ َٰٓ َ
َ ٞ
َ َ
ِيه َ
نَي ۡفس ُِق َف َ
اَم ُ
ِيفة َۖٗقَال ُ ِٓنوا ْ ََأ ََتۡ َع ُل َف َ
ِيهاَ
ۡرض َخل
َِف َٱۡل ِ َ
ل ِلم
لئِكةَِن ِ ِّن َجاعِل ِ
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َ َٓ َ َۡ ُ َُ ُ َۡ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ُ َ َ
َۡ ُ
َما ََلَ
َِبمقِك َونققِس َلك ۖٗ َقال َن ِ ِّن َأعل
َويسفِك َٱلِما َء َوَنن َنسبِح ِ
َ َ َ
ت ۡعل ُمِنونَ[ " ٣٠البقرةَ .]03 :

بوجود كائن سابق كانت هذه صفته ،او ان ً
علما إالهيا كان
لدى المالئكة بان االرض سيكون فيها الفساد وسفك الدماء،5
وإما ان لفظ "خليفة" اوحى بمدلوله ومقتضاه للمالئكة بان
هذا المخلوق قائم مقام من استخلفه وهو هللا تعالىُ ،يجري
احكامه ومقاصده في هذه االرض .يعني؟ انه سيمتعه ببعض
صفاته -دون إشراكه في خصائصه وكماالته -ومنها اإلرادة
واالختيار.
وإن كان بعض المفسرين رجح االحتمالين االولين او
احدهما ،0فإني ارجح االحتمال الثالث واالخير ،ذلك انه
باإلمكان ان ُيستنتج من جعل هللا لهذا اإلنسان ً
خليفة له على
ً
ومسؤوال على التصرف فيها بامره وتحت وصايته،
هذه االرض،
ان يجعله الكائن الحر المختار؛ إذ ال معنى لمسؤولية دون
اختيار وحرية .فاصبح حينئذ بإمكان هذا الخليفة بمقتضى
فسد فيها ايضا،
حريته واختياره ،ان ُيص ِّلح في االرض وان ُي ِّ
وبإرادته واختياره يحدد ما يحققه من هذه اإلمكانات ،واكد
َّ َ َ ۡ َ َٰ ُ َّ َ َّ َ
َشاكِرا َّ
َِإَوما ََك ُف ًِنورا َ." ٣
يل َنِما
ذلك ربنا بقوله" :نِنا َهقينه َٱلسب ِ َ
[اإلنسان . ]0 :واكبر الظن ان هذه الحقيقة هي التي اثارت في
نفوس المالئكة المخاوف من مصير هذه الخالفة ،وإمكانية
انحرافها عن الطريق السوي الذي ُيفهم من "الخالفة عن هللا
تعالى" إلى طريق الفساد وسفك الدماء .الن صالح البشرية لما
ً
كان مر ً
مضمونا
تبطا بإرادة هذا اإلنسان الخليفة ،ولم يكن
بقانون قاهر ،كما هي الحال في كل مجاالت الطبيعة ،فمن
المتوقع ان تجد إمكانية اإلفساد والشر مجاال لها في الممارسة
البشرية على اشكالها المختلفة ...وكان المالئكة هالهم ان
توجد الول مرة طاقة محايدة يتعادل فيها الخير والشر ،وال
ُتضبط ً
وفقا للقوانين الطبيعية والكونية الصارمة التي ُتسير
الكون بالحكمة والتدبير .وفضلوا على ذلك الكائن الذي يولد
ناج ًزا َّ
مصم ًما ال فراغ في سلوكه ،تتحكم فيه باستمرار قوانين
الكون ،كما تتحكم في الظواهر الطبيعيةَ .
ً
ومن هنا قدم المالئكة انفسهم بديال عن الخليفة
ۡ َ َ َ ُّ َ ۡ َ َ َٰٓ َ
لئِكةِ َن ِ ِّنَ
ِإَوذ َقال َربك َل ِلم
الجديد قال تعالى على لسانهمَ " :

من الوهلة االولى ُيعلن هللا عز وجل قراره الكوني
بشان هذا الخلق الجديد؛ وانه اناط به مهمة خالفته في
َ
المستخلف في
االرض ،والتي تعني ان هذا اإلنسان هو الكائن
ً
ً
لقدره ،ليضطلع بتنفيذ إرادة هللا،
االرض تشريفا له وتعظيما ِّ
وتحقيق مشيئة الحق والعدل والهداية واإلصالح على سطح
هذا الكوكب .لقد جاء بيان االستخالف هذا باإلعالم اإللهي
المباشر والموجه إلى المالئكة ومن خلفهم ممن شهد هذا
المؤتمر الكوني ،ليفتح هذا البيان مجال الحوار -مع المالئكة
ا ً
ساسا -حول اسباب إسناد دور الخالفة لهذا الخلق الجديد؛
حوار اساسه استفهام من المالئكة حول جدوى إسناد هذه
آ
المهمة الجسمية لهذا المخلوق .يقص علينا القران ذلك فيقول:
َۡ
ۡ َ َ َ ُّ َ ۡ َ َ َٰٓ َ
َ ٞ
َ َ
ِيفة َۖٗقَال ُ ِٓنوا ْ ََأ ََتۡ َع ُل َف َ
ِيهاَ
ۡرض َخل
َِف َٱۡل ِ َ
ِإَوذ َقال َربك َل ِلم
" َ
لئِكةَِن ِ ِّن َجاعِل ِ
َ َٓ َ َۡ ُ َُ ُ َۡ َ َ َُ ُ َ َ َ َ
َ ُۡ ُ َ ََۡ ُ
ال َن ِ ِ ٓ
ّنَ
َِبمقِك َونققِس َلك َۖٗق
منَيفسِق َفِيه
اَويسفِك َٱلِما َء َوَنن َنسبِح ِ
َ
َ َُۡ َ َ َۡ ُ َ
ِنونَ[ "٣٠البقرة]03 :
أعل َماََلَتعلم

آ
لم يكن ذكر القران لتساؤل المالئكة عن سر إسناد
مهمة الخالفة لهذا الخلق الجديد من قبيل السرد القصصي
واإلخبار التاريخي ،وإنما يحمل داللة مهمة واساسية بشان
رسالة هذا اإلنسان في هذه االرض ودوره السيادي فيها.
آ
لقد مر معظم المفسرين على هذه االيات دون البحث
والتعمق في داللة تساؤل هؤالء المالئكة واإلجابة اإللهية
عليه .لقد كان استفهام المالئكة ً
قائما على نتيجة متوقعة
لديهم؛ وهي اإلفساد في االرض وسفك الدماء ،وهذا يعني ان
لدى المالئكة معرفة مسبقة عن اإلنسان واإلفساد في االرض.
ومن هنا جاء استغرابهم من ك فاءة مخلوق مستعد لإلفساد
ۡ َ َ
ِإَوذَقالَ
وسفك الدماء؛ ثم يصلح الن يكون خليفة في االرضَ " :
َۡ
َ ُّ َ ۡ َ َ َٰٓ َ
َ ٞ
َ َ َ ُْٓ َ َۡ َ ُ َ َ ُ ۡ
نَيفس ُِقَ
ۡرض َخل ِيفة َۖٗقالِنوا َأَتعل َفِيهاَم
َِف َٱۡل ِ َ
ربك َل ِلم
لئِكةَِن ِ ِّن َجاعِل ِ
َ َٓ َ َۡ ُ َُ ُ َۡ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ُ َ َ
َ ََۡ ُ
َِبمقِكَونققِسَلكَۖٗقالَن ِ ِّنَأعل َماََلَ
فِيه
اَويسفِكَٱلِما َءَوَننَنسبِح ِ
َ
ََُۡ َ
ِنونَ[ "٣٠البقرة .]03 :من اين تاتى لهؤالء المالئكة معرفة
تعلم

هذا عن اإلنسان؟
إنه ال يمكن فهم مثل هذا السبق المعرفي إال في ضوء
احد احتماالت ثالثة :إما ان يكون قد سبق للمالئكة علم
جمةل العلوم الاجامتعية

َۡ
ٓ
َ ٞ
َ َ
ُ
ِيه َ
نَي ۡفس ُِقَف َ
اَم ُ
ِيفةَۖٗقَال ُ ِٓنوا ْ ََأ ََتۡ َع ُلَف َ
ِيه َ
اَوي َ ۡسفِكَٱل َِما ََءَ
ۡرضَخل
َِفَٱۡل ِ َ
جاعِل ِ
َ َۡ ُ َُ ُ َۡ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ َُ َ
ِنون َ." ٣٠
َِبمقِك َونققِس َلك ۖٗ َقال َن ِ ِّن َأعل َما ََل َتعلم
وَنن َنسبِح ِ
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َۡ
ََ ۡ َ ُ َ ُۡ ُ َ َ ُ
َ َُۡ َ
َ
َ ۡ
بَٱ َّ
َغيۡ َ
َو َماَكنتُ ۡ َتكتُ ُمِنونَ٣٣
ۡرضَوأعل َماَتبقون
لس َم َٰ َوَٰتََِ ََوٱۡل ِ َ
أعل

[البقرة .]03 :إنها مخلوقات مصممة وفق قانون إالهي ال يقبل
التبديل ،فهي ال تملك إال ان ُتصلح وفق اوامر ربها دون ان
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ٓ ْ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ
ُ
َوأهل ِيك ۡ َ
ِين َءامنِنوا َقِنوا َأنفسك
تحيد عنها قيد انمله" :يأيها َٱذل َ

"[ .البقرة االية.]00-01 :
ان هذا الكائن اإلنسان الحر الذي اجتباه للخالفة
قابل للتعلم وللتعليم والتنمية الربانية ،وان هذه القابلية
تتجلى كمظهر من مظاهر تميز هذا اإلنسان وتفرده في هذا
الكون عن المالئكة وغيرهم في جانبين اثنين هما:
أ
الول :قابلية هذا الفيان للتعلم :وقد اكد ذلك
آ
َ َ َّ َ
آد ََمَ
ع َل ََ َ َ
القران الكريم في مواضع عدة منها قوله تعالىَ .." :و َ
َّ
َ َّ
ْ َ ْ َ َ ُ َّ
َۡ َ
ك ََها "..ـ البقرة  ، 03وقوله تعالىَ ":ٱذلِي َعل َ ََع ِٱلقل َِ ََ٤
اء َ َ
ُ َم َ
اۡل َ
َ
ۡ
َعلَّ َََٱ ِۡل َ َٰ
نس ََنَ َماَل َ ۡ ََي ۡعلَ َۡ [ "َ٥العلق ،]2-4 :وان هذا العلم قابل
َ َ َ َٰ َ َّ
ّللَ
ل َٱ َُ
للنماء والزيادة دون حد ،وقد بينها قوله تعالى ":فتع َ

َّ ٞ
َ َ ُ ُ َ َّ ُ َ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ َٰٓ َ ٌ َ ٞ
َ َّ
ّللَ
لئِكةَغِلظَش َِقادََل ََي ۡع ُصِنونَٱ ََ
اسَ َوٱۡل ِجارَةَعليهاَم
ناراَوقِنودهاَٱنل َ
َ
ُ َ
َ
َٓ َََُ ۡ ََۡ َُ َ َ ۡ
َل َي َ ۡسبِقِنون َُهۥَ
َما َيُؤ َم ُرون َ[ " ٦التحريمَ "،]6 :
ما َأمره َويفعلِنون
ُ َ
ُ
َۡ
َ
َع ِٱلق ِۡنو َِلَ َوه َعِأ ۡم ِرَه ِۦَ َي ۡع َملِنونَ[ " ٢٧االنبياءَ .]57 :

ومن ثم راى المالئكة -ال اعتر ً
اضا على حكم هللا تعالى
ً
ً
او ً
واستكشافا عن
استعالما
حسدا لهذا الخلق الجديد -وإنما
الحكمة في ذلك انهم يصلحون للقيام باعباء هذه المهمة بما
يتفق وما تقتضيه الخالفة عن هللا تعالى من اإلصالح في
االرض .فجاء البيان اإلالهي لسر تاهل هذا اإلنسان لهذه
المهمة الجسيمة دون غيره من المخلوقات؛ بما في ذلك
المالئكة انفسهم بإجراء اختبار عملي ُيعرض له الطرفان
(اإلنسان والمالئكة) يتحدد بعده االقدر على تحمل تبعات
هذه المسؤولية.
أ
 2الير في اهلية الفيان للخالفة

ُ
ۡ َ ُ ۡ َ ُّ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ
َ ۡ َ ُ ۡ َ َٰٓ َ ۡ َ
َو ۡ
ك َ
حيُ َُهۥَۖٗ َ َوقلَ
ن َمِنَيب ِل َأنَيقَض َنَِل
جل ََع ِٱلق ۡر َءا َِ
ق َوَل َتع
ِك َٱۡل َ
ٱلمل َ
َّر ِبَزِ ۡد ِّنَعِلۡماَ[ "١١٤طه ،]114 :ويرفع عنها الحدود ويطلقها من
َ َ َّ َ َ ْ َ
اۡل َُْ ََم ََاء َ َُكَّ ََها" [البقرة،]03 :
آد َم َ َ
ع َل ََ َ َ
كل قيد قوله تعالىَ ":و َ
ََۡ ُ َ َ َ
وحَٖۖقُل َٱ ُّ
ُّ
وحَ
لر َُ
سلِنون َ
ويستفزها ويشحذها قوله تعالى ":وي َ
ك َع ِن َٱلر َِ ِ
ُ
َ
َّ
م ِۡنَأ ۡمرِ ََر ِّب ََو َمآَأوت ِيتُ َم َِنَٱلۡعِلۡ ََِنَِلَقَل ِيلَ[ "٨٥اإلسراء .]82 :ومن

آ
خالل هذه الكلمات القرانية (علم ،وما اوتيتم ).يتبين ان
العلم بتعليم هللا تعالى ،وان اإلنسان ال يستطيع ان ُيدرك
بعقله كل شيء ،وال هو ُيحيط به وحده بالمعرفة من جميع
جوانبها ،ومن ثم غدا في امس الحاجة إلى الوحي (تعليم هللا
آ
له) حتى تتسع افاق علمه.

َۡ
ۡ َ َ َ ُّ َ ۡ َ َ َٰٓ َ
َ ٞ
ۡرضَ
َِف َٱۡل ِ َ
ِإَوذ َقال َربك َل ِلم
قال تعالىَ ":
لئِكةِ َن ِ ِّن َجاعِل ِ
َ
ٓ
ُ
ۡ
َ َ
ۡ
ُ
َ
َ
ُ
ِيها َ
ۡ
َمن َُيفسِق َف َ
ِيفة َۖٗقَال ُ ِٓنوا ْ ََأ ََتۡ َع ُل َف َ
ِيها َ
َويسفِك َٱلِما ََء َ َوَن ُن َن َسب ِ ُحَ
خل
َۡ َ ََُ ُ َ َ َ َ ٓ َ َُۡ َ َ ََُۡ َ
ِِبمقِك َونققِس َلكَۖٗقال َن ِ ِّن َأعل َماََل َتعلمِنون َ[ " ٣٠البقرة]03 :

لقد فات المالئكة ان هذا اإلنسان الكائن الحر الذي جعله هللا
تعالى خليفة في االرض ،ال تعني غربته إهمال هللا تعالى له،
بل هو تغيير لشكل الرعايةً ،
فبدال عن الرعاية من خالل
قانون طبيعي ال يتخلف كما ُتراعى حركات الكواكب ومسيرة
االشياء والموجودات ،يتولى هللا سبحانه تربية هذا الخليفة
َ َ َّ َ َ َ
اۡل َُْ ََم ََاء َ ََكَّ ََهاَ "..وذلك لكي يصنع هذا
آد َم َ َ
ع َل ََ َ َ
وتعليمه "َ ..و َ
اإلنسان قدره ومصيره وينمي وجوده على ضوء هدي الوحي
آ
الممدود .ومن هنا علم هللا تعالى ادم االسماء كلها – ايا كان
تفسير هذه االسماء واثبت للمالئكة باختبار عملي اجرى فيه
ََ
َ َّ
َ ۡ َ ٓ ُ َّ ُ َ َ
مقارنة بينه وبينهمَ " :وعل ََ َ َءاد َم َٱۡل ُۡ َما ََء َك َها َث َّ َع َرض ُه ۡ َلَعَ

والار :قابلية التعليم والتعبير عن علمه :قد كشف
ۡ
َ َّ
ۡ َ
عنها قوله تعالىَ " :خلَ َق َٱ ِۡل َ َٰ
ان َ[ " ٤الرحمن:
ن َََ ٣عل َم ُه َٱۡلَيَ َ
نس ََ
َ َ َ َ َ
َ ٓ
ََ ٓ َ َُ
ال َ َٰٓ
يوَاد ُم َأۢنبِئۡ ُه َعِأ ُۡ َمائ ِ ِه ۡ ۖٗ َفل َّما َأۢنبَأه َ
 ]0،4وقوله تعالى" :ق َ
َۡ
َ ۡ َ ٓ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ ُ ۡ ٓ َ ۡ َ ُ َ
ۡرضَ َوأَ ۡعلَ ُ َ
بَٱ َّ
َغيۡ َ
َماَ
لس َم َٰ َوَٰتََِ ََوٱۡل ِ َ
عِأُمائِهِ َقالَأل َأقلَلك َن ِ ِّنَأعل
ُُۡ َ َ ُ
َ
َ ۡ
َو َماَكنتُ ۡ َتكتُ ُمِنونَ[ "٣٣البقرةَ ]00 :
تبقون

لقد ظن المالئكة الكرام ان مؤهل استحقاق الخالفة
وجوهرها يكمن في اإلك ثار من الذكر ومالزمة التسبيح ،فهم
َ ُ ْ ُ ۡ َ َ َ
ۡ َ ََٓ
حَٰنَك ََل َعِل َنلاَ
ِنوا َُب
من هذه الناحية اجدر من اإلنسان –"قال َ
ۡ
َّ َ َ َّ ۡ َ َ ٓ َّ َ
ك َأ َ َ
نت َٱلۡ َعل ِي َُ َٱ َۡلكِي َُ َ[ " ٣٢البقرة،]05 :
نَِل َما َعلمتنا ۖٗ َنِن
فجاءتهم إجابة هللا تعالى حاسمة :انه زود هذا اإلنسان بقدرة

َۡ َ َ ََ َ َ
َ ُ ْ
َ ۡ َ ٓ َ َٰٓ ُ َ ٓ
ُ ُۡ َ
َٰ َٰ ِقي َ
ٱلم َٰٓ
ُماءِ
ِنواَ
ِي َ ٣١قال َ
َهؤَلءِ َنِن َكنت
ِنو ي َعِأ َ
لئِكةِ َفقال َأ ِ َ
ۢنب ِ
َ
ُ ۡ َ َ َ
َ َ
ۡ َ َ َ ٓ َّ َ َ َّ ۡ َ َ ٓ َّ َ
ك َأ َ
نت َٱلۡ َعل ِي َُ َٱ ۡ َ
الَ
ۡلكِي َُ َ ٣٢ق َ
حَٰنَك ََل َعِل َنلا َنَِل َما َعلمتنا َۖٗنِن
ُب
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ٓ
ٓ
ٓ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ۡ
ُ
َ
يوادم َأۢنبِئ ُه َعِأ ُۡ َمائِهِ ۡ ۖٗ َفل َّما َأۢنبَأه َعِأ ُۡ َمائِهِ ۡ َقال َأل ۡ َأقلَلك ۡ َن ِ ِ ٓ
َ َٰٓ
ّنَ
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في عرف هللا تعالى ،وما تحمله من إشارات التحقق بمعاني
الخالفة الحقة عن هللا تعالى.
وبتاهل هذا اإلنسان لمقام الخالفة ،وإعالنه
استعداده التام للوفاء بااللتزامات التي ُتمليها عليه هذه
االمانة ،استحق من ربه عز وجل الرفعة إلى مقام الشهادة على
الخلق ،وفي هذه اللحظة بالذات؛ لحظة ظهور عجز الخليقة
كلها وإقرارها به ،وثبوت تفوق اإلنسان عليها بإعالنه قبول
العرض من ربه عز وجل ،وعزمه على تولي المهمة وحمل
االمانة ،في ظل مشهد مهيب خيم على اجواء ذلكم المؤتمر
الكوني العظيم بحضرة رب العالمين ،يعلن رب العزة
استحقاق هذا اإلنسان لوسام التشريف والتكريم بامر المالئكة
ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َٰٓ َ
لئِكةَِ
ِإَوذ َقلنا َل ِلم
ومن دونهم بالسجود لهذا الخلق الفريدَ " :
ۡ
َ
ۡ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ٓ ْ َّ ٓ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
ينَ" ٣٤
بَ َوَكنَم َِنَٱلكَٰفِرِ ََ
َوٱُتك َ
وآَأِلدمَفسجقواَنَِلَنِعل ِيسَأَب َ
ٱُجق َ
[البقرة]04 :
لقد استحق اإلنسان هذا التكريم الخاص من ربه
تعالى ،وهو اهل له؛ الم يخصه ربه عز وجل ِّبخلقة متميزة
وفريدة؟ ،الم يودع فيه هللا تعالى من اسراره ما لم يودع في
ۡ
َ ۡ َ
َََ ۡ َ
خلَ ۡقنَاَٱ ِۡل َ َٰ
ِنَصلصَٰلَ
ن َم
نس ََ
غيره من الخلق؟  .يقول تعالى" :ولق َقَ

فاق بها المالئكة وغيرهم تمثلت في قابليته للتعلم والتعليم،
آ
فحاز بذلك زمام العلم الواسع االفاق والمتجدد العطاءَ .
فسلم المالئكة واذعنوا مستخدمين نفس اسلوب
التعبير ،مكررين لكلمة العلم ومشتقاته ،إشارة إلى ذلك
َ ُ ْ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ٓ َّ
حَٰ َنك ََل َعِل َ َنلَا َنَِلَ
ِنوا َُب
الفضل الذي حبا هللا به اإلنسانَ " :قال َ
ۡ
َ َ َّ ۡ َ َ ٓ َّ َ
ك َأ َ َ
نت َٱلۡ َعل ِي َُ َٱ َۡلكِي َُ َ[ ." ٣٢البقرة ،]05 :وفي هذه
ماَعلمتنا َۖٗنِن
اللحظة ياتي ذلك القرار الرباني برفع هذا اإلنسان فوق مستوى
كل المخلوقات ليكون شهيدا على الخلق مختصا باعلى
مكرمات هللا تعالى.
أ
 – 3قيمة الفيان ومعافي المافة والشهادة
والتكريم ال لهي
هيا ربنا عز وجل هذا اإلنسان لحمل اعباء الخالفة،
ومكنه منها حينما زوده بكل متطلباتها ومستلزماتها ،فغدا
بذلك هذا اإلنسان مسؤوال على اعظم امانة استؤمنت عليها
الخليقة فاعلنت عجزها وعدم تاهلها لحملها ،ورضي اإلنسان
بحملها َج ً
بقدر ع َظم هذه االمانةَ ،ظ ً
هوال ْ
لوما لنفسه لعلمه
ِّ
َۡ
َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ
لَع َٱ َّ
ۡرضَ
لس َم َٰ َوَٰتَِ َ ََوٱۡل ِ َ
بضعفها ،يقول تعالى" :نِنا َعرضنا َٱۡلمان َة َ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َّ َ َ َ ُ
نَۖٗنِن َُهۥ ََكن َظلِنوماَ
ۡلبا َِل َفأبي َأنََيمِلنهاَوأشفقن َمِنهاَوَحلهاَٱ ِۡلنس َ
َوٱ ِ

ۡ َ َ
َ
َ ۡ َ ٓ َّ َ َ ۡ
م ِۡن َ َ
ََحإ َّ
ِنَيبۡ ُل َمِنَنَّار َٱ َّ
ِإَوذ َقالَ
لس ُمِنو َِم ََ ٢٧
ن َخلق َنَٰ ُه َم
َم ۡسنُِنون ََ ٢٦وٱۡلا َ
ِ
َ ُّ َ ۡ َ َ َٰٓ َ
َ َ
َ
َصلۡ َصَٰل َم ِۡن َ َ
ََحإ َّ
َخَٰل ُ ُِۢق َب َ ََشا َمِن َ
َم ۡسنُِنون َ ٢٨فإِذاَ
لئِكةِ َن ِ ِّن
ربك َل ِلم
َ
ْ
َ َ َ َ ۡ َ َ َٰٓ َُ
َ َّ ۡ ُ ُ َ َ َ ۡ
ُّ ِ َ َ ُ ُ َ
خ ُ
سج ق َ
ِين َ ٢٩فسج َق َٱلملئِك َةَ
ت َفِيهَِمِنَروِح َفقعِنوا َ
ُِنويت َهۥ َونف
َلۥ َ َٰ ِ
َ
َ
َّ
ٓ
َ ُ َ
ُ ُّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
َ
ِنون َ
ِنون َ ٣٠نَل َنعۡل َ
َم َع َٱ َّ َٰ
ِين َ" ٣١
جق ََ
ِيس َأَبَٰٓ ََأن َيك
كه َأۡجع
ِ ِ
لس ِ
َ
ۡ
َ
َ
َ ۡ َ
ِف َأ ۡ
نَ ِ ٓ
َخل ۡق َنا َٱ ِۡل َ َٰ
ح َس ِنَ
نس ََ
[الحجر ]01-56 :وقال ايضا " :لقق
َت ۡقِنوِي َ[ " ٤التين .]4 :فهل بقي لدى اإلنسان اليوم شك في

َج ُهِنوَل َ[ " ٧٢االحزاب ]75 :ولكن ما إن انبرى هذا اإلنسان
للتحقق بمقام الخالفة ،والقيام باعباء هذه االمانة ،استحق
َ َ َ
ِكَ
من ربه مقام الشهادة على الخلق ،قال تعالىَ " :وكذَٰل َ

ُ ُ ْ ُ ٓ ََ
َ َ ُ َ َّ ُ
َ َ ۡ َ َٰ ُ
ك ۡ َأ ُ َّمة َ
ِنولَ
لر ُُ َ
اس َويكِنون َٱ
َّلَكِنونِنوا َش َه َقاءَ َلَع َٱنلَّ ِ َ
َو َُحا ِ
جعلن
َّ
ۡ
ۡ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ٓ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
ت َك َ
َعلَيۡك ۡ َشهيقا َ
نت َعليۡ َها َنَِل َنلِ َعل َ َمنَيَتب ِ ُعَ
َوماَجعلناَٱلقِبۡل َة َٱل ِ َ
ِ
َ
َّ َ
َ
َ
َ َ ۡ َ َ َ ً َّ َ َ َّ َ َ
َ
َ
ِنول َم َِّمنَيَنقل ُِب َٰ
ِين َهقىَ
َلَع َعقِبَيۡ َهِ ِإَونََكنت َلكبِرية َنَِل َلَع َٱذل َ
لر ُُ َ
ٱ
َ
ٞ
َ
َّ
َ
َّ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ّلل َ َِلُضِ َ
اس َل َر ُءوف ََّرحِي " ١٤٣َ ٞ
ّلل ََع ِٱنلَّ ِ َ
يع َنِيم ََٰنك ۡ ۚۡ َنِن َٱ ََ
ّلل َ َوماََكن َٱ َُ
ٱ َُ

انه احسن المخلوقات واك ثرها تميزا واكرمها عند هللا تعالى على
اإلطالق؟! َ

[البقرة .]140 :وإنما الوسطية هنا تعني خيرة الناس واجودهم

جمةل العلوم الاجامتعية

78

العدد  20جوان 2225-

النسان اخلليفة وهم ّمة العامر رؤية قرأآنيّة للحضارة النسانيّة املثىل

عبد العزيز لعيادي

الرسم البيافي رقم  :1الخالفة والشهادة
حقيقة الخالفـة
الوحي

العقل=
قابلية التعلم والتعليم

الفيان

الخالفـة
التكريم
ال لهي
الشهـادة

المصدر :من إعداد شخصي
يتضح من هذا الرسم البياني ان:
 اإلنسان ال يتحقق بمقام الخالفة في االرض؛ ومنثمة الشهادة على الخلق إال باتباعه الوحي ،وبناء َس َن ِّن علومه
وإبداعاته وفق هديه وإرشاده.
 التحقق بمقام "الخليفة" هو مناط التكريم اإللهيالذي يصحب اإلنسان مدى حياته.

َ َٓ َ َۡ ُ َُ ُ َۡ َ َ َُ ُ َ َ َ َ
َ ََۡ ُ
ّن َأ َ ۡعلَ ُ َ
ال َن ِ ِ ٓ
َماَ
َِبمقِك َونققِس َلك َۖٗق
فِيه
اَويسفِك َٱلِما َء َوَنن َنسبِح ِ
َ
َ
َ َ
ِنون" [البقرة ]03 :فجاء الفهم المالئكي لحقيقة
َل َت ۡعل ُم َ

ً
موحيا باسسه ،ومحد ًدا لركائزه التي يتقوم بها،
االستخالف
والتي تتضح في ركيزتين اثنتين ،هما:
أ
الول  /العبادة :بداللة قول المالئكة لسنا في
حاجة إلى خليفة في االرض مادام التسبيح والتقديس
قائمين ،واحقية المسبحين والمقدسين بالخالفة دون
غيرهم ،وإنما تتجلى حقيقة التسبيح والتقديس هلل تعالى في
العبودية الصادقة له ،والتي جعلها هللا سبحانه وتعالى رسالة
َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َّ
نس َنَِلَ
ن َ َوٱ ِۡل َ
ۡل َ
اإلنسان في االرض ،قال تعالى" :وما َخلقت َٱ ِ
َِلَ ۡعبُ ُقو ِنَ[ "٥٦الذاريات ]26 :فاإلذعان التام والخضوع الكامل
هلل تعالى بإعالن الوالء المطلق له وحده ،هو من اهم مقاصد
التسبيح والتقديس هلل تعالى.
أ
الارى /العمارة :بداللة اعتراض المالئكة على إيجاد
اإلنسان الذي ال يحترم الحياة وال ُيص ِّلح في االرض،
فسد
وتصريحهم بعدم صالحيته للخالفة في االرض مادام ُي ِّ

ثافيا :ركائز الخالفة في القران الكريم
إن الحديث عن اهم ركائز الخالفة اسسها واركانها،
يحتم علينا الوقوف مرة اخرى مع مشاهد ذلكم المؤتمر
آ
ۡ َ َ َ َ
َربُّكَ
ِإَوذَقال
الكوني العظيم والذي حددته ايات سورة البقرةَ " :

َۡ
ۡ َ َ َٰٓ َ
َ ٞ
َ َ
ِيه َ
نَي ۡفس ُِقَف َ
اَم ُ
ِيفةَۖٗقَال ُ ِٓنوا ْ ََأ ََتۡ َع ُلَف َ
ِيهاَ
ۡرضَخل
َِفَٱۡل ِ َ
ل ِلم
لئِكةَِن ِ ِّنَجاعِل ِ
َ َٓ َ َۡ ُ َُ ُ َۡ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ُ َ َ
ََۡ ُ
ال َن ِ ِّن َأعل َما ََلَ
َِبمقِك َونققِس َلك َۖٗق َ
ويسفِك َٱلِما َء َوَنن َنسبِح ِ
َ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ
ََُۡ َ
ِنون َ ٣٠وعل َ َءادم َٱۡلُما َء َكها َث َعرضه َلَع َٱلم َٰٓ
لئِك َةِ َفقالَ
تعلم
َ
َ ۡ َ ٓ َ َٰٓ ُ َ ٓ
َ ُ ْ ُ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ َ َ َ ٓ
ُ ُ ۡ ََٰ
َ
ِنواَُبحنكََلَعِل َنلاَ
ِنو يَعِأُماءَِهؤَلءَِنِنَكنت َٰ ِقيِيَ ٣١قال َ
أ َِ
ۢنب ِ
آ
َّ َ َ َّ ۡ َ َ ٓ َّ َ
كَأ َ َ
نتَٱلۡ َعل ِي ََُٱ ۡ َ
ۡلكِي ََُ " ٣٢االياتَ .05-01-03
نَِلَماَعلمتناَۖٗنِن

لنتفيا ظالل ذلك الحوار الهادئ بين هللا ومالئك ته
ولنستوحي منه ا ً
يضا تلك الركائز االساسية التي تقوم عليها
مهمة الخالفة التي اوكلت لهذا اإلنسان.
ۡ َ َ
ِإَوذ َقالَ
لقد جاء في ثنايا ذلك الحوار قول المالئكةَ " :

فيها ويسفك الدماء ،الن الفساد عمل معاكس لمنطق
الوجود الذي َا ِّلفته المالئكة واعتادت على تقبله .فكانت
العمارة ضرورة من ضرورات مهمة االستخالف في االرض
وركيزة من اهم ركائزها باعتبارها العمل على هذه االرض

َۡ
َ ُّ َ ۡ َ َ َٰٓ َ
َ ٞ
َ َ َ ُْٓ َ َۡ َ ُ َ َ ُ ۡ
نَيفس ُِقَ
ۡرضَخل ِيفةَۖٗقالِنواَأَتعلَفِيهاَم
َِفَٱۡل ِ َ
ربكَل ِلم
لئِكةَِن ِ ِّنَجاعِل ِ
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وبيان ذلك :ان محور الدين الذي الزم هللا به عباده،
بما فيه من نسك وعبادات ،إنما هو تزكية النفس البشرية،
وتطهيرها مما قد يعلق بها –عادة -من االدران واالوضار ،اال
َ
ترى إلى قوله تعالى " :قَ ۡق َأفۡلَ َح ََمنَتَ َز َّ ََّٰك َ[ " ١٤االعلى،]14 :
ً
َُۡ
وقوله خطابا لموسى عليه السالم وقد ارسله إلى فرعون " :فقلَ
َ َّ َ َ َ
َّ
َ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ َ َ ۡ
َل َأنَت َ َز َٰ
خ َ َٰ
هلَلك َن ِ َٰٓ
َشَ[ ." ١٩النازعات:
ك َنَِل َربِك َفت
َّك َ ١٨وأهقِي َ
ُ
َ
َ ُ
َ َ ُ َ َۡ َۡ ٞ
ى َِإَونَت ۡقعَ
 ،]19 ،18وقوله عز وجل" :و َ
َل َتزِر َوازِرة َوِزر َأخ َر َٰ ۚۡ

بمنطق اإلصالح والتسخير بقصد االنتفاع ،وقد جعلها هللا
تعالى المرادة ضرورة من االستخالف كضرورة التعلق بالمنش
َ َ
َ َٰ َ َ َ َ ُ َ
ِإَوَل َث ُمِنود َأخاه ۡ ََٰٰل ِتا َۚۡقالَ
واالنتماء إلى االصل ،قال تعالى" :
َۡ
ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ُ
َ ُ
َ َٰ َ ۡ ِ ۡ ُ ُ ْ َّ
ۡرضَ
ريَهُۥَۖٗ َه َِنو َأنشأك َم َِن َٱۡل ِ َ
ّلل َ َما َلك َمِن َنِل إه َغ
وا َٱ ََ
يقِنوم َٱعبق َ
َ
ْ
َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ٓ ۡ َّ َ َ ُّ ٞ
َُّم ٞ
يب َ" ٦١
َفٱُتغفِر َ
َوٱُتعمرك َ َفِيها َ
وه َث َتِنوبِنوا َنَِلهِ َنِن َر ِّب َقرِيب ِ

[هود]61 :
ولكن السؤال المطروحِّ :ل َم العبادة والعمارة هما
ركيزتا مهمة االستخالف؟ وما سر العالقة بين هاتين؟
إن العبادة في الحقيقة ارادها هللا تعالى جوه ًرا لهوية
هذا اإلنسان ،وتعبي ًرا عن قيمته في الملكوت المشهود
ضابطا قيميا وا ً
ً
خالقيا ُترصد به تصرفات هذا
والغيبي .فكانت
اإلنسانُ ،وتقوم به اعماله من لدن بارئه عز وجل ،تزكية
لنفسه وتا ً
هيال لها لحمل االمانة.
واما العمارة فهي مظهر من مظاهر الفعل اإلنساني في
الكون المشهود الذي منه منشؤه ،وتعبير صادق عن
اإلمكانات واالستعدادات والمؤهالت التي من هللا بها عليه،
ورفعه بها فوق مستوى اصل منشئه ،فكانت تعبي ًرا عن اثر
مهمة االستخالف التي ُانيطت بهذا اإلنسان.
وحتى يتضح لنا سر العالقة بين العبادة والعمارة،
وضرورة الترابط بينهما ،ليكونا االساس الذي تقوم عليه مهمة
آ
االستخالف ،ال بد من العودة إلى القران الكريم لقراءة سر
هذه العالقة وضرورة ذلك الترابط.
آ
إن الناظر في القران الكريم يتبادر إلى ذهنه للوهلة
آ
االولى ان القران ك تاب عبادة ودين ،انزله هللا تعالى لينظم
ً
ونسكا ،وحمله ضرورة
عالقة اإلنسان بربه ،فالزمه شعائر
آ
االستقامة على وفق اوامر ونواه؛ توحي كلها بان القران
الكريم هدفه وغايته هذا اإلنسان من حيث هو فرد فحسب،
ال من حيث هو جماعة تجمعها ضرورة الحياة على ارض
واحدة.
آ
والحقيقة فإن القران لم يكن ك تاب دين وعبادة ،إال
ً
جميعا مسؤولية االستخالف في
من حيث إنه ُيحمل الناس
االرض بعمارتها ماديا وإعالن الوالء الكامل فيها هلل تعالى
وحده.
جمةل العلوم الاجامتعية

َّ
ُ ۡ َ َ ٌ َ َٰ ِ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ ۡ ُ َّ َ ُ َ َ َ َ َ ٞ
ِينَ
َول ِۡنو ََكن َذاَق ۡرّبَٰٓ َنِن َماَتنذ ُِر َٱذل ََ
مثقلة َنَِل ََحل ِهاََل ََيمل َمِنه ََشء
َّ
َّ
ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ْ َّ َ َٰ َ َ َ َ َ َٰ َ َّ َ َ َ َ َٰ ۡ
ََيۡ َش ِۡنو َن َ
س َهِۚۡ َۦَ
ب َوأقامِنوا َٱلصلِنوَة ۚۡ َومن َتزَّك َفإِنما َيَت َ
َربَّ ُه ََع ِٱلغي َِ
َّك َنلََِف ِ
َ َّ ۡ
ريَ[ " ١٨فاطرَ ]18 :
ص َُ
ِإَوَلَٱ َ
ّللَِٱل َم ِ

وليست تزكية النفس بدورها إال الشرط االساس
لتحمل اإلنسان مسؤوليات الخالفة بصدق وجد .فبمقدار ما
تتزكى النفس وتصفو من رعوناتها وكدور اهوائها؛ ُيخلص
صاحبها في تحمل ما يجب ان يتحمله في سبيل بني جنسه
من المهام والواجبات المختلفة .وبمقدار ما تنطوي تلك
النفس على شوائبها ورعوناتها ،يغدو صاحبها مجرد اداة
لإلفساد في االرض وإلهالك الحرث والنسل ابتغاء مصالحه
واهوائه الشخصية ،مهما تحلى ظاهره بالصفات الحميدة
واالخالق الفاضلة.
آ
فالوظيفة التي يحملها القران لإلنسان في الحقيقة إنما
هي خالفة هللا في االرض ،4وعمارتها بالمعنى الشامل؛ اي
إقامة مجتمع إنساني سليم وتشييد حضارة إنسانية شاملة.
آ
وينص القران الكريم في اك ثر من موطن على هذه الوظيفة
ۡ َ َ َ ُّ َ ۡ َ َ َٰٓ َ
لئِكةِ َن ِ ِّنَ
ِإَوذ َقال َربك َل ِلم
التي حملها اإلنسان .فهو يقولَ " :

َۡ
َ ٞ
َ َ
ُ
ِيها َ
َمن َُي ۡفس ُِق َف َ
ِيفة َۖٗقَال ُ ِٓنوا ْ ََأ ََتۡ َع ُل َف َ
ِيها َ
َوي َ ۡسفِكَ
ۡرض َخل
َِف َٱۡل ِ َ
جاعِل ِ
َ َٓ َ َۡ ُ َُ ُ َۡ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ َ
َما ََل َت ۡعل ُمِنونَ
َِبمقِك َونققِس َلك َۖٗقال َن ِ ِّن َأعل
ٱلِما َء َوَنن َنسبِح ِ
َ
َ
َ
َ َ َ
َٰ َ َ َ ُ َ
۞ِإَوَل َث ُمِنود َأخاه ۡ ََٰٰل ِتا َۚۡقال َيَٰق ِۡنو ِمَ
[ "٣٠البقرة ،]03 :ويقول":
َۡ
َ
َ
َ
ۡ َٰ َ
َ ُ
ُ
َ ُ
ۡ ُ ُ ْ َّ
َغ ۡ ُ
ۡرضَ
ريَهُۥَۖٗ َه َِنو َأنشأك َم َِن َٱۡل ِ َ
ّلل َ َما َلك َمِن َنِل إه
وا َٱ ََ
ٱعبق َ
َ
ْ
ُ
َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ٓ ۡ َّ َ َ ُّ ٞ
َُّم ٞ
يب َ" ٦١
َفٱُتغفِر َ
َوٱُتعمرك َ َفِيها َ
وه َث َتِنوبِنوا َنَِلهِ َنِن َر ِّب َقرِيب ِ
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ ُ ۡ ُ ْ
ِنوا َ ِِفَ
ِين َٱُتضعِف َ
يق َأنَنمن َلَع َٱذل َ
[هود ،]61 :ويقول ايضا" :ونرِ َ
َ
َۡ
ۡرضَ َو ََنۡ َعلَ ُه ۡ َأئ ِ َّمة ََو ََنۡ َعلَ ُه ُ َٱلۡ َوَٰرِث ََِيَ[ "٥القصص ،]2 :ويقول:
ٱۡل ِ َ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ
ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ َ
َ َ ۡ َ ۡ َ َّ ُ ۡ
َِفَ
ّلل َٱذل َ
"وع َق َٱ َ
ِين َ َءامنِنوا َمِنك َوعمِلِنوا َٱلصَٰل ِحَٰتَِ َليستخل ِفنه ِ
َۡ
َ ۡ ۡ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ ۡ َ ُ ُ َّ
َّ
َ
َ
ۡ َ
ِين َمِن َيبل ِ ِه َوَلمكَِن َله َدِينه َٱذلِيَ
ف َٱذل ََ
ۡرض َك َما َٱ ُۡتَخل َ
ٱۡل ِ َ
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ۡ َ َ َُ ۡ َ َ َ
َ
َم ُۢن َ
َوَلُ َبقِنلَّ ُه ِ
َب ۡع ِق َخ ِۡنوف ِ ِه
َض َله
ٱرت ََٰ
ُ
َ
َ ۡ
َ َ َ َ ۡ َ َ َٰ َ َ ْ َٰٓ َ ُ
ٰٓئِكَه
يا ََۚۡو َمنَكفرَبعقَٰل ِكَفأو
ش َ
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ۡ َۡ َُُۡ َ َ ُۡ ُ َ
َشكِنون ََِبَ
َأمنا َۚۡيعبقون ِِن ََل َي ِ
َۡ ُ َ
ِنونَ[ "٥٥النورَ ]22:
ُ َٱلفَٰسِق َ

ثالثا /وسائل العمارة في القران الكريم
ُيعد إعمار الكون ضرورة من ضرورات الحياة
اإلنسانية ،فال بد لإلنسان من ان يك تشف ويخترع من اجل
تذليل العقبات التي تعترض طريقه ،وتحول بينه وبين
آ
تحقيق ما يطمح إليه من سبل العيش االمن والحياة الكريمة.
يقول دمحم الطاهر بن عاشور (ت 1090ه) عند تفسير قوله
ۡ َ َ َۡ َ َُ َ َ َ َ َ
ۡ
لس َ
َت ُم ُّر َ
َم َّر َٱ َّ
َََ
اب َ ُصن َعَ
ت َِ
ال ََتسبها َجامِقة َو ِِه
ۡلب َ
تعالى" :وترى َٱ ِ
َّ َّ ٓ َ ۡ َ َ ُ َّ َ ۡ َّ ُ َ ُ ُۢ َ َ ۡ َ ُ َ
ِنونَ[ " ٨٨النمل،]88 :
ِي َأتقن َُك ََش إء َنِن َهۥ َخبِري َعِماَتفعل
ّلل َِٱذل َ
ٱ َ
قال" :وهذا استدعاء الهل العلم والحكمة لتتوجه انظارهم
إلى ما في الكون من دقائق الحكمة ،وبديع الصنعة .وهذا
آ
من العلم الذي اودع في القران ليكون معجزة من الجانب
العلمي يدركها اهل العلم كما كان معجزة للبلغاء من جانبه
النظمي" َ 6
آ
َ ْ ْ ُ
اُ َتَ َع ََم ََر َك ََْ
وذكر اال لوسي ان معنى قوله سبحانهَ " :و َ
ف َِيها" اي :جعلكم عمارها وسكانها فاالستفعال بمعنى
اإلفعال ،يقال :اعمرته االرض واستعمرته إذا جعلته عامرها
آ
وفوضت إليه عمارتها .وذكر معنى اخر ،وهو انه امركم بعمارة
ما تحتاجون إليه من بناء مساكن ،وحفر انهار ،وغرس
آ
اشجار ،وغير ذلك ،فالسين للطلب .واستدل باالية على ان
عمارة االرض واجبة لهذا الطلب ،7فال تستقيم حياة اإلنسان
بدونها .وتقسيم العلماء اإلعمار إلى واجب ومندوب ومكروه.
دليل على ان عملية اإلعمار البصير ،او البناء المحكم ال
يمكن ان تتم إال بضوابط الشرع وهداياته.
"فعمارة االرض بمعناها الشامل تشمل إقامة مجتمع
إنساني سليم ،وإشادة حضارة إنسانية شاملة ،ليكون
اإلنسان بذلك مظه ًرا لعدالة هللا تعالى وحكمه في االرض...
إن مهمته تحقيق جامعة إنسانية فعالة في سبيل النهوض
بعمارة هذا الكوكب االرضي ،العمارة الكلية الشاملة لكل ما
تتسع له كلمة "العمارة" من المعاني المادية والعلمية
واالقتصادية 8 ".فهي غاية وجود اإلنسان وهدفه االعظم ،وال
سبيل له إلى حياة كريمة إال بالقيام بعملية اإلعمار في مختلف
المجاالت ،لتظهر كماالت اإلنسان واستعداداته الالمحدودة
في الحياة.

آ
آ
فهذه االيات ومثلها في القران ك ثير ،تنطوي على
تعريف صريح بالمهمة االساسية التي ُكلف بها اإلنسان في
حياته الدنيوية هذه ان ينهض بها؛ اال وهي تحقيق جماعة
إنسانية فاعلة ،في سبيل النهوض بعمارة هذا الكوكب
االرضي العمارة الكلية الشاملة ،لكل ما تتسع له كلمة
"العمارة" من المعاني المادية والعلمية واالقتصادية .ومن
هنا شرف هللا تعالى اإلنسان الذي َق ِّبل النهوض بهذه المهمة
على الوجه الذي رسمه هللا تعالى له بلقب "الخليفة" ،واعطاه
صفة "اإلمامة" ،وخلع عليه خلعة التكريم.
ً
ولكن كان نهوض اإلنسان بهذه المهمة متوقفا على
آ
تسامي نفسه فوق ذاتها وعلى تخلصها من عكر االفات
االخالقية وسموم الكبر واالنانية ،رسم هللا تعالى لهذا
المخلوق سبيل رياضة نفسية ،ودورات تربوية تتك فل بتزكية
نفسه من تلك الشوائب كلها ،وتهيئه للنهوض بواجبه
المقدس على احسن وجه .وإنما تمثلت تلك السبل التربوية
والرياضية بما قد الزمه هللا تعالى به من المبادئ االعتقادية،
وسلكه فيه من انواع النسك والعبادات التهذيبية والفضائل
االخالقية.
وهكذا يتبين لنا ان مدار اإلسالم وهو دين هللا
المطلق لهذه الخليقة اإلنسانية منذ نشاتها على النهوض
بمهمة االستخالف ووظيفة عمارة االرض على خير وجه .وإنما
شرع هللا تعالى فيه ما شرع من تفاصيل االحكام السلوكية او
االلتزامات االعتقادية ،تيسي ًرا للنهوض بهذا الواجب على
.2
النحو الذي امر به هللا عز وجل
آ
ومن ثم فالقران كما هو ك تاب عبادة فهو ك تاب عمارة
ا ً
يضا ،جاء لصنع اإلنسان وبنائه بالشكل الذي يمكنه من
ً
صحيحا ،حتى يتاهل للقيام بمهمة
عمارة االرض إعما ًرا
"الخالفة" عن هللا تعالى ،ومن ثم يتبوا مقام الشهادة على
الخلق.
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آ
بمنهج القران في مجاالت الحكم والسياسة والتوجيه اإلنساني
العام.
آ
وإذا عدنا إلى االية السابقة التي حكت لنا الخطاب
اإللهي الموجه إلى داود عليه السالم ،والتي ربطت بين
الخالفة والحكم ،إذا عدنا إليها ،وربطنا بينها وبين هذه
آ
االيات التي تخاطب رسول البشرية محمد ًا صلى هللا عليه
وسلم ،وتطالبه بتطبيق المنهج اإللهي في الحكم والسياسة،
ونستنتج منها ما يعزز فكرة الربط بين خالفة اإلنسان في
االرض وبين الحكم والعمل بمنهج العدل اإللهي ،لنصل إلى
اك تشاف الضرورة الحتمية بين خالفة اإلنسان في االرض
آ
وبين حملها لمعاني الحق العدل ،وإظهار اثار العدل اإللهي
في ربوعها بين البشر عن طريق الحكم والسياسةُ ،لترى
ً
واضحة جلي ًة ،بعيدة عن الظلم
مظاهر الخالفة اإلنسانية
ً
ً
وتزييف إرادة الحقُ ،
وليرى اإلنسان وفيا مخلصا لمبادئ
االستخالف واهداف الخالفة.

آ
ولضرورة وظيفة العمارة هدى القران الكريم اإلنسان
إلى جملة من الوسائل الفاعلة في عملية اإلعمار نبرز بعض
مظاهرها:
/1الحكم بالعدل والح  :خاطب هللا عز وجل نبيه
داود عليه السالم

َۡ
َ َٰ َ ُ ُ َّ َ َ ۡ َ َ َ َ
َ ۡ ُ
ك َ َب ۡ َ
يَ
ۡرض َ َفٱح
َِف َٱۡل ِ َ
بقوله" :يق َ
اوۥ َد َنِناَجعلنَٰك َخل ِيفة ِ
ۡ
َّ
َ
َّ َّ َّ َ َ ُّ َ
َ
َ
َ
قَ َو ََلَتَتَّبعِ َٱل َه َِنو ََٰ ُ
َّ
اسََعٱ ۡ َ
ِينَيضِ لِنونَ
ّللَِۚۡنِنَٱذل َ
يلَٱ َ
ۡل َِ
ِ
ٱنل ِ َ ِ
ىَفيضِ لكَعنَُب ِ ِ
ۡ
َ ْ
َّ َ ُ ۡ َ َ َ ٞ
َشق ُ
َ َ
اب َ[ "٢٦ص:
ِيق ُۢ َع ِ َما َن ُسِنوا َي َ ِۡنو َم َٱۡل َِس َِ
ّلل ِ َله َعذاب
يل َٱ َ
عن َُب ِ ِ

]56
آ
ً
ً
ً
فالقران بخطابه هذا ربط ربطا موضوعيا عميقا بين
خالفة اإلنسان في االرض وبين قيام الحكم والسياسة على
اساس مبادئ الحق والعدل ،فجعل الحكم بالحق ً
هدفا من
ً
وجانبا من جوانب
اهداف الخالفة اإلنسانية في االرض
آ
تحققها ،الن الحكم في نظر القران هو إحقاق لمبادئ الحق
والعدل ،وتطبيق إلرادة الخير في هذه المبادئ واالهداف.
واإلنسان حينما يمارس مسؤولية الحكم والسياسة
هذه ،ويتصدى لمهمة التوجيه والقيادة؛ إنما يريد ان يحقق
إرادة هللا العادلة الخيرة على هذه االرض ،فيكون هو النائب
والوكيل والمستخلف لتنفيذ هذه المهمة ،وفق هذه المبادئ
وعلى هدي هذا المنهج.
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ٓ
َ
َ
َب ۡيََ
َ
ُ
ق َمصقِقا َل َِما َ
َ
َ َ َ ۡ
ب ََعٱ َ
ۡل َِ
قال تعالى" :وأنزنلَا َنَِلك َٱلكِتَٰ َ ِ

 /2المعاملة بالحين مع الخل  :قال تعالى:

َ ََ ُ ۡ َ َ َ َۡ
َّ
َ
َََ َ َۡ َ ُ
َد َر َ
ك ۡ َفَ ِۡنو َق َ
ٱذلِي َجعلك َخ َٰٓ
جَٰتَ
َب ۡعض
ۡرض َورفع َبعض
لئِف َٱۡل ِ َ
َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ٓ َ َ َٰ ُ ۡ َّ َ َّ َ َ ُ ۡ َ
ابَِإَون َّ َُهۥَلَ َغ ُفِنورَّ ٞ
َرحِي ُ َُۢ"َ ١٦٥
يعَٱلعِق َِ
ََس
َِلبلِنوك ِ
َِفَماَءاتىك َنِنَربك ِ
[االنعامَ ]162 :

آ
نك تشف من هذه االية الكريمة العالقة القائمة بين
الخالفة ،التي هي اختيار هللا تعالى لإلنسان من جهة ،وبين
الخالفة ونظام التعامل البشري من جهة اخرى ،فالنص
يوحي بمفهوم عقائدي وسلوكي بالغ االهميةُ ،ويشع بفكر
وحي لنا بان هللا القوي القادر هو
توجيهي رائع الداللة ،فهو ُي ِّ
الذي جعلكم خالئ ف في االرض ،وجعلكم درجات متفاوتة
في القوة والقدرة والملكات لتصنعوا تجربتكم ،وتؤدوا
اختباركم فتكشفوا عن مدى قدرتكم على االضطالع بدور
الخالفة والتمثيل إلرادة هللا تعالى في االرض ،ولتعبروا عن
طريقة استعمالكم وتوظيفكم لما ُاوتيتم من هذه القدرات
والقوى واإلمكانياتُ ،ليعرف مدى تمثيلكم لدور الخالفة في
هذا المجال وتحقيقه ،فالقوي القادر الذي استخلفكم يتعامل
معكم بالعدل واإلحسان وبالرحمة واللطف ،وعلى اساس

َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ُ َ ۡ ً َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ
ّللَۖٗ َوَلَتتب ِ ۡعَ
َفٱحك َعينه َعِما َأنزلَٱ َ
بَومهيمِناَعليهِٖۖ َ
يقيهَِمِنَٱلكِت َِ
َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ َ َّ َ ٓ َ َ َ َۡ
ُ َ َۡ
َ َۡ
ُ ۡ ۡ َ َ َۡ
َ
عةَ َومِنهاجا َۚۡولِنوَ
َِش َ
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ق َل ِك َجعلناَمِنك ِ
َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ٓ َ َ َٰ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ْ
َ ٓ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ََٰ
ِنواَ
َفٱُتبِق َ
ِنََلبلِنوك ََ ِِفَماَءاتىك ۖٗ َ
ّللَۡلعلك َأمةَوَٰحِقةَولك ِ
شاءَٱ َ
ۡ
َ
ُ
َ
َ
ََۡ ُ َ
َ
ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
ُ
َ
ۡلَيۡ َرَٰتََِنَلَٱ َ ۡ
جعك ۡ َۡجِيعاَفيُنبِئك َع ِ َماَكنت ۡ َفِيهََِتتل ِفِنونَ٤٨
ٱ
ِ
ّلل َِمر ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٓ
ٓ
َ
َّ
ۡ
َ
ُ
ُ
َّ
ُ
نَي ۡفت ِنُِنوكََ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َوٱحذ ۡره ََۡأ َ
نَٱحك َعَين ُه َع َماَأ َ
ّللَ َوَلَتتب ِ ۡعَأه َِنوا َءه ۡ ََ
نزلَٱ َُ
َوأ َِ
ِ
َ ٓ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ۡ ْ َ ۡ َ ۡ َ َّ َ ُ ُ َّ ُ َ
َع ُۢن َ
َب َۡع ِض َما َأ َ
ّلل َأنَ
َفٱعل َ َأنما َيرِيق َٱ َ
ّلل َنَِلۡك ۖٗ َفإِن َت َِنولِنوا َ
نزل َٱ َ
َّ َ
ََ ُ َ
ُُ
ََ ُ ۡ
تك َََ
اس َلفَٰسِقِنون َ ٤٩أف
صيبَ ُه َعِبَ ۡع ِض َذنِنوبِهِ ۡ َِإَون َكث ِريا َم َِن َٱنلَّ ِ َ
يُ ِ
َ
ۡ َ َٰ َّ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ۡ َ ُ َ َّ ُ ۡ
َۡ ُ ُ َ
ِنون َ"٥٠
حكما َل ِقِنومَ َيِنوق ِن
ّللِ َ
ِنون َومن َأحسن َمِن َٱ َ
ٱلجهِل ِيةِ َيبغ ۚۡ

آ
[المائدة ]23-48 :ففي هذه االيات نقرا تكرار كلمة (الحكم)،
آ
وتاكيد القران على ضرورة االلتزام بمبادئ الحق ،والعمل
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هذا الميثاق كنتم خالئ ف في االرض ،وعلى اساسه ُ
استخلفتم
ُ
وخولتم في هذه الحياة ،وانتم تمرون بتجربة امتحان واختبار
امام الخالق الذي استخلفكم .فهل سيتعامل هذا اإلنسان
ُالم َ
ستخلف على هدي هذه الطريقة وبوحي منها؟ وهل
سيتطابق مع اسلوب التعامل الذي يعامله به خالقه العظيم؟
وهل سيتذكر عظمة الخالق وقدرته؟ وهل ُ
سيدرك ان القدرة
والقوة ليست داعية للظلم والعبث والفساد ،وإنما هي وسيلة
للبناء واإلصالح والتقديس؟
آ
وبإعادة قراءتنا وتاملنا في االية الكريمة نستنتج ان
آ
االية تكشف لنا عن رسالتين جوهريتين هما:
ا -إن من اهداف االستخالف هو االختبار والكشف
عن كيفية تعامل اإلنسان مع اخيه اإلنسان لترتيب الجزاء.
ب -إن من ضرورات االستخالف ان يتعامل اإلنسان
مع اخيه اإلنسان بالطريقة التي ُيحب ان يتعامل معه خالقه.
وما اروع تطابق هذا المفهوم مع القول اإليماني الماثور" :إذا
دعتك قدرتك إلى ُظ ِّلم احد من الناس فتذكر قدرة هللا
9
عليك"

حقيقي للكون .وبما ان اإلنسان ال يستطيع إيقاف المعصرات
عن ضخها للماء إلخراج النبات من االرض ،فإن عليه ان
يجمع الماء في سدود ومخازن كبرى؛ ليستفيد منها في
تحويل الصحراء إلى جنات الفاف ،فالماء عصب النهضة
والعمران .وتفعيل االستفادة من النهار الذي هو وقت
المعاش ،لتوظيف كل دقيقة فيه في استثمار االرض وزراعتها
ليك ثر اإلنتاج ،وليلبي حاجات الناس في تحقيق االمن
الغذائي بدل ان يظل رهينة االسعار العالمية في المواد
الغذائية التي ال يدفع إليها إال الطمع ُ
وخ ُلق الجشعُ ،
وليعالج
ظاهرة الفقر ..هو مظهر من مظاهر اإلعمار .إن الوقوف على
حقيقة هذه السنن ودراستها ينعكس إيجابي ًا على إعمار الكون
واستثمار ثرواته الطبيعية المختزنة.
هذه القوانين هي بمنزلة قرارات ربانية ،تستهدف
توثيق صلة اإلنسان باهلل تعالى حتى حينما يريد ان يستفيد
من القوانين الموضوعة للكون ،وإشعار اإلنسان بان
االستعانة بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية،
واالستفادة من مختلف القوانين والسنن التي تتحكم في هذه
الساحات ،ليس ذلك انعزاال عن هللا تعالى؛ الن هللا يظهر
قدرته من خالل هذه السنن ،والن هذه السنن والقوانين هي
إرادة هللا ،وهي ممثلة لحكمة هللا وتدبيره في الكون.13
لقد بث هللا تعالى في الطبيعة عناصر ك ثيرةُ ،يعد
اك تشافها ً
فرضا على اإلنسانُ ،وتعد دراسة هذه العناصر
ومعرفة خصائصها من الضروريات بالنسبة إلى الحياة
اإلنسانية ،وكلها خاضعة لقوانين ثابتة منضبطة؛ فذرتان من
الهيدروجين وذرة من االوكسجين ُتشكل ُجزيء ماء ،وال
ً
يملك اإلنسان شيتا إزاء هذا االندماج بين الذرات المختلفة.
"ومثل هذه القوانين تقدم خدمة كبيرة لإلنسان في حياته
ً
عظيما في توجيه اإلنسان ،ومن هنا
االعتيادية ،وتلعب دو ًرا
تتجلى حكمة هللا سبحانه وتعالى في صياغة نظام الكون على
مستوى القوانين ،وعلى مستوى الروابط المطردة والسنن
الثابتة؛ الن صياغة الكون ضمن روابط مطردة وعالقات ثابتة
هو الذي يجعل اإلنسان يتعرف على موضع قدميه ،وعلى

 /3الكش عن الينن ال لهية :السنن اإللهية هي
قوانين هللا الفاعلة في الحياة والكون واإلنسان ،وهي نوعان
من السنن :سنن كونية تسير وفق نظام محكم ال يتخلف،
ً
وال يملك اإلنسان شيتا إزاء تغييرها ،وليس له إال ان يكيف
حياته ويضبط حرك ته معها ،ويستفيد منها بكل ما لديه من
َۡ َ
ََ َۡ
وسع وجهد وطاقة ،كما في قوله تعالى " :أل َۡ َن َع ِلَٱۡلۡرضَم َِهَٰقاَ
َ َۡ ُ َ
َ ۡ َ َ َ
َ َ َ َۡ ََۡ ُ
كۡ ُ
َُ َباتاََ٩
ٱۡلبَال َأ ۡوتاداََ َ ٧وخلق َنَٰك ۡ َأ ۡز َوَٰجاََ ٨وجعلناَنِنوم
٦و ِ
َ َ َ ۡ َ َّ
ََََۡ ََۡ ُ
ار َ
كۡ َ
َٱَلۡ َل َۡلِ َاُا ََ َ ١٠و َج َعلۡنَا َٱنلَّ َه َ
َُ ۡبعاَ
َم َعاشا ََ ١١وبنينا َفِنوق
وجعلنا
َ
َ ٓ ََّ
َ َۡ
َ َّ
ۡ ۡ
ش َِقاداََ َ ١٢و َ
ج َعلۡنَ ِ َ
ص َرَٰتِ َماء ََثاجاَ
اَوهاجاََ ١٣وأ
اََساج
نزنلَاَم َِن َٱل َُمع ِ
َ َ َّ َٰ َ ۡ َ ً
َۡ
َّ
َ َ
ۡ َ
َ َََ
ت َألفافا ََ ١٦نِن َي َ ِۡنو َم َٱلف ۡص ِل ََكنَ
ِ ١٤نلُخرِج َعِهِۦ َحبا َونباتا َ ١٥وجن إ
م َِيقَٰتاَ[ "١٧النبا ]17-6 :بل يستطيع ان يكيف حياته في ضوء

هذه السنن المنتظمة التي ال تتبدل وال تتغير ،ويعرف منها
النظام واالنتظام.
إن البحث في اساليب االستفادة من الطاقة المنبعثة
من السراج الوهاج ،وتسخيرها لما ينفع اإلنسان ،مظهر إعمار
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َ َ َ َٰ َ ُ َّ َ َ ُ ْ
َ ۡ ۡ َ ُ ْ ُ ۡ َ َ َّ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ
َِفَ
َكن َعقِبة َٱذل َ
ِين ََكنِنوا َمِن َيبل ِ ِه ۚۡ ََكنِنوا َه َأشق َمِنه َقِنوة َو ََءاثارا ِ
َۡ
َ
َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ
َّ
ّللِ َمِن ََواق َ" ٢١
َو َما ََكن َل ُه َم َِن َٱ َ
ّلل َعِذنِنوب ِ ِه
ۡرض َفأخذه َٱ َ
ٱۡل ِ َ

الوسائل التي يجب ان يسلكها في سبيل تكييف بيئته
.11
وحياته والوصول إلى إشباع حاجاته"
آ
"إن ايات عديدة تضع الجماعة البشرية المؤمنة في
قلب العالم والطبيعة ،وتدفعها إلى ان تبذل جهدها من اجل
التنقيب عن السنن والنواميس في اعماق التربة ،وفي صميم
العالقات المادية بين الجزيتات والذرات ،إننا بإزاء حركة
حضارية شاملة تربط بين مسالة اإليمان ومسالة اإلبداع
والكشف ،بين التلقي عن هللا تعالى والتوغل ُق ُدما في
مسالك الطبيعة ومنحنياتها وغوامضها ،بين تحقيق مستوى
روحي عال لإلنسان على االرض وبين تسخير طاقات العالم
.15
لتحقيق الدرجة نفسها من التقدم على المستوى المادي".
آ
إننا نجد في ك ثير من االيات"ترغيبا في علوم
ً
وإرشادا إلى البحث فيها لمعرفة سنن هللا ِّوح َك ِّم ِّه
الكائنات،
آ
فيها ،واياته الك ثيرة فيها الدالة على علمه وحكمته ومشيئته
وقدرته وفضله ورحمته ،والجل االستفادة منها على اكمل
الوجوه التي ترتقي بها االمة في معاشها وسيادتها ،وتشكر
آ
فضل هللا عليها ...لقد ارشد القران الكريم إلى جميع العلوم
النباتية والحيوانية واإلنسانية -من جسدية ونفسية -والفلكية
والجوية والحسابية" .10
اما السنن اإللهية االخرى المرتبطة بحياة اإلنسان
فهي السنن االجتماعية التي يملك اإلنسان إزاءها كل شيء
سلبا ،وك ثير منها يدور حول اإليمان ً
إيجابا او ً
ً
قربا منه او
ً
ً
ً
تكذيبا ،استجابة له او تحد ًيا .يقول
تصديقا له او
بعدا،
َ
َ َٰ َ َ َّ َّ َ َ ۡ َ ُ
َلَع َقَ ِۡنوم َ
ك ُ
َم َغ ِريا َن ِۡع َم ًة َأ ۡن َع َم َها َ َ َٰ
َح َّ َٰ
تَ
ّلل َل َي
ِك َعِأن َٱ َ
سبحانهٰ" :ل َ
إ
َ
ُ َ ُ ْ َ َ ُ ۡ َ َّ َّ
ّلل َ َُم ٌِيع ََعل ِي [ "٥٣َ ٞاالنفال،]20 :
َوأن َٱ ََ
س ِه
يغ ِريوا َما َعِأنف ِ
فاإلنسان نفسه هو منطلق التغيير وفق هذه السنن
والقوانين ،كما قال سبحانهٞ َ َ ُ َُ َ " :
َ
َب ۡي َيَ َقيۡهِ َ
َوم ِۡنَ
لۥ َمعقِبَٰت َمِ ُۢن ِ

آ
[غافر . ]51 :فقوتهم المادية ،واثارهم التي شيدوها اصبحت
خب ًرا بعد عين ،فالحفاي على منجزات االمة -اي امة  -ال يتم
إال بتصديق ما جاءت به الرسل ،واي عمارة للكون تستند إلى
التكذيب والتحدي لرساالت هللا تعالى فإن تلك العمارة
معرضة لالنهيار والزوالَ .
إن االخذ باسباب القوة المادية من ضرورات اإلعمار،
فإعداد كل مظاهر القوة العسكرية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،إضافة إلى قوة اإليمان وما له من مظهر يتجلى
كسب المجتمع
في العبادة واالخالق والسلوك ..كل اولئك ُي ِّ
ً
ً
وتكافال ،فسنة اإلعداد تبعث على عمارة
وتماسكا
قوة
َ
ْ
َ
وا َل ُه َّ
َما َٱ ُۡتَ َح ۡعتُ َمِن َقُ َِّنوة َ
َومِنَ
الكون ،يقول سبحانهَ " :وأع ُِّق َ
َ
َ
َۡ ۡ ُ
ُ
َ ُ َّ َّ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ َ
اخر َ
ين َمِنَدون ِ ِه ۡ ََلَ
ل َت ۡرهِبُِنون َع ِ َهِۦ َعقو َٱ َ
اط َٱۡلي َِ
رِ َب ِ
ّلل ِ َوعقوك َوء ِ
َ َ َ
َّ َ ُ
َّ
َّ
َ
ّلل َ َي ۡعلَ ُم ُه ۡ َ
َو َماَتُنف ُِقِنوا َْم َ ۡ
ك ََۡ
ّللَِي ُ َِنوف َنَِلۡ َ
يل َٱ َ
ت ۡعل ُمِنون ُه ُ َٱ َُ
ۚۡ
ِنََشء ِ
َِف َُب ِ ِ
ََ ُ ۡ َ ُ ۡ َُ َ
ِنون َ[ "٦٠االنفال]63 :؛ وتتطلب معرفة صهر
وأنت ََل َتظلم
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ََ
الحديد لصناعة السالح ،كما في قوله تعالى" :لق َقَأرُلناَرُلناَ
ۡ ۡ ََ َۡ
ۡ َ َ َٰ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ َ
ان َ َِلَ ُق َ
نزنلَاَ
ط َوأ
اس ََع ِٱلقِس َِٖۖ
ِنوم َٱنلَّ ُ َ
ِزي َ
ب َ َوٱلم
َع ِٱۡليِنتَِ َوأنزنلاَمعه َٱلكِت َ
َ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َُ
َۡ ٞ َ ٞ
ِيق َ
ٱ َۡ
َو َم َنَٰف ُِعَل ِلنَّ ِ
ّللَمنَينُصَهۥَورُل َهۥَ
اسَو َِلعل َٱ َ
ِيقَفِيهَِعأسَشق
ۡلق ََ
َۡ
َّ َّ
ّلل َقَِنوِ ٌّي ََعزِيز[ " ٢َ ٞالحديد . ]52 :وتحتاج إلى
ن َٱ ََ
ب َن ِ َ
َع ِٱلغ َيۡ َِ
معرفة قوانين الكيمياء لتشكيله ،وتحتاج إلى توظيف قوانين
الفيزياء والرياضيات الستخدامه وقذف حممه على االعداء
ً
تحقيقا لتوازن القوى والرعب .إنه لما تقاعس
وضربهم
المسلمون عن سنة اإلعداد لالخذ بكل اسباب القوة،
ً
اصبحوا عالة على االمم في الدفاع عن انفسهمَ .
آ
إن القران حين دعا إلى إعمار الكون نهى في الوقت
نفسه ان يكون هذا اإلعمار وسيلة عبث وصد وإعراض عن
ََ َ
ُ
يع َ
منهج هللا تعالى ،وفي قوله َ
َءايَةَ
تعالى " :أتبۡنُ َ
ِنون َعِك ِل َرِ إ

َ ۡ
َ ۡ َ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َّ
ريوا ْ َ
ّللَِن َّن َٱ َّ ََ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َّ
ت َُي َغ ُ
َماَ
خلفِ َهِۦ ََيفظِنون َهۥ َمِن َأمرِ َٱ َ ِ
ّلل ََل َيغ ِري َماَعِقِنو إم َح َٰ ِ
َ ُ ۡ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ٓ َ َ َ َّ َ
َ
ُ
َلۥَۚۡ َ َو َماَل ُه َمِن دون ِ َهِۦ َمِنَ
َم َرد َُ
ّلل َعِقِنوم َُِنوءاَفل
س ِه َِإَوذا َأراد َٱ َ
عِأنف ِ
َو إالَ[ " ١١الرعد ]11 :هذه السنن لها اثر كبير في عملية إعمار

َ ََ ۡ ُ َ ۡ
َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
َ ُ َ
َب َحشتُ ۡ َ
ُلونَِ ١٢٩إَوذاَبحشت
ت ۡعبَثِنونَ ١٢٨وتتخِذونَمصان ِعَلعلك ََت

َجبَّارِ َين َ[ "١٣٠الشعراء ]103 -158 :ما يدلل على فشل
اإلعمار المادي الذي ال يحقق غايات الحياة ومقاصدها ،فقد
َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ ۡ
َّ
ِنوهَُفأهلك َن َٰ ُه ۡ َۚۡنِنَ
كذب هؤالء رسولهم فهلك كل إعمارهم " :فكذع َ
َ َٰ َ َ ۖٗ َ َ َ َ َ ۡ
ك َ َُث ُه َُّم ۡؤمِن َِيَ[ " ١٣٩الشعراء . ]109 :إننا
ِِفَٰل ِكَٓأَليةَوماََكن َأ

الكون ،فقد دعا الوحي -مثال -إلى السير في االرض لالعتبار
آ
آ
فيما الت إليه احوال االمم السابقة التي ك فرت بايات هللا
َََۡ َ ُ ْ ۡ َ
َ ُ ْ َ َ
ۡرضَفيَنظ ُرواَكيۡفَ
َِفَٱۡل ِ َ
وكذبت رسله ،يقول تعالى" :أول َيسِريوا ِ
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آ
نشهد اليوم اثار الفراعنة والفرس والرومان ،فما الذي اهلك
حضارتهم؟ إنها سنة هللا التي ال تتخلف ،يقول هللا تعالى:
َۡ
َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ
ََ َۡ َ ُ ْ
َ
ِين َمِن َيبۡل ِ ِه ۡ َۚۡ
ۡرض َفيَنظ ُروا َكيۡف ََكن َعَٰقِبَة َٱذل ََ
َِف َٱۡل ِ َ
"أ َو َل َيسِريوا ِ

 /4الستثمار الفاعل للينن التيخيرية :يتصل هذا
المظهر بالمظهر السابق ،لكن الهميته جعلناه مستقال،
فالسنن التسخيرية واقعة ضمن السنن اإللهية ذات الصلة
بالكون .إن تسخير ما في الكون هو احد مهام اإلنسان في
الحياة ،ويعني البحث في وجوه االنتفاع مما ذلّل هللا تعالى
لإلنسان في الكون وتطويعه وتوظيفه بالعمل الدؤوب
الهادف ،فإن العمل ركن من اركان الشخصية المؤمنة،
وبدونه تسقط دعامة مهمة من دعائم هذه الشخصية،
وينعكس ً
سلبا على اإليمان من حيث مصداقيته في ارض
الواقع .ومما يستند إليه العمل ويتوافر فيه تلك الدواعي
اإلنسانية من صلة رحم ،وإغاثة ملهوف ،وإطعام جائع ،وسد
حاجة فقير  ...فضال عن الدواعي االقتصادية بطلب الرزق
وكسب العيش .فالموجه الحقيقي للعمل والمرشد له هو
الدين الذي َع َّد الدواعي اإلنسانية ً
ً
ومقصدا
مطلبا اساسي ًا،
ضروري ًا للعمل الصالح .وبهذا العمل المنهجي الهادف
تستطيع االمة ان تستثمر كنوز االرض واسرارها؛ لتحقق
اهدافها ،وتؤدي واجباتها.

ۡ ُ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ َ َ َ َ ُ َ ٓ َ ۡ
َ
َ
كََ
َث َم َِّما َع َم ُروهاَ
ۡرض َوعمروها َأ
َقِنوة َوأثاروا َٱۡل َ
َ
ْ
َ
َ ُ ُ
ۡ َ َ َٰ َ َ َ َّ
َلَ ۡظل َِم ُه ۡ َ
َولَٰكِنََكن ِٓنوا َأنف َس ُه ۡ َ
ّلل َ َِ
تَٖۖف َماََكن َٱ َُ
ََع ِٱۡليِن َِ

َ ُ ْ ََ
ۡ
َكن ِٓنوا َأش َّق َمِن ُه
َ ََُٓۡ ۡ ُ ُ
َر ُُل ُه
وجاءته
ۡ
َ
َيظل ُِمِنونَ[ "٩الرومَ ]9 :

إنه لما طغى إنسان هذه الحضارات في االرض
واستكبر ،وعال وتجبر ،وظلم وتكبر ،وظن ان لن يقدر عليه
احد ،وتحدى سنن هللا تعالى ،تحققت فيه تلك السنن
العادلة التي ال تحابي ا ً
حدا ،وقضت بهالك هذه الحضارات،
وما كان منها ً
قائما فمصيره إلى هالك وزوال ،فإعمار االرض
إن لم يقم على هداية الوحي وسننه فهو إلى زوال ،الن اي
حضارة ال ُتقيم بنيانها على تلك االسس فكانما تبني حضارة
يكابد إنسانها بؤس العيش ،وخواء الروح ،وضالل الهدف
والغاية ،وسوء المنقلب والمصير ،فهي لذلك حضارة
اإلفالس على الرغم مما وصلت إليه من منجزات مادية وتقنية.
آ
إن "المنهج القراني منهج فريد في إعادة إنشاء
النفوس ،وتركيبها وفق نسق الفطرة الخالصة؛ حيث تجدها
متسقة مع الكون الذي تعيش فيه ،متماشية مع السنن التي
تحكم هذا الكون في يسر وبساطة ،بال تكلف ...ومن ثم
تستشعر في اعماقها السالم والطمانينة الكبرى؛ النها تعيش
في كون ال تصطدم مع قوانينه وسننه ،وال تعاديه وال
يعاديها ،متى اهتدت إلى مواضع اتصالها به ،وعرفت ان
ناموسها هو ناموسه .وهذا التناسق بين النفس والكون،
وذلك السالم اال كبر بين القلب البشري والوجود اال كبر،
ينبع منه السالم بين الجماعة ،والسالم بين البشر ،وتفيض
.14
منه الطمانينة واالستقرار
وهذه هي الثمرة العظمى إلعمار الكون ،فاإلنسان
يك تشف نفسه ،ويعرف مكانته بقدر ما يك تشف من سنن
كونية واجتماعية انتظمت هذا الوجود باسره ،وتلك السنن
آ
تهي له ً
ً
واسعا في التعامل االمن مع هذا الوجود
مجاال
آ
ومعرفة اسراره وسننه من اجل إعمار امن وراشد للكون.
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لقد كان تسخير الكون لإلنسان الجل وجوده ،وقد
ُبني الكون بالقدرة اإللهية على قوانين كمية وكيفية ُتناسب
ً
تماما الكيان اإلنساني في وجوده ابتداء ،فكانما هو صنع
الستقبال اإلنسان ،فتسخير الشمس والقمر إشارة إلى إعداد
الكون كميا؛ ليناسب وجود اإلنسان ،وتسخير الليل والنهار
إشارة إلى إعداده كيفيا لذلك .كذلك سخره الستمرار الحياة
اإلنسانية؛ فقوانين الكون مذللة الستقبال الوجود اإلنساني
.12
ولحياته وسيرورتها ،ولتحقيق غايتها
لقد سخر هللا تعالى لإلنسان ك ثي ًرا من المظاهر
الكونية ،فقد سخر له الشمس والقمر ،والليل والنهار،
َّ ُ َّ
َ َ
ّلل َٱذلِي َخل َقَ
والفلك واالنهار والبحار ،كما في قوله تعالى" :ٱ َ
َّ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َّ ٓ ٓ َ َ ۡ
لس َماءَِ َ َماء َفأخ َر َج َع ِ َهِۦ َم َِن َٱثلَّ َم َرَٰتَِ َرِ ۡزقاَ
ۡرض َوأنزل َمِن َٱ
ٱلسموتَِ َ َوٱۡل َ
َ
َّ َ ُ
َّ ُ ۡ َ َ َّ َ َ ُ
ي َِف َٱ ۡۡلَ ۡ
ك ُ َٱلۡ ُفلۡ ََ َ ۡ َ
ت َرِ َعِأ ۡم ِرَه ِۖٗ َۦ َ َو َُخ َر َلك ُ َ
لك ۖٗ َوُخر َل
ك َّلِ جرِ ِ
َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َّ َ ُ َّ َ
ۡ َۡ
لَ
َو َُخ َر َلك ُ َٱَلۡ َ
ٱۡلن َه َٰ ََر َ ٣٢وُخ َر َلك َٱلشم َ
س َ َوٱلقم َر َدائِبيِٖۖ
َ َ َّ َ َ ُ
ك َّ
َماَ
ار َ[ "٣٣إبراهيم . ]00-05 :وقوله تعالى" :وُخ َر َل
ََوٱنلَّ َه ََ
َۡ
َ
ۡ ُ َّ
َ
َ
َ َ
ََ
َّ َ َ
َِف ََٰٰل ِك َٓأَليَٰت َل ِق ِۡنومَ
َِف َٱۡل ِ َ
ۡرض َۡجِيعا َمِن ۚۡه َنِن ِ
ِِف َٱلسمَٰوَٰتَِ َوما ِ
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َ َ َ َّ ُ َ
ونَ[ "١٣الجاثية . ]10 :وسخر اإلبل على بدانتها مقارنة
يتفكر
َ َ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َ َ َ
ّلل َۡلِنومها َوَلَ
بحجم اإلنسان كما في قوله تعالى" :لن َينال َٱ َ

قائل :إن ابناء الثقافات االخرى قد احسنوا استثمار ما في
الكون ،واستطاعوا ان يقطعوا ا ً
شواطا بعيده في اك تشاف
اسراره ،وتذليل سبل العيش الرغيد لإلنسان ،والتفنن في
توفير وسائل الراحة وسبل السعادة؟ والجواب :هذا صحيح،
ولقد استطاعوا ان يحققوا ما لم يخطر على بال القرون
االولى ،وسوف يتوقع منهم ان يقطعوا ا ً
شواطا اخرى في
استثمار ما في الكون؛ بره وبحره وجوه .كل هذا حق ال مراء
فيه ،وقد تفوقوا على المسلمين بفارق هائل ،وما ذلك إال
لالزمات العديدة التي يعيشها العقل المسلم المعاصر ،لكن -
مع ذلك كله -ال يمكن ان تكون قراءة هذه االمم لك تاب
الكون قراءة صحيحة؛ النها -بكل وضوح -قراءة منقطعة عن
اهم مصادر المعرفة وهو ك تاب الوحي ،بعيدة عن هدايته،
فهي قراءة عوراء للكون ،وهي قراءة سطحية لظاهر الحياة
آ
الدنيا ،بإعراضهم هم عن االخرة .وهذا يؤدي إلى مفاسد
ك ثيرة على صعيد االخالق والقيم والسلوك ،فلن يورث هذا
االستثمار حياة عادلة للناس ،بل تسود حياة هؤالء شريعة
الغاب ،فيزداد الفقير فق ًرا ،والغني ثر ًاء ،وياكل القوي
الضعيف ،وتلتهم االقلية المتنفذة حقوق اال ك ثرية الكادحة
الغافلة.
ولقد تحولت هذه القراءة -في ظل انعدام توجيه
الوحي  -إلى تدمير لموارد الطبيعة ،واستنزاف بشع لخيراتها،
واعتداء صارخ عليها ،واغتصاب بشع لحقوق االجيال
شبع إنسان هذه
القادمة ،وما لها من حق في هذه المواردُ ،لي ِّ
الثقافة نهمه وجشعه وطمعه ،ويحرم االجيال القادمة من
الحياة آاالمنة .خذ ً
مثال :دخول المواد الكيميائية عنص ًرا
اساسي ًا في صناعة المواد الغذائية ،وما جر إليه ذلك من
انتشار امراض عديدة كالسرطان .إن اإلنسان الجشع يرغب
بانتاج زراعي هائل باقل كلفة ،واقل جهد ،وافحش ثمن،
ولو كان ذلك على حساب حياة الناس !! إنه يرغب بإنتاج
زراعي في المختبرات ؟! .إن الوحي يقرر ان حفظ النفس واحد
من مقاصد اإلسالم الكبرى؛ لذلك ال يمكن التعامل مع
الكون بهدف اإلضرار؛ النه "ال ضرر وال ضرار" .6

َ ُٓ َ ََ
َ َ ُُ ۡ
ُ ۡ َ َ َٰ َ َ َّ َ َ َ ُ ۡ ُ َ ُ ْ َّ
ّللَ
بواَٱ ََ
الَٱّلَّق َِنو ََٰ
اَولَٰكِنَين
دِماؤه
ىَمِنك َۚۡكذل ِكَُخرهاَلك َّلِ ك ِ
ۡ
َ َ َٰ َ َ َ َٰ ُ ۡ َ َ
َشَٱل ُم ۡت ِسن ََِيَ[ "٣٧الحج]07 :
لَعَماَهقىك َوب ِ ِ

آ
من هذه االيات يلحظ المتدبر ان كل ما في عالم
الشهادة مسخر لإلنسان ،ليس هناك شيء محظور يحرم على
اإلنسان اك تشافه او التفكير فيه ،او تذليله لمصلحته ،او
آ
البحث فيه ودراسته .لقد وضع القران اإلنسان امام حوافز او
تحديات ك ثيرة ليك تشف ما اودع هللا تعالى فيه من طاقات
كامنة ،ولتظهر محوريته في عالم الكون.
إن تسخير كل تلك المظاهر الكونية والمخلوقات ال
يتوقف عند حدود االنتفاع المادي فحسب ،بل يلمح برهان
ًآ
غرضا اخر له ،فيقول" :كل
الدين إبراهيم بن عمر البقاعي
ذلك –التسخير -ليصرف هللا تعالى خوف الخلق ورجاءهم
عن االفالك والنجوم المسخرة إلى المسخر القاهر فوق
.16
عباده"
فالتسخير يقود إلى مبدإ التوحيد االعظم الذي هو
ثمرة هذا اإلعمار الواعي للكون ،والنه نعمة تذكر بالمنعم
سبحانه وانه واحد احد.
إن استثمار ما سخره هللا تعالى يعد من فروض
اإلعمار ،وهو تكليف ُيسال عنه اإلنسان يوم القيامة ،ففي
الحديث" :يؤىت َعالعبق َيِنوم َالقيامة ،فيقِنول َاّلل َلَ :أل َأجعل َلكَ
ُمعا َوبُصا َوماَل َوولاَ ،وُخرت َلك َاۡلنعام َواۡلرث ،وتركتكَ
ترأس َوتربعَ ،أفكنت َتظن َأنك َمليق َيِنومك َهذا؟ فيقولََ :لَ،
فيقِنولَلَ :اَلِنومَأنساكَكماَنسيتِن"  ،17يعني :الم اجعلك رئيسا
مطاعا ،ففي الحديث إشارة إلى ان التقصير في االنتفاع مما
سخر هللا تعالى صفة من يكذب بلقاء هللا يوم القيامة وال
يهتدي إلى وحدانيته.
ً
إن كل هذه المسخرات ينبغي ان تكون عونا لإلنسان
ً
في اداء مهامه على االرض ،ال ان تكون عبتا له تبعات ثقيلة
بابا ً
عليه .وبعبارة اخرى ،ينبغي ان يكون التسخير ً
عظيما من
ابواب الشكر والثناء والحمد هلل رب العالمين ،والتصديق بما
جاء به الوحي من هداية وإرشاد .بناء على هذا ،فقد يقول
جمةل العلوم الاجامتعية
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الرسم البيافي رقم  :2ركائز البناء الحضار
ركائز الخالفة
العبـادة

العمارة

وسائل
العمار

وسائل التزكية
حالة ،حيا .

التمكين
الحضارة الفيافية المثل

المصدر :من إعداد شخصي

إن ظاهرة التحضر اإلنساني ال تقوم إال في ظل ذلكم
التفاعل اإليجابي بين اإلنسان والكون والحياة ،هذا التفاعل
الذي ال يمكن ان يحدث إال بمحفزات روحية ونفسية تستحث
فيه تلك االستعدادات الفطرية؛ لتستنهض فيه النزوع نحو
التميز اإلنساني والتطلع إلى الهيمنة الكونية.
وال شك ان القيم والمبادئ اإلنسانية العليا التي
آ
رسمها القران وبصر بها هذا اإلنسان ،هي وحدها التي ينبغي
ان تكون المحفزات إلى إبداع تلك النهضة اإلنسانية الحضارية
الشاملة؛ فهي التي تصنع اإلنسان الخليفة الذي يصلح وال
يفسد.
إن العبادة والعمارة هما -في الحقيقة– جماع تلك
آ
المحفزات والقيم العليا التي نبه إليها القران ،وبصر اإلنسان
ََ َ
خلَ ۡق ُ
تَ
بضرورة االنفعال بها واالنسجام معها ،قال تعالى " :وما َ
ۡ
ََٰ
نسَن ََّل ِ ۡ ُ ُ
ۡل ََّ َ ۡ َ
ونَ[ " ٥٦الذاريات ]26 :وقال ايضاِ" :إَوَلَ
نَ َوٱ ِۡل َ ِ
ََلَعبق ِ
ٱ ِ

يتضح من الرسم البياني رقم  5ان:
 الحضارة اإلنسانية المثلى ال تتحقق واقعا إالبالتمكين اإللهي لإلنسان الخليفة.
التمكين (بمعنى التميز والهيمنة) ال ُيك تب إال لمن
آ
استثمر اليات ركائز الخالفة (العبادة والعمارة) في نفسه
والواقع من حوله.
ااتمة
الخالفة صيرورة إنسانية ال تتوقف ،تنهل من قاموس
التغيير ك "العمل" ،و"البحث" و"الكشف" و"االختراع"،
وغيرها من اخواتها الك ثيرات التي جافيناها برهة من الزمن
فجافانا التقدم ،لما اشهرنا كلمات قاتلة مثل"ليس في اإلمكان
ابدع مما كان" او "لم يترك االول لالخر شيتا" .فوقفنا ،بل
تراجعنا النه "ال ثبات" فإما حركة إلى االمام وإما إلى الوراء،
وشهد الزمان رحلتين متضادتين في االتجاه ،واحدة متسارعة
إلى االمام على وقع القاطرة البخارية ،فالطائرة ،فالصاروخ…
بينما تهوي االخرى إلى مجاهيل من التعطيل والتخلف ،لوال
بقية من الذين لم تصبهم تلك الشعارات ب "العشى" ،فراحوا
يحاولون كبح جماح "رحلة التراجع" والتقليص من اضرارها،
لينجحوا بعد الي في تغيير وجهتها ،وتنطلق عملية البناء.
آ
عملية لم تستلهم إلى االن على الوجه االمثل معنى الخالفة في
االرضُ ،فح ِّرموا القوة على "االندفاع التاريخي".
جمةل العلوم الاجامتعية

َ َ َ َ ُ َ
َ ُ
َ َ َ َٰ َ ۡ ِ ۡ ُ ُ ْ َّ
ّلل َ َماَلك
وا َٱ ََ
ث ُمِنود َأخاه ۡ ََٰٰل ِتا َۚۡقال َيقِنوم َٱعبق َ
َۡ
َ ۡ َََُۡ ۡ َ َ ۡ َۡ ُ ُ
َ َ َ ُ
وهُ َث
اَفٱُتغفِر َ
ۡرض َ َوٱُتعمرك َ َفِيه َ
أنشأك َم َِن َٱۡل ِ َ

ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ُ
ريَهُۥَۖٗ َه َِنوَ
َمِن َنِل إه َغ
َّ
َّ َتُِنوبُ ِٓنوا َْن ََلۡهِ َنن َ
َر ِّبَ
ِ ِ

َ ُّ ٞ
َُّم ٞ
يبَ[ " ٦١هود ،]61 :وبها يتحقق التمكين الذي يمهد
قرِيب ِ
لبناء الحضارة اإلنسانية المثلى؛ وقد وعد هللا تعالى بذلك في
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ
َ
ۡ َ
ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ
َوعمِلِنوا َٱلصَٰل َِحَٰتَِ َليَ ۡستَخل ِفنَّ ُه ۡ َ
امنُِنوا َمِنك
ِين َء
ّلل َٱذل َ
قوله" :وع َق َٱ َ
َۡ
َّ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ
َ ۡ ۡ َ َ ُ َ َ َّ َ
َِن َل ُه ۡ َدِينَ ُه ُ َٱذلِيَ
ِين َمِن َيبلِهِ َوَل َمك
ف َٱذل ََ
ۡرض َكما َٱُتخل َ
ِِف َٱۡل ِ َ
ۡ َ َ َُ ۡ َ َ َ
ُۢ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ
َوَلُبَقِنلَّ ُه ِ
َشكِنون ََِبَ
َض َله
ٱرت ََٰ
َمن َبع ِق َخِنوف ِ ِه َأمنا َۚۡيعبقون ِِن ََل َي ِ
َ َ َ َ ۡ َ َ َٰ َ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
َ ۡ
َ
يا َ
ِنونَ[ " ٥٥النور]22 :
َۚۡومنَكفر َبعق َٰل ِك َفأوٰٓئِك َه َٱلفسِق َ
ش َ
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الهوامش

أ
 .1الطبري دمحم بن جرير 1412،ه  ،جامع البيان عن تاويل ا القران ،ج ،1دار الفكر ،بيروت .212،216 ،والقرطبي دمحم بن احمد ،دت،
آ
الجامع الحكام القران ،تح :احمد عبد الحليم البردوني ،ج  ،1ط  ،2دار الشعب ،القاهرة ،ص . 231
 .2ابن الجوزي جمال الدين ابو الفرج 1414 ،ه  ،زاد الميير في علم التفيير،ج  ،1ط ،3المك تب اإلسالمي ،بيروت ،ص  .61وتفسير
الطبري ،ج .212،216/1
 .3تفسير الطبري ،ج  .216 ،212 /1تفسير القرطبي ،ج .62،62/1
أ
 .4النجار عبد المجيد عمر1999 ،م ،الشهود الحضار لالمة السالمية فقه التحضر السالمي ،ط  ،1دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ص .49
 .2البوطي دمحم سعيد رمضان ،2112 ،منه الخالفة الفيافية في القران ،ط ،2دار الفكر ،دمشق ،ص .24
 .6ابن عاشور دمحم الطاهر ،دت ،التحرير والتنوير ،ج  ،21دار سحنون للنشر والتوزيع ،تونس ،ص .49 ،43
آ
 .2اال لوسي شهاب الدين محمود بن عبد هللا ،دت ،روح المعافي في تفيير القران العظيم واليبع المثافي ،ج ،12دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،ص .33
 .3البوطي دمحم سعيد رمضان ،مرجع سابق ،ص.22-26 :
 .9االثر ينسب إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة االموي ،ك تب به نصيحة إلى بعض والته .انظر :شمس الدين دمحم بن احمد الذهبي
أ
(243ه)1424،ه ،2113/سير اعال النبالء ،اعتنى به :دمحم بن عيادي بن عبد الحليم ،ج  ،4ط  ،1مك تبة الصفا ،القاهرة ،ص .413
 .11الصدر دمحم باقر ،1931 ،المدرسة القرافية ،دار التعارف ،بيروت ،ص.22،23
 .11المرجع نفسه ،ص.114 ،113
 .12خليل عماد الدين ،1991 ،حول تشكيل العقل الميلم ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،الواليات المتحدة ،ص.23 ،22
 .13دمحم رشيد رضا ،بال تاريخ ،تفيير القران الحكيم الشهير بتفيير المنار ،ج ،3دار الفكر ،بيروت ،ص.291
 .14قطب سيد ،1922 ،في الل القران ،ج ،2دار الشروق ،بيروت ،ص .262
 .12النجار عبد المجيد عمر،)1992(،الفيان والكون في العقيدة السالمية" ،مجلة المسلم المعاصر" ،مؤسسة المسلم المعاصر ،العدد ،22
اك توبر  ،1992ص26 ،24:
 .16البقاعي برهان الدين إبراهيم بن عمر ،1992 ،فظم الدرر في تناسب اليات واليور ،ج ،3دار الك تب العلمية ،بيروت ،ص .322
 .12الترمذي دمحم بن عيسى ،دت ،الينن ،تح احمد شاكر ،ج ،4دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ص( ،613الحديث رقم  ،2423وقال :هذا
حديث صحيح غريب).
 .13حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني عن ابي سعيد الخدري ،ورواه مالك في الموطإ عن عمرو بن يحي ى .انظر تخريجه في :ابن رجب
الحنبلي (292ه)1413 ،ه1992/م ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،اعتنى به :حسن احمد إسبر ،ط ،1دار ابن حزم،
بيروت ،ص .369
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 فهي غير،تعد الدراسات المتعلقة بالمعنى والداللة الملتقى الذي يجتمع فيه جمهور الباحثين في شتى التخصصات العلمية
َ
 بل تمثل في اتساعها وتشعبها وتعدد اوجهها نقطة تقاطع لعدد غير قليل من العلوم اإلنسانية كعلم اللغة،مقصورة على عال ِّم اللغة
 والنقد االدبي، وعلم التربية، وعلم الحيوان، وعلم االجتماع، وعلم االجناس، وعلم النفس، والفلسفة والمنطق،واصول الفقه
 وبما ان البالغة وفن النظم. وكل هذه العلوم يتناول "المعنى" من زاوية تخصصه وبحسب الهدف المرجو من تلك الدراسة،والبالغة
 فسنعرض بالدرس والتحليل الهم القضايا، والتركيب بالداللة السياقية،والنقد االدبي لهما صلة بارزة واساسية بعالقة اللفظ بالمعنى
.الداللية التي تناولها علماء البالغة والنقاد العرب في ك تبهم البالغية ومصنفاتهم النقدية
. المجاز، النظم، المعنى، اللفظ، البالغة، التفكير الداللي:الكلمات المفاتيح
Résumé
Les études relatives au sens et à la sémantique sont considérées comme un point de rencontre qui réunit le
public des chercheurs dans tous les domaines scientifiques. La sémantique ne se limite pas uniquement aux
linguistes, elle constitue, de par son étendue, sa complexité et son aspect multiforme, un point de jonction entre
un nombre considérable des sciences humaines comme : la linguistique et les fondements de la jurisprudence
islamique (Usul Al-Fiqh), la philosophie et la logique, la psychologie, l’anthropologie, la sociologie, la zoologie,
la pédagogie, la critique littéraire et la rhétorique. Chacune de ces sciences traite le « sens » par rapport à sa
spécialité et l’objectif visé par cette étude. Vu que la rhétorique, la poésie et la critique littéraire sont clairement
liées à la relation du terme avec le sens, la syntaxe avec la sémantique contextuelle. On exposera avec à travers
cette analyse, les questions sémantiques les plus importantes traitées par les rhétoriciens et les critiques arabes
dans leurs livres de rhétorique et leurs ouvrages critiques.

Mots clés : Pensée Sémantique, Rhétorique, Terme, Sens, Poésie, Figures De Style.
Summary
The studies related to meaning and semantics are considered as the meeting point where various scientific
specialties gather, they are indeed a study of meaning but are in no way limited to the linguistic field, their
immenseness, divergence and multiple facets are what make them the intersection point of many human sciences
such as linguistics, principles of jurisprudence, philosophy, logic, psychology, anthropology, sociology, zoology,
pedagogy, literary criticism, rhetoric; each of these disciplines deals with “meaning” from its angle and
according to the aim of the study. Since rhetoric, versification and literary criticism are prominently and
fundamentally linked to the relation between utterance and meaning, compounding and contextual semantics; we
will expose and analyze the most important semantic matters dealt with by Arab rhetoricians and critics in their
books and compilations.

Keywords: Semantic Thinking, Rhetoric, Utterance, Meaning, Versification, Trope.
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(اللفظ والمعنى) إلى مسالة اعم منها واشمل وهي مسالة
الثنائية التي نشات مع نشوء الكون ،ثم تطورت عبر العصور
وصار اإلنسان -حتى بعد تطور الفكر اإلنسانيُ -يفسر بها
الوجود والموجود ،فالحياة ُيقا ِّبلها موت ،والروح ُيقا ِّبلها
جسد ،وهكذا...
َ
وإذا كان من معاني"اللفظ" ما ُيلفظ به من الكلمات
او يتكلم به  .1ومن دالالت المعنى القصد وما يدل عليه
اللفظ ،فإن عناية البحث الداللي مرتبطة كل االرتباط بتقصي
العالئق الداللية بين الرموز اللغوية ومدلوالتها وما يترتب
عليها من نتائج في سالمة االداء للغرض المقصود ،وفي
وضوح مقاصد المتكلمين ،ومن ثم يتحقق نجاح العملية
التواصلية بين المتكلم الباث والسامع المتلقي .ولعل اقدم
صور التعبير عن فكرة اللفظ والمعنى في التراث العربي كانت
لدى سيبويه في معرض حديثه عن اقسام الكالم ،حيث ميز
بين الرمز الصوتي وصيغته من جهة وبين مدلوله الجزئي من
جهة اخرى ،إذ يقول" :فالكلم :اسم وفعل وحرف جاء لمعنى
ليس باسم وال فع" 5وكل نوع من هذه االنواع الثالثة تصح
تسميته "اللفظ" مما يتفرع وينصرف إلى مسائل اخرى لها
ُ
وثيق الصلة بقضية اللفظ والمعنى مثل الترادف والمشترك
والتضاد.
وقد اختلف النقاد والبالغيون في االصل الذي يعود
إليه االسلوب الكالمي في فنون القول العربي ،اهو اللفظ ،ام
المعنى؟ فانقسم القوم حولها ثالثة فرق :فريق يقدم اللفظ على
المعنى ُويسمى باللفظيين ،وفريق ُي ِّقدم المعنى على اللفظ،
ُويسمى المعنويين ،وفريق ثالث نشد التوفيق فسوى بين
قطبي الداللة "اللفظ والمعنى".0
ويرى اصحاب الفريق االول الذي قدم اصحابه اللفظ
على المعنى "ان المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي
والعربي والقروي والبدوي وإنما الشان في إقامة الوزن وتخير
اللفظ وسهولته".4
ومن ذلك فإن للفظ والتاليف قيمة مركزية في تقرير
ً
عموما والعمل االدبي الفني
التميز الفني للفعل الكالمي
اهتماما بالغاً
ً
خصوص ًا ،والجاحظ في قوله هذا ُيقرر منح اللفظ

مقدمة
تعد الدراسات المتعلقة بالمعنى والداللة الملتقى الذي
يجتمع فيه جمهور الباحثين في شتى التخصصات العلمية،
فهي غير مقصورة على عالم اللغة ،بل تمثل في اتساعها
وتشعبها وتعدد اوجهها نقطة تقاطع لعدد غير قليل من العلوم
اإلنسانية كعلم اللغة وعلم اصول الفقه ،والفلسفة والمنطق،
وعلم النفس ،وعلم االجناس ،وعلم االجتماع ،وعلم
الحيوان ،وعلم التربية ،والنقد االدبي والبالغة ،وكل هذه
العلوم يتناول "المعنى" من زاوية تخصصه وبحسب الهدف
المرجو من تلك الدراسة.
فدراسة المعنى ُتعد من اهم مظاهر اللغة رغم تجذره
آ
التاريخي؛ فقد اك تسب وز ًنا وازداد اهمي ًة في االونة االخيرة
نتيجة تطور الدرس اللغوي وتعدد مجاالته وامتداد ابعاده،
وتاثير النظريات التي ظهرت على ايدي علماء اللغة والفالسفة
والنقاد في العصر الحديث.
وبما ان البالغة وفن النظم ،والنقد االدبي لهما ُ
صلة
بارز ُة واساسية بعالقة اللفظ بالمعنى ،والتركيب بالداللة
السياقية ،فسنعرض بالدرس والتحليل الهم القضايا الداللية
التي تناولها علماء البالغة والنقاد العرب في ُك ِّتبهم البالغية
ُومصنفاتهم النقدية ،وسنحصر القول في مجموعة من اعالم
البالغة والنقد ممن كانت لهم عطاءات متميزة ،وصنفوا
مصنفات هي االشهر في هذا الباب ،إذ يمثل كل ك تاب منها
مرحلة متميزة من مراحل الدرس البالغي والنقدي عند العرب.
وفيما يلي عرض الهم الموضوعات الداللية وقضايا
المعنى التي تناولها البالغيون والنقاد:
_ فكرة اللفظ والمعنى.
_ فكرة النظم العربي.
_ علم المعاني واثره الداللي.
_ المجاز واثره في الداللة البيانية.
اوال  -فكرة اللفظ والمعن
إن موضوع اللفظ من اقدم اإلشكاالت التي عرفها
الدرسان اللغوي والنقدي القديمان عند العرب ،وترجع مسالة
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وقيمة كبيرة ،و ُينكر ان يكون للمعنى شان في بالغة الكالم،
ولعل هذا من عجائب االمور ،إذا ما علمنا بان الجاحظ
معتزلي ،والمعتزلة -كما هو معروف -يهتمون للمعاني العقلية
المنطقية التي ُيضمنونها مقاالتهم ،لذلك يكون الجاحظ قد
فهم المعنى كما فهمه المعتزلة ،وهو المعنى العقلي المنطقي،
كما ان اللفظ عنده ال يعني اصوات الحروف فقط.
وقد اكد هذه الفكرة فيما بعد ابو هالل العسكري حين
يعرفها كل إنسان قروي ًا كان او بدوي ًا ،إذ يقول:
اقر ان المعاني ِّ
"وإنما الشان في جودة اللفظ وصفاته وحسنه ونمائه
كبير دور في تميز
ونقائه" ،2وفي هذا إقرار صريح بما للفظ من ِّ
االعمال االدبية بعضها عن بعض .كما تبنى هذه الفكرة عبد
آ
هللا بن المعتز حين ُيقر هو االخر بان القيمة الفنية في جودة
الكالم واحكام صنعته ترجع إلى اال لفاي دون المعنى.
اما الفريق الثاني الذي قدم اصحابه المعنى على اللفظ
فيرى ان قيمة االدب وجماله يعودان إلى المعنى ،لذلك كان
ً
كشف
االهتمام بالمعنى هو االجدر بوصفه وسيلة من وسائل ِّ
جماليات االسلوب الكالمي كما ُيعد آا ً
لية مهم ًة في معرفة
آ
اإلعجاز القراني والحديث النبوي ،وكالم العرب شع ًرا ونث ًرا،
وذلك تا ً
كيدا لوثوق الصالت الحميمة بين المباحث االسلوبية
والنقدية واللغوية لدى بعض النقاد والبالغيين خاص ًة.
ُويعد ابو عمرو الشيباني من االوائل الذين اهتموا
بالجانب الداللي ،ويبدو ذلك من خالل بعض المواقف التي
استحسن فيها معنى بعض االبيات الشعرية منها قول الشاعر:
ال تحسبن الموت موت البلى فإن ما الموت سؤال الرجال
6
افظع من ذاك لذل السؤال
ك الهما م وت ولك ن ذا
ولعل الدافع إلى استحسان معاني البيتين
الحكمة ،ولعل ثقافة الفقهاء
واستجادتهما ما اشتمال عليه من
ِّ
قد اثرت في ابي عمرو الشيباني ،مثلما اثرت على ابن قتيبة
حكمة او ً
ً
ً
صالحا
قوال
فجعلتهما ُيريدان من المعنى ان يكون
ينتفع به الناس ،ويت ُ
ضح ذلك من خالل االمثلة التي ساقها ابو
ِّ
عمرو ،واالمثلة التي ساقها ابن قتيبة وهو يشرح اضرب الشعر
االربعة ،منها الذي َح ُس َن لفظه وجاد معناه:
وإذا ترد إلى قليل تقنع
والنفس راغبة إذا رغبتها
جمةل العلوم الاجامتعية

اما الفريق الثالث الذي نشد التوفيق والتسوية بين
اللفظ والمعنى ،فيرى ا ُ
صحابه ان وجوه ترابط النص في النتاج
االدبي ال ُتقر الفصل بين اللفظ والمعنىُ .ويعد ابن طباطبا
احد رموز هذا االتجاه ،إذ ُيقر بان النص اي ًا كان يفقد قيمته،
ً
متالزما ُيوحد المستوى اللفظي ومعناه على نحو من
إال إذا كان
التالحم الكلي.7
وممن ساوى بين اللفظ والمعنى مع اإلقرار باالنفصال
بينهما بشر بن المعتمر إذ ينصح بترك التوعر والتكلف وتجنب
التعقيد ،إذ يقول" :إن التوعر يسلمك إلى التعقيد ،والتعقيد
هو الذي يستهلك معانيك ويشين الفاظك .ومن اراد معنى
كريما فليلتمس له لفظا ً
ً
كريما فإن حق المعنى الشريف اللفظ
الشريف" ،8فإذا اراد المتكلم ان يرقى باسلوبه في مراتب
البيان ،عليه ان يسوي بين طرفي الداللة ،بين اللفظ
رشيقا ً
والمعنى ،يقول بشر بن المعتمر" :ان يكون لفظك ً
عذبا
وفخما ً
مكشوفاً ،
ً
ً
وقريبا معروفا".9
سهال ،ويكون معناك ظاه ًرا
لذلك جرى وصف عالقة االئ تالف بين اللفظ والمعنى
وتطابقهما ،على مقابلة المعنى واللفظ بالروح والجسد ،لذلك
كانت االسماء في معنى االبدان ،والمعاني في معنى االرواح،
فاللفظ للمعنى بدن ،والمعنى للفظ روح ،تجمعهما عالقة
تضمن مثلما يذهب صاحب الموازنة" :فاللفظ يتضمن المعنى
ك تضمن البدن للنفس ،فالنفوس المضمنة كالمعاني
المضمنة".13
وجب التساوي بين
ثم إن تحقق التماسك النصي ُي ِّ
طرفي الداللة ،بين الصورة والمضمون ،او اللفظ والداللة،
يتساويان في النص ،فال
وقد اكد النقاد ان اللفظ والمعنى
ِّ
ً
مساويا للمعنى حتى ال يزيد عليه وال
يجب"ان يكون اللفظ
ينقص" .11ومن ذلك ال يمكن الفصل بين طرفي الداللة حتى
آ
ال يمتد احد الطرفين على حساب االخر ،مما ُيؤدي إلى
اختالل التوازن بين اال لفاي والمعاني ،ومن ثم يتالشى
التماسك النصي .فقد تصل عالقة المطابقة والمشاكلة بين
طرفي الداللة بين اللفظ والمعنى حد التالزم ،فاللفظ ال
يستحق وصف البالغة حتى ُيطا ِّبق لفظه معناه ،جاء في
البيان والتبين " :ال يكون الكالم يستحق اسم البالغة حتى
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ُيطا ِّبق معناه لفظه ،ولفظه معناه ،فال يكون لفظه إلى سمعك
اسبق من معناه إلى قلبك".15
إال ان مبدا المطابقة والتالزم ال يمنع من استعمال
التعبير المتعدد عن المتصور الواحد ،إذ ان اللغة العربية
تتميز بثراء اسلوبي وداللي منقطع النظير "فمن كالمهم (اي
العرب) اختالف اللفظين الختالف المعنيين ،واختالف
اللفظين والمعنى واحد ،واتفاق اللفظين واختالف
المعنيين" ،10لذلك يقرر النقاد ان اللغة ك ثي ًرا ما تعتمد
طاقاتها اإليحائية في الظاهرة اللغوية اك ثر من اقتصارها على
طاقاتها التصريحية ،ذلك ان الواقع اللغوي ُي ِّثبت ان الكلمات
حين ُوضعت للداللة على معنى اصلي ،فهذا ال يعني ان
للكلمات معنى واحدا ،وإنما لها استعماالت شتى ،فإذا دلت
الكلمات على معاني اخرى غير المعنى االصل ،فتلك معان
مستخلصة من طاقات إيحائية للغة يدلنا السياق على
المقصود منها في ذلك التركيب.
هذا وقد خالف عثمان بن جني من سبقه في موضوع
اللفظ والمعنى إذ اضفى عليه صبغة خاصة مميزة عما كان
يظنه السابقون ،فإذا كان السابقون البن جني قد نظروا إلى
القضية نظرة مفاضلة ،فمنهم من جعل البالغة والجمال
والقيمة الفنية في اللفظ دون المعنى ،مثلما ذهب الجاحظ
ومن تبعه من النقاد والبالغيين ،ومنهم من جعل الجمال
والروعة ،وشرف المنزلة في المعنى دون اللفظ ،ومنهم من
ناشد التاليف والتوفيق بين اللفظ والمعنى ً
معا ،مثلما ذهب
بشر بن المعتمر ومن ذهب مذهبه .فإن ابن جني يذهب إلى
ان اال لفاي خدم للمعاني ،والمخدوم اشرف من الخادم ،إال ان
العناية واالهتمام باال لفاي عنده ِّالزمان ،فبدون اال لفاي ال
يمكن إبراز المعنى وتوضيحه ،وإصالح اال لفاي وتهذيبها امر
حت ُمه التعبير ،الن اال لفاي عنوان المعاني.14
ُي ِّ
اما عبد القاهر الجرجاني ،فيعيب على الذين يقدمون
الشعر لمعناه او للفظه ،إذ انكر فكرة الثنائية ،ودعا إلى عدم
الفصل بين الطرفين (اللفظ والمعنى) من دون فصل بينهما،
موليا اهتمامه بالمعنى والصياغة ً
ً
معا ،وذهب إلى ان اال لفاي
بالنسبة للمعاني هي اوعية لها ،فهي تتبعها في حسنها
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وجمالها ،وقبحها ورداءتها ،اي ان لال لفاي وظيفة ُمعينة عليها
ان تؤديها ،وإال فال قيمة لها في ذاتها ،وان قيمتها بمقدار ما
توحيه من داخل الصورة المركبة ،كما ان مصطلح (المعنى)
عند الجرجاني يعني الداللة الكلية المستمدة من الوحدة
الناتجة من اللفظ والمعنى.12
من خالل ما تقدم يتضح لنا جلي ًا ُ
إلمام النقاد
والبالغيين العرب القدماء بقضية اللفظ والمعنى ،ووعيهم
الكامل بتجلياتها وابعادها اللغوية والداللية والبالغية ،وحتى
الفلسفية ،ويتضح هذا اك ثر من خالل وجوه التناول التي
افرزتها استقصاءاتهم الموضوع ،الذي تجاوز شكلية االنتصار
لهذا المذهب او ذاك إلى محاولة إيجاد عناصر وعوامل
آ
التالحم والتالف بين الطرفين (اللفظ والمعنى) .ومن هنا
يمكننا اإلقرار بان النقاد والبالغيين العرب قد وقفوا على
حقيقة العالئق التي تنتظم اللفظ والمعنى ،بنوا تصوراتهم
واحكامهم على ضرورة تحقيق التطابق بين الطرفين ،إلى
درجة تبلغ فيه الصلة بينهما حد التفاعل والتكامل الذي يكاد
يحيلهما كال واحدا.
ثافيا -فكرة النظم العربي
ينطلق البحث في قضية النظم في الدرس البالغي
العربي من مقولة كبرى ،هي ان النص االدبي تشكيل لغوي،
بالدرجة االولى ،وعلينا نحن محاولة كشف اسراره الجمالية
وبيان روعة خصائصه الفنية من خالل تحليل بنائه اللغوي،
الذي يرجع إليه كل نص مهما كان ادبي ًا او غير ادبي.
ُوتعد هذه المقولة الناضجة اساس نظرية النظم في
فكر عبد القاهر الجرجاني ،التي بلور مالمحها العلمية وصاغها
منطلقا ر ً
ً
ئيسا لدراساته اللغوية
صياغة علمية دقيقة ،ثم عدها
والبالغية.
ولقد قامت هذه النظرية على اساس مناقشة الجرجاني
لتصورين ساذجين لدى غير اهل العلمي في عصره ،اال وهما:
ان قيمة العمل االدبي تكمن في الفاظه المجردة من
حيث هي كلمات مفردة وان هذه اال لفاي تتفاضل فيما بينها،
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الخالف حولها ،حتى اصبحت هذه الفكرة ناضجة وصارت
المنطلق في موضوع البالغة واإلعجاز ،لتصير فيما بعد معيا ًرا
لقياس الفصاحة ،ذلك ان الكالم ال يستحق وصف الفصاحة،
إال إذا روعيت فيه قواعد اللغة والبيان في اللفظ والتركيب
وترتيب المعاني وعرضها في نسق يقتضيه مقام الخطاب.
إن البحث في اصول نظرية النظم يقودنا إلى البدايات
االولى التي ظهر فيها استعمال مصطلح النظم عند عبد هللا بن
المقفع (ت )145إذ ُيعد اول من صرح بفكرة النظم ً
قاصدا به
نظم الكالم وترتيب اجزائه.18
كما ُيعد الجاحظ احد رواد نظرية النظم ،فهو من قرن
بين نظم الكالم وتاليفه ،وبين سائر نظم الكالم ونسقه ،إذ
يقول في هذا الشان" :والبد ان نذكر فيه اقسام تاليف جميع
آ
الكالم ،وكيف خالف القران جميع الكالم الموزون المقفى؟
وهو منثور غير مقفى على مخارج االشعار ،واالسجاع ،وكيف
صار نظمه من اعلم البرهان وتاليفه من اكبر الحجج".19
ثم اخذت فكرة النظم تتضح اك ثر في ك تب النقاد
والبالغيين في ثنايا كالمهم عن مباحث البالغة والنحو ،يقول
السيرافي في معرض حديثه عن اثر السياق في اداء معاني
النحو في الكالم" :معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ
وسكناته ،وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها،
وبين تاليف الكالم بالتقديم والتاخير ،وتوخي الصواب في
ذلك وتجنب الخطا".53
آ
وقد كان لك تب إعجاز القران االثر البالغ في تطور فكرة
النظم ،إذ ك ثي ًرا ما استثمر البالغيون نظرية النظم واسترشدوا
آ
بها في باب فقه بالغة القران الكريم في اصغر صوره التركيبية
إلى اعظمها.

وتوصف بالفصاحة والجمال والروعة ،وبمقدار فصاحة اال لفاي
ً
فصيحا.
المفردة وجمالها يكون الكالم
ان قيمة العمل االدبي فيما يحتويه من معنى وافكار،
فبمقدار شرف هذه المعاني ،ونبل هذه االفكار ،ترتفع قيمة
العمل االدبي.
وبعد مناقشة الجرجاني لهاتين المقولتين ،انتهى إلى
ً ُ
معا ل ِّيق َّر بعد ذلك ان حقيقة القيمة الفنية للعمل
رفضهما
االدبي تكمن في الصياغة والنظم ،وان كال من الصياغة
والنظم هما مناط اإلبداع ،ومظهر عبقريته.
فالنظم يعنى بالعالقات المتداخلة بين المعاني،
ويتطرق إلى ادق صنوف تلك العالقات ،كما يعني باصغر
العناصر في المبنى ،وباإليحاءات الجانبية وبالظالل التي قد
سا ً
تظهر دون ان يلحظها قارئ ما لم يكن متمر ً
بارعا ،وهو
بذلك يدرس العالقات الروحانية بين معاني الكالم ،والعالئق
الحسية بين الفاي الكالم ،فالقيم الحسية منبثقة من العالئق
الروحانية لمعاني الكالم.
النظم في اللغة :جاء في المقاييس (النظم) النون
والظاء والميم ،اصل يدل على تاليف شيء وتا ُليفه ،ونظمت
َ
الخرز نظما ،ونظمت الشعر وغيره.16
اما في الحلالح :فهو تاليف الكلمات والجمل مرتبة
المعاني متناسبة الدالالت على حسب ما يقتضيه العقل،17
فالنظم هو نظم الكالم ،إنه عملية تاليف الكالم على نمط
معين ،ويتم ذلك بجمع مفردات الكلم وضم بعضها إلى
آ
بعض ،وقرن اولها باخرها وفق نسق خاص ،مع مراعاة قواعد
اللغة.
َ
ُ
ُ
وقد كان مصطلح النظم يطلق عند العرب ويراد به
الشعر خاص ًة ،تميي ًزا له عن الكالم المرسل ،ومنه كلم منظوم
وغيره مرسل او منثور ،ومرد ذلك الختصاص الشعر بطريقة
ترتيب خاص.
آ
وبدات فكرة النظم في االتضاح بعد نزول القران
ً
وتحديدا عندما بدئ في تحديد وجوه إعجازه ،حيث
الكريم
كانت فكرة النظم إحدى وجوه اإلعجاز ،على الرغم من
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ثالثا -فظرية النظم عند عبد القاهر الجرجافي
مما تقدم بيانه يتبين لنا ان فكرة النظم ليست من
آ
ابتكار عبد القاهر الجرجاني وإنما تاثر بما وصل إليه من اراء
حولها من العلماء الذين سبقوه ،فالفضل مشترك بينهم
وبينه ،ولقد اعترف الجرجاني صراحة بهذا االمر ولم َّيد ِّع انه
اول من تكلم في النظم ،وحدد معالمه ،إذ يقول" :وقد
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كلمة ينبو بها مكانها ،ولفظة ينكر شانها ،او يرى ان غيرها
اصلح ً
مكانا او اشبه ،او احرى واخلق" ،54إلى ان يقول:
ً
"..وجدوا ات ً
ونظاما
ساقا بهر العقول ،واعجز الجمهور،
ً
ً
ً
وإحكاما ،لم يدع في نفس بليغ منهم ولو
وإتقانا
والتتاما،
حك بيافوخه السماء موضع طمع ،حتى خرست اال لسن عن
ان تدعي وتقول ،وخلدت القروم ،فلم تملك ان تصول".52
اما المعاني النفسية فقد وردت مرات عديدة في ثنايا
كالم الجرجاني لكونها تمثل عنص ًرا ا ً
ساسيا في نظرية النظم،
فبها يتعلق عمل الفكر اثناء نظم الكالم ،فالنظم عند
الجرجاني ليس ً
نظما لال لفاي والحروف واالصوات ،ياتي
بحسب تواليها في النطق ،وإنما النظم نظم ياتي من اقتضاء
المعنى ،لذلك نجده ُيقر ُر ان نظم اال لفاي يجب ان يقترن
بترتيب المعاني ،الن المعاني هي االساس الذي يجب ان
ُيراعى عند الكالم ،ثم تاتي اال لفاي لتستوعب هذه المعاني ،إذ
يقول" :إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى
ان تستانف فكرا في ترتيب اال لفاي ،بل تجدها تترتب لك
ُ
كم انها خدم للمعاني ،وتابعة لها ،والصقة بها ،وان العلم
بح ِّ
بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع اال لفاي الدالة عليها في
النطق".56
آ
فالمتكلم يقتفي في نظم الفاظه اثار المعاني ،ويرتبها
على حسب ترتيب المعاني في النفس ،على الوجه الذي
يقتضيه العقل ،إذ يقول" :ليس الغرض بنظم الكلم ان توالت
الفاظها في النطق ،بل ان تناسقت داللتها وتالقت معانيها
على الوجه الذي اقتضاه العقل".57
إن حقيقة النظم عند عبد القاهر هو انه ترتيب للمعاني
في النفس ،وال يقصد بالمعاني النفسية قسيمة اللفظ ،الذي
احتفل به انصار المعنى ،وال المعنى الذي تدل عليه اال لفاي
(المعنى المعجمي) ،وإنما يقصد بالمعنى النفسي المعادل
الذهني للمعاني النحوية ،اما اال لفاي والحروف فهي دالالت
تابعة في نظمها وترتيبها لذلك المعنى النفسي.

علمت إطباق العلماء على تعظيم شان النظم ،وتفخيم قدره،
والتنويه بذكره ،وإجماعهم ان ال فضل من عدمه ،وال قدر
لكالم إذ هو منا يستقم له ،ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ".51
ً
والمؤكد ان الجرجاني لم يكن مقل ًدا وال ناقال عمن
سبقوه في فكرة النظم بل راح ُيؤسس نظرية النظم من عمق
فكره ورجاحة عقله ،واستقاللية اسلوبه ودقة منهجه ،متاث ًرا
بعقيدة االشاعرة في هللا تعالى ،وفي الصفات ،ومن نظرية
الكالم النفسي التي انفردوا بها .والكالم النفسي عند االشاعرة
ً
يتالف من كلمات مرتبة في علم هللا االزلي تر ً
خارجا عن
تيبا
تصورنا ،ال يلزم منه ان تتعاقب بحسب وجودها الخارجي،
وهي بهذا الوجود الخارجي كالم لفظي حادث.55
ولقد تجلت نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني في
ثالثة معالم ،يتضح من خاللها المنهج الذي انتهجه الجرجاني
في داللة النظم ،اال وهو:
نظرية النظم ومعاني النفس.نظرية النظم ومعاني النحو.نظرية النظم وحال المنظوم بعضه ببعض. -1فظرية النظم ومعافي النفس
آ
إن مفهوم الجرجاني لفكرة إعجاز القران ،مبني على
اساس مفهومه لفكرة النظم ،بل إن اإلعجاز في نظره مرده إلى
وج ُب على الدارس
النظم ،لذلك نجده في غير ما موضع ُي ِّ
الباحث عن كنه اإلعجاز وطبيعته ،ان يعمل عمله حتى يقف
آ
على مزايا وخصائص النظم القراني ،إذ يقول متسائال" :عمإذا
عجزوا؟ اعن معان من دقة معانيه ،وحسنها وصحتها في
العقول؟ ام عن الفاي مثل الفاظه ،فإن قلتم :عن اال لفاي،
فماذا اعجزهم من اللفظ ،ام ما بهرهم منه؟.50
ثم يجيب ً
مبينا المزايا والخصائص" :فقلنا اعجزتهم
مزايا ظهرت لهم في نظمه ،وخصائص صادفوها في سياق
لفظه ،وبدائع راعتهم من مبادئ آايه ومقاطعها ،ومجاري
الفاظها ومواقعها ،وفي مضرب كل مثل ومساق كل خبر،
وصورة كل عظة وتنبيه وإعالم ،وتذكير وترغيب وترهيب،
ومع كل حجة وبرهان ،وصفة وتبيان ،فبهرهم انهم تاملوه
آ آ
سورة سورة ،وعشرا عشرا ،واية اية ،فلم يجدوا في الجميع
جمةل العلوم الاجامتعية
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فمن اجل ذلك ال يك فينا إذا اردنا ان ناتي بالنظم
الحسن ان نكون عالمين بمعاني النحو وإنما يجب ان نكون
عالمين بمواضعها ووجوهها ،ومعرفة الفروق بينها.
 حرف واسم واسم :منطلق زيد؟ حرف وفعل واسم :لم ينطلق زيد.وفي كل صورة من هذه الصور يولد التركيب مجموعة
من العالقات النحوية التي تتولد عنها المعاني التي ُت ِّمثل في
نظر الجرجاني دالالت الكلم ،التي تحدث نتيجة ترابط طرفي
اإلسناد في ُمركب اسمي او فعلي ،بحسب االختيارات
االستعمارية للمتكلم ،حتى ُيحقق الوظيفة الداللية.
أ
رابعا ـ ـ علم المعافي واثر الدللي

2ـ ـ فظرية النظم ومعافي النحو
لقد اتفق النحاة واللغويون العرب على ماهية النحو؛
فهو" :علم بقوانين ُي َعر ُف بها احوال التراكيب العربية من
اإلعراب والبناء وغيرها" ،58كما اتفقوا على كبر اثره الجمالي في
الكالم ،ودوره في بيان معاني الكالم وتحقيق مقاصد
المتكلمين .وقد كان مفهوم النحو عند عبد القاهر الجرجاني
اك ثر ُن ْض ً
جا وادق توصيف ًا ،فهو يختصر مفهوم النحو في توخي
معاني النحو ،النه كان يدرك ان سالمة االساليب العربية
وصحتها مرهونة بمدى مطابقتها بقوانين النحو واإلعراب،
كذلك كانت المزية والبراعة في النظم مردها إلى توخي معاني
النحو ،إذ يقول" :ال معنى للنظم غير توخي معاني النحو فيما
بين الكلم".59
ذلك هو معنى النظم في منظور الجرجاني ،اما معاني
النحو عنده فهي درجتان:
 -1درجة تجري فيها معاني النحو في حدود الصحة
المعروفة عند علماء النحو بالمعنى المطرد عند النحاة.
 -2درجة تجري فيها معاني النحو في محور التغير او
ما يصطلح عليه بالنحو البالغي ،الذي قامت عليه نظرية
النظم؛ فمزية النظم وبراعته تكمن في تخطي دائرة الصحة
إلى دائرة الفضائل والمزايا ،وهي حسن التالؤم والتناسب بين
المعاني واال لفاي ،مع مراعاة قواعد النحو واإلعراب.
ومعنى هذا انه ليس للمعاني النحوية مزية في ذاتها،
ولكن مزيتها تعرض لها بحسب المقام ،وبحسب المعاني
واالغراض التي يوضع لها الكالم ،ثم بحسب موقع بعضها من
بعض ،يقول الجرجاني" :واعلم انا لم نوجب المزية من اجل
العلم بانفس الفروق والوجوه فنستند إلى اللغة ،ولكن
اوجبناها للعلم بمواضعها وما ينبغي ان يصنع فيها ،فليس
الفضل للعلم بان الواو للجمع والتاء للتعقيب بغير تراخ،
(وثم) له بشرط التراخي (وإن) لكذا و(إذا) لكذا ،ولكن الن
ياتي لك إذا نظمت والفت رسالة ان تحسن التخير وان تعرف
لكل من ذلك موضعه".03
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لقد تتبع العلماء العرب المسائل الداللية من خالل
تحديد مسار اال لفاي والكلمات في حال اإلفراد ،وفي حال
التركيب ،ومن ثم تحديد الروابط والعالئق التي تربط بعضها
ببعض ،حتى تتحقق مقاصد المتكلمين.
ً
ولقد تم لهم ذلك باعتمادهم علوم البالغة خاصة منها
علمي المعاني والبيان.
ويعرف علم المعاني في عرف العلماء" :هو تتبع
خواص تراكيب الكلم في اإلفادة ،وما يتصل بها من
االستحسان وغيره ،ليحترز بالوقوف عليها عن الخطا في
تطبيق الكالم على ما يقتضي الحال ذكره".01فعلم المعاني إذا
هو مجموع القواعد التي يعرف بها كيفية مطابقة الكالم مقتضى
الحال ،حتى يكون وفق الغرض المراد ،ونقف على السبب
الذي يدعو إلى التقديم والتاخير ،والحذف والذكر ،واإليجاز
واإلطناب ،ومواضع الفصل والوصل.
اما علم البيان" :فهو محاولة إعراب المعنى الواحد
بطرق مختلفة" .05فعلم المعاني هو علم ُي ُ
ستطاع بمعرفته إبراز
المعنى الواحد في صورة مختلفة وتراكيب متفاوتة في وضوح
الداللة مع مطابقة كل منها مقتضى الحال.
ً
ً
ولقد شغل البحث الداللي حيزا كبيرا في علم
المعاني ،إذ عن طريقه نقف على االسرار البالغية في منظوم
الكالم ومنثوره ،وبه نعرف ً
مثال:
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ُ
وج ُز إذا شكرت او اعتذرت.
 ان العرب ت ِّ وان العرب تطنب إذا مدحت. وان الجملة االسمية تاتي إلفادة الثبات بمقتضىالمقام .00
ويقوم علم المعاني على مباحث عدة اهمها :مبحث
اهتماما ً
ً
بالغا حتى
الخبر واإلنشاء ،الذي اهتم به البالغيون
يقفوا على داللة الخبر واإلنشاء.

 -5إفادة المخاطب ان ُالمتكل َم عالم بهذا الحكم،
ويسمى ذلك الزم الفائدة ،كان تقول لشخص اخفى عنك
نجاحه في االمتحان :انت نجحت في االمتحان.
وك ثي ًرا ما يلقى الخبر وال يقصد به هذين الغرضين ،بل
يلقى ليحقق اغر ً
اضا اخرى تفسر الحالة النفسية التي يكون
عليها المتكلم ،وتشرح العالقة بين المتخاطبين ،ويمس
حصر هذه االغراض التي ُتستفاد من سياق الكالم في :إظهار
االسف والحسرة ،او الضعف ،او الفخر او االستعطاف او
الفرح ،او الوعظ واإلرشاد...
كما يحصر البالغيون داللة الخبر في ثالث دالالت،
باعتبار حال ُالم َ
خاطب ،هي:
 -1الخبر االبتدائي :وهو الخبر الذي ُيلقى إلى سامع
خالي الذهن من الحكم ،ومن التردد فيهُ ،فيلقى إليه الكالم
ً
خاليا من ادوات التوكيد ،نحو قول الشاعر في الشطر الثاني
من البيت:
ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي
والنصح اغلى م ا ُي ُ
باع ُوي ُ
وهب
 -2الخبر الطلبي :وهو الخبر الذي يلقى على السامع
المتردد في ثبوت الحكم ،وحينئذ يحسن تقوية الحكم بمؤكد
َّ َّ
ِين َقَالُِنوا ْ َ
َربُّنَاَ
ن َٱذل ََ
واحد ليزيل ذلك التردد ،نحو قوله تعالى" :ن ِ َ

دللة الخبر
الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته ،او ما ال
يتوقف تحقق مدلوله على النطق به ،04ولقد اختلف البالغيون
في تقسيم الخبر ،وذهبوا في ذلك مذهبين:
 مذهب إبراهيم النظام الذي كان يرى ان إثباتالحكم على الخبر بالصدق او الكذب ُيرجى إلى مطابقة االعتقاد
المخبر به ،ولو كان خطا غير مطابق للواقع ،وكذبه عدمها،
واحتج بامرين:
 اعتقاد المتكلم ،ال الواقع ،ذلك ان الخبر إذا
طابق اعتقاد المتكلم فهو :الصادق ،فإذا قال قائل :الشمس
معتقدا ذلك كان ً
ً
صدقا.
اصغر حجما من االرض
 مطابقة اعتقاد المتكلم ،ذلك ان الخبر إذا طابق
اعتقاد المتكلم فهو كاذب ،فإذا قال قائل :الشمس اكبر من
االرض ،وكان غير معتقد ذلك ،كان ً
كاذبا.02
 ومذهب يرى اصحابه ان الخبر ثالثة اقسام،صادق وكاذب ووساطة بينهما ،الن الحكم إن طابق الواقع مع
اعتقاد المخبر انه مطابق فهو صدق ،وإن لم يطابق الواقع مع
اعتقاده انه غير مطابق فهو كذب ،وغير هذين ليس بصدق وال
بكذب .06
أ
دللة اغران الخبر
إن االصل في المتكلم او المخبر ان ُيدلي بخبره ً
قاصدا
إعالم المخاطب بداللة عبارته ،وليس إلقاؤه للكالم ً
عبثا دون
قصد .كما ان االصل في الخبر ان ُيلقى الحد غرضين:

َّ ُ ُ َّ ۡ َ َ َٰ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ْ
ِنوا َتتَنل َعلي ِه َٱلم َٰٓ
َشواَ
ٱّلل َث َٱُتقم َ
َ
لئِك َة َأَل ََتافِنوا َوَل ََتزنِنوا َوأب ِ
ُ
َّ
ُۡ ُ َ ُ َ
َع ۡ َ
ونَ.07"٣٠
تَكنت َتِنوعق
ٱۡلنَّةَِٱل ِ َ
ِ

 -3الخبر اإلنكاري :وهو الخبر الذي ُيلقى إلى ُم َ
خاطب
ُمنكر ُ
تكل ُم له الكالم بقدر
للحكم ،وهنا يجب ان يؤكد ُالم ِّ
ً
وضعفا ،حتى ُيزيل إنكاره ،نحو قول الشاعر:
إنكاره ،قو ًة
وإني لحل و تعتري ني م رارة وإن ي لت راك لما ل م اع ود
مما تقدم ذكره تتضح لنا ً
جليا بعض مزايا اللغة العربية في دقة
التعبير وتنوع االساليب بتنوع اغراض ومقاصد الكالم،
فالكالم عند العرب ال يكون إال بمقدار الحاجة ال ز ً
ائدا عليها،
عبثا ،وال ً
وإال كان ً
ناقصا ،وإال اخل بالغرض وهو اإلفصاح
والبيان.

 -1إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة،
ويسمى ذلك فائدة الخبر ،نحو :سافر زيد.
جمةل العلوم الاجامتعية
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وبدائل تعبيرية ،اهمها تضمين اللفظ معاني جديدة مس تحدثة
ال يس توعبها اللف ظ نفس ه ف ي اص ل وض عه الحقيق ي ،م ن اج ل
ذل ك ف رق البالغي ون ب ين المع اني االص لية االول ى ،وب ين
المع اني المس تحدثة الثاني ة ،فالمع اني االول ى ه ي المع اني
االص لية ودالالت اللغ ة ف ي وض عها االص لي ،قب ل ان يطاله ا
التطور والتغير ،ويتصرف االدباء ف ي اس تعماالتها ،ام ا المع اني
المس تحدثة الثاني ة فه ي ولي دة الوض عيات االجتماعي ة،
والحاالت النفسية التي يعيشها بعض افراد المجتمع او كلهم.
فالمج از ه و قس يم الحقيق ة ويتف ق داللي ًا م ع مص طلح
َ َ
َ َّ ٓ
ُ
َِظلُ َم َٰ ٞ
تَ
ٱلس َماءََِفِيه
التوسع ،ولو تاملنا قوله تعالى":أ َۡوَك َصيِبَمِنَ

دللت الفشاء
يحتم ل الص دق او
إذا ك ان الخب ر ه و الك الم ال ذي ِّ
الك ذب ،ف إن اإلنش اء ُيطل ق ف ي اللغ ة العربي ة ُوي راد ب ه اح د
المعنيين:
 -1المعن ى المص دري :وه و إلق اء الك الم ال ذي ل يس
لنسبته خارج تطابقه او ال تطابقه.
 -2المعن ى االسم ي :وه و نف س الك الم الملق ى ال ذي
له الصفة المتقدمة.08
دقا وال ك ً
فاإلنشاء إذا هو الكالم الذي ال يحتمل ص ً
ذبا،
ومدلول ه متوق ف عل ى النط ق ب ه ،الن مض مون الك الم في ه ال
يتحقق إال بالتلفظ به.
وينقس م اإلنش اء بحس ب المعني ين الل ذين ُيس تفادان
منه إلى قسمين كبيرين:
 إنش اء طلب ي وه و خمس ة ان واع :ام ر ونه ي ،وتم نواستفهام ون داءُ ،ويع رف بان ه يس تدعي مطلوب ًا غي ر حاص ل ف ي
تكل ِّم وقت الطلب.
اعتقاد ُالم ِّ
ً
 إنشاء غير طلب ي وه و م ا يس تدعي مطلوب ًا حاص ال،وانواع ه ك ثي رة ،منه ا :ص يغ الم دح وال ذم ،والف اي العق ود،
والقسم ،والتعجب ،ورب وكم الخبرية.09
أ
رابعا ـ ـ المجاز واثر الدللي

َ ۡ
َ َ ۡ َ َ ٓ ۡ ُ َ َٰ َ َ َ ُ َ ۡ َ ٞ ۡ َ َ ٞ
َّ
اذانِه َم َِنَ َّ
ٱّللَ
تَ ََو َُ
ِقَ َحذ َرَٱل َم ِۡنو َِ
ٱلص َوَٰع َِ
ورعقَوبرقََيعلِنونَأٰبِعه ِ
َِفَء ِ
ۡ َ
ُ
ينَ ،43"١٩لوج دنا ان كلم ة (مح يط) ت دل عل ى
ُمِوويبَعِووٱلكَٰف ِِر ََ

معن ى اإلحاط ة ،وه و المعن ى االص لي له ا ح ين الوض ع ،ام ا
مج ا ًزا فله ا دالالت اخ رى متع ددة تتع دى معن ى اإلحاط ة
التقليدي ة فه ي ليس ت إحاط ة مكاني ة او مادي ة كإحاط ة الس وار
بالمعص م وإحاط ة الق الدة بالجي د ،وإنم ا ه ي إحاط ة مجازي ة،
إحاط ة بك ل ش يء علم ًا ،وق ً
درة ،ورحم ًة ،وقه ًرا ،فق د اح اط
علم ه بجمي ع المعلوم ات ،وبص ره بجمي ع المبص رات ،وس معه
بجمي ع المس موعات ،ونف ذت مش يئته وقدرت ه بجمي ع
الموج ودات ،ووس عت رحمت ه اه ل االرض والس موات ،وقه ر
بعزته كل مخلوق ودانت له جميع االشياءَ .41

اش رت ف ي بداي ة ه ذا المق ال إل ى ان قض ية (اللف ظ
ْ
والمعن ى) ق د ش غلت ع ً
ددا كبي ًرا م ن البالغي ين ،إذ بحث وا
العالق ة ب ين اللف ظ ومعن اه ،ودرس وا ن وع ه ذه العالق ة،
والضوابط التي تحكمها ،ولعل اهم م ا يتوق ف عن ده البالغي ون
في دراستهم له ذه العالق ة ه و مبح ث الحقيق ة والمج از ،إذ مي ز
البالغي ون ب ين ض ربين متق ابلين م ن الك الم انطالق ًا م ن
االستعمال العادي للفظة او الكلمة وهو الحقيقة والمجاز.
والمج از باعتب اره مص ً
طلحا بالغي ًا ُيعتب ر وس يلة فني ة
يلجا إليه ا لكس ر قي ود الض يق اللفظ ي يحم ل ابع ً
ادا داللي ًة غي ر
ِّ
الت ي يحمله ا عن د التعبي ر الحقيق ي ،وه ذا م ا رف ع م ن ش انه
وجعله ين ال الحظ وة والعناي ة الفائ ق ة ل دى العلم اء الق دماء م ن
بالغيين ونقاد وحتى اصوليين ،لما تميز به من خصائص فني ة

جمةل العلوم الاجامتعية

التلور الدللي لمصللح المجاز
ْ
لق د ع رف مص طلح "المج از" مراح ل مختلف ة ،إذ م ر
بتط ور دالل ي حس ب الف ارق الزمن يُ ،
والمتام ل ف ي ك ت ب اللغ ة
والمع اجم يج د كلم ات ع دة ت ؤدي معن ى (المج از) ،فق د
اس تعمل النح اة مص طلح "التوس ع" ب دال م ن "المج از" وه و
يتفق معه ً
دالليا ،يقول سيبويه" :ومم ا ج اء عل ى اتس اع الك الم
ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ َّ َ َ ۡ َ َّ
ۡ
وتَ
ِوريَٱل ِ َٓ
تَكناَفِيهواَوٱلع َ
لَٱلقري َةَٱل ِ َ
س َِ
واالختص ار قول ه تع الىَ " :و َ
ُ َ
َّ َ َ
أَ ۡي َبلۡ َنوواَف َ
ِنونَ ،45" ٨٢ق ال س يبويه "يري د اه ل
ِيهووَا َِۖٗإَونوواَلصَٰووقِق َ
القرية"َ .40
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أ
تعري المجاز وافواعه
المج از ف ي ُع رف اللس ان مص در ميم ي ،عل ى زن ة
مفع ل  ،واش تقاقه م ن الج واز وه و التع دي م ن ق ولهم ج زت
بموض ع ك ذا إذا تعديت ه ،وق د ُس ِّمي ب ه المج از المع روف ل دى
البالغي ين ،النه م ج ازوا ب ه موض عه االص لي ،او ان اللف ظ ج َاز
مكانه االصلي الذي وضع فيه او ًال.23
اما المجاز ف ي اص طالح العلم اء فه و" :اس م لم ا ُاري د ب ه
غير ما ُو ِّض َع له لمناسبة بينهم ا ك تس مية الش جاع اس ًدا" ،وج اء
ف ي ال دالئل" :ان ك ل لف ظ نق ل م ن موض وعه فه و مج از"،21
ويق ول ف ي موض ع التفري ق ب ين الحقيق ة والمج از" :إن الحقيق ة
ان ُيق ر اللف ظ عل ى اص له ف ي اللغ ة ،والمج از ان ُي زال ع ن
موضعه ويستعمله في غير ما وضع له".25
كما يحدون المجاز ب " كل كلمة اريد بها غير م ا وقع ت
له في وضع واضع لمالحظة بين الثاني واالول".20
وق د تش عبت ان واع المج از واختلف ت ،فق د قس مه اب ن
جن ي بحس ب الغ رض والمعن ى الم راد إل ى ثالث ة اقس ام :مج از
على االتساع ،مجاز على التوكيد ،مجاز على التشبيه.24
وق د ُج ِّمع ت االقس ام الثالث ة ف ي ق ول النب ي ص لى هللا
علي ه وس لم ف ي الف رس" :ه و بح ر" ،ام ا االتس اع فالن ه زاد ف ي
اس ماء الف رس الت ي ه ي ف رس ِّوط ْرف وج واد ونحوه ا البح ر،
ونح و ذلك...وام ا التش بيه ف الن جري ه يج ري ف ي الك ث رة مج رى
مائه ،وام ا التوكي د فالن ه ش به الع رض ب الجوهر ،وه و اش به ف ي
النفوس منه".22
اما في ُعرف جمهور البالغيين فالمجاز عندهم قس مان:
عقل ي ولغ وي ،ج اء ف ي ال دالئل" :المج از إذا وق ع ف ي اإلثب ات
فه و متلق ى م ن العق ل ،ف إذا ع رض ف ي المثب ت فه و متلق ى م ن
اللغة ،واالول عقلي ،والثاني لغوي".26
فالمجاز العقلي هو ما يكون للفصل فاعل ف ي التق دير،
إذا انت نقلت الفع ل إلي هُ ،ع ْد َت ب ه إل ى الحقيق ة ،وله ذا الن وع
م ن المج از عالق ات متع ددة وص ور مختلف ة ف ي إس ناد الفع ل،
ُ ْ َ َٰٓ َ َّ َ ۡ َ َ ُ ْ َّ َ َٰ َ َ ۡ ُ َ َٰ َ
ىَف َمواَ
في مثل قوله تع الى" :أوٰٓئِكَٱذلِينَٱشوروَاَٱلضو ل َةَ َع ِٱلهوق َ
َ َٰ َ ُ ُ ۡ َ َ َ
َرب َ
وواََكنُووِنوا ْ َُم ۡه َتووق َِينَ ،27"١٦اي م ا ربح وا ف ي
تووتَت ِجوورته َوم
ِ
َۡ
َّ ۡ َ ۡ َ َ َ
َ َ ََ ََۡ
َ
ۡرضَوجعلَأهلهواَ
َِفَٱۡل ِ َ
تجارتهم .وفي قول ه تع الى" :ن ِ َ
نَف ِرعِنونَعل ِ

ست ْعملت ً
ُ ُ
قديما بمعنى المجاز،
كما ان كلمة "البديع" ا ِّ
جاء في البيان والتبيين" :الرواة ه م ال ذين س موا ال وان التعبي ر
البياني باسم البديع".44
ُويع د اب و عبي دة اول م ن ص نف ك تاب ًا بعن وان (مج از
آ
الق ران) تكل م في ه ع ن (المج از) بلف ظ ص ريح ،لكن ه ل م ُي ِّرد
بالمج از الوص ف ال ذي ينطب ق عل ى م ا وض ع م ن القواع د ،فه و
يقصد بالمجاز توضيح الكلمة او تفسيرها او معناها ،لذلك كان
ك تابه اشبه بك تاب في اللغ ة ت وخى في ه جم ع اال لف اي الت ي اري د
بها غير معانيها الوضعية.
كم ا ُيع د اب و عثم ان الج احظ اول م ن تح دث ع ن
مص طلح المج از بمفهوم ه االص طالحي ،لكون ه قس يم
الحقيق ة ،ول يس بمعن ى التفس ير ،او التوض يح ،ف ي ك تاب ه
آ
إعج از الق ران  .كم ا عن ي ف ي ك تابي ه البي ان والتبي ين
و الحي وان ب درس بع ض القواع د البياني ة الت ي ك ث ر اش تغال
العلماء بها في عصره.
وق د س اق امثل ة عدي دة ب ين م ن خالله ا روع ة المج از
وجمال ه الفن ي ،ودوره الفع ال ف ي اداء المعن ى داخ ل ال نص
آ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
ِنونَأَ ْم َِنو َالَاَلَ َت َ
اَمَ
القراني ،في مثل قوله ع ز وج ل" :نِنَاذلِينَيأكل
ُ ْ ً َّ َ َ ْ ُ ُ َ
ِنون َِف ُ
َب ُحوِنونِه ْ َنَ ً
وار َاَو َُ َي ْصولَ ِْنو َن ََُوع َِريا" ،42ق ال
ظلماَنِنمواَيوأكل ِ
ِ
الج احظ" :وق د يق ال له م ذل ك وإن ش ربوا بتل ك االم وال
االنبذة ،ولبسوا الحلل ،وركبوا الدواب ،ولم ينفقوا منها درهما
واحدا في سبيل اال كل".46
بع دها اخ ذ مص طلح المج از مفهوم ًا جدي ًدا في ه م ن
الدق ة والتحدي د م ا يقرب ه إل ى م دلول المج از بمفهوم ه البي اني،
يقول ابن قتيبة" :وذهب قوم في قول هللا وكالمه إل ى ان ه ل يس
ً
قوال وال ً
كالما على الحقيق ة ،وإنم ا ه و إيج اد للمع اني ،وص رفوه
آ
آ
ف ي ك ثي ر م ن الق ران إل ى مج از" ،47ويق ول ف ي موض ع اخ ر:
"الع رب تس تعير الكلم ة فتض عها مك ان الكلم ة...إذا ك ان
المسمى بها بسبب من االخرى...او مشاكال".48
ليس تقر مص طلح "المج از" عل ى مفهوم ه االص طالحي
لكون ه قس يم الحقيق ة عن د ك ل م ن اب ن جن ي وعب د الق اهر
الجرجاني ومن سار في فلكهما.49

جمةل العلوم الاجامتعية

98

العدد  20جوان 2225-

التّفكري ادلّ ليل عند البالغيني العرب الوائل

محمــــد بـــــوادي

ٓ ُ َّ َ َ
ۡ
ِش َيعاَي َ ۡس َت ۡضع ُِفَ َطآئ َفةَم ِۡن ُه ۡ َيُ َذع ُح ََأ ۡب َنا ٓ َء ُه ۡ َ
حۦَن َِسا َءه ۡ َۚۡنِن َُهۥََكنَ
َوي َ ۡس َت َِ
ِ
ِ
آ
َ ۡ ۡ
28
ِينَ ، "٤وق ع ف ي ه ذه االي ة إس ناد الفع ل إل ى
سوووق ََ
ِمو
وونَٱل ُمف ِ

المعن ى م ن دور ف ي مس تويات التحلي ل اللغ وي ب دءا م ن
التحلي ل الص وتي الف ونيمي ،ب ل م ا يؤدي ه م ن دور كبي ر ف ي
تطبيقات ك ثيرة لعلم اللغة .وإذا كانت قض ية المعن ى او الدالل ة
ق د تناوله ا ف ي االع وام االخي رة علم اء مختلف و الثقاف ة متنوع و
االهتم ام ،واش ترك ف ي مناقش تها وإذكائه ا الفالس فة والمناطق ة
واالنثربولوجي ون ،وعلم اء ال نفس ودارس و الف ن واالدب ،ف إن
علماءنا البالغيين القدماء ،كان لهم في حق ل الدالل ة اراء ثاقب ة
وقفن ا عن دها م ن خ الل ع رض ارائه م ،وبي ان جه دهم ف ي
معالج ة قض ية اللف ظ ال دال وارتباط ه بمدلول ه ،او م ن خ الل
مباح ث بياني ة واخ رى بديعي ة .وتكم ن اهمي ة الموض وع ف ي ان
هن اك ن وعين للدالل ة هم ا الدالل ة الحقيق ة والدالل ة المجازي ة،
مما يجع ل المع اني ال تب دو مس تقرة ،ب ل إنه ا تعتم د عل ى طرف ي
العملي ة التخاطبي ة الم تكلم والس امع ،والس ياق ال ذي ت تم في ه
هذه العملية.

الس بب ،إذ ُاس ِّند فع ل ال ذبح إل ى فرع ون ،ول يس ه و الفاع ل
المباشر المتلبس بالفعل ،وانما جنوده وزبانيته من ق ام بفع ل
الذبح ،بامر من فرعونَ .
واما المجاز اللغوي فهو ان ننقل الكلم ة الت ي تس تعمل
لمعن ى غي ر م ا وض عت ل ه ف ي الحقيق ة لوج ود عالق ة او قرين ة
ب ين المعن ى المج ازي والمعن ى الحقيق ي ،كلفظ ة اس د إذا
نقلناها من معنى الحيوان المعروف إلى معنى الرجل الشجاع.
ااتمة
ومم ا تق دم بيان ه يتض ح لن ا جلي ًا العالق ة الوثيق ة ب ين
آ
علمي البالغة والداللة ،فكالهما ياخذ من االخر ويضيف إلي ه،
ذل ك ان العالق ة بينهم ا عالق ة تبادلي ة قائم ة عل ى تب دالت
المعنى وتغيراته ،الن الطبيعة الحقيقية للغة تكمن فيما يؤديه
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كامل دريد

الملخص
ُيعد موضوع مصادر القانون اإلداري من الموضوعات الكالسيكية التي تدخل ضمن المبادئ العامة للقانون اإلداري
 كان للقضاء فضل كبير في الكشف عن قواعد هذا القانون في بلد المنشا وهو ما يتاكد مما،فباإلضافة إلى كل من التشريع والعرف
.تناوله الفقه اإلداري بخصوص هذا الموضوع
ً لكن ُتعد تلك النظرة الفقهية
 الن البحث فيه اعمق من ذلك بك ثير ال سيما- اي المصادر- قاصرة في معالجة ذلك الموضوع
آ
ُ  لذلك ا،في الجزائر
 إال ان الوضع يختلف،ردت إماطة اللثام عن مصدر اخر يبدو للوهلة االولى جد تقليدي في بعض القوانين االخرى
 وهذا هو مضمون،تماما عندما يتعلق االمر بمبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر للقانون اإلداري من خالل إثبات االساس التشريعي
الدراسة
. مبادئ الشريعة اإلسالمية، قانون إداري، مصادر القانون:الكلمات المفاتيح
Résumé
Le sujet des sources du droit administratif est un sujet classique qui fait partie des principes généraux du
droit administratif. En plus des sources législatives et coutumières, la jurisprudence a joué un rôle de premier
plan dans l’élaboration de ce droit dans son pays d’origine.
Cependant la vision de la doctrine classique concernant les sources du droit administratif ne nous semble
pas suffisante dans son approche surtout dans le contexte algérien. Nous voulons lever le voile sur une autre
source qui semble à première vue très traditionnelle dans la constitution des lois du droit musulman. Cependant
la prise en considération de cette source, sous la forme de principes généraux du droit introduit des éléments
exigeant une autre approche à la théorie des sources en droit administratif. C’est cette approche que j’entends
clarifier dans cette étude.

Mots-clés : Les Sources du droit, Droit administratif, Droit musulman.
Summary
The subject of the sources of administrative law is one of the standard subject

we study in relation to

the general principles of administrative law. In addition to the legislative and customary sources, the case law
has played a primary role in the elaboration of this field of law in its source country. However the vision of the
classical doctrine of the sources in administrative law does not seem comprehensive in its approach to this topic
in the Algerian context as it is necessary to uncover another source that is rather of a purely historic interest in
some countries, that of Islamic law. Doing so will require another approach to the theory of sources in
administrative law. The focus of my research is defining this new approach.

Keywords: Law of the Sources, Administrative Law, Islamic Law.
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المبحث االول :االتجاهات الفقهية في اعتبار مبادئ
الشريعة اإلسالمية كمصدر.
المبحث الثاني :مدى عمومية النص المدني.
المبحث الثالث :إثبات االساس التشريعي.
أ
المبح الول :التجاهات الفقهية في اعتبار مبادئ
الشريعة السالمية كمصدر

مقدمة
إذا وجب اعتبار المصدر الرسمي هو المصدر
الحقيقي ،النه هو الذي يكشف عن القاعدة وهو الذي يوفر لها
قوة النفاذ ومن لم يرد فيه ال يعتبر قواعد قانونية واجبة
اإلتباع ،والمصدر الرسمي ال ينحصر في طريقة واحدة من
طرق التعبير عن القاعدة؛ وإنما يتعدد بدوره إلى عدة مصادر
يختلف عددها ً
تبعا الختالف النظم القانونية ،فبالنيبة
للجزائر فقد عددت المادة االولى من القانون المدني 1هذه
المصادر بانها التشريع ،مبادئ الشريعة اإلسالمية ،العرف،
مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
التساؤل حول هذا التعداد الوارد في نص
وقد ثار ِّ
أ
المادة االولى ،فهل يقتصر بالتالي عل هذا القافون ا
يتعدا ال بقية فروع القافون بقيميه الخاس والعا ؟
آ
واإلجابة عن هذا التساؤل مرتبط بتساؤل اخر يعبر بصفة
جوهرية عن مضمون وهدف هذه الدراسة والذي يتعلق ب  :ما
مدى تلبي النص المدفي عل مصادر القافون الدار ،
لمكافية اعتبار مبادئ الشريعة السالمية كمصدر للقافون
الدار - 2محل الدراسة-؟
حقيقة تاتي هذه الدراسة إلثبات االساس التشريعي
الذي نبني عليه اتجاهنا في اعتبار مبادئ الشريعة اإلسالمية
ً
رسميا للقانون اإلداري ،وهذه المالحظة اساسية ال
مصد ًرا
يجب انكارها في ظل عدم اهتمام المتخصصين في حقل
القانون اإلداري بهذا ُالمعطى نظ ًرا لتركيزهم بصفة اساسية
على مصادر القانون اإلداري الكالسيكية المعروفة في بلد
المنشا.0
تقسيما ً
ً
ثالثيا-
لذلك سيتم تقسيم خطة الدراسة -
ً
اعتمادا على نظام المباحث -المناسب لمثل هذه الدراسات-
واتباع المنهج التحليلي باالساس؛ كونه االمثل لهذه الدراسات
التي تعتمد على تحليل النصوص القانونية واستنباط
المالحظات منها ،لإلجابة عن اإلشكال الرئيسي لهذه الدراسة
دون ان نغفل المنهج المقارن ،والذي ُيساعدنا على قراءة
ً
اعتمادا على المصادر االصلية
وتحليل النصوص بصفة جيدة
والمرجعية ال سيما التشريع المصري ،وهي كما سياتي:
جمةل العلوم الاجامتعية

منذ صدور القانون المدني المصري 4عام ،1948
ونص ِّه على مبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر قانوني احتياطي
إلى جانب العرف ،2ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة،
واقتباس هذا النص من طرف واضعي التشريعات المدنية
العربية ،والفقه يحاول تحديد مفهوم مبادئ الشريعة
اإلسالمية كمصدر واتجه اتجاهات مختلفة؛ منها اتجاه نفى
صفة المصدر عن مبادئ الشريعة اإلسالمية لكنه تراجع عنه
أ
في نهاية االمر (المللب الول) ونقد لهذا االتجاه (المللب
الثافي).
أ
المللب الول :التجا المنكر حفة المصدر عن
الشريعة
ذهب هذا االتجاه 6إلى ان المبادئ العامة للقانون هي
(االفكار االساسية المعبرة عن فكرة الوجود السائدة في
المجتمع) والفكرة السائدة في المجتمع المصري تتلخص في
اإليمان باهلل وبالرساالت السماوية واالخالق الطبيعية
العقلية ،وعلى هذا النحو فإن اإليمان بالقانون الطبيعي ُي َعتبر
ايمانا ً
ً
نابعا من التصور الفلسفي للحياة لدى الشعب المصري،
وبالتالي فإن المبادئ العامة التي يمكن استخالصها من
القانون الطبيعي بصفة مؤقتة ك تلك الواردة باإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان ُتعد من المبادئ العامة للقانون المصري.
وكذلك فإن المبادئ العامة التي ُيم ِّكن استخالصها
من الرساالت الدينية 7وبصفة خاصة اإلسالم باعتباره دين
الدولة تعتبر ايضا من المبادئ العامة للقانون المصري؛
فالدين اإلسالمي جزء ال يتجزا من التصور الفلسفي للوجود
السائد في مصر .وفي هذا التفسير يمكن فهم المقصود من
المادة الثانية من الدستور المصري لسنة  1971التي ُتقرر ان
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اإلسالم دين الدولة...ومبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي
للتشريع ،ولكن ذلك النص َي ِّقصد ان اإلسالم هو التعبير
الجوهري عن الفكرة العامة للوجود السائدة في مصر ً
نتيجة
إليمان العدد الغالب من السكان بهذا الدين.8
ثم بين ان هذا النص ال يتعارض مع النصوص الواردة
في الدستور التي تك فل حرية العقيدة ،وال يتعارض مع اسهام
العقائد الدينية االخرى ،وإيمان الشعب المصري بالمبادئ
االخالقية العقلية؛ وهي المبادئ المستوحاة من القانون
الطبيعي والتي ا َ
مكن التعبير عنها في اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان والتي نقل عنها الدستور المصري عشرات النصوص،
هذه العوامل المختلفة ُتساهم في تكوين التصور الفلسفي
للوجود والكون.
وبجانب المبادئ العقلية الطبيعية ،فإن مبادئ
الشريعة اإلسالمية ُت ْع َتبر كذلك من المبادئ العامة للقانون
المصري ولكنها ال ُت ْع َتبر من مصادر القانون كما تنص المادة
الثانية من الدستور في صياغة غير دقيقة؛ ذلك ان مبادئ
الشريعة اإلسالمية بحسب هذا النص ذاته ال تصبح قاعدة
والم ُ َ
ُ
قانونية إال إذا اخذ بها المشرع نفسه؛ ُ
كم
شرع مطالب بح ِّ
ِّ
هذا النص باستلهام مبادئ الشريعة اإلسالمية؛ ولكن هذه
ُ
صبح قاعدة قانونية إال بعد ان ُي َتم ُالمشرع عمله
المبادئ ال ت ِّ
ً
فعال بإصدار التشريعات المستوحاة من المبادئ المذكورة،
ويكون مصدر القاعدة في هذه الحالة هو التشريع وليس المبدا
9
العام الذي اوحى به.
و الرجوع إلى المبادئ العامة للتشريع اإلسالمي ليس
ً
ُ
شرع وحده؛ ولكنه ملزما على القاضي ايضا
إلزاميا على الم ِّ
بحكم نص المادة االولى من القانون المدني؛ و ً
طبقا لهذا
النص فإن على القاضي ان يستلهم مبادئ الشريعة اإلسالمية
للعثور على حل للنزاع المعروض امامه ،إذا لم يجد قاعدة في
مصادر القانون الوضعي يمكن تطبيقها على هذا النزاع ،وهناك
اتجاه سائر في الفقه يرى تفسير هذا النص على النحو الذي
يجعل من مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رسمي احتياطي
من مصادر القانون13؛ وهو مصدر ياتي في الترتيب بعد
التشريع (بالنسبة للجزائر) وبعد التشريع والعرف (في مصر)،
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ومع ذلك يعتقد انصار هذا االتجاه ان مبادئ الشريعة
اإلسالمية ال ُتعد من مصادر القانون ،ولكنها ُتعتبر من
المبادئ العامة للقانون.11
ً
رسميا
وبعد توجيه النقد للراي الذي يجعلها مصد ًرا
بالرجوع إلى االعمال التحضيرية15؛ حيث كانت تنص على
استلهام مبادئ الشريعة اإلسالمية ،والتي حاول التركيز عليها
لنفي صفة المصدر عن مبادئ الشريعة ،عاد واعترف بكونها
مصد ًرا ،وبين ان المادة التي يرجع إليها القاضي هي المبادئ
الكلية التي ال يوجد خالف بشانها بين المذاهب المتعددة؛
وهذه المبادئ ال تعدوا ان تكون االفكار الجوهرية االساسية
ً
تطبيقا لقواعد قانونية
في الشريعة ،ورجوع القاضي ال ُيعد
تفصيلية ولكنه استلهام للمبادئ العامة الكلية وللموجهات
واالفكار االساسية التي تقوم عليها الشريعة اإلسالمية ،وهذه
ً
جزءا من المبادئ العامة للقانون
المبادئ العامة ُتعد
المصري ،ولها االولوية على المبادئ المستمدة من القانون
الطبيعي وقواعد العدالة؛ وسبب هذا التفضيل يعود الن
ً
تحديدا 10من المبادئ
مبادئ الشريعة اإلسالمية اك ثر
المستمدة من القانون الطبيعي.
المللب الثافي :فقد التجا المنكر
ما ُي َ
ست ْخ َلص من االتجاه السابق اإلشارة إليه انه ُين ِّكر
اعتبار مبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر رسمي ا ً
حيانا بصفة
صريحة وا ً
حيانا اخرى بطريقة ضمنية ،وهذا ال يقر عليه من
عدة اعتبارات:
ُ
 -1ان مبادئ الشريعة اإلسالمية تعد من مكونات
الفكرة العامة للوجود السائد في مصر ،وهذا صحيح الن
االسالم نظام حياة متكامل ،ولكن وضعها إلى جانب القانون
الطبيعي واالخالق الطبيعية والرساالت السماوية االخرى ُيعد
مجافاة للحقيقة؛ الن القانون الطبيعي فكرة مثالية من نسيج
الخيال اإلنساني ،ولم يتمكن من تحديده وبيان اهم مبادئه،
وانصار هذا االتجاه اعترفوا بان مبادئ الشريعة اإلسالمية اك ثر
دقة و ً
ً
تحديدا من مبادئ القانون الطبيعي ،اما االخالق
الطبيعية ُ
فغير واضحة وغير مفهومة ،واما الرساالت السماوية
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االخرى السائدة في مصر وإن كانت تشترك مع الشريعة
اإلسالمية في تكوين تصورات معينة للحياة ،لكنها دون
الشريعة اإلسالمية التي تتجاوزها ك ثي ًرا ،فهي ال تقتصر على
الجانب المعنوي وإنما تشمل الجانب العملي والقانوني،
ً
ً
فتكون ً
14
متكامال ال يحتاج إلى غيره.
قانونيا
نظاما
أاما بالنيبة للجزائر فاالمر مختلف ً
تماما ،الن الفكرة
العامة للوجود ان كان من الواجب القول بها مجاراة لهذا
الراي ،فإن تكوينها ُتساهم فيه عوامل قليلة محددة بوضوح
هي اإلسالم دون غيره من الرساالت السماوية ،الن اإلسالم هو
دين كل افراد المجتمع 12باستثناء عدد ضئيل ً
جدا يدين
بديانات اخرى والذي ال يعتد به في هذا المضمارً ،
عالوة على
ان بقاء هذا العدد مشكوك فيه لزوال االسباب التي ادت إلى
ظهوره ،كما ان نظرة المجتمع الجزائري لإلسالم ومفهومه
موحد؛ الن المذهب المتبع من طرف الغالبية العظمى من
الشعب هو "المذهب المالكي".16
 -2إن وضع مبادئ الشريعة اإلسالمية إلى جانب
المبادئ الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مركز
واحد ،وان كان كل منهما يقوم بإرشاد واضع التشريع
والقاضي في حالة غيبة النص فيه تجاوز ،الن المشرع نص
ً
رسميا
صراحة على ان مبادئ الشريعة اإلسالمية مصد ًرا
للقانون في الدستور وفي القانون المدني (باعتباره الشريعة
العامة) ،ولم ينص على مبادئ اإلعالن العالمي ،واعتراف
المشرع له بقيمته القانونية ،إذ يستطيع القاضي في بعض
االحيان االمتناع عن تطبيق التشريع العادي المخالف لمبادئ
الشريعة اإلسالمية لعدم دستوريته ،ويمكن الطعن باإللغاء
امام المحكمة الدستورية لذات السبب في اي تشريع عادي او
الئحي ،ولكن اللجوء إلى هذا لمخالفة التشريع للمبادئ العامة
لحقوق اإلنسان غير ممكن ،الن حتى القضاء اإلداري في
الدول االوروبية رفض اعتبار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
موج ًبا بذاته إللغاء القوانين المخالفة والمتعارضة مع المبادئ
ِّ
َ
ْ
17
ُالمعلنة في هذا اإلعالن .
أ
اما في الجزائر فإن االمر يختلف لعدم وجود محكمة
دستورية ُترفع لها كل المخالفات لنصوص الدستور ،18زيادة
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على عدم وجود اي صالحية للقاضي لعدم تطبيق النص
التشريعي في حالة مخالفة لمبادئ الشريعة اإلسالمية ،وهذا
ً
ً
صارخا بشان المادة الدستورية التي ُتعلن
تناقضا
ما يشكل
صراحة ان اإلسالم دين الدولة.19
واذا كافب الرقابة اليياسية (رقابة المجلس
الدستور ) قد ثبب فشلها وعد جدواها سواء من الناحية
أ
النظرية او العملية ،لذا كان التجا في معظم الدول ال
الرقابة القضائية ،التي تعد رقابة قافوفية محضة يقو بها
أ
قان ،مهمته التحق من تلاب القافون مع احكا
أ
الدستور ،لهذا فمن المنلقي ان ييع يهد بها ال هيئة قضائية
أ
يتوافر في اعضائها التكوين القافوفي اليليم والعمي ،
اضافة ال الحياد والنزاهة والستقاللية ،وكذلك ال ما
يوفر القضاء من ضمافات اجرائية ،مما يجعل من الرقابة
أ
هذ ضمافا اكيدا ،بل افه الضمان الفعال الذ يحق
ر 53
الحترا للنصوس الدستو ية
إن مبادئ الشريعة اإلسالمية ً
عالوة على كونها مصادر
رسمية بنص القانون ،من السعة والشمول والك فاية ،مما
يجعلنا في غنى عن بقية المصادر والمبادئ االخرى مهما كانت
طبيعتها.
َّ -3تم االعتراف بان الشريعة اإلسالمية مصدراً
ً
ً
استنادا إلى نص المادة االولى من القانون المدني
رسميا،
الجزائري ،ونص المادة الثانية من الدستور المصري لعام
 ،51 1971رغم محاولة هذا االتجاه االحتفاي بمفهومه للقانون
الطبيعي ،وللمبادئ العامة للقانون ،وطبقه على الشريعة
اإلسالمية التي تم تحديد المقصود بمبادئها بانها المبادئ
العامة واالفكار الجوهرية االساسية في الشريعة 55وليست
القواعد القانونية التفصيلية ،وتم اشتراط ان تمون هذه
االفكار الجوهرية التي لم يحصل فيها خالف بين المذاهب
المتعددة.
وهذا التفسير يؤدي إلى ان القاضي الذي يتصدى
لتطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية في حالة غياب النص في
التشريع او العرف ،حسب الترتيب الوارد في نص المادة
االولى من القانون المدني المصري ،وفي حالة عدم وجود
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الراي يقصر تطبيق نص المادة االولى على فروع القانون
الخاص دون القانون العام وعلى المعامالت المالية فقط.
حيث يرى انصار هذه الطائ فة ان ورود هذا النص في
صدر الباب التمهيدي للقانون المدني يكون المقصود به بيان
مصادر القانون في فروع القانون الخاص باسره ،الن االحكام
التمهيدية في ذلك الباب ا ً
حكاما عامة تصلح للتطبيق على
فروع هذا القانون
حيث ُيعد القانون المدني بمثابة االصل بالنسبة إليها.
غير ان هذا البيان ال ينطبق على مسائل االحوال
الشخصية ،الن التقنين المدني المصري يقتصر على تنظيم
المعامالت المالية ،ويترك تنظيم االحوال الشخصية لحكم
القواعد الدينية الصادرة في شانها ،ومن ثم تكون المصادر
الرسمية للقانون المصري في المعامالت المالية فقط.
حيث ان المشرع المصري رتب المصادر الرسمية عند
وضع االحكام التمهيدية للتقنين المدني ،ولما كان هذا
التقنين ُي َعت َبر بمثابة االصل بالنسبة لباقي فروع القانون
الخاص ،فيكون الترتيب المنصوص عليه في المادة االولى من
تيبا ً
هذا التقنين تر ً
عاما يراعي بالنسبة لهذه الفروع فقط دون
ان تتعداها إلى فروع القانون العام.57

حكم في التشريع بالنسبة للمادة االولى من القانون المدني
ً
ً
كامال باإلسالم كعقيدة
الماما
الجزائري ،يجب ان يلم
وشريعة ،يؤهله لمعرفة المبادئ العامة للشريعة وان تتوافر
مجتهدا ً
ً
وفقا للشروط التي
لديه ملكة االستنباط؛ اي يصبح
حددها االصوليون.50
في حين ان اللجوء إلى مبادئ الشريعة ال يحتاج إلى
كل هذه الشروط ،الن القاضي بعمله ال يضع قاعدة عامة وإنما
هو يفصل في الواقعة المعروضة امامه ومن الممكن ان يتغير
نفس الحكم في واقعة الحقة ،ويك فيه هنا الرجوع إلى اي
ك تاب فقهي موثوق به ،ليستخلص منه ُ
الحكم المطلوب دون
ان نحمله عناء التاكيد من عدم وجود خالف في المسالة بين
المذاهب.54
المبح الثافي :مدى عمومية النص المدفي
قبل اإلجابة على هذا التساؤل -اي مدى عمومية
النص المدني -ينبغي اإلشارة ا ً
وال إلى كون القانون المدني
الجزائري صدر دون ان ُي َرف َق بمذكرة إيضاحيه 52ودون ان
ُتنشر مجموعة االعمال التحضيرية التي سبقت إصداره ،االمر
الذي يفتح الباب على مصراعيه امام التاويالت المختلفة ليس
في هذه المسالة بالذات وإنما في ك ثير من المسائل التي
اشتمل عليها ،وال يكون امام المفسر او الباحث إال عبارات
النصوص ذاتها وما تحمله من دالالت.
لإلجابة على هذا التساؤل انقسم الفقه إلى طائ فتين:
طائ فة ترى قصور ذلك النص على فروع القانون الخاص فقط
أ
دون سواه (المطلب الول) ،واخرى ترى وجوب امتداد النص
إلى جميع فروع القانون الخاص والعام على حد سواء
ً
وصوال
(المللب الثافي) ،ولكل طائ فة مبرراتها وحججها،
لمحاولة تقييم االتجاهين (مللب ثال ).
أ
المللب الول :قصور تلبي النص عل فروع
القافون الخاس فقا

المللب الثافي :امتداد النص ال جميع فروع
القافون الخاس والعا عل حد سواء
ما يمكن مالحظته على واضع التشريع المدني
الجزائري استخدامه عبارات عامة في نص المادة االولى ،ولم
احة او ً
يورد ما ُيشير صر ً
ضمنا إلى ما اتجهت إليه إرادته ،فهو
ِّ
59
58
اك تفى بعبارات القانون مبادئ الشريعة اإلسالمية والعرف
ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ،اسوة بالتشريعات
العربية االخرى ،مع اختالف بسيط حيث ان االخيرة
استعملت عبارة النصوص التشريعية وواضع التشريع الجزائري
ً
شيتا ً
واحدا هو
استعمل عبارة القانون؛ وكلتا العبارتين تعني
مجموع ما يصدر من قواعد مك توبة عن السلطة المختصة وفقاً
لإلجراءات الواجبة اإلتباع بصرف النظر عن الغرض الذي

ذهب بعض الفقه 56إلى اتجاه يقصر هذه المصادر على
القانون المدني فقط دون بقية فروع القانون االخرى ،هذا
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تستهدفه هذه القواعد واالشخاص الذين توجه إليهم والحقوق
التي تتناولها حقوق عامة ام خاصة.
وقد حاول التشريع المدني المصري اإلجابة على هذا
االمر ،فذهب بخصوص الفصل التمهيدي الذي تتصدره
المادة االولى إلى ان (المقصود من االحكام التمهيدية ان
ينهض القانون المدني بالتبعية التي يلقيها عليه مكانه ضمن
النظام القانوني ،فهو من هذا النظام بمثابة االصل وما من
شك في ان هذا الوضع يقتضي من التقنين المدني العناية
بتنظيم مسائل عامة؛ بعضها يتعلق بصياغة القواعد القانونية
آ
بوجه عام وبعضها االخر يتصل بتفسير هذه القواعد
وتطبيقها ،وبهذه الحقيقة ظهر التقنين المدني الفرنسي وقد
كان اول مثال احتذته تقنينات القرن التاسع عشر؛ وقد عني
هذا القانون بإبراز مكانة تلك االحكام التمهيدية من التشريع
الجامع بوصفها ا ً
حكاما عامة يتناول تطبيقها فروع القانون
الخاص باسره.03)...
فبالرغم من كون هذا الراي يستخلص منه ان هذه
المصادر تشمل جميع فروع القانون الخاص دون فروع القانون
العام غير انه لم يلبث على هذا الموقف؛ بل سرعان ما يتراجع
ويتجه إلى شمول هذه المصادر لكافة فروع القانون -القانون
العام والقانون الخاص -عندما تعرض للعرف ،وهو بصدد
التحدث عن الدوافع التي دفعته إلى إيراد المادة االولى وإلى
التقنينات التي اقتبس منها هذه المادة ،فبعدما تحدث عن
التشريع تعرض للعرف بقوله" :والواقع ان العرف هو المصدر
الذي يلي التشريع في المرتبة ،فمن الواجب ان يلجا إليه
القاضي مباشرة إن افتقر النص".
وإذا كانت المادة  59من الئحة ترتيب المحاكم
االهلية قد اقتصرت على ذكر (العادات التجارية) فاكبر الظن
انها قصدت بذلك استظهار ما للعرف من اهمية خاصة في
المعامالت التجارية ال إلى قصر تطبيق نوع من انواع القواعد
العرفية على هذه المعامالت دون غيرها؛ فالعرف هو المصدر
ً
اتصاال مباش ًرا بالجماعة و ُي َعتبر
الشعبي االصيل الذي يتصل
وسيلتها الفطرية لتنظيم تفاصيل المعامالت ومقدمات
المعايير التي يعجز التشريع عن تاويلها بسبب تشعبها او
جمةل العلوم الاجامتعية

استعصائها على النص ،ولذلك ظل هذا المصدر وسيظل إلى
ً
تكميليا ال يقف إنتاجه عند حدود
جانب التشريع مصد ًرا
المعامالت التجارية ،بل يتناول المعامالت التي تسري في
شانها قواعد القانون المدني وسائر فروع القانون الخاص
والعام على السواء.01
فاول ما يتبادر بخصوص هذا الراي انه يشوبه بعض
الغموض وعدم الدقة ،فهو يتجه في البداية إلى ان مصادر
القانون التي اوردها تقتصر على فروع القانون الخاص ،ثم
يتراجع ويذهب إلى انها تشمل جميع فروع القانون الخاص
والعام.
لكن هذا الغموض وعدم الدقة سرعان ما يزول الن
االتجاه االول اورده بمناسبة الفصل التمهيدي برمته ،والفصل
التمهيدي يتناول ك ثي ًرا من المسائل المختلفة ،تعتبر المصادر
ً
جزءا منها ،اما االتجاه الثاني فقد اورده بمناسبة المادة االولى
فقط.
ننتهي من هذا إلى ان االتجاه االول "عام" ،والثاني
"خاص" ،واالخير هو الذي يعول عليه في هذا الصدد النه
ُمتعلق بالمادة التي نحن بصددها ،على الرغم من انه اقتصر
على العرف دون المصادر االخرى ،ولم يرد فيه ما يشير إلى ان
هذه الشمولية تقتصر على العرف.
ورغم وضوح موقف التشريع المدني المصري والذي
يؤيده جانب كبير من الفقه 05كالدك تور حسن كيره الذي يرى
ان المصادر الرسمية االصلية في القانون المصري مصدران:
مصدر اصلي عام هو التشريع ،ومصدر اصلي خاص هو الدين،
صليا ً
والمقصود من اعتبار التشريع مصد ًرا ا ً
عاما للداللة على ما
له من اختصاص عام في اإللزام ابتداء بالقواعد القانونية
فاختصاصه؛ إذن ال يقتصر على مسائل معينة وإنما يمتد لكل
المسائل التي يتعرض لها القانون ،بحيث تكون قواعده هي
المرجع االول.
ً
وهو نفس الراي تقريبا الذي اتجه إليه الدك تور سمير
تناغو الذي يرى انه من الشائع القول في الفقه المصري ان
ً
ازدواجا في المصدر الرسمي االصلي للقانون بين
هناك
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إلى انفراده بمصادر خاصة؛ فكل ما هنالك ان القاضي ال
يستطيع ان يعاقب بعقوبة نصت عليها مبادئ الشريعة
اإلسالمية او العرف اما ماعدا ذلك فال نجد اي فارق يذكر،
فالتشريع هو التشريع من حيث وضعه ونشره ونفاذه في
التطبيق ولزومه وتعديله بصرف النظر عن موضوعه سواء كان
تنظيما لعقد او ً
ً
وصفا لجريمة او معتب ًرا لالشخاص المعنوية
العامة.
ويذهب الك ثير من االساتذة القائمين بتدريس
موضوع مصادر بعض فروع القانون كالقانون اإلداري ً
مثال إلى
االك تفاء بالتشريع والعرف كمصادر رسمية لهذا القانون
ويتجاهلون بقية المصادر كالمعاهدات الدولية ً
مثال ومبادئ
الشريعة اإلسالمية ،بدعوى ان نص المادة االولى تنطبق على
القانون المدني فقط ،في حين اليجدون غضاضة في اللجوء
إلى القانون المدني ذاته بشان بعض المسائل التي تعتبر من
المواضيع الرئيسية في تلك الفروع والتي لم يرد فيها نص،
كالشخص االعتباري 02والمال العام 06إلى غير ذلك من
المسائل التي انفرد بها القانون المدني دون بقية الفروع
االخرى ،سواء كانت من فروع القانون العام او من فروع
القانون الخاص.
ولهذا فإن مصادر القانون اإلداري -موضوع الدراسة -ال
تختلف في جوهرها عن مصادر القانون بوجه عام بصرف النظر
07
عن اختالف فروعه
أ
المبح الثال  :اثبات الساس التشريعي

التشريع والدين؛ فالتشريع هو المصدر االصلي العام الذي
يرجع إليه ً
00
ابتداء بشان كل المعامالت والعالقات.
وحتى ان الراي االول الذي يقصر نص المادة االولى
على القانون الخاص دون القانون العام وعلى المعامالت
المالية فقط ال يمكن التسليم به ،الن القانون المدني لم ُي ِّشر
إلى ذلك كما ان القول بان االحوال الشخصية وقواعد القانون
التجاري وقواعد القانون اإلداري تخضع للقوانين الصادرة
بشانها ،وعلى الرغم من وجاهة هذا االتجاه الن هذه القواعد
خاصة بهذه الفروع وهي اولى بالتطبيق فهذا من البديهيات
غير القابلة للنقاش ،لكن هذه القواعد ال تخرج من مفهوم
المادة االولى ،الن التشريع او العرف او الشريعة اإلسالمية ال
تختلف معناها في االحوال الشخصية او في المعامالت
التجارية او قواعد القانون اإلداري عن المعنى الوارد في صدر
القانون المدني.
المللب الثال  :تقييم التجاهين
في الحقيقة ال توجد تفرقة بين المصادر ،فالتشريع
ومبادئ الشريعة اإلسالمية والعرف لها معنى واحد ،ال تغير
بتغير الفروع وإنما االختالف بين فروع القانون يتمثل في
اختالف طبيعة العالقات التي ينظمها التشريع او العرف.
نخلص من هذا إلى انه ال يوجد ما يمنع من شمولية
المادة االولى من القانون المدني لجميع فروع القانون سواء
كان قانون عام او قانون خاص؛ الن معنى التشريع ال يختلف
باختالف الفروع كما اشرنا إلى ذلك من قبل ،بل هو نفس
المعنى حتى في مبادئ الشريعة اإلسالمية.04
ومما تجدر مالحظته ان هذه المصادر ال ُي َ
ؤخذ بها
جميعها في مختلف االحوال؛ إذ يقتصر في بعض الفروع على
تطبيق مصدر واحد دون بقية المصادر وهذا نظ ًرا لدقة
موضوعات هذه الفروع وخطورتها ،كالقانون الجنائي ً
مثال
ً
واحدا الن موضوعه يتعلق
الذي ال يطبق فيه إال مصد ًرا
بحريات الناس وحياتهم؛ لذا اقتصر بشانها على التشريع
فقطً ،
عمال بالمبدا الشهير (ال جريمة وال عقوبة إال بنص) هذا
المبدا َ
قاد إلى عدم اللجوء إلى المصادر االخرى ولكن لم يؤدي
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يتجلى االساس التشريعي في موقف القانون المدني
الجزائري من مبادئ الشريعة اإلسالمية في انها تضمنت ً
نصا
حدد مكانتها بين مصادر القانون ،االمر الذي يجعل الحديث
ُي ِّ
عنها يك تسب اهمية خاصة ترتبط بالنص القانوني مع إبداء
أ
بعض المالحظات عليه (مللب اول) لتحديد موقع مبادئ
الشريعة اإلسالمية بين مصادر القانون (مللب ثافي) واخي ًرا
الوصول الستنتاج العالقة القانونية بين مبادئ الشريعة
اإلسالمية ومصادر القانون اإلداري (مللب ثال ).
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أ
المللب الول :النص القافوفي –مالحظات-

مخالفا لها ،وانها تطبق على كل ُالم َخ َ
ً
اطبين باحكام القانون
دون اعتداد بتنوع الدين؛ فيخضع لها المسلمون وغير
.40
المسلمين كخضوعهم لنصوص التشريع
 -2ان هذا النص يغطي جميع النطاق القانوني،
وذلك راجع إلى ان نص المادة االولى من القانون المدني
يسري على كل فروع القانون الخاص النه وارد في االحكام
العامة ،والن القانون المدني هو االصل باعتباره ُيعد الشريعة
العامة ،والخطاب الوارد في النص خط ًابا ً
عاما فهو موجه
للقاضي بصفة عامة ،ولذلك -كما اشرنا ً
سابقا -يمتد لجميع
فروع القانون سواء الخاص منها او العام ،وال يستثنى من ذلك
القواعد التي ُت َ
نسب لالديان.44
 -3إن المقصود بمبادئ الشريعة اإلسالمية في
نصوص القانون المدني ،اصول الشريعة اإلسالمية الكلية،
ومبادئها العامة التي ال يختلف جوهرها باختالف المذاهب
دون حلولها التفصيلية التي يطرحها الفقهاء للمسائل الجزئية
كل حسب رايه واجتهاده 42وانها قيدت في جانب واطلق
آ
قيدها في جانب اخر ،فقد قيدت بعدم تعارضها مع المبادئ
ً
ضمانا لتجانس احكامه،
العامة االساسية للقانون المدني
واطلق قيدها بعدم االلتزام بمذهب معين من مذاهب الفقه
اإلسالمي.
المللب الثافي :موقع مبادئ الشريعة السالمية
بين مصادر القافون

نصت المادة االولى من القانون المدني الجزائري
على انه« :تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي
تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها ،فإذا لم يوجد
نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى مبادئ
الشريعة اإلسالمية .فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف .فإذا لم
يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة».
وهذا النص يقابل نص المادة االولى من التشريع
المدني المصري لعام  09 1948التي نصت على انه« :يسري
القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها او
في فحواها ،وإذا لم ُيوجد نص تشريعي َح َك َم القاضي ُبم ْق َت َضى
العرف ،فإذا لم توجد ُ
فبم ْق َت َضى مبادئ الشريعة اإلسالمية
وإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة».
من خالل تحليل نص المادة االولى من القانون
المدني الجزائري ،يمكن استخالص جملة من المالحظات
اهمها:
 -1ان نص المادة االولى من القانون المدني الجزائري
ُيبين المصادر الرسمية للقانون ُوي َ ِّرتبها ،فهو يكشف عن ان
هناك نوعين من المصادر اصلية تتمثل في التشريع،
واحتياطية وهي مبادئ الشريعة اإلسالمية ،والعرف ،ومبادئ
القانون الطبيعي وقواعد العدالة او ما يعرف باالجتهاد
القضائي.
ويجمعها ال لمجرد جمعها او تعدادها فقط وإنما لبيان
تدرجها في التطبيق 43وهو ما يعني اعتراف المشرع بإمكانية
وجود وقائع ال تسعف النصوص التشريعية في حلها النتهاء
النصوص وتجدد الوقائع.
لذلك فهو يحيل القاضي إلى مصادر اخرى غير
التشريع الستقاء قواعد تحكم النزاع ،ومن تلك المصادر
مبادئ الشريعة اإلسالمية ،41وهو ما يفهم منه ان المكانة
القانونية للشريعة اإلسالمية هي مصدر رسمي احتياطي
للقانون.45
ومما يترتب على انها مصدر احتياطي انها ال ُت َط َبق إال
في حالة عدم وجود نص تشريعي ُي ْم ِّكن تطبيقه ولو كان
08
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رغم ان المادة االولى من القانون المدني الجزائري -
التي تمت اإلشارة إليها -وهي نقل عن المشرع المدني المصري
إال ان الفرق يظهر في موقع مبادئ الشريعة اإلسالمية بين
مصادر القانون وترتيبها معها.46
فقد كان ترتيب تلك المبادئ في التقنين المدني
المصري االصل في المرتبة الثالثة بعد كل من التشريع
أ
والعرف ،47اما في الجزائر فقد جاءت مرتبة مبادئ الشريعة
اإلسالمية بعد التشريع وقبل العرف اي في المرتبة الثانية.48
وفي تقدير هذا التقديم ،تتضح القيمة القانونية
لمبادئ الشريعة اإلسالمية لدى واضع التشريع المدني في
الجزائر مقارنة على ما تحتله عند واضع التشريع المصري -رغم
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انه هو االصلُ -وتوصف هذه القيمة التي عليها مبادئ الشريعة
اإلسالمية في التشريع الجزائري بالوصف والموقف المشرف
للمشرع الجزائري الذي خالف فيه القانون المصري ،حينما
جعل مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر االحتياطي االول قبل
العرف.49
رغم انه هناك من يرى بان ذلك التقديم او التاخير ال
اثر له بالنسبة لمبادئ الشريعة اإلسالمية؛ حيث ان النص
على اعتماد الشريعة اإلسالمية يدخل فيه االعتماد على
العرف؛ النه من اهم المستندات التي توجب نصوص الشريعة
وفقهاؤها اعتماده ورعايته؛ فاعتماد نصوص الشريعة من
معناه اعتماد العرف الذي له في الشريعة اعتبار اساسي هام
في بناء االحكام فيكون ذكر اعتماد العرف بعد مبادئ الشريعة
اإلسالمية من قبيل الحشو الذي ال فائدة منه إال لتشويش
الفهم ،وال يرد هذا الفهم 23على نص المادة االولى من القانون
المصري الن ذكره العرف اوال ،ثم مبادئ الشريعة اإلسالمية
هو من قبيل التدرج من االخص إلى االعم ،على خالف ما
ذهب إليه المشرع الجزائري.

اجتهاد في صراحة النص ،ال سيما بالنظر إلى محدودية دور
العرف في الكشف عن القاعدة القانونية اإلدارية.
إن البحث في موضوع المصادر اعمق وابعد من ذلك
بك ثير من تلك النظرة التقليدية القاصرة والتساؤل الذي يفرض
نفسه هو :لماذا لم ُت َعنى مبادئ الشريعة اإلسالمية بالدراسة
ضمن مصادر القانون اإلداري باعتبارها مصدر قانوني بحت
وليس بوصفها مصدر ديني ،رغم ان القاضي الجزائري الفاصل
في النزاع اإلداري ال ُي َ
وجد ما يمنعه من تطبيق تلك المبادئ -
في حالة لم ُي َ
وجد نص تشريعي -لحل النزاع المطروح امامه
حيث ال ُي َ
وجد اي تطبيق لمبادئ الشريعة اإلسالمية على
الصعيد االجتهاد القضائي في المادة اإلدارية بالجزائر 25على
خالف الوضع في القضاء اإلداري المقارن.20
ااتمة
وفي االخير إن ما يمكن قوله بصدد التعداد الوارد
بالنص المدني هو إمكانية امتداده إلى فروع القانون الخاص
والعام على السواء؛ ال سيما وان قواعد القانون المدني في
اغلب نصوصه ُتعد المرجع االساس لجميع فروع القانون
االخرى باعتباره قانون الشريعة العامة السيما لقواعد القانون
اإلداري التي انفصلت عنه حديثا.
ورغم ان غالبية فقه القانون العام ال يحترم الترتيب
الوارد في نص المادة االولى بشان التعرض لمصادر القانون
اإلداري -ال سيما منها مؤلفات القانون اإلداري في الجزائر -التي
تك تفي فقط باإلشارة للتشريع والعرف والقضاء ،دون ان
تبين اسباب عدم اإلشارة إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية
باعتبارها مصد ًرا ً
واردا صر ً
احة في ُصلب المادة االولى من
القانون المدني الجزائري ،وما دام القانون اإلداري ً
فرعا من
فروع القانون العام ،فمن الواجب التعرض لمصادره التز ً
اما
بالترتيب الوارد في المادة االولى -باعتباره نص عام.-
وبناء ًا على كل ما قيل يمكن التوصل إلى ان مبادئ
ً
ً
احتياطيا
رسميا
الشريعة اإلسالمية يمكن اعتبارها مصد ًرا
لقواعد القانون اإلداري -وهي محل إجابة موضوع هذه
الدراسة.-

المللب الثال  :عالقة مبادئ الشريعة السالمية
بمصادر القافون الدار
ُيعد موضوع مصادر القانون اإلداري إحدى
الموضوعات الكالسيكية ،التي تدخل ضمن دراسة المبادئ
العامة للقانون اإلداري فباإلضافة إلى كل من التشريع والعرف
الذين يشكالن احد المصادر المهمة لهذا القانون ،غير ان
القضاء ُيعد اهم هذه المصادر على اإلطالق نظ ًرا للدور الذي
لعبه في ارساء معالم هذا القانون والكشف عنه من خالل
المبادئ العامة للقانون 21حتى اصبح نظرية قانونية متكاملة
البناء.
ً
ورجوعا إلى اغلب ما تناوله الفقه اإلداري بخصوص
موضوع المصادر ،ال نجد سوى المصادر الثالثة المالوفة وهي:
ً
التشريع (بجميع درجاته) والعرف والقضاء ،حتى ُا ُعت ِّقد خطتا
لدى المهتمين بفقه القانون العام ً
عموما والقانون اإلداري على
وجه الخصوص ان مصادر هذا االخير ال تتعدى المصدرين
آ
الرئيسيين اال وهما :القضاء والتشريع بما يتالئم وقاعدة :ال
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الهوامش
 .1االمر  23/22المؤرخ في  21رمضان  1392الموافق  22سبتمبر  1922يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ج.ر.ع ،23 :السنة  ،12بتاريخ 31
سبتمبر  ،1922تنص المادة االولى على انه« :تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها ،فإذا لم

يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية .فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف .فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون
الطبيعي وقواعد العدالة»
 .2القصد بالقانون اإلداري ،القانون اإلداري بالمفهوم الضيق (الفرنسي) ،الن القانون اإلداري بالمفهوم الواسع او ما يصطلح على تسميته ب :
قانون اإلدارة العامة ،ال يثير اي إشكال بصدد هذه الدراسة ،لكونه ال يتمتع باي استقاللية عن القانون المدني (القانون واحد والقضاء واحد) كالقانون
المعروف في النظام االنجلوسكسوني والنه ال يتصور وجود دولة دون إدارة عامة ،فهو موجود في كل دول العالم وهو مرتبط بنشاة الدولة.
أ
 .3من الفقه الدار الوروبي فذكر:
& -Philippe Bouvier, 2002, Éléments de droit administratif, Larcier Amazon France, 1er édition, Bruxelles, De Boeck
Larcier, P 27.
-Marie-Christine Rouault, 2005, Droit administratif, Gualino éditeur,EJA, Paris ,p. 57.
 جورج قوديل ،بيار دلقولقيه ،2113 ،القانون اإلداري (الجزء االول) ،ترجمة منصور القاضي ،المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيعط ،1بيروت ،ص  321وما يليها.
eme
- ( j ) Rivero, 1980, droit administrti, 9 édition, Dalloz, Paris, pp. 29-31 .
من الفقه العربي فذكر:
 د /سليمان دمحم الطماوي ،1996 ،الوجيز في القافون الدار  ،دراسة مقارفة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص  13وما يليها. د /وفاء سيد رجب دمحم ،2112 ،ميتقبل القافون الدار – دراسة مقارفة – ،مطبعة العشري ،دون ذكر البلد ،ص  163وما يليها. د /مليكة الصاروخ ،2111 ،القافون الدار – دراسة مقارفة  ،-مطبعة النجاح الجديدة ،ط ،6الدار البيضاء ،المغرب ،ص  33وما يليها.أ
ومن بين بعب هؤلء اساتذة القافون الدار في الجزائر:
 د /احمد محيو ،دت ،محاضرات في المؤسيات الدارية ،ترجمة :د /دمحم عرب صاصيال ،ط ،3ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ص 33وما يليها.
 د /دمحم الصغير بعلي ،2112 ،القافون الدار – التنظيم الدار  ،-دار لعلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،الجزائر ،ص  13وما يليها. د /عمار بوضياف ،1999 ،الوجيز في القافون الدار  ،دار ريحانة ،مطبعة هومه ،الجزائر ،ص  32وما يليها. د /ناصر لباد ،2111 ،الوجيز في القافون الدار  ،ط  ،4دار المجدد للنشر والتوزيع ،ص  21وما يليها.عل االف البعب الار ،الذين تناولوا مبادئ الشريعة السالمية كمصدر للقافون الدار
فذكر من بينهم:
أ
 د /دمحم باهي ابو يونس ،1996 ،احكا القافون الدار -القسم العام-دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية ،ص  93وما يليها.أ
 د /عبد الحميد متولي ،1922 ،الشريعة السالمية كمصدر اساسي للدستور ،منشاة المعارف ،ط ،3اإلسكندرية ،ص  12وما يليها. د /دمحم االعرج ،2111 ،القافون الدار المغربي ،ج ،11ط" ،13المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية" عدد  24مكرر ،المعارفالجديدة الرباط ،ص .36
أ
 د /داود عبد لرزاق الباز ،1996،احول القافون الدار – دراسة مقارفة الفقه السالمي  ،-دار النهضة العربية القاهرة ،ص  112وما يليها. .4القانون رقم 131 :لسنة  1943بإصدار القانون المدني ،المؤرخ في 19 :رمضان  ،1362الموافق  16يوليو  1943الوقائع المصرية – عدد رقم 113
مكرر (ا) صادر في  29يوليو  ،1943والذي نص في المادة االولى على انه )1(« :تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في
لفظها او في فحواها )2( ،فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ،حكم القاضي بمقتضى العرف ،فإذا لم يوجد ،فبمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية
فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة».
 .2لإلطالع على دور العرف في القانون اإلداري ،انظر :د /بكر قباني ،دت ،العرف كمصدر للقافون الدار  ،دار النهضة العربية القاهرة.
 .6د /سمير عبد السيد تناغو ،1923 ،النظرية العامة القافون ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية ،ص .162 ،161
 .2المرجع نفسه.
 .2المرجع نفسه.
 .2المرجع نفسه.
 .11د /عبد الحميد متولي ،مرجع سابق ،ص .23 ،22
 .11انظر سمير عبد السيد تناغو ،المرجع السابق ،ص .262
 .12المرجع نفسه :ص .263
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 .13د /علي حسين نجيده ،1991 ،مبادئ الشريعة السالمية المصدر الرئييي للتشريع في مصر ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص  41وما
يليها.
- Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh, 2008, Religion et droit dans les pays arabes, Presses Univ de Bordeaux France, p.
21.

 .14المرسوم الرئسي رقم ،433-96 :مؤرخ في  26رجب  1412ه الموافق  12ديسمبر  ،1996يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المعدل والمتمم
ج.ر .عدد ،26 :ص  16إلى  ،32حيث تنص المادة الثانية منه على ما يلي« :اإلسالم دين الدولة» ص .13
 .12د /علي علي سليمان ،1934 ،الشريعة السالمية كمصدر للقافون ىبقا للقافون المدفي الجزائر  ،الفكر القانوني ،إتحاد الحقوقيين
الجزائريين ،عدد ،1 :نوفمبر  ،1934ص.121
 .16انظر في هذا الشان :د /اشرف عرفات ابو حجازة ،2112،مبدا قابلية القانون الجماعي للتطبيق الفوري والمباشر والويته على القوانين الوطنية
للدول االعضاء ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص  13وما يليها.
17. Yelles Chaouche Bachir, 2002, Le Conseil Constitutionnel en Algérie, OPU, Alger, P48.
 .13تعد الصيغة الدستورية "اإلسالم دين الدولة" الصيغة السائدة والغالبة في نصوص الدساتير العربية.
 انظر :د /يوسف قزماخوري ،الدساتير في العالم العربي ،ص .619 وانظر كذلك :د /عوض دمحم عوض« مهمة المشرع العربي في ضوء النصوس الدستورية التي تجعل الشريعة السالمية مصدرا للتشريع »دراسات قانونية ،المجلد ،3بنغازي ،ليبيا ،1923 ،ص .11
- Yelles Chaouche Bachir,op cit, P: 48 , ect .
 .19لمزيد من التفاصيل انظر:
انظر كذلك - :د /عبد العزيز دمحم سالمان ،1992 ،رقابة دستورية القوافين ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص 24وما يليها.
 .21د /دمحم دمحم عبده امام« ،نظرات في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشان تطبيق المادة الثانية من الدستور  1921والمعدل في »1931
مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا ،عدد  ،21الجزء  ،2جامعة االزهر ،كلية الشريعة والقانون طنطا ،مصر ،2112،ص  123وما يليها.
انظر - :د /عبد العزيز دمحم سالمان ،1992 ،رقابة دستورية القوانين ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص 24وما يليها.
 -21د /سمير عبد السيد تناغو ،مرجع سابق ،ص .262
 -22انظر :ا /كمال دريد« ،الصفاة الواجب توافرها في القاضي الدار لالضلالع بمهامه المنوىة به» ،مداخلة القيت في الملتقى الوطني
حول سلطات القاضي اإلداري في المنازعة اإلدارية ،بتاريخ  13/12ماي ،2111كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة  13ماي  1942قالمة( .غير منشور)
 -23د /العربي بلحاج ،1992 ،المدال لدراسة لتشريع السالمي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص .11
 -24خالفا للقانون المدني المصري ،انظر :مجموعة االعمال التحضيرية ،ج ،1القانون المدني المصري الصادر بموجب القانون رقم 131 :لسنة
 1943بإصدار القانون المدني ،المؤرخ في 19 :رمضان  ،1362الموافق  16يوليو  ،1943مرجع سابق.
 -22انظر :د /عبد المنعم فرج الصده ،1921 ،مبادئ القافون ،دار النهضة العربية ،بيروت ،ص.21
والدك تور انور سلطان اتجه نفس االتجاه فذهب إلى ان المشرع المصري رتب المصادر الرسمية عند وضع االحكام التمهيدية للتقنين المدني
ولما كان هذا التقنين يعتبر بمثابة االصل بالنسبة لباقي فروع القانون الخاص ،فيكون الترتيب المنصوص عليه في المادة االولى من هذا التقنين ترتيبا
عاما يراعي ايضا بالنسبة لهذه الفروع...
 انظر :د /انور سلطان ،1933 ،المبادئ القافوفية العامة ،دار النهضة العربية ،ط ،4القاهرة ،ص.62 -26د /عبد المنعم فرج الصده ،مرجع سابق ،ص .21
 د /انور سلطان ،مرجع سابق.113 ،112 ، -22د /دمحم الصغير بعلي ،مرجع سابق ،ص  14وما يليها.
 -22د /بكر قباني ،مرجع سابق.
 -29مجموعة االعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ،ج ،1مرجع سابق ،ص .124
 -31المرجع نفسه ،ص .132،133
 -31انظر :د /حسن كيره ،1921 ،المدال ال القافون ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية ،ص .226
 -32انظر :د /سمير عبد السيد تناغو ،مرجع سابق ،ص .222
 -33جمعة عبد الحميد علي سعودي ،القانون في مصر بين الشريعة اإلسالمية-والتشريعات الوضعية ،رسالة لنيل درجة الدك توراه ،تخصص:
تاريخ القانون وفلسفته ،إشراف :ا.د /صوفي ابو طالب وا.د /فتحي المرصفاوي ،قسم تاريخ القانون وفلسفته ،كلية الحقوق جامعة القاهرة ،1992 ،ص 21
.21
انظر كذلك- :المستشار /انور العمروسي ،1934،التشريع والقضاء في اإلسالم ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية ،ص  12وما يليها.
 -34انظر :المواد من  49إلى  22من القانون المدني الجزائري ،مصدر سابق ،ص .11
 -32انظر :المواد  639 ،633من القانون المدني الجزائري ،مصدر سابق ،ص .113
 -36د /ناصر لباد ،مرجع سابق ،ص .21
 د /دمحم الصغير بعلي ،مرجع سابق ،ص .13جمةل العلوم الاجامتعية
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 -32المادة االولى من القانون المدني الجزائري ،تقابل نص المادة االولى من القانون المدني المصري الصادر سنة  1943وهي تقابل المواد
الموجودة في القوانين العربية المقابلة لها منقولة عن القانون المدني السويسري ،الذي يعود له الفضل إلى جانب القانون المدني اال لماني في العناية
باالبواب التمهيدية خاصة فيما يتعلق بالمصادر وهي ال نظير لها في القانون المدني الفرنسي ،وقد برر فقدان مثل هذا النص من هذا القانون ،النه وضع
في عهد ذاع فيه اإليمان بك فاية التشريع دون غيره من المصادر إلنتاج جميع القواعد القانونية.
أ
افظر في هذا المعن  :مجموعة االعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ،الجزء االول ،مرجع سابق ،ص .124 ،122
 -33القانون رقم 131 :لسنة  1943بإصدار القانون المدني المصري ،مرجع سابق.
أ
 -39د /سامي جمال الدين ،دت ،تدرج القواعد القافوفية ومبادئ الشريعة السالمية منشاة المعارف ،اإلسكندرية،ص  132إلى .143
 -41د /علي حسين نجيده ،مرجع سابق ،ص  11وما يليها.
 د /عصام انور سليم ،1996 ،هيمنة مبادئ الشريعة السالمية عل القافون المدفي ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية ،ص 26وما يليها. -41المرجع نفسه ،ص  29وما يليها.
 -42لعشب محفوي ،2116 ،المبادئ العامة للقافون المدفي الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط ،3الجزائر ،ص.21
 -43ك قانون االسرة الصادر موجب القانون رقم  11/34المؤرخ في  19رمضان  1414ه الموافق ل  19 :يونيو  1934ج.ر.ع ،24 :السنة  ،21بتارخ19 :
يونيو  ،1934ص  ،911المعدل والمتمم بموجب االمر رقم 12/12 :المؤرخ في 22 :فبراير  ،2112ج.ر.ع ،12 :السنة  ،42بتاريخ 22 :فبراير  ،2112ص 13
حيث تنص المادة  222منه على ان« :كل مالم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى احكام الشريعة اإلسالمية».
 -44د /حبيب ابراهيم الخليلي ،1992 ،المدال للعلو القافوفية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص .123
 -42د /دمحم فوزي نوجي ،دت ،فكرة تدرج القواعد الدستورية (دراسة تحليلية مقارفة) ،دار النهضة العربية ،ط ،1القاهرة ص  26وما يليها.
 -46إعطاء العرف المكانة الثانية بعد التشريع وقبل مبادئ الشريعة اإلسالمية فسر بتفسيرات مختلفة منها ان العرف في مصر متاثر باإلسالم او
انه عرف إسالمي نشا بتطبيق الشريعة اإلسالمية فترة طويلة حتى انه ال يتصور وجود عرف معتبر متفق مع حاجات الناس غير العرف اإلسالمي.
لمزيد من التفصيل انظر- :د /عبد العزيز موسى عامر »،مدى تاثر القوانين المطبقة في ليبيا بالشريعة اإلسالمية «ندوة التشريع اإلسالمي
البيضاء ،ليبيا ،1922 ،ص .3 ،2
 -42من ذلك ايضا التقنين المدني السوري ،فقد اخذ المشرع السوري تقنينه المدني عن التقنين المدني المصري ،ولكنه اعطى لمبادئ
الشريعة اإلسالمية المرتبة الثانية فجعلها التالية للتشريع ومتقدمة على العرف ،فهي اول مصدر احتياطي للقانون حسب نص المادة االولى منه .انظر- :
القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ،34 :تاريخ .1949/12/13 :ماخوذ من موقع الموسوعة القانونية:
/http://www.elawpedia.com/view/41
 انظر- :الشيخ  /مصطفى احمد الزرقا ،1993 ،الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد – المدخل الفقهي العام – الجزء 1دار القلم ،ط 1دمشق ،ص.4 -43انظر :د /حبيب ابراهيم الخليلي ،مرجع سابق ،ص .126 ،122
 -49وقد فسر الدك تور حسن كيرة اتجاه الفقه في سوريا بان تقديم الشريعة على العرف ال يؤثر على مكانته في انه مصدر رسمي تال للتشريع الن
الشريعة اإلسالمية اصبحت من اعراف البالد ،بانه تخريج رغم مهارته إال انه خروج عن النص وعن قصد المشرع.
انظر :د /حسن كيرة ،مرجع سابق ،ص.293
50- CF, B. Jeanneau, 2005, La théorie des principes généraux du droit à l’épreuve de temps, E.D.C.E.
Voir aussi : - Marie-Christine Rouault, Droit administratif, op.cit., p.137
باستثناء قرار قضائي للغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا ،بناءا على فتوى صادرة من المجلس اإلسالمي االعلى تاريخ ،1939/11/12 :في فقرتها
-« Attendu que d’après le quatrième paragraphe d’une fetwa du Haut Conseil Islamique en date du 17 janvier 1989 “s’ilالرابعة:
est établi par suite d’une attestation de musulmans ou d’une attestation officielle, qu’un local construit par des musulmans
avait été utilisé comme mosquée dans laquelle avaient lieu les prières, il leur appartenait ; que celui qui se l’est approprié est
considéré l’avoir spolié et offensé le sentiment des musulmans, qu’il sera traité comme toute personne qui aura porté atteinte à
”la propriété d’autrui ; qu’il est obligatoire de lui retirer ledit local en vue de sa restitution à sa vocation initiale
Sur ce, les premiers juges avaient méconnu le droit en ce qu’ils n’avaient pas pris en considération ce moyen au motif
que ce lieu fait partie des lieux du culte revenant de droit à l’appelant ».
ماخوذ من رسالة دك توراه ،انظر:
-Mokhtar BOUABDELLAH, L’EXPERIENCE ALGERIENNE DU CONTENTIEUX “ ADMINISTRATIF“, ETUDE
critique, Thèse, pour le Doctorat d’Etat en Droit, 13 décembre 2005, FACULTE DE DROIT, Université des frères MENTOURI
Constantine, P.203-204.
 -21قرار المحكمة اإلدارية بفاس ،الحكم رقم 12-292 :يوليوز ،جليلة المرابط ضد وزير التربية الوطنية ،منشور بالمجلة المغربية لإلدارة
المحلية والتنمية ،عدد 22لسنة  ،1993ص .119
 حكم رقم 136 :بتاريخ 2111/4/3 :بين ذوي الحقوق لحسن غافر ضد وزير الداخلية ،منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية ،عدد43ص .123

جمةل العلوم الاجامتعية

221

العدد  20جوان 2225-

موقع مبادئ الرشيعة السالمية مضن مصادر القانون الداري

كامل دريد

أ
 انظر :د /دمحم االعرج  ،2114المرجعية السالمية في احكا قاضي المحاكم الدارية" ،المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية سلسلةمواضيع الساعة" ،عدد ،42ص .36
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*بوالشعري

عبد العزيز

الملخص
يه دف ه ذا المق ال إل ى تس ليط الض وء عل ى جدلي ة العق ل العلم ي ف ي فلس فة العل وم المعاص رة م ن خ الل نم وذج غاس تون
 مم ا اس هم ف ي الكش ف ع ن ق يم ابس تيمولوجية جدي دة، ال ذي َب ي َن اث ر المعرف ة العلمي ة الحديث ة والمعاص رة عل ى بني ة الفك ر،باش الر
 فرض ت علي ه إع ادة النظ ر ف ي.جعل ت العق ل يض ع موقف ه الفلس في موض ع التس اؤل كلم ا اف رز الفك ر العلم ي نظري ات ومواق ف جدي دة
ً  االمر الذي حتم على العقل بان يكون.بنيته ومحتواه حتى يستطيع مسايرة الثورات العلمية
 م ن خ الل جدلي ة،ثوريا متجد ًدا ومتطو ًرا
 وه و م ا يعن ي ان. وجدلي ة المعرف ة الرياض ية الت ي تق ول ال للهندس ة اإلقليدي ة،المعرف ة الفيزيائي ة الت ي تق ول ال للفيزي اء الكالس يكية
.العقل والواقع لم يعودا كما كانا عليه في الفلسفة والعلم الكالسيكيين
. فلس فة العل وم، المعرف ة العلمي ة، باش الر، االبس تيمولوجيا، الجدلي ة، العقالني ة، العقل العلمي، العقل:الكلمات المفاتيح
.التطبيق
Résumé
Cet article vise à éclairer la dialectique de la raison scientifique dans la philosophie de la science
contemporaine selon le modèle de Gaston Bachelard, qui a montré l'impact des connaissances scientifiques sur la
structure de la pensée. Les nouvelles valeurs épistémologiques poussent la raison à mettre sa position
philosophique en question à chaque fois que la pensée scientifique crée de nouvelles théories et attitudes. Elles
l’obligent à revoir sa structure et son contenu pour être à jour avec les révolutions scientifiques. Ce qui a conduit
la raison à se révoletr, se renouveler et se développer. Ce qui signifie que la raison et la réalité ne sont plus les
mêmes que dans la philosophie et la science classiques.

Mots clés : La Raison, La Raison Scientifique, Rationalisme, La Dialectique, Epistémologie, Bachelard,
La Connaissance Scientifique, Philosophie De La Science Application.

Summary
This paper aims to shed light on the dialectic of scientific reason in the philosophy of contemporary
science through Gaston Bachelard’s model. This model shows the impact of scientific knowledge in the structure
of thought which reveals the new epistemological values that make the reason, putting its philosophical position
into question whenever the scientific thought results new theories and attitudes that oblige it to reconsider its
structure and content in order to be kept up to scientific revolutions. All this require from the reason to be
revolutionary, renewed and developed. This means that reason and reality are no longer the same as they were in
the classical philosophy and science.

Keywords: Reason, Scientific Reason, Dialectic, Epistemology, Bachelard, Scientific Knowledge,
Philosophy Of Applied Science.
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العلمي ة الفك ر الفلس في بص فة عام ة والفك ر العلم ي عل ى وج ه
ادق يك ون ام ام ش كل جدي د للعق ل والعقالني ة ،بع دما ك ان
معنى كلمة عقل في منظومة ارسطو هو فهم ظاهرة م ا وإرجاعه ا
إل ى تج ل ل بعض الماهي ات ،كم ا ك ان الفه م بالنس بة ل ديكارت
ه و إرج اع ظ اهرة إل ى بع ض الب ديهيات بواس طة التحلي ل
ال وافي ،وان فه م ظ اهرة م ا يتحق ق عن دما ي تم إرج اع تفاص يلها
إلى حقائق ُم َدر َكة مباشرة من طرف الفك ر ،فيك ون العق ل به ذا
ً
0
مساويا للبداهة السديدة.
المعنى
فه ل العق ل يعن ي كم ا يق ول ان دري الالن د André
" )1960-1867( LALANDEاالعتراف بان لكل ام رئ س وي
ق درة حقيقي ة (او عيني ة) عل ى إدراك ان قض ايا معين ة ص ائبة او
خاطئة ،وتقدير فروق االحتماالت ،وتمييز االفضل واالسوإ ف ي
َّ
مج ال الفع ل او اإلنت اج؟"  4كي ف يك ون العق ل ُم ِّؤلف ا ُومؤلف ا
عل ى ح د تعبي ر الالن د؟ ه ل العق ل متض ايف م ع الواق ع ،وان ه
يحت وي عل ى مب ادئ وقواع د َي ْع َت ِّم د عليه ا ف ي اس تدالالته ،وه ي
الت ي تت يح ل ه فه م ه ذا الواق ع؟ ه ل بني ان العق ل ُمس َتمد م ن
الخب رة او التجرب ة او الواق ع ،مم ا ُي ْخ ِّر ُجن ا م ن نط اق العقالني ة
الخالصة ،ويدخلنا في نط اق العقالني ة المادي ة او المطبق ة كم ا
يق ول باش الر )1965-1884( G.BACHELARDام ان
العقل في نظامه وتناسقه يكون ً
موازيا لتناسق ونظام االشياء،
وم ن ثم ة يك ون العقل ي ل يس اي ش يء س وى الم ادي 2مثلم ا
يق ول بع ض الفالس فة المح دثين؟ وه ذا بخ الف التص ور
الهيجلي الذي ُيعد كل ما هو عقلي فهو موجود بالفعل ،وكل ما
ه و موج ود بالفع ل فه و عقل ي؟ ه ل يرتق ي العق ل إل ى مرتب ة
القداسة بحيث يسوى بينه وبين "الكلمة" كما يذهب إلى ذلك
مالبرانش؟
ً
ربم ا يك ون ط رح مث ل ه ذه االس ئلة نوع ا م ن التفكي ر
الفلس في المح ض ف ي العق ل والعقالني ة ،ف ي مقاب ل الط رح
االبستمولوجي الذي ي رى الفك ر بالنس بة للفلس فة المعاص رة ه و
ان العالم المعقول ل دى الس كوالئيين ع الم وهم ي ،وان قاع دة
البداه ة ل دى ديك ارت مس تحيلة ،ول يس هن اك حق ائق اولي ة
بديهي ة ف ي ذاته ا ،والعق ل ل يس ملك ة إدراك ه ذه الب ديهيات،
بل العقل اليوم هو الق درة عل ى إع ادة إنج از ش يء م ا ،إن ه ملك ة

مقدمة
أ
أ
"كي ـ ل ف ــرى اذن اف ــه ينبغ ــي علـ ـ فلي ــفة تري ــد ان
أ
تكــون حقــا ملابقــة للفكــر العلمــي وهــو فــي تلــور دائــم ،ان
أ
تنظـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ــي اثـ ـ ـ ـ ــر المعـ ـ ـ ـ ــارف العلميـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ـ البنيـ ـ ـ ـ ــة
العقلية)G.BACHELARD: La Philosophie du Non(".
أ
اول -مفتتح اشكالي
يطرح بع ض فالس فة العل م جدلي ة العالق ة ب ين العق ل
والواق ع ف ي االبس تمولوجيا المعاص رة ،خاص ة بع د الث ورات
العلمي ة الت ي ش هدها الفك ر العلم ي والفلس في الح ديث
والمعاصر ،والذي دفع بك ثير من الفالس فة والعلم اء إل ى إع ادة
النظ ر ف ي مفه وم العق ل وبنيت ه ووظيفت ه ،ومفه وم الواق ع
ومكونات ه الفيزيائي ة والميتافيزيائي ة ،وك ذا إع ادة النظ ر ف ي
العالقة بين العقل والواقع ،والتي يمك ن تلخيص ها ف ي الس ؤال
آ
المح وري االت ي :م ا ه ي طبيع ة العالق ة ب ين العق ل والواق ع ف ي
فلسفة العلوم المعاصرة؟ وما هو تصور غاستون باشالر لجدلية
العقل والواقع في االبستمولوجيا المعاصرة؟
غي ر ان ه ذا الس ؤال المح وري ُي ِّثي ر فين ا عدي د
التساؤالت ،وي دفعنا إل ى محاول ة اإلجاب ة عنه ا عل ى المس تويين
الفلس في والعلم ي ،ه و كي ف تح دث عنه ا فالس فة العل م
المعاص ر م ن جه ة ،وفالس فة العق ل ونق اده م ن جه ة ثاني ة؟
وه ي التس اؤالت الت ي ت دور ح ول مفه وم العق ل ووظيفت ه،
وا ُي ْم ِّك ن حص رها ف ي الفه م ام ف ي التفس ير ام ف ي التعلي ل؟ "ام
آ
1
ان وظيفة العقل هي مجرد الربط االني بين االفكار والمعاني؟
ام ان وظيفت ه بخ الف ذل ك ،تتمح ور ح ول دراس ة العق ل
الفلس في للفك ر العلم ي والبح ث ع ن اث ر المع ارف العلمي ة ف ي
بنيته ،وإبراز القيم االبستمولوجية الجديدة؟
ك ان الب د إذن للعق ل م ن ان يض ع موقف ه الفلس في
موض ع التس اؤل تج اه م ا يكش فه العل م م ن ق يم إبس تمولوجية
جدي دة نتيج ة التط ور ال ذي حص ل ف ي الفك ر العلم ي؛ وذل ك
حتى يستجيب للثورات العلمية المعاصرة ،وما لها م ن اث ر عل ى
العق ل مفهوم ًا وبني ًة ووظيف ًة ،العق ل ال ذي راج ع ذات ه وتح تم
علي ه ان يك ون ثوري ًا متج د ًدا ومتط و ًرا 5.حي ث جعل ت الث ورات
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إعادة النظر .فالمفهوم يكون مفهوم ًا عن دما يك ون ل دينا تعري ف
إجرائ ي ل ه ،والظ اهرة تك ون مفهوم ة عن دما نك ون ق ادرين عل ى
إعادة إنجازها والتنبؤ به ا6،وف ق ش روط وظ روف معين ة ،يك ون
العقل فيها في موقف جدلي مستمر.
هذا الموقف الجدلي هو الذي جعل العلماء يقول ون إن
العلم يق ود الفلس فة نح و اتجاه ات فلس فية متع ددة ،ل يس نح و
الفيزيقي ة او الحتمي ة ،او العدمي ة ،ب ل س لم ك ثي ر م ن العلم اء
والفالس فة من ذ الق رن الس ادس عش ر ب ان العق ل متم ايز ع ن
الجس م ،او ع ن اي ج زء م ن الجس م كم ا ق ال ديك ارت ،وق ال
الفالس فة ان العق ل ل يس متطابق ًا م ع الم خ ،ب ل ه و مج رد ع ن
المادة في ذاته ،مقارن له ا ف ي فعله ا؛ بمعن ى ان ه ج وهر ،وه ذا
يعن ي ان ه وج ود منفص ل ع ن الم ادة ومتمي ز عنه ا ،ول يس
ً
ً
فيزيقيا ،فهو إذن ال يخضع للقوانين الت ي يمك ن
وجودا
وجوده
ً
ان يك تش فها العل م الفيزي ائي ،م ا يعن ي ان العق ل ل يس ش يتا
ً
حسيا ،وانه ابعد عن متناول العل م الطبيع ي .يق ال ه ذا الك الم
ف ي مقاب ل التص ور ال ذي قدم ه برتران د رس ل RUSSELL
( )1973-1875ال ذي ع د التفرق ة ب ين العق ل والم ادة ليس ت
اساس ية ،وان م ا يس مى م ادة الش يء م ا ه و إال الج وهر ف ي
الواق ع ،وم ن ثم ة ف إن الم ادة  Stuffالت ي َت ْخ َتص باالش ياء
الطبيعي ة ُالم َك ِّو َن ة له ا ت رتبط بالم ادة الت ي تك ون حياتن ا
الذهني ة 7.فه ل ُي َفه م العق ل كمنظوم ة فيزيقي ة ُت َح ا ِّكي منظوم ة
الحاس وب او الطبيع ة الم ادة؟ ام ان العق ل ُيفه م وف ق م ا اثبت ه
َ
َالع الم ف ي الق رن العش رين عل ى ي د الرياض ي النمس اوي "ك ورت
جودي ل"  Gödelال ذي وص ل إل ى ان الحواس يب ف ي اح د
الجوانب المهمة ال تشبه الحاسبات البش رية؟ مم ا جع ل بع ض
الفالس فة والعلم اء يقول ون ب ان ه ذه النتيج ة تمث ل عقب ة ام ام
8
الفهم العلمي للعقل.
لقد كانت النتيجة الرياضية لما قام ب ه جودي ل Gödel
ه و انه ا وض عت ح دا الي نس ق فيزيق ي ،م ا جع ل الفيزي ائيين
يقول ون إن العق ل البش ري ال يمك ن ان يك ون مادي ًا عل ى
اإلطالق ،وهو م ا اث ار س ً
ؤاال فلس ً
فيا ح ول ه ذه النت ائج العلمي ة
الرياض ية ف ي موض وع العق ل الت ي وض عت ح ً
دودا عل ى اتخ اذ
وجه ة النظ ر العلمي ة للع الم اساس ًا للفلس فة 9.ه ذه النت ائج
جمةل العلوم الاجامتعية

وغيره ا ه ي الت ي جعل ت االبس تمولوجيين المعاص رين وعل ى
راسهم باشالر يقولون إن العق ل ب ً
دال م ن ان يس ير م ن الموق ف
الفلس في إل ى الواق ع او الم ادة ،يس ير ف ي اتج اه مع اكس ،م ن
النت ائج العلمي ة إل ى الموق ف الفلس في؛ بمعن ى يك ون موق ف
العق ل موقف ًا فلس ً
فيا مفتوح ًا ،بعي ًدا ع ن ك ل انغ الق م ذهبي،
اي ن يك ون الفك ر المعاص ر ام ام مفه وم جدي د للعق ل إن عل ى
مس توى البني ة ،وإن عل ى مس توى المض مون .ي درك م ن خ الل
ه ذا التغي ر اه م خاص ية م ن خص ائص العقالني ة المعاص رة اال
وه ي خاص ية الجدلي ة الداخلي ة ،المختلف ة ع ن ج ل الج دليات
الفلس فية التخارجي ة الت ي ق ال به ا كب ار الفالس فة اليون انيين
والمح دثين ك افالطون ،وهيج ل ،وم اركس ،فع وض ان ن درس
العق ل م ن الخ ارج علين ا ان ندرس ه م ن ال داخل؛ بمعن ى ان
ندرس ه م ن داخ ل بني ة المعرف ة العلمي ة ذاته ا ول يس م ن
خارجها.
ُ َْ آ
وعلي ه ،فالتس اؤالت الت ي تط رح االن ه ي :م ا طبيع ة
العالق ة ب ين العق ل والواق ع ف ي االبس تمولوجيا المعاص رة؟ وم ا
هي مكون ات ه ذه العالق ة؟ م ا ه ي ح دود الفص ل والوص ل ب ين
العقالني ة والتجريبي ة ف ي النظري ات العلمي ة المعاص رة؟ م ا
طبيع ة العق ل ال ذي يت ولى دراس ة الظ واهر الفيزيائي ة تحدي ًدا؟
هل العقل ذو طبيعة قارة تؤكد بنية ثابتة ل ه؟ ام ان ه ذو طبيع ة
تطوري ة متحول ة ومتحرك ة تتج دد بتج دد نظري ات العل وم،
وتصوراتها ،واك تش افاتها؟ فق د بين ت ك ثي ر م ن الدراس ات كي ف
يمك ن للواق ع ان يت دخل ف ي بني ة العق ل ،وم ا ه ي ح دود
ومس تويات ه ذا الت دخل؟ كم ا ان العلم اء والفالس فة ص اروا
ُم ْج َب رين عل ى تق ديم تبري ر لفك رة ان العق ل فع ل م ن افع ال
الم ادة او ش كل م ن اش كال ال دماغ عل ى غ رار م ا قال ه توم اس
هكس لي ( ،)Thomas HUXELYحي ث ي رى ان االفك ار الت ي
ُا ِّعبر عنها بالنطق ،إنم ا ه ي تغي رات جزيئي ة ،م ا جع ل العلم اء
والفالس فة ينظ رون إل ى العق ل ِّب َع ِّده انبثاق ًا ع ن الم ادة؛
ف التغيرات المادي ة ه ي الت ي ُتس ِّبب االفك ار ،ال العك س 13.وإذا
كان العقل يتدخل في بناء الواقع العلم ي ،فه ل يعن ي ذل ك ان
العقالنية المعاصرة تفترض حقائق مطلق ة ،وثابت ة ويقيني ة ،ام
انه ا تفت رض ق يم النس بية ،والتغي ر ،وال ال يق ين ف ي حق ائق
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تمام ًا م ن التجرب ة ع ن طري ق االس تقراء التجريب ي ،ب ل ُتس َتمد
من بنية العقل ذاته؛ كونها بناءات عقلية ليس إال؟
تح دثنا النظري ات الفيزيائي ة المتط ورة ع ن كائن ات
ووق ائع ال تخض ع ل إلدراك المباش ر او الحس ي ،فالحق ائق
الجدي دة الت ي تمثله ا نظري ة النس بية وفيزي اء الك وانتم ،ق د
حملت العلم على تجاوز التفكير التجريبي ،او تجاوز كل شكل
م ن اش كال اإلدراك الحس ي او المباش ر ،وص ارت تتح دث ع ن
بني ات عقلي ة محض ة؟ ا ُيع د ذل ك خل ًال ف ي بني ة العق ل ،او ف ي
بني ة الواق ع ،او الم ادة؟ لم اذا ُي ِّجي ب ال واقعي باإليج اب بينم ا
ُي ِّجي ب المث الي ب النفي ،عل ى ال رغم م ن ان كليهم ا ال يس تطيع
اإلدالء ب اي خب رة واقعي ة ملموس ة حاس مة إلجابت ه ،وانهم ا
16
يتفقان مع ذلك على ان هذه المسالة تعد قضية معقولة؟
ه ل المعقولي ة -ف ي ه ذه الحال ة -تعن ي قب ول العق ل
اإلنس اني له ا؟ ام انه ا تعن ي م ا تثبت ه التجرب ة االختباري ة م ن
خالل الوقائع واالح داث العياني ة ،ام ال ه ذه وال تل ك؟ ب ل ه ي
انتص ار العق ل ض د الالمعق ول م ن خ الل تق ويم العقالني ة
العلمي ة العوج اج العقالني ات الفلس فية الس ابقة عليه ا ،فتك ون
المعقولي ة هن ا بن ت العل م ال ذي ُيعط ي دروس ًا للفلس فة ويرس م
منهجه ا؟ 17كم ا ان ه يمك ن ان يس هم ف ي تق دم فلس في للمف اهيم
العلمي ة ،التق دم ال ذي يجع ل م ن العق ل ل يس ملك ة تبس يط،
بق در م ا يجعل ه ملك ة تس تنير وتغتن ي ب التطبيق ،والتحق ق ف ي
الواق ع ،االم ر ال ذي يط رح إش كالية الجم ع ب ين النظ ري
وال واقعي ،او الجم ع ب ين العقالن ي والتطبيق ي .فكي ف يك ون
التحقق سمة م ن الس مات الت ي يتمي ز به ا الفك ر العلم ي الجدي د
على حد تعبير باشالر؟ وكيف يكون التركيب سمة كب رى للفك ر
العلم ي الح ديث ب ً
دال م ن س مة التبس يط ف ي النس ق المعرف ي
الديكارتي؟ 18هل يعن ي ذل ك ض رورة تج اوز النم وذج ال ديكارتي
آ
ف ي الفه م والتفس ير والتعلي ل ،ام انن ا ام ام ش كل اخ ر م ن
النم اذج التفس يرية الت ي ال تلغ ي النم اذج التقليدي ة؟ كي ف
يتغذى الفكر العلمي بالرياضيات وبالتجرب ة الفيزيائي ة؟ ال يس
ف ي وس عنا ان نتح دث ع ن فك ر علم ي جدي د يتغ ذى بالفيزي اء
الرياضية؟ في الوقت الذي يتحدث فيه العلماء والب احثون ع ن
الفكر العلمي الجديد وهو في حركية وفي جدلية؟ كيف يمكنهم

حقق العقل عالميته ف ي ظ ل ال دعوة إل ى
العلم ونتائجه؟ وهل ُي ِّ
تشكيل عقالنيات تخرق نطاقها المحلي وتفرض نفسها عل ى ك ل
عقل ،بما تجترحه م ن إمكان ات الفه م والتفس ير ،كم ا ه و ش ان
العقالني ة الحديث ة الت ي يج ري العم ل عل ى نق دها وتجاوزه ا،
واالتج اه نح و عقالني ة جدي دة ،ومفتوح ة ،ومركب ة ،وتعددي ة،
تق وم عل ى فعل ي النق د والتج اوز .مم ا يعن ي تج اوز العقالني ة
المنطقي ة الموض وعية ،الت ي ه ي اس تداللية ،وجوهراني ة،
ومتعالي ة ،ومدرس ية ،نح و عقالني ة لوجس تية ،واس تراتيجية،
11
وعملية ،وعالئ قية ،وتبادلية كما يسميها علي حرب؟
لق د اس تقبلت الفلس فة الهدي ة العظم ى الت ي ق دمتها
الفيزي اء المعاص رة عموم ًا ،والفيزي اء الكوانطي ة عل ى وج ه
الخص وص؛ الفيزي اء الت ي ج اءت عك س الفيزي اء الحديث ة الت ي
15
كان ت تق ول إن ه يمك ن تفس ير ك ل ش يء بالعل ل النهائي ة،
بمعن ى ان العق ل ال وج ود ل ه ككي ان متمي ز ،مثلم ا ان "م ا
نسميه المادة ال وجود لها .فالمادة ال وجود لها ك "كيان متميز"
10هي ا ً
يضا .كما انه ال يوج د ف ي الواق ع ش يء ك "الواق ع العلم ي"
او "الحقيق ة العلمي ة" ،ك ل م ا ه و موج ود ه و الوق ائع الت ي
فس ر باش الر
نعرفه ا 14.وإذا ك ان الواق ع به ذا المعن ى فكي ف ُي ِّ
انص راف العل م المعاص ر إل ى تركي ب حقيق ي يض م المتناقض ات
الميتافيزيقيةُ ،وي ِّؤلف بينها فيجعل االبستمولوجي ال يتجه من
الواقعي إلى العقلي بل يتجه من العقلي إل ى ال واقعي؟ اي كي ف
يتحق ق العقل ي ف ي التجرب ة الفيزيائي ة دون ان يق ع ف ي الواقعي ة
الفلس فية التقليدي ة بوج ه م ن الوج وه ،والت ي تختل ف ع ن
فلس فة الق رون االخي رة؟ 12الواقعي ة الت ي تس ال عم ا إذا ك ان
َ
َ
الع الم الخ ارجي كوج ود فع ًال ،وم ا إذا كن ا نع رف الع الم
بخواص ه الحقيقي ة ه و ع ين الحقيق ة او الص واب؟ إل ى اي ح د
َ
ُي ِّعبر إدراكنا للعالم الخ ارجي ع ن الحقيق ة؟ وه ل م ا ي تم إدراك ه
يمت از ب اليقين والثب ات ،ام ه و ش كل م ن اش كال الحقيقي ة،
فس ر العل م المعاص ر موض وع
وليس هو الحقيقة بعينها؟ كي ف ُي ِّ
الحقيق ة؟ وكي ف ينظ ر إل ى ح االت التغي ر الت ي تعت ري نت ائج
فس ر العق ل
العل وم ومبادئه ا وافتراض اتها وتجاربه ا؟ كي ف ُي ِّ
العلم ي المعاص ر م ا كش فت عن ه مختل ف النظري ات العلمي ة
المعاص رة ،والت ي ي رى رواده ا انه ا ال يمك ن ان تك ون مش ً
تقة
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تج اوز المتناقض ات التجريبي ة المباغت ة الت ي تظه ر له م ف ي
المختب رات؟ كي ف ينتق ل الفك ر العلم ي م ن البس يط إل ى
المركب ،ومن ثمة ينتقل من الواقع إلى العق ل فيتج اوز الس مة
19
الساذجة للواقع؟

بتعددي ة وتن وع الوق ائع العلمي ة والمك تش فات ،وم ن ثم ة ال
ينبغ ي له ا ان تبتع د ع ن العل م ،وال ينبغ ي للعل م ان يبتع د ع ن
الفلسفة ف "العلوم هي التي تقف إلى جان ب الفلس فة ،وه ي الت ي
ت وفر الخ واص الجدلي ة الت ي يوفره ا عق ل الفالس فة ،عندئ ذ
يك ون عل م العل م بمثاب ة المص احب الفلس في والج دلي الص ريح
له ذه الفلس فة الت ي تجه ل ذاته ا 54".فك رة المص احبة ه ذه م ن
العلوم للفلسفة ،او من الفلسفة للعلوم هي التي جعلت باش الر
يرى ان" الفلسفة ليست قبل العلم وال بعده ،ب ل ه ي ب االحرى
ُم َك ِّمل ة ،إلثب ات نفس ها ف ي حداث ة ص ريحة ،وعليه ا ان ت وطن
نفس ها بحس ب ال روح العلمي ة الجدي دة .وه ي تحت اج الن ت تالءم
م ع التفكي ر العلم ي ال ذي يتط ور عل ى نح و مس تمر( )...عل ى
عاص رة للعل م" 52.فالفلس فة بحس ب ه ذا
الفلس فة ان تص بح ُم ِّ
الموق ف غي ر ملزم ة ب احتواء النت ائج العلمي ة ف ي نس ق فلس في
ن اجز ،ب ل عليه ا ان تخض ع النس ق الفلس في ذات ه للق يم
االبس تمولوجية الجدي دة ،اي ن يص ير ه ذا النس ق ق ً
ابال للتج دد
تبع ًا لم ا يملي ه تط ور العل م م ن رؤى معرفي ة جدي دة ،حينه ا
"س يكون عل ى الفيلس وف -إن ه و اراد ان يس توفي ك ل دروس
العل م المعاص ر -ان يتخ ذ الطري ق المع اكس له ذا المب دإ
االبس تيمولوجي ،س يكون علي ه ان ين اهض تاريخي ة التجري ة،
بل وتاريخي ة م ا ه و عقالن ي( )...وم ا ان يع ي الفك ر العلم ي ه ذه
المهمة االساس ية ف ي إع ادة تنظ يم المع ارف ،حت ى تب دو النزع ة
إل ى ان تس جل ب ه المعطي ات التاريخي ة االولي ة بلبل ة حقيقي ة،
الوعي العقالني إذن وع ي جدي د تمام ًا ،إن ه وع ي يح اكم معرفت ه
56
ويريد ان يتعالى على الخطيئة االصلية للنزعة التجريبية".
الحظ باشالر ان الموقف العلمي م ن العق ل ه و موق ف
نق ديُ ،يع د امت داد ًا للنقدي ة الكانطي ة الت ي تجع ل م ن العق ل
ً
مصفاة للظواهر ،وهو القوى المحركة لنمو المعارف والنظريات
العلمي ةِّ ،ب َع ِّده ُي ِّمث ل اح د العوام ل الت ي تح ث عل ى ص الت
اق وى ب ين الفلس فة والعل وم ،ي ؤدي فيه ا العق ل العلم ي دو ًرا
ا ً
ساسا في عملية إحداث التكامل المعرف ي والمنهج ي واإلجرائ ي
ب ين العق ل والتجرب ة ،ب ين النظ ر والتطبي ق ،ب ين المش خص
والمجرد ،بين القبلي والبع دي ،ل ذلك ُع َّد العق ل اح د االدوات
المنطقي ة والمنهجي ة لبن اء المعرف ة العلمي ة .فه و ُيحظ ى ببن اء

ثافيا :جدلية العقل بين العلم والفليفة
لعل ه م ن المفي د ان ننطل ق ف ي تحدي د العالق ة ب ين
العلم والفلسفة في المقاربة االبس تمولوجية للعق ل م ن التص ور
ال ذي قدم ه باش الر ح ول االبس تمولوجيا المعاص رة ،وه ي
المقارب ة الت ي ت رى ان "العل م ُيب ِّدع فلس فة ،وعل ى الفيلس وف
إذن ان ُيح ِّور لغت ه لك ي يت رجم مرون ة الفك ر المعاص ر وحرك ت ه.
وعلي ه ايض ًا ان يحت رم ه ذا االزدواج الغري ب ال ذي يطل ب
اإلع راب ع ن ك ل فك ر علم ي بلغ ة واقعي ة ،ولغ ة عقلي ة مع ًا،
وربم ا وج ب علين ا عندئ ذ ان نجع ل اول درس نتامل ه ،واول
حادث ينبغي تفسيره 53".هذا الدرس ال ذي نتامل ه ونفس ره ،ه و
ال ذي ُيب ين لن ا كي ف تنش ا الفلس فة؟ اتنش ا بص ورة عرض ية ام
بصورة موضوعية؟ والغالب انها "ال تنشا عرضا وإنما تستند إلى
عل وم عص رها ،مهم ا ك ان مس توى نض ج تل ك العل وم ،ومهم ا
كان ت طبيعته ا ،وبص رف النظ ر ع ن نوعي ة موض وعاتها مج ردة
كانت ام محسوسة ،وعن خصوصية مناهجها استنباطية كانت
ام اس تقرائية .وان تل ك العالق ة ه ي الت ي تفس ر ايض ا اخ تالف
آ
فلسفة عن اخرى برغم تشابه الوضع التاريخي الذي تنشان في ه
او حتى تماثلهما .فما تب اين االفالطوني ة واالرس طية م ثال إال م ن
تب اين س ندهما النظ ري العلم ي 51".وه و م ا يعك س حقيق ة
فلس فية تاريخي ة ،وه ي ان اغل ب الفلس فات الت ي ظه رت ف ي
ت اريخ الفك ر الفلس في كان ت مش روطة بعل م م ن العل وم ،س واء
اك ان علم ًا رياض ًيا ام علم ًا طبيعي ًا ام علم ًا حيوي ًا بيولوجي ًا.55
بمعن ى ان العل م ال "يك ون ش ً
رطا م ن ش روط نش اة الفلس فة
يضا ً
فحسب ،وإنما ا ً
50
شرطا من شروط تنوعها وتحولها".
ً
يرى باشالر ان االبستمولوجيا ال يمكن ان تكون ش يتا
آاخ ر س وى انه ا تاريخي ة ،وان عل ى الت اريخ ان يك ون فلس ً
فيا؛
ً
تاريخا ً
بمعنى ان يكون ً
وتقييميا؛ ذلك ان فلس فة العل م -
نقديا
حس ب راي ه -ج اءت ك رد فع ل من اهض لفلس فة عل م ال ته تم
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العل م ل ه ،ف ي الوق ت ال ذي يبن ي ه و ب دوره بني ة العل م
ومحتوياته.
هن اك إذن ،حرك ة مزدوج ة جدلي ة ب ين ه ذه الثنائي ات
تغ ذي الفك ر العلم ي ،وت ربط ب ين طرف ي المعادل ة العقالني ة،
والتجريبي ة بحث ًا ع ن معرف ة يقيني ة .المعرف ة الت ي ُت ِّعب ر ع ن
َ
ع المين بحس ب النظري ة الفيزيائي ة ع ن اينش تاين
َ
َ
()EINSTEIN:1889-1955؛ ع الم االنظم ة النظري ة ،وع الم
َ
الخبرات التجريبية او الوقائع ،والذي يعبر في النهاية عن ع الم
َ
العقل من جهة وعالم التجربة من جهة ثانية.
" فالنظرية تصل بين وقائع نعرفها ُوتنب عن وقائع لم
ادا متب ً
نعرفه ا س ً
ابقا ،وه ذا يعن ي ان هن اك اعتم ً
ادال ب ين
النظري ة والوق ائع ،الن الوق ائع ال قيم ة له ا م ا ل م ُتؤي دها
افتراضات او مبدا عام ،فالنظريات ُتفسر الوق ائع والوق ائع تؤي د
النظري ات ،وتبق ى النظري ات الت ي ل م ت دعمها الوق ائع ب دون
اس اس ،مثلم ا ان الوق ائع الت ي ال ُت َؤ ِّوله ا النظري ات تبق ى عمي اء
غير مضيئة ،وكلما وس ع العلم اء م ن مالحظ اتهم ح ول الوق ائع
ك ان لزام ًا عل يهم تع ديل نظري اتهم لتنس جم م ع المالحظ ات،
بحيث تص ير ه ذه النظري ات المعدل ة ن و ًرا ُيض يء ه ذه الوق ائع،
وه ذا م ا يعن ي محدودي ة ووقتي ة اس تنتاجات المعرف ة العلمي ة
مهم ا ك ان التحق ق منه ا واقعي ًا بص ورة حس نة ،وهن ا تكم ن
جدلي ة العق ل العلم ي بحي ث يراج ع ذات ه ويص وب مبادئ ه
وافتراضاته ونظرياته باستمرار".57
وي ذكر ياس ين خلي ل ث الث قواع د ف ي بن اء النظري ة
الفيزيائية عند اينشتاين هي:
أ
أ
"القاعـ ــدة الول ـ ـ  :تبـ ــدا المعرفـ ــة العلميـ ــة بالوقـ ــائع
أ
وتنتهــي بعــد بنــاء النظريــات بالوقــائع ،فالتجربــة اساســية فــي
بناء النظريات والتحق من حدت اشتقاقها.
القاعـ ـ ــدة الثافيـ ـ ــة :السـ ـ ــتعافة فـ ـ ــي ـ ـ ــروف معينـ ـ ــة
أ
بالتج ــارب العقلي ــة ،او النظري ــة لك ــي فع ــون ع ــن التج ــارب
الواقعية في مجال التوضيح والنقد.
القاعدة الثالثة :غايـة العلـم هـي حـياغة النظريـة التـي
أ
أ
فيتليع بواسلتها تفيير او شرح اكبر قدر من الوقائع".58
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ي ذهب باش الر إل ى انتق اد العلم اء والفالس فة ح ول
مس الة واقعي ة ِّالعل م او عقالنيت ه ،حي ث رف ض في ه انخ راط
ِّالعل م ف ي الواقعي ة المباش رة ،كم ا رف ض انخ راط العلم اء ف ي
التجري د المف رط ،ويع زى ذل ك ف ي راي ه إل ى جهله م بواقعي ة
ِّالعل م المعاص ر ،وانخ راطهم ف ي التجري د المفرط"،حي ث ال
ش يء معط ى مس ً
بقا ،والن المعط ى ه و ش يء خ اص بالثقاف ة،
وه و يك ون دائم ًا عب ر بن اء م ا ،وان ِّالعل م ال يتط ابق م ع الح س
المش ترك ،كم ا يظ ن ميرس ون ( )MAYERSONف ي ك تاب ه
"الهوي ة والحقيق ة ( )...وان ال روح العلمي ة الجدي دة الت ي
افتتحته ا نظري ة النس بية ُتظه ر ان التجرب ة العلمي ة ه ي تجرب ة
تناقض التجربة المشتركة".59
ل و تاملن ا جي ًدا ه ذا ال نص لظه ر لن ا بوض وح ان مفه وم
العل م ق د تغي ر عم ا ك ان علي ه ف ي الس ابق ،بمعن ى ان المفه وم
الكالسيكي كان يربط بين ِّالعلم الحقيق ي وب ين الكل ي ،حي ث
كان االقدمون يعتق دون ان ه ال ِّعل م إال ب الكلي ،بخ الف المفه وم
المعاص ر ال ذي ينحص ر ف ي العل م ب الجزئي ،ويق وم عل ى
االحتمال ،وليس على حتمية الوصول إلى هذا الكل ي اليقين ي،
فالعلم اء ف ي ِّالعل م المعاص ر ال يمك نهم ان يثبت وا ص دق ف رض
ظني؛ النه إذا فندته شواهد المستقبل سيتعرفون على خطئه،
إم ا إذا اكدت ه مش اهدات المس تقبل فل ن ي تمكن العلم اء م ن ان
يقولوا انه ص حيح ،فه و س يظل دوم ًا تح ت س لطة االك تش افات
العلمي ة الجدي دة 03.وهن ا تتجل ى الص بغة الجدلي ة الفلس فية
والعلمية للعقالنية التي تتغير ً
تبعا لتغير المف اهيم والمعطي ات
واالك تشافات العلمية ،وهو ما قصده اينشتاين حينما اشار إلى
تغيي ر النظ رة الفلس فية لمس ائل تمت د إل ى ابع د م ن مج ال
العلم.01
تج در اإلش ارة إل ى ان ه ذا التغي ر ال ذي يط را عل ى
معطي ات العل م ومفاهيم ه واك تش افاته يح دث ف ي الغال ب ع ن
طريق التجارب التي ُتن اقض التج ارب الس ابقة ه و ال ذي يجعله ا
بلغ ة باش الر -تت رجم الحركي ة المزدوج ة للفك ر العلم ي ،ال ذييتعاقب في ه القبل ي بالبع دي إلزامي ًا ،الن التجريبي ة والعقالني ة
مترابطتان في الفك ر العلم ي ترابط ًا عجيب ًا ،الت رابط ال ذي يق ول
فيه باشالر:
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"...التجريبية بحاجة إلى االك تناه ،والعقالنية بحاجة
إلى التطبيق ،إن تجريبية بدون تطبيق واضحة ،بدون
قوانين متناسقة ،بدون قوانين استنتاجية ،ال يمكن افتكارها
وال تدريسها ،وإن عقالنية بدون ادلة حسية ،بدون انطباق
إقناعا ً
على الواقع المباشر ،ال ُيمكنها ان تقنعنا ً
تاما .فقيمة اي
ِّ
قانون تجريبي ُي َب َرهن عليه بجعلها قاعدة للحكم العقلي،
وتضفي الشرعية على تعقل ما يجعلها قاعدة لالختبار .إذن
يحتاج العلم بوصفه مجموعة براهين واختبارات ،مجموعة
قواعد وقوانين ،مجموعة بينات ووقائع ،يحتاج إلى فلسفة
مزدوجة القطب ،إنه يحتاج بشكل ادق إلى إنماء جدلي ،الن
كل مفهوم ُي ُ
ضاء بطريقة تكاملية من زاويتين فلسفيتين
05
مختلفتين".
ُ
الزاوية الواقعية تكون حينما تشتق النظريات العلمي ة
م ن المعطي ات الحس ية ،والزاوي ة العقلي ة تك ون حينم ا ت رتبط
عناصر النظري ة فيم ا بينه ا بعالق ات رياض ية وص ورية ينبغ ي ان
تج د له ا تفس ي ًرا ف ي ع الم الخب رة فيم ا بع د .م ا ي وحي ب دور ك ل
م ن الوق ائع ف ي بن اء النظري ات العلمي ة والفيزيائي ة عل ى وج ه
ادق ،ه ذا م ن جه ة ،وف ي دور ع الم العق ل كاس اس ف ي ص ياغة
النظرية وبنائها ،وفي اعتماد الطريقة االستداللية البرهانية من
جه ة ثاني ة .ف العلم ل يس نق ًال او وص ًفا للظ واهر ،ب ل ه و ت اطير
الظ واهر بنيوي ًا رياض ًيا ف ي ش كل نظري ة وق وانين ،ف إذا كان ت
"النظريات غير مش تقة تمام ًا م ن المعطي ات الحس ية ،وليس ت
ه ي الخالص ة االس تقرائية له ذه المعطي ات ،ولكنه ا م ع ذل ك
تط رح ف ي ض وء ه ذه المعطي ات الحس ية ( )...حي ث اك د
اينش تاين ان ِّالعل م يب دا بالحق ائق وعلي ه بع د ص ياغة النظري ة
ان ينته ي بالحق ائق ،حي ث يق وم الع ا ِّلم بالمش اهدات ،ث م
يصف بعد ذلك ما شاهده وم ا يتوق ع مش اهدته ف ي المس تقبل،
اي يقدم بعض التنبؤات باالستناد إلى نظرياته ،ثم يتحقق م ن
صدق تنبؤاته بمقابلتها بالواقع او الحقائق".00
َ
ه ذه الجدلي ة ب ين العق ل والواق ع ،او ع الم العق ل
َ
وع الم الوق ائع ه ي االبس تمولوجيا الت ي َت َش َّكل فيه ا العق ل
العلم ي ف ي نظ ر باش الر؛ االبس تمولوجيا الت ي تنبن ي عل ى ان ال
ش يء معط ى ،ب ل ُيبن ى ِّالعل م بن اء بص ورة بعدي ة ،وه و اس اس
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تق وم علي ه المس لمة الرئيس ة ف ي االبس تمولوجيا المعاص رة،
والتي ترى انه ال توجد في الفكر العلمي حقيقة اولى ،ب ل توج د
اخط اء اول ى .ف الجزم ان للمعرف ة تاريخ ًا ُيح ِّتم علين ا الق ول إن
الفك ر العلم ي يص بح بفع ل ذل ك ذا بني ة متغي رة؛ بمعن ى ان ه
يص بح ف ي ج وهره تع ً
ديال وتوس يعها الطره ا ،فه و يحك م عل ى
ماضيه التاريخي فيلعنه ،فبنيته هي وعي ه باخطائ ه التاريخي ة،
والحقيقة بالمعنى العلم ي ه ي تع ديل ت اريخي لخط إ عم ر ط ً
ويال
 ،04وه ذا تعبي ر ع ن روح ِّالعل م الت ي ه ي اس اس تص حيح
المعرف ة ،وتوس يع لمجاله ا ،ف الفكر العلم ي ي درك م ن خالله ا
اخط اءه التاريخي ةِّ ،العل م ال ذي َيع د االختب ار تص حيح ًا لل وهم
االولي المشترك .إن حياة ِّالعلم كلها ت دور ح ول ه ذه الجدلي ة،
ول ذلك ،ك ان التق دم العلم ي ال يس ير ف ي خ ط متواص ل تراكم ي
لنم و المعرف ة كم ا يعتق د ال بعض ،فليس ت الحقيق ة ن واة نبن ي
عليها مسيرتنا المعرفية ،وإنم ا ه ي نتيج ة نحققه ا او نص ل إليه ا
ونحص لها تحص ً
يال ،وبه ذا فق د ص ارت المعرف ة العلمي ة جه ًدا
حيحيا تع ً
تص ً
ديليا متواص ًال .وم ا ينبغ ي لن ا مقاومت ه او تعديل ه
حسب باشالر يتمثل في "العوائ ق االبس تمولوجية" كالح دوس
التلقائي ة ،وع ادات التفكي ر المس تقرة ،وب ادي ال راي عل ى ح د
تعبير الفارابي ،وكل ما يعترض عملية بن اء المعرف ة العلمي ة ف ي
ح د ذاته ا .ف التفكير العلم ي العقالن ي ل يس مس ا ًرا تلقائي ًا ل دى
الكائن البشري ،إن ه ال يمك ن ان يك ون التفكي ُر عقالني ًا إال بع د
تج اوز العقب ات االبس تمولوجية ،التفكي ر ال ذي بعي د النظ ر ف ي
02
البديهيات الخاطئة ،والتفكير غير السوي.
آ
ولع ل ه ذا ه و المعن ى ال ذي قص ده االن ش المرز
) )ALAN CHALMERSف ي ك تاب ه "نظري ات العل م" عن دما
ق ال" :إن ِّالعل م يتق دم بص ورة متواص لة ،يتق دم ويتج اوز ذات ه
باس تمرار ،مس ً
تندا عل ى مجموع ة م ن معطي ات المالحظ ات ال
يفتا يتسع" .06ويمكن ان ُنعطي ً
مثاال يوضح هذا المعن ى اك ث ر،
فما معنى "المادة" إن لم تكن ف ي تاريخه ا مجموع ة التع ديالت
النقدي ة والتص حيحات الت ي ح دثت له ا من ذ ص ورتها االول ى عن د
الفالس فة الطبيعي ين إل ى ان كش فت ع ن نفس ها ف ي ص ورها
الجديدة في العلم الفيزيائي المعاصر؟ حيث اس تنبطت نظري ة
جدي دة ف ي بني ة الم ادة اتخ ذت اس م النظري ة االلك تروني ة،
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مفاده ا "ان ال ذرات تح وي جس يمات دقيق ة ج ًدا مش حونة
بالكهرب اء .ث م ح دث تع ديل ت دريجي له ذه النظري ة ك ي تاخ ذ
بالحس بان وج ود ن واة ثقيل ة ف ي مرك ز ال ذرة ت دور حوله ا
إلك ترون ات خفيف ة ج ًدا" .07فق د فق دت الم ادة معناه ا
الكالس يكي ال ذي ك ان س ً
ائدا ف ي الفلس فات الطبيعي ة القديم ة
والحديث ة ،وخي ر دلي ل عل ى ص حة ه ذا الق ول ،ه و فش ل
مح اوالت العلم اء تفس ير حرك ة اإللك ترون ات ح ول الن واة
باالعتماد على قوانين الميكانيك التي اعتمدها ني وتن ف ي حرك ة
الكواك ب ح ول الش مس ،وه و م ا يعن ي بالنس بة للعلم اء ع دم
ص الحية ق وانين ني وتن ف ي تفس ير الظ واهر الذري ة .م ا يح تم
عل يهم التخل ي ع ن النم وذج المعرف ي الق ديم ف ي التفس ير
والفه م ،واعتم اد النم وذج التفس يري الجدي د الق ادر عل ى فه م
الظ واهر الجدي دة فهم ًا ص ً
حيحا ،يق وم عل ى اعتم اد نم وذج
التعقي د والتركي ب ب َع ِّده نموذج ًا جدي ًدا .فق د ظه رت فك رة
النمذج ة كمتالزم ة لمب دإ التعقي د ،الن "النمذج ة ه ي البح ث
ع ن تعبي ر مبس ط للطبيع ة ف ي تعقي دها ،يمك ن م ن توق ع
س لوكها عل ى امت داد مس احة زماني ة ،ووف ق س لم م ن المق ادير،
ويمكن النموذج ،عبر التبسيط الواقعي ،م ن توقع ات متفاوت ة
الدق ة ،بحس ب التعقي د الق ائم ف ي الس لم ،وه ي توقع ات قابل ة
08
للمعالجة الجبرية والخوارزمية".
ُيق ِّدم لن ا إدغ ار م وران( )1951Edgar MORANفك رة
ً
نموذجا ً
جديدا ظهر عن تطور العلوم الحديث ة
التعقيد "باعتباره
وح دودها ف ي الوق ت نفس ه ،ال يهج ر ه ذا الفك ر مب ادئ ِّالعل م
الق ديم لكن ه ي دمجها ض من ش كل اوس ع واك ث ر ث راء ،التعقي د:
هو ذلك التحدي الكبير للفكر المعاص ر ال ذي يس تدعي إص ً
الحا
آ
لص يغة تفكيرن ا 09".إن ه يم دنا بالح ل اال ك ث ر حس ما .م ن االن
فص ً
اعدا ،س يغدو الفك ر ق اد ًرا عل ى نمذج ة ك ل ظ اهرة مدرك ة
ومتص ورة ،عل ى انه ا معق دة ،ي رفض تبس يطها وتش ويهها" .إن
المقاوم ة االق وى لص ياغاتنا العقلي ة ه و تعقي د الواق ع ،وعن دها
يس تطيع تعقي د الواق ع حف ز تعقي د الفك ر" .43الن الفك ر محك وم
بالنموذج الذي يتحكم في النظريات وطرق التفكير كما يتحكم
ايض ا بالحق ل المعرف ي والفك ري والثق افي حي ث ُتول د النظري ات
وطرق التفكير .مثلما يتحكم ا ً
يضا باالبستمولوجيا الت ي ت تحكم
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بالنظري ة ،وي تحكم ب التطبيق ال ذي ي تحكم بالنظري ة .فه و
ُير ِّاق ب تنظ يم ان واع التفكي ر الف ردي والمنظوم ات الفكري ة
ً
الخاض عة ل ه .فل و اخ ذنا م ثال م ا يس مى بب راديغم paradigme
العل م الكالس يكي نج د ان تط ور ِّالعل م خض ع ف ي ه ذه المرحل ة
لتح اور مرك ب ب ين الخي ال النظ ري والتحق ق التجريب ي ،ب ين
َ
العقالنية التي تسعى إلى وضع قوانين العالم ،والتجريبية الت ي
ُ
خضع كل شيء الحت رام الوق ائع .لك ن تط ور البراديغم ات الت ي
ت ِّ
انتقل ت م ن النم وذج التبس يطي إل ى النم وذج التركيب ي اوج ب
على ِّالعلم ان يحل الالمرئي البسيط مح ل المرئ ي المعق د ال ذي
كان ُي ْع َتقد انها وجيهة في منتصف القرن العشرين 41.لقد فرض
ه ذا الب راديغم الجدي د إص ً
الحا منهجي ًا اس توجب إع ادة النظ ر
ف ي بني ة العق ل ذات ه ،وف ي بني ة الواق ع وظ واهره الكب رى
والص غرى ،الواق ع ال ذي اص بح اك ث ر تركيبي ًة وحركي ًة وجدلي ًة.
"فل يس الواق ع المس ًا ورقيق ًا إل ى م ا ال نهاي ة ل ه .إن ه متن اه
ومح دود ،يف رد فرميون ات(جزيتات) معين ة ،ويمن ع م ن إقح ام
الس لوك عل ى س لم ص غير ،ف ي س لوك عل ى س لم كبي ر .ويتح دد
موق ع الواق ع القاب ل للمالحظ ة ،وف ق مق اس إنس اني ،وف ي
السلم الخوارزمي ،بين االحجام الكبيرة واالحجام الصغيرة()...
ولك ن تعقي د الواق ع ،م ع المحافظ ة عل ى الحتمي ة
الماكروس كوبية ،ه و ال ذي نس ب ،فع ًال ،ادع اء اس تعمال
الص ياغة الرياض ية للنم اذج ،ام تالك ق درة تفس يرية
45
ميتافيزيقية".
بع دما ك ان ُيس َتبعد ع ن الفك ر العلم ي وع ن
"الواق ع"الحقيقي" "...جمي ع عناص ر تعقي د الواق ع (الفاع ل،
الوج ود ،الفوض ى ،الص دفة ،الص فات ،التض امنات،
االس تقالليات...الخ) وي رتبط ب راديغم اإلقص اء بمب دإ االخت زال
ال ذي يل زم بتفكي ك الوح دات االول ى الت ي تكون ه ،والت ي تص بح
ا ً
ساسا لكل معقولية .عندئذ ،تجتمع الرؤية الذرية (التي ال َت َرى
آ
إال وحدات اولية) مع الرؤية اال لية (الت ي ال َت َرى إال نظام ًا حتمي ًا
بس ً
يطا) وتتعارض ان احيان ًا ،ولكنهم ا تط ردان العض وي
والمركب".40
إن اس تقبال نم وذج جدي د غالب ًا م ا ُيح ِّتم عل ى الفك ر
العلم ي إع ادة تعري ف ِّالعل م ،كم ا ان المش كالت العلمي ة
222

العدد  20جوان 2225-

جدلية العقل العلمي يف فلسفة العلوم املعارصة -منوذج غاس تون ابشالر -

عبد العزيز بوالشعري

ْ
تتغي ر ،وه و م ا يجع ل الفك ر العلم ي ُمل َزم ًا ب ان يغي ر م ن
المس توى ال ذي يمي ز الح ل العلم ي الحقيق ي ع ن مج رد تام ل
ميتافيزيقي ،او لعب ة الع الم ،او العب ث الرياض ي .وه و م ا يعن ي
ان التقلي د العلم ي اإلرش ادي ينبث ق م ن ث ورة علمي ة 44،مم ا
يجعل ه غي ر من اقض للتقلي د العلم ي الس ابق ،وال يمك ن تطبيق ه
غالب ًا عل ى التقلي د الس ابق ،م ا ي وحي بح دوث تغي رات ف ي
مس تويات ُ
الحك م عل ى المش كالت العلمي ة ،ومف اهيم الفك ر
العلم ي وتفس يراته ،وه ي التغي رات الت ي ُتح ِّتم علي ه مس ايرة
تطور العلم 42.فلو اخذنا ً
مثال موضوع الذرة فإنه "لم يك ن فه م
ما يحدث على مستوى الذرة إال على حساب التخل ي ع ن االفك ار
المس تمدة م ن الح س الش ائع ،وق د وج ب االنتظ ار حت ى ع ام
 1956لتوطي د نظري ة متكامل ة غريب ة جدي دة عل ى الفك ر
السائد ،تتيح تفسير السلوك العجيب لإللك ترون ات ف ي احش اء
الم ادة .وعل ى ه ذه النظري ة المض طربة الت ي ب دت ظاهري ًا فق ط
46
غير راسخة االساسُ ،اط ِّلق عليها اسم النظرية الكمومية".
االم ر نفس ه بالنس بة للفيزي اء الذري ة ونظري ة الك م،
فك ل تجرب ة فيزيائي ة ،س واء اكان ت له ا عالق ة بظ اهر الحي اة
اليومية ام بالفيزياء الذرية ،يج ب ان توص ف بمف اهيم الفيزي اء
الكالس يكية .ومف اهيم الفيزي اء الكالس يكية ُتش ِّكل اللغ ة الت ي
نع ين به ا ترتي ب تجاربن ا ونح دد به ا النت ائج .ول يس ف ي وس ع
علم اء الفيزي اء اس تبدالها بلغ ة مغ ايرة .وه و م ا يعن ي ان
اس تعمال ه ذه المف اهيم يك ون مح ً
دودا بعالق ات ال ال يق ين.
يقول فيرنر هايزنبرغ( :)Werner HEISENBERG
"  ...ينبغ ي علين ا ان نبق ى عل ى معرف ة باإلمكاني ة
المح دودة الس تعمال المف اهيم الكالس يكية بينم ا نس تخدمها
نح ن؛ عل ى انن ا ال نس تطيع وم ا ينبغ ي ان نح اول تحس ينها.
ولك ي نفه م ه ذه المفارق ة عل ى نح و افض ل فم ن المج دي ان
نق ارن كي ف ت تم تجرب ة ف ي الفيزي اء الكالس يكية او ف ي نظري ة
الك م .فف ي ميكاني ك ني وتن الس ماوي نس تطيع ان نب دا عل ى
س بيل المث ال ب ان نح دد موض ع وس رعة كوك ب نري د ان ن درس
حرك ت ه .وي تم نق ل نت ائج المالحظ ة إل ى الرياض يات ب ان ي تم
اس تخراج اع داد م ن اج ل إح داثيات الكوك ب وكمي ات حرك ت ه.
ثم يتم استعمال معادلة الحركة للنظام في زم ن معط ى؛ وبه ذه
جمةل العلوم الاجامتعية

الطريق ة يس تطيع ع ا ِّلم الفل ك ان يتنب ا باي ة خ واص اخ رى
للنظام في زمن الح ق( )...وف ي نظري ة الك م تك ون العملي ة غي ر
ذل ك .فم ن الممك ن ان نه تم م ً
ثال بحرك ة إلك ت رون ف ي غرف ة
غيمي ة ،وم ن الممك ن ان نح دد الموض ع االول ي لإللك ت رون
وس رعته .عل ى ان ه ذا التحدي د ال يمك ن ان يك ون دقيق ا .إذ ان ه
سيتضمن على االقل االخط اء الطفيف ة الت ي تن تج بالض رورة ع ن
47
عالقات الاليقين"...
فه ذا ش كل م ن اش كال العقب ات الت ي ينبغ ي عل ى
العلماء تجاوزها ،بحيث يتجاوزون النم وذج المعرف ي التقلي دي
ال ذي اص بح ع اج ًزا ع ن فه م وتفس ير معطي ات العل م الجدي دة،
كما انهم ملزمون بتجاوز مجموع البديهيات التي تعترض س بيل
االفك ار العلمي ة ،الن االفك ار البديهي ة عل ى ح د تعبي ر ع ا ِّلم
االقتصاد جيمس ميد ( )James MEADEتظل تعترض طريق
الع الم ،وه و المعن ى ال ذي قص ده ارس طو عن دما اش ار إل ى ان
ِّالعل م ه و طريق ة غي ر طبيعي ة ف ي التفكي ر .فل و كان ت االفك ار
العلمي ة بديهي ة فلم اذا تتطل ب ك ل ه ذا الجه د ،وه ذه الط رق
المعق دة الك تش افها؟ فه ل يمك ن ان ن دخل "إل ى عل م الفل ك
"بم ا في ه م ن "ثق وب س وداء" ،وفك رة ان الك ون ق د ب دا
باالنفج ار العظ يم ،وان الك ون ق د تك ون خ الل دق ائق ف ي
الماضي السحيق؟ فإن العلم ال يصبح فق ط مض ً
ادا للبديه ة ب ل
ِّ
يص بح غي ر مفه وم إال لعلم اء الطبيع ة .وك ذلك االم ر م ع
الجس يمات المكون ة لل ذرة ،فف ي ه ذه الحال ة يص بح االم ر اك ث ر
ً
ً
ُ
طب ق مب دا (ه ايزنبرج) ع ن غي اب
تعقي دا ،خصوص ا عن دما ن ِّ
الحتمي ة ،فحرك ة ه ذه الجس يمات ف ي داخ ل ال ذرة تحكمه ا
قوانين الكم ،حيث تختلف افك ار الس ببية عم ا نح ن معت ادون
عليه".48
يك ون م ن المفي د بالنس بة للعلم اء ان يتعلم وا م ن
دراسة الظواهر والحوادث ،سواء على المس توى اال كب ر macro
ام على المستوى االصغر microان قليال من التج ارب نس ً
بيا ل ه
اهمي ة حقيقي ة ،ذل ك ان مح اوالتهم واخط اءهم تكش ف له م
على الدوام ان ك ثي ًرا من النظريات الت ي توص لوا إليه ا ف ي حاج ة
ملح ة لالس تبدال والتغيي ر ،فه ي غي ر ق ادرة عل ى تفس ير عدي د
الظواهر الجديدة وف ق االط ر االبس تيمولوجية الكالس يكية .ف ال
221

العدد  20جوان 2225-

جدلية العقل العلمي يف فلسفة العلوم املعارصة -منوذج غاس تون ابشالر -

عبد العزيز بوالشعري

يج ب م ً
ثال كم ا يق ول إم ري الك اتوش (:)IMRI LAKATOS
"...عل ى اإلنس ان ان يس مح لبرن امج البح ث ان ُي ْص ِّبح عقي ًدة
راس ً
خة ال تتغي ر ،او نوع ًا م ن القس وة العلمي ةُ ،ت ِّنص ب نفس ها
َ
كح َك م ب ين بره ان وال بره ان ( )...فت اريخ العل م ك ان ،ويج ب
ان يك ون ت اريخ ب رامج للبح ث متنافس ة (او إذا
اردت"،نم اذج") ،لكن ه ل م يك ن ،وال يج ب ان يص بح ،تت ُابع
فت رات م ن العل م الس وي ،وكلم ا ب دات المنافس ة بس رعة كلم ا
كان ذلك افضل للتقدم".49
ينتهي الكاتوش ف ي ه ذا التحلي ل إل ى نتيج ة مفاده ا ان
"كل نموذج يحتوي على معاييره الخاص ة ب ه ،واالزم ة ال تج رف
فق ط النظري ات القديم ة والقواع د ،ب ل ايض ًا المع ايير الت ي
جعلتن ا نحترمه ا .والنم وذج الجدي د يجل ب عقالني ة جدي دة
ً
تماما ،ال يوجد معايير للنموذج الممتاز".23
ه ذا التط ور ال ذي ح دث ف ي النظري ات العلمي ة يؤك د
يقين ًا ان العق ل ذات ه ل يس ذا بني ة ثابت ة ونهائي ة ،وال ج وه ًرا
قائم ًا بذات ه ،وإنم ا ه و فع ل دين اميكي ،إن ج وهره ص يرورة
وحرك ة ،مثلم ا ان المف اهيم واالفك ار ف ي نم و ،فل و اخ ذنا مث ًاال
عن هذا المعنى فإننا نقول ما قاله باشالر من ان "الجوهر الفرد
اص بح ف ي نم وه الط اقي ،ص يرورة مثلم ا ه و موج ود ،إن ه حرك ة
كم ا ه و ش يء ،إن ه عنص ر الص يرورة -الوج ود الملخص ة ف ي
المك ان -الزم ان 21".ج اء ه ذا ال نص ف ي س ياق ح ديث باش الر
ع ن جدلي ة الم ادة والطاق ة ،وانتظامهم ا االبس تيمولوجي ب ين
الواقعية والالواقعية ،لقد اص بح العلم اء المعاص رون يتح دثون
عن خلق للجواهر الفردة ف ي الك ون بع دما ك انوا يتح دثون عنه ا
ف ي ص يغتها االنطولوجي ة المباش رة .ف نحن هن ا ام ام "انق الب
جدي د" ،انق الب الطاق ة م ادة ،وه و م ا ُت ِّبش ر ب ه نظري ة االش عة
الكوني ة ،إذ ق ام العلم اء بتج ارب انتقل وا فيه ا م ن طريق ة ه دم
الج واهر الف رد الت ي تج ري ف ي الكواك ب ،إل ى طريق ة خل ق
الجواهر الفرد التي تجري في ف راغ م ا ب ين النج وم .وتوص لوا إل ى
ان ه دم ه ذه الج واهر الف رد ف ي الكواك ب ُي ِّرس ل طاق ة إش عاع
تنقلب مادة ،وكهارب ،في شروط انعدام الك ثافة والح رارة الت ي
تسود فراغ ما بين النجوم 25.هذا التط ور المتب ادل ال ذي يمض ي
عل ى التن اوب ،م ن الحرك ة إل ى الم ادة ،وم ن اإلش عاع إل ى
جمةل العلوم الاجامتعية

الجس يم ،وم ن الطاق ة إل ى الم ادة ،والعك س ،ه و ال ذي ي دفع
بالفالسفة والعلماء إلى تصحيح مفاهيمهم حول الم ادة او ال ذرة
او الك ون ،وتجع ل العق ل ُي ْب ِّدع مقوالت ه الخاص ة ،وينش
مفاهيم ه وافك اره ،ف ي ح وار غي ر منقط ع م ع الواق ع والتجرب ة،
الحوار الذي يبني ويكون العقل المتجدد.
المف اهيم الت ي ُي ِّنش ُئها الفك ر العلم ي نتيج ة االختب ارات
والتج ارب واإلب داعات يك ون له ا دور فع ال ف ي فه م الواق ع
وتفس يره م ن جدي د ،وبنائ ه وقراءت ه وتاويل ه ق راءة متج ددة
متواص لة حين ًا ،وتعي د النظ ر ف ي المف اهيم واالفك ار
آ
واالفتراض ات والتج ارب حين ًا اخ ر ،والعك س ص حيح؛ بمعن ى
ان للوقائع والتجارب والخبرات دو ًرا ً
فاعال في إع ادة بن اء العق ل
وتش كيله ف ي ك ل م رة .م ن هن ا ن درك لم اذا ُيمي ز باش الر ب ين
يقص د ب االول
العق ل المك َّون والعق ل المك ِّون؟ وذل ك عن دما ِّ
المع ارف العلمي ة الت ي اك تس بها ه ذا العق ل م ن التج ارب
والخب رات ،كان ه العق ل المس تفاد عن د اب ن س ينا ،ويري د م ن
الثاني "الفكر العلمي الجدي د" ال ذي يتوج ه نح و رف ض الواقعي ة
الش يئية ،واليقيني ات النهائي ة ،حي ث يق ول" كي ف ال ن رى إذن
انه ينبغي على فلسفة تريد ان تك ون حق ًا مطابق ًة للفك ر العلم ي
وه و ف ي تط ور دائ م ،ان تنظ ر ف ي اث ر المع ارف العلمي ة عل ى
20
البنية العقلية".
ما يعني اننا امام قيم ابستيمولوجية جدي دة تتمث ل ف ي
تغي ر بني ة العق ل ،عل ى اس اس ان بنيت ه المتط ورة المتغي رة
ُ
حدث ه م ن اث ر عل ي بنيت ه؛ تجع ل
بتغي ر المعرف ة العلمي ة وم ا ت ِّ
العق ل ف ي ه ذه الحال ة ف ي حال ة دينامي ة ،الدينامي ة الت ي تب دو
اك ثر ما تبدو في إنشائها لنظريات جدي دةُ ،تع ِّدل م ا س بقها ،او
تص حح بع ض عباراته ا ُوت دق ُقها ُوت َخ ِّص ُص ها ،او تث ور عليه ا ث ً
ورة
ِّ
كلي ًة ،وبه ذا ينتف ي االدع اء ال ذي ي زعم ان ه وص ل إل ى تفس ير
نه ائي للواق ع بنظري ة واح دة ت دعي لنفس ها الحس م ال ذي ال
نظري ة بع ده وال تفس ير ،عن دما ت تخلص نهائي ًا م ن ح ب
االحتف اي بالتج ارب الس ابقة حت ى تص ل إل ى مس توى المادي ة
العقالني ة الت ي تتج ه نح و نس ج االفك ار العلمي ة نس ً
جا حقيقي ًا
مترابط ًا .تص ير حينه ا ملتق ى لتق اطع جمل ة التج ارب الملتحم ة
المتماسكة حيث يستوثق الفك ر ويتحق ق 24،بع دما ك ان ِّالعل م
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أ
"الول  :هي الحالة العيافية ،حي ينشغل الفكر
أ
بالصور الول للظاهرة ،ويعتمد عل كـتابات فليفية تمجد
اللبيعة ،وتتغن بوحدة العالم وتعدد في ان واحد.
الثافية :هي الحالة العيافية -المجردة ،حي يمزج
الفكر بين التجربة الفيزيائية والترسيمات الهندسية،
ويعتمد عل فليفة معينة للبياىة.
الثالثة :هي الحالة المجردة ،حي يباشر الفكر
العمل عن وعي بمقومات ذات ىابع مناهب لحدس
29
المكان الواقعي ومتخلصا من التجربة المباشرة".
والنتيج ة ،ه ي ان بني ة العق ل قب ل الث ورة العلمي ة
وبع دها ليس ا متط ابقين ،وه و م ا يف رض عل ى العق ل ان يب دي
إرادة االس تجابة للتح والت العلمي ة المعاص رة ف ي ك ل المي ادين
العلمي ة الفيزيائي ة والكيميائي ة والرياض ية والبيولوجي ة...الخ،
والت ي تجع ل م ن العق ل تطبيقي ًا بعي ًدا ع ن المعن ى المطل ق
عيا مطلق ًا ،وال اس ً
للعقل ،العقل الذي يرفض ان يكون وض ً
ميا
مطلق ا ،وال رمزي ًا مطلق ا ،وال واقعي ًا مطلق ا .إن عقالني ة الفك ر
العلم ي ت رفض ان تك ون محض ًة ب المعنى المطل ق ،وم ع ه ذا ال
يمتن ع باش الر ان يص فها بالعقالني ة ويميزه ا ع ن غيره ا م ن
العقالنيات الفلسفية ،في كونها عقالنية مطبق ة .فه و ي رى ان ه ال
محل في الفكر العلم ي المعاص ر للعقالني ة المطلق ة او الخالص ة
او للواقعي ة الس اذجة والمطلق ة؛ ذل ك ان ه ذين الم وقفين
يوج دان ف ي الفك ر العلم ي متك املين ،بحي ث ال يمك ن لموق ف
منفرد ان يطابق ما ه و علي ه الح ال ف ي الفك ر العلم ي ،ذل ك ان
الفيلس وف م ن اج ل بل وغ التكام ل ،وم ن اج ل ان يفه م
مشكالت الفكر العلمي ،يكون من الالزم علي ه إن ه و حق ًا ك ان
عقالني ًا ،ان ُي ِّدرك ان عقالنيت ه ف ي حاج ة إل ى ان تنطب ق ،وإن
63
ك ان واقعي ًا ان ُي ِّدرك ان واقعيت ه ف ي حاج ة إل ى ان ُت ْف َه م.
وهذا ما يدل بوضوح على ان
ً
ً
ً
" ...الفلسفة العلمية ال ترى ثمة مذهبا واقعيا مطلقا وال
م ً
ذهبا عقلي ًا مطلق ًا ،وان ه ينبغ ي اال ننطل ق م ن موق ف فلس في
ً آ
عاجال ام اج ًال ،س يغدو ه و
عام حتى نحكم على الفكر العلمي،
الموضوع الرئيس في المن اظرة الفلس فية؛ وه و س يقودنا إل ى ان
نس تبدل بض روب الميتافيزي اء الحدس ية المباش رة ض ً
روبا م ن

يظ ن ان ه ينطل ق م ن فك ر ال بني ة ل ه وال مع ارف ،والفيلس وف
يفترض بنية عقلية جاهزة بكل المقوالت الضرورية لفه م الواق ع
وظواهره المختلفة.
على هذا االساس ،يعلن باش الر ع ن فك ر علم ي متط ور
ف ي بنيت ه ،تط ور المعرف ة العلمي ة ،فك ر ين تج المعرف ة وه ي
تش كله م ن جدي د ،فك ر يتج اوز دوغمائيت ه وس ذاجته الت ي
تعطي ه ح ق التمس ك بالخص ائص المطلق ة ،وتجعل ه اك ث ر
ليون ًة ،ح ين يتخل ى ع ن معلومات ه لك ي يفه م وي تعلم 22.يك ون
الفك ر العلم ي حينه ا اش به م ا يك ون بالتلمي ذ الت ي يحص ل ل ه
انق الب ف ي المف اهيم ،وتص حيح للتص ورات ،وتع ديل للخب رات
ً
داغوجيا التخل ي عم ا ك ان
والمع ارف الس ابقة ،م ا ُيح ِّتم علي ه بي
يعرف ه او يعتق د ان ه ع ين الحقيق ة ،وذل ك عن دما يق وم ُالمع ِّل م
بقل ب العوائ ق الت ي تجمع ت م ن قب ل ف ي الحي اة اليومي ة ،فه و
ي اتي إل ى درس الفيزي اء بمعلوم ات تجريبي ة كان ت ق د تش كلت
عنده من قبل؛ ً
مثال يمكن ان يعطي حياة للجسم الطافي ف وق
الم اء ،وه و ي رى مقاوم ة عن د محاولت ه غم ر قطع ة خش بية ف ي
26
الم اء ،ق د ينس ب المقاوم ة للقطع ة الخش بية ول يس للم اء.
يق ول باش الر ف ي ه ذا المعن ى" :وهك ذا ،ف إن اطروح ة ك التي
ناخ ذ به ا ،إذ تط رح المعرف ة ك تط ور للفك ر ،وإذ تقب ل تغي رات
تم س وح دة واس تمرارية الفك ر ،س تجعل الفيلس وف يرتب ك ال
27
محالة".
تط ُور المعرف ة إذن ،ه و ال ذي يجع ل الفك ر العلم ي
يتثق ف ف ي ك ل لحظ ة ب ال كل ل ،إذ يج ب علي ه ان يواج ه ك ل
معط ى م ن المعطي ات بوص فه نتيج ة ،ويس مح ل ه ب ان يح وز
ص فة الموض وعية ف ي العل م الح ديث؛ فالم ادة م ً
ثال "ليس ت
وعاء للصفات الحسية ( )...ذلك ان المعرفة المنطقية للمادة ال
يمك ن ان ترض ى بالمظ اهر االولي ة .ال يمكنه ا ان تاخ ذ ب اول
حص اد 28".فق د ج َّرد تق دم ِّالعل م المعاص ر الم ادة م ن كيفياته ا
المادي ة ،مثلم ا ن زع عنه ا الص فة الواقعي ة الت ي اقرته ا العقالني ة
الديكارتي ة الت ي قال ت بإمك ان تحدي دها بالش كل والحرك ة،
كونها ا ً
جساما تتحرك في مكان وزمان معين ين ،ذل ك ان تك ون
الفكر العلمي يمر بحاالت ثالث كما يقول باشالر ،وهي:
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ً
الميتافيزي اء المنطقي ة االس تداللية مص ح ً
حيحا
حة تص
وعيا ،وإذا اتبعن ا ه ذه التص حيحات اقتنعن ا م ً
موض ً
ثال ب ان
المذهب الواقعي الذي اص ابه الش ك العلم ي ال يمك ن ان يك ون
ش انه ش ان فص يلة الم ذهب ال واقعي المباش ر؛ كم ا نقتن ع ب ان
الم ذهب العقل ي ال يمك ن ان ُيع َّد م ً
ذهبا عقلي ًا مغلق ًا عن دما
ُيص ِّحح احكام ًا قبلي ة مثلم ا تفع ل اتجاه ات النم و الجدي دة ف ي
61
الهندسة".

المعادي ة ،ب ل يج ب علي ه ان ُيف ِّرق ب ين الواقعي ة البدائي ة
والواقعي ة المثقف ة او الذهني ة ،وه و الس بيل إل ى اس تخالص
المادي ة العقالني ة 64.ال النه ا وص ف لع الم من تظم او تس جيل
لنظام قائم بقدر ما هي فهم وتحريك لعالم المادة ونظامها .غير
ان العقالني ة التطبيقي ة عل ى ال رغم م ن انطباقه ا ،إال انه ا ال
تع رف الثب ات ف ي بنيته ا ،فه ي تم ارس عملي ة تق ويم مس تمر
ل ذاتها ،إنه ا عقالني ة تطبيقي ة ،لك ن ش روط التص ويب
والتص حيح ه ي اماراته ا ومي زة قوته ا ووض وحها ،وس ر نجاحه ا.
فقيم ة وق وة المف اهيم العلمي ة إنم ا ُتق اس بمق دار قابليته ا
للتح وير والتب دل؛ ه ذه الق وة والقيم ة تتحق ق ف ي ش روط
تطبيقية ،الن "غنى مفهوم علم ي مع ين يق اس بقوت ه التحويري ة
( )...وس وف يتحق ق الت دقيق االوس ط إذا ص ار االغتن اء
االمت دادي ض ً
روريا ،ومتناس ًقا تناس ق االغتن اء الفهم ي،
وإلجم ال تج ارب اختباري ة جدي دة .يس توجب عندئ ذ تحري ف
المفاهيم االولى ،ودرس الش روط التطبيقي ة له ذه المف اهيم ،او
باالخص إدخال شروط تطبيق مفه وم مع ين ف ي معن ى المفه وم
بال ذات ،وف ي ه ذه الض رورة االخي رة ،تكم ن الس مة المهيمن ة
للعقالني ة الجدي دة ،المتوافق ة م ع وح دة قوي ة ب ين االختب ار
والعقل".62
تختلف العقالنية التطبيقية ِّبع ِّدها عقالني ة جدي دة ع ن
العقالنية الكالسيكية ،هذه االخي رة عمل ت عل ى تقس يم يفص ل
النظري ة ع ن التطبي ق ،وتجاهل ت دور التطبي ق وابعدت ه ع ن
جوهر النظري ة ،وفص لت التجري ب ع ن العق ل ،وف ي إط ار ه ذا
الفصل ب ين العق ل والتجري ب ،او م ا يس مى ف ي بع ض االحي ان
ب ين ال ذات والموض وع" ...يتع ذر ان ُي رى كي ف يمك ن لواقعي ة
علمي ة ان تق وم انطالق ًا م ن واقعي ة مبتذل ة ،إذا ك ان العل م
ً
شرحا لواقع ُمعطى ،فال نرى باي حق يكون من شان ِّالعل م ان
يرتب هذا الشرح .ستتوجب علينا إذا مهم ة إظه ار ان العقالني ة
ليست اب ًدا متض امنة م ع تس لطية ال ذات ،وانه ا غي ر ق ادرة عل ى
التش كل ف ي ض مير منع زل .وس يكون علين ا ايض ا إظه ار ان
المادي ة التقني ة ليس ت عل ى اإلط الق واقعي ة فلس فية 66".عل ى
ه ذا االس اس َيع د باش الر المادي ة التقني ة متطابق ة ،لك ن ه ذا
التط ابق يك ون جوهري ًا ،ل يس م ع واق ع ثاب ت جام د ،ب ل م ع

ثالثا :العقالفية والتلبي
يضع باشالر فلسفته دائما بين هذين االتجاهين ،فه ي
فلس فة عقالني ة ،لك ن ميزته ا ف ي إرادته ا ف ي ان تنطب ق؛
و"التطبيق بالنسبة للعقالني ة العلمي ة ل يس فش ًال وال تص ً
الحا،
إنه ا تس عى إل ى ان تنطب ق ،وعن دما ال ي تم ذل ك بالكيفي ة
المالئمة ،فإنها تغير ما بها ،وهي ال تنك ر الج ل ذل ك مبادئه ا،
ب ل تجادله ا .واخي ًرا ،ف إن فلس فة العل م الفيزي ائي ه ي الفلس فة
الوحي دة الت ي تنطب ق ،وه ي تع ين تجاوزه ا لمبادئه ا ،إنه ا
الفلس فة المنفتح ة الوحي دة 65".تج در اإلش ارة إل ى ان التطبي ق
ل يس إنقاص ًا م ن قيم ة الفك ر ،ول يس ن زوال ع ن كمال ه ،ب ل إن
ه ذه اإلرادة ف ي االنطب اق ب ين الفك ر والواق ع تختل ف ع ن
التطبي ق ف ي العقالني ة الكالس يكية ،إنه ا عقالني ة ف ي موق ف
عقالن ي جدي د؛ بمعن ى ليس ت الفك رة المطبق ة فك رة قبلي ة او
فك رة مفارق ةُ ،ي نقص التطبي ق م ن قيمته ا ،وإنم ا يزي دها قيم ة
علمي ة .ول يس ادل عل ى ذل ك م ن التج اوب ال ذي حص ل ب ين
الفلس فة والعل م ف ي ت اريخ الفك ر الفلس في والعلم ي ،اي ن ص ار
التج اوب ب ين االفك ار الفلس فية واالفك ار الفيزيائي ة مباش ًرا
وس ً
ريعا .و" ...ال تك اد الفيزي اء المعاص رة تنط ق بفك رة ف ي
الطبيع ة ع ن الم ادة او االثي ر او الكوانت ا (الوح دات الكمومي ة)
حت ى تظه ر لن ا مق ابالت ف ي ع الم التفكي ر الخ الص ( )...إن
الت رابط ب ين االفك ار الفلس فية واالفك ار الفيزيائي ة وثي ق الي وم
60
اك ثر مما كان في اي وقت فات".
ذلك ان الفيلسوف الحق ال يقف عند حد التساؤل ع ن
م دى انتم اء افك اره إل ى ه ذا الم ذهب او ذاك ،وال يج ب ان
ينظ ر ف ي اي استفس ارات يقيمه ا ض ده اص حاب الفلس فات
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واق ع مح ول معقل ن ومرك ب ،م ع واق ع مص وب ،تلق ى تحدي ًدا
عالمات اإلنسان المميزة ،عالمة العقالنية.
إن الفك رة العقالني ة ف ي الموق ف الجدي د ُتع د برنامج اً
للعم ل ،وقيم ة برن امج ِّالعل م ف ي ان ينطب ق .إن اس اس فك رة
العقالني ة ه و التج ارب ،غي ر ان تجريبيته ا ليس ت تجريب ًا
ب المفهوم ال ذي قص ده كل ود برن ارد ( ،)Claude Bernardب ل
التجري ب ف ي العل م المعاص ر ل يس تجريب ًا للمش اهدة ،ب ل
تجريب ًا للتحقي ق ،التجري ب يك ون ص ورة إلنج از الفك رة ،ومن ه
تك تسب الفكرة قيمتها.
م ا يس تنتج م ن ه ذا الف ارق ب ين المعني ين ه و ان
الموقف العقالني المطبق يتميز بعدم وقوفه عند مبادئ ثابتة،
فالعقالنية بكونها فلسفة اليوم الواح د الت ي ُتؤ ِّك د ذاته ا ك ل ي وم
67
جديد عند الفيلسوف العقالني.
ُ
خض ع باس تمرار
إن العقالني ة التطبيقي ة ه ي الت ي ت ِّ
مبادئه ا للج دل ،ول يس ك التي تجع ل همه ا التن وع ،وترج ع
غناها إلى مب دإ الهوي ة .ه ذا االخي ر بالنس بة لباش الر ال موق ع ل ه
ف ي العقالني ة المعاص رة ،الن ه (مب دا الهوي ة) يس تحوذ عل ى
العق ل ويحرك ه لياخ ذ ص ورة نرجس ية يع ود إليه ا العق ل ف ي ك ل
للعل م
مرة ،وبخالف ذلك تكون العقالنية المطبقة ،والمسايرة ِّ
المعاصر عقالنية إعادة النظ ر ف ي مفاهيمه ا  -فه ي تتمي ز بكونه ا
العقالني ة الت ي تزي د م ن تطبيقاته ا عل ى ال دوام ،وتس عى إل ى ان
تك ون باس تمرار فلس فة إع ادة النظ ر .يق ول باش الر" :الفك ر
العقالني على اهبة باستمرار ال للبداية من جديد فحس ب ،فه ذا
اق ل م ا يمك ن قول ه ،وال إلع ادة البن اء فحس ب ،ب ل عل ى اهب ة
68
إلعادة التنظيم".
م ن هن ا تك ون العقالني ة بعي دة ع ن حص ر الحقيق ة ف ي
زاوي ة واح دة النظ ر ،ب ل يك ون النظ ر إليه ا م ن زواي ا مختلف ة،
والعل م
الن عملي ة الخل ق مس تمرة كم ا يق ول بع ض العلم اءِّ ،
يك تش ف ف ي ك ل م رة ظ واهر جدي دة ،وان العدي د م ن الظ واهر
م ا زال ت ف ي حاج ة إل ى تفس ير .وان بع ض التفس يرات كش فت
ع ن ح دود المعرف ة العلمي ة ،وه و م ا يعن ي ان ك ثي ًرا م ن
النظري ات اف رزت إش كاالت فلس فية ومفاهيمي ة ص عبة الفه م
والقب ول ،ك تب دل مفه وم الم ادة ف ي معن اه عب ر ت اريخ الفك ر
جمةل العلوم الاجامتعية

الفلس في ،وظه ور ثنائي ة الم ادة وال روح ف ي فلس فة ديك ارت،
وثنائي ة الم ادة والق وة ف ي عل م الطبيع ة الح ديث ،ودخ ول
العنصر الكيميائي في بنية الم ادة ،واك تش اف حف ظ الك تل ة ف ي
تف اعالت كيميائي ة ،واك تش اف التفت ت اإلش عاعي ال ذي توص ل
إلي ه بيك رل ف ي ع ام 1896م ،والتميي ز ب ين ن واة ال ذرة والطبق ة
69
اإللك ترونية...الخ.
كما تتميز العقالني ة المطبق ة ع ن العقالني ات التقليدي ة
وخصوص ًا منه ا الفلس فة التجريبي ة ،بكونه ا عقالني ة تق دم
برنامجه ا للعم ل ال عل ى ان ه تلخ يص للتجرب ة او نس خة مطابق ة
للواق ع او مس تمدة من ه ،ب ل إن التجرب ة المباش رة تعيقه ا ع ن
الفعالي ة الت ي تجع ل منه ا برنامج ًا للعم ل" .ه ذه العقالني ة
الفعالة تتعارض م ع الفلس فة التجريبي ة الت ي تق دم الفك ر كم ا ل و
كان ت تلخيص ًا للتجرب ة ،وذل ك بالفص ل ب ين التجرب ة ،وك ل
قبلي ات التهي  ،كم ا انه ا تتع ارض ايض ًا م ع االفالطوني ة الت ي
73
تعلمنا ان االفكار تنحط عندما تنطبق على االشياء".
باإلضافة إلى ذلك ،ينبه باشالر إلى نقطة اساس قد
يقع فيها الفيلسوف ،وهي عندما يضع نفسه خارج العقل
العلمي ،ويظن ان فلسفة العلوم تنحصر في اسس العلوم وفي
ً
شديدا في نطاق
موضوعات عامة ،او يحصر نفسه حص ًرا
االسس واالصول ،فيعتقد ان مهمة فلسفة العلوم هي إعادة
وصل اسس العلوم باصول فكر محض ،ويعرض عن مسائل
التطبيق الفعلي ،ويظن ان فلسفة العلوم ليست بكلياتها من
ملكوت الوقائع والظواهر.
"la philosophie de la science n’est jamais
"totalement de règne des faits
التطبي ق الث اني ال ذي تمت از ب ه العقالني ة ال ُيع د بت را،
النه فعل علمي تقوده العقالنية الرياضية .إن اإلنجاز البرنامجي
العقالني للتجارب يعين ً
واقعا اختباري ًا خالي ًا م ن الالمعقولي ة،
وس وف تت اح لن ا الفرص ة لك ي نب ين ان الظ اهرة المنتظم ة اغن ى
م ن الظ اهرة الطبيعي ة .وإذا ك ان العل م الطبيع ي المعاص ر ه و
بن اء عقالن ي ف إن التطبي ق -ف ي منظ ور العقالني ة العلمي ة -ل يس
نكس ة وال تس وية إنم ا تنش د التطبي ق .فالعقالني ة إذا م ا ُاس ي
تطبيقها يصير لز ً
اما عليها ان تطور نفسها .ومع ه ذا فه ي ال تنك ر
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اص ولها ف ي س بيل ذل ك ،وإنم ا تجادله ا ،يض رب باش الر مث اال
عن مفهوم من مفاهيم الفيزياء وهو مفهوم الك تلة  masseق ائال:
"يق َّدم لن ا مفه وم الك تل ة وبك ل غراب ة كان ه مفه وم ج دلي ،ل م
نكن بحاجة إال لك تل ة واح دة ،ف إذا بالحس اب يق دم لن ا ك تلت ين
اثنت ين لموض وع واح د .وإن إح داهما تختص ر تمام ا ك ل م ا كن ا
نعرف ه ع ن الك تل ة ف ي الفلس فات االرب ع الس ابقة :الواقعي ة
الس اذجة ،والتجريبي ة الواض حة ،والعقالني ة النيوتوني ة،
والعقالنية االنشتاينية العامة ،لك ن الك تل ة االخ رى ،المجادل ة
االول ى ه ي ك تل ة س لبية ،وإن ف ي ذل ك مفهوم ا ال يمك ن تمثل ه
71
ابدا في الفلسفات السابقة".
ً
نتيجة لهذا االك تشاف العلم ي الجدي د يتس اءل باش الر:
م اذا س يكون موق ف العق ل العلم ي الجدي د م ن مفه وم كه ذا؟
ويتساءل :ماذا كان موقف عا ِّلم من العصر السابق ف ي مس توى
فيزي اء الق رن التاس ع عش ر...؟ يجي ب باش الر ع ن ه ذين
الس ؤالين بقول ه" :فبالنس بة إل ى ع ا ِّلم الق رن التاس ع عش ر ك ان
مفه وم الك تل ة الس لبية مفهوم ًا ُمخيف ًا ،وك ان -بالنس بة إل ى
النظري ة الت ي انتجت ه -يتس م بس مة خط إ اس اس ،وعبث ًا ك ان
ال زعم ب امتالك ك ل حق وق التعبي ر ف ي فلس فة "كم ا ل و"une :
 philosophie du comme siفق د ك ان ثم ة ح دود لحري ة
التعبير .ولم يكن من الممك ن اب دا لفلس فة" :كم ا ل و" ان ت نجح
ف ي تفس ير كمي ة س لبية  une quantité négativeكم ا ل و كان ت
ك تلة".75
ويقت رح فلس فته البديل ة ،إنه ا فلس فة "ل م ال" Une
 ? philosophie du pourquoi pasوس متها الجدلي ة ،إنه ا
الط ابع الممي ز للعق ل العلم ي الجدي د .يتس اءل ق ً
ائال :لم اذا ال
يمك ن ان تك ون الك تل ة الس لبية؟ م ا ه و التع ديل النظ ري
الج وهري ال ذي يمكن ه إض فاء الش رعية عل ى ك ل ك تل ة س لبية؟
ف ي اي اف ق اختب اري يمك ن اك تش اف ك تل ة س لبية؟ يجي ب
باش الر ع ن ك ل ه ذه االس ئلة ق ائال" :هك ذا يتص در التحق ق
ال واقعي :وه ذه االولوي ة التحقيقي ة تلغ ي تص نيف الواق ع.
فالفيزي ائي ال يع رف الواق ع حق ًا إال عن دما يحقق ه ( )...زد عل ى
ذل ك ان مث ال التحق ق متطل ب ،فالنظري ة الت ي تحق ق جزئي ًا
عليه ا ان تحق ق كلي ًا ،وال يمكنه ا ان تك ون محق ة بطريق ة
جمةل العلوم الاجامتعية

جزئية .فالنظرية هي الحقيقة الرياضية التي لم تجد بعد تحققه ا
الكام ل .ويتوج ب عل ى الع الم البح ث ع ن ه ذا التحق ق
70
الكامل".
آ
وهن اك وج ه اخ ر ياخ ذه التطبي ق ف ي العقالني ة
المعاصرة ،وهو انه إذا كان ِّلزام ًا علين ا وض ع العق ل والموض وع
العلم ي ف ي جدلي ة تع اون ( )...ف إن التنظ يم العقل ي للتجرب ة إذ
ُي َّعبر عنه بالنظر إل ى تطبيقات ه ،ل يس مج رد قص د لعق ل يس تمد
اض واءه م ن وعي ه وحس ب" ،قص دية العقالني ة التطبيقي ة
تستقي لنفسها ،إمكان تص ويب نفس ها La possibilité de ce
 ،rectifierوه ي مس تعدة عن د التطبي ق ،لتلق ي ج دليات ترت ب
اص داء حت ى ف ي مب ادئ التنظ يم 74".غي ر ان باش الر يؤك د ان
العقالني ة قب ل ان تنطب ق عل ى االش ياء ،يج ب تطبيقه ا عل ى
العق ول؛ إذ ذاك ت اتي كينون ات  ontologiesالفك رة المعلم ة
لتش فع العقالني ة المعلم ة ،فيظه ر ن وع م ن ارتك اس réaction
تعلم.
الوضوح التربوي عن د ُالم ِّعل م ف ي ترتي ب عق ل التلمي ذ ُالم ِّ
إذ "يقتض ي عل ى ال دوام مع اودة إجرائه ا .الواق ع ان للتع داد
ال ديكارتي وظيفت ين هم ا :ص ون المع ارف والمحافظ ة عل ى
ً
واضحا بما في ه الك فاي ة لك ي
نظامها ،إلى ان يصبح وعي النظام
ياتي نظام المعارف تذكي ًرا بالمعارف إياها .هنا بالضبط يقوم في
حميمي ة ال ذات ،فع ل م ن افع ال العقالني ة التطبيقي ة ،وه و
الفع ل المفي د لعق ل مطب ق عل ى نفس ه .م ن ش ان ال وعي العقل ي
للمعرف ة ان يحل ق ف وق ال وعي التجريب ي وه و يح دد خ ط الس ير
االقرب".72
والخالص ة ،ه ي ان العقالني ة فلس فة تعم ل ،وفلس فة
تري د التوس ع ،وفلس فة تري د تك ثي ر تطبيقاته ا العقالني ة
التطبيقي ة ف ي عمله ا اإليج ابي اس تقرائية للغاي ة ،إنه ا إذا تجران ا
عل ى الق ول ثنائي ة التعق ل ،وعقالني ة تنطب ق عل ى ذاته ا كم ا
تنطب ق عل ى االش ياء ،وعقالني ة تص وب وتص حح وتراج ع
باس تمرار بفع ل التج ارب العلمي ة الت ي تكش ف دائم ًا ع ن
الجدي د ،إنه ا ت رفض ان تك ون عقالني ة مغرق ة ف ي النس قية
آ
والتجري د ،بعي دة ع ن الواق ع ،وف ي االن ذات ه ت رفض ان تك ون
اس يرة الواق ع المباش ر ،وخالي ة م ن ك ل تعق ل ،إنه ا ب ين ه ذا
وذاك عقالني ة واقعي ة  Un rationalisme Appliquéوواقعي ة
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عقالنية ،وعقالني ة ت اتي باالدل ة عل ى خص وبتها حت ى ف ي تنظ يم
العق ل التقن ي ،إنه ا تف وز بقيمته ا ع ن طري ق تطبيقاته ا ،ال ع ن
طريق انغالقها في النظرية او التجريد.
ياخذ مفهوم التطبي ق ف ي ح االت معين ة س مة الخض وع
لمقارب ات متعاقب ة ،يتمث ل ف ي ك ون المفه وم العلم ي المقاب ل
لظ اهرة خاص ة ه و تجم ع المقارب ات المتعاقب ة الت ي يص فها
باشالر بالحسنة الترتيب "...إن تكوين المدارك العلمية يحت اج
إل ى سلس لة م دارك ف ي طريقه ا إل ى الكم ال حت ى تح وز عل ى
الدينامية التي ننش د ،لتك وين مح ور لالفك ار اإلبداعي ة .إن ه ذا
الت دريك  Conceptualisationيجم ع ت اريخ الم دارك ويجعل ه
حاض ًرا فيما يتعدى التاريخ ،وبدافع من التاريخ ،يثير التدريك
االختب ارات الت ي تح رف مرحل ة تاريخي ة م ن مراح ل الم درك
76
المفهوم".
تق وم العقالني ة التطبيقي ة عل ى جان ب نظ ري رياض ي
مج رد ،وم ن جان ب عمل ي تق وم في ه العل وم الفيزيائي ة ب دور
المك ون لبني ة العق ل العلم ي ،وتتخ ذ م ن الواق ع ُم َ
نطلق ًا له ا.
وه و م ا يجع ل العق ل العلم ي ف ي س جالية  polémiqueوجدلي ة
 Dialectiqueتجم ع العق ل ب الواقع ،والنظ ر ب التطبيق،
والجدلية التي تعيد النظر في مفه وم العق ل ،ه ذا االخي ر اص بح
آ
في مرونة وديناميكية ،ال تفصل احدهما عن االخر ،بل تس عى
إل ى الت اليف والتركي ب ب ين العق ل والواق ع .ف المرء"...ال يك ون
فيلس ً
وفا إذا ل م يس توعب ف ي لحظ ة معين ة م ن لحظ ات تامل ه
وافتكاره ،تماسك الفكر ووحدته ،وإذا ل م ُي ِّص غ ش روط تولي ف
ِّالعل م .وعل ى ال دوام يط رح الفيلس وف المس الة العام ة للمعرف ة
77
بمقتضى هذه الوحدة ،هذا التماسك ،هذا التوليف"...
العقالنية المطبقة الت ي يتح دث عنه ا باش الر تمت از ع ن
غيره ا م ن العقالني ات الكالس يكية ،وحت ى ع ن بع ض
العقالني ات المعاص رة بمي زة التطبي ق ،فه ي ليس ت العقالني ة
النقدي ة الت ي تح دث عنه ا ك ارل ب وبر( -1994 K .POPER
 78،)1935او عقالني ة المؤسس ات العلمي ة م ع توم اس ك وهن
( ،)1996 ،1955،T,KUHNاو العقالنية المنهجية مع إمري
الك اتوش ( )1955،1974LAKATOSاو مختل ف الم ذاهب
واالتجاه ات الفلس فية المش كلة لت اريخ الفك ر الفلس في،
جمةل العلوم الاجامتعية

كالص ورية والوض عية والواقعي ة وغيره ا ،عل ى اس اس ان
العقالني ة المعاص رة ينبغ ي ان يطبعه ا التكام ل ب ين مختل ف
الثنائي ات ،العق ل والواق ع ،النظ ر والعم ل ،المج رد
والمش خص ،الرياض ي والفيزي ائي...الخ؛ بمعن ى ان جدلي ة
العقالنية العلمية المعاصرة جدلية تكاملي ة تركيبي ة ب ين العق ل
والواق ع ،يق ول باش الر ف ي ك تاب ه( :النش اط العقالن ي للفيزي اء
المعاصرة) ما يل ي" :وهك ذا م ا إن نفك ر ف ي العم ل العلم ي حت ى
ن درك ان العقالني ة والواقعي ة يتب ادالن النص ائح ب دون توق ف.
فال هذا الموقف وال ذاك منع زال يك ف ي لتاس يس ال دليل العلم ي.
ل يس هن اك ف ي مي دان العل وم الفيزيائي ة مك ان لح دس الظ اهرة
يع ين دفع ة واح دة اس س الواق ع ،وال العتق اد عقالن ي مطل ق
79
ونهائي يفرض مقوالت اساسية على منهج بحثنا التجريبي".
غي ر ان ه ال وج ود لم ذهب رس مي يع رف بالعقالني ة كم ا
يعتقد الك ثيرون ،بل وج دت العقالني ة عل ى اتجاه ات متداخل ة
يق وي بعض ها بعض ًا ،وه و م ا يع رف ف ي ت اريخ الفك ر الفلس في
ب التراث العقالن ي ،الت راث ال ذي ي ؤمن بق درة العق ل عل ى
اإلب داع ،وعل ى تج اوز المالحظ ة المباش رة ف ي محاوالت ه لبل وغ
الحقيق ة واليق ين .يمك ن للعق ل ان يك ون تجريبي ًا عن دما ي ؤمن
بان وثبات الحدس اإلبداعي ال يمكن ان توصف بانه ا إس هامات
حقيقي ة ف ي ِّالعل م إال إذا امك ن جعله ا ُتس ِّبب نت ائج يمك ن
تق ديمها إل ى محكم ة المالحظ ة التجريبي ة ،واختباره ا عل ى
التجرب ة .وربم ا ُيع د ه ذا التص ور مخالف ًا لتص ور باش الر ،وه و
التص ور ال ذي يقس م الفالس فة إل ى عقالني ين وتج ريبين ،وه و -
في الوقت نفس ه -ال يبع ث عل ى االرتي اح .الن "تقس يم الفالس فة
إل ى مجم وعتين خالص تين م ن ه ذا الن وع يس تبعد بعض هما
بعض ًا ه و الس ماح للحماس ة المنهجي ة الفكري ة ان تح رف
83
الحقيقة".
يكشف تاريخ الفكر البشري عن ك ثير من االفك ار الت ي
ال يمك ن تص نيفها ف ي اح د التص نيفين الخالص ين الموص وفين
بالعقالني ة والتجريبي ة ،ولع ل فلس فة العل م المعاص رة ت رفض
ك ال م ن االنم وذج العقالن ي الخ الص ،واالنم وذج التجريب ي
الخ الصَ ،وتع د ال رايين مخط تان باالس اس .الن الغ رض م ن
العل وم -كم ا يق ول اينش تاين -ه و تنس يق كاف ة التج ارب ووض ع
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آ
االخر في الغالب .إن الجدل في االبستمولوجيا المعاصرة يعن ي
آ
تحاور الثنائيات االتية:
تحاور العقالنية والتجريبية ،هذه االخي رة ك ان له ا دور
حاس م ف ي تق ويض العقلن ات ،والع ودة إل ى متان ة االح داث
والمعطيات ،وقد اثارت فيه العقالني ة تخ يالت تجريدي ة ول دت
النظريات الكبرى التي اطلقها كيبلر واينشتاين.
تحاور النزعتين التصنيفية والتبويبية التي تن وع الواق ع
إل ى الح د االقص ى م ن خ الل تبوي ب اش كاله المتع ددة وب ين
النزعة المجانسة التي تبحث دائما عن الوحدة الكونية.
تح اور ب ين الش كالنية الرياض ية الت ي تص بو إل ى
الرياضيات الكونية وبين المادية التي تجوهر الواقع.
تحاور بين التحليلي والتوليفي الذي ح رك االك تش افات
النظرية الكبرى؛ نظريات نيوتن وماكسويل واينشتاين...الخ.
فك ل ه ذه التح اورات ه ي الت ي ب دات ُتص ِّدع المفه وم
80
للعلم.
الكالسيكي ِّ
والنتيج ة ،ه ي ان الفلس فة العقالني ة والفلس فة
التجريبي ة تتخ ذان مهم ًة جدي ًدا ف ي الفك ر العلم ي ،الن
العقالني ة العلمي ة حس ب باش الر ه ي الت ي تس عى إل ى ان
تنطبق ،والن التجريبي ة العلمي ة ه ي الت ي تس عى إل ى ان تك ون
مفهوم ة او معقلن ة 84.به ذه الص ورة تك ون العقالني ة جدلي ة،
النها في سعيها إل ى ان تنطب ق وإل ى ان تنف تح يك ون لزام ًا عليه ا
ان تح وز ص فة الجدلي ة ،الجدلي ة الت ي تخرجه ا م ن الس مة
االتوماتيكي ة المس تلهمة م ن المنط ق ،إل ى س مة التركي ب
والتكامل الذي يعني إخضاع العقالني ة لمب ادئ س يرورة التط ور
العلم ي ،ال ذي يف رض عل ى الفيلس وف لك ي يك ون ج ً
دليا ان
بالعلم كما هو ،ال كما يري ده الفيلس وف ،وان ي تعلم م ن
يرتبط ِّ
تط ور ِّالعل م ،كم ا ي تعلم التلمي ذ م ن ُالم ِّعل م ،وان يك ون عل ى
اس تعداد وتهي الن يتلق ى إش كالية عص ره باس تمرار .يق ول
باش الر" :إن عقالني ا م ن دون إش كالية ،إن ه و إال عق ل ال
يتنفس ،عقل يختنق ويقع في الوثوقية ،إنه إنسان الليل الذي
يواص ل وج وده الم ريح ،وال ذي ال ي ؤدي عمل ه النق دي
باالساس .وينبغ ي للعم ل ال ذي ه و ف ي اساس ه نق دي ان يبح ث

نتائجها في منظوم ة منطقي ة ،وه و م ا يس تدعي اإلش ارة إل ى دور
الرياض يات ف ي إيض اح االفك ار العلمي ة بطريق ة كمي ة ،فني وتن
اس تطاع ان ُي ِّعب ر تعبي ًرا جي ًدا ع ن ص حة ه ذا ال زعم بتعبي رات
ً
معتمدا بعض العمليات الرياضية التي مكنت ه م ن
قليلة ويسيرة
تفسير العديد م ن حرك ات الكواك ب ف ي مس اراتها ،وحت ى حرك ة
81
االجسام الصغرى كحركة كرات البلياردو.
رابعا :جدلية العقل العلمي
يمك ن الق ول إن الج دل ه و روح العقالني ة العلمي ة
المعاص رة ،ف ال يمكنن ا تص ور عقالني ة م ن دون ممارس ة الفع ل
االبستيمولوجي ،الفعل الذي يكشف ع ن بني ة جدلي ة للعق ل،
وللواقع ،وللعالقة بينهما .وهو بهذا المعنى يكون ً
ً
تكامليا
جدال
ابس تيمولوجيا ،ول يس ج ً
دال فلس ً
فيا ب المعنى ال ذي اراده او
مارس ه الفالس فة عب ر الت اريخ ،م ن امث ال هي راقليطس او
افالطون او هيجل او ماركس .إننا نتحدث عن الجدل م ن زاوي ة
فلس فة ِّالعل م الت ي اس تقى رواده ا ه ذه المقول ة ،ودالالته ا م ن
حق ل العل وم الحديث ة والمعاص رة ،وبالخص وص م ن مج ال
الميكروفيزي اء ال ذي قدم ه الع الم الفيزي ائي نيل ز ب وهر ( Neils
 )BOHRوال ذي ح اول ان يطبق ه خ ارج مي دان الميكروفيزي اء
وبالضبط في دراسة الحياة .فالكائن الحي في نظره يبدو لن ا ف ي
مظه رين :مظه ر فيزي ائي-كيمي ائي ،ومظه ر دين امي يتع الى عل ى
ه ذا المظه ر االول ،ولك ي ن درك ظ واهر الحي اة ال ب د م ن َع ِّد
ه ذين المظه رين مع ًا .لم ا ك ان جمعهم ا غي ر ممك ن ،وبم ا ان
ظواهر الحياة ُتبدي ا ً
حيانا المظه ر الفيزي ائي-الكيمي ائي واخ رى
المظه ر ال دينامي ،ف إن مب دا التكام ل ه و ال ذي يب دو إجرائي ًا
مك ُنن ا م ن إدراك ك ل واح د م ن المظه رين
هنا ،الن ه ه و ال ذي ُي ِّ
آ
منفص ًال ع ن االخ ر 85.وق د اس تنتج فالس فة ِّالعل م ان الفك ر
العلم ي لك ي يفه م ال يك ون ف ي حاج ة إل ى موق ف فلس في ذي
اتج اه واح د ،وإنم ا يك ون ِّالعل م ف ي حاج ة إل ى موق ف يتكام ل
في ه االتجاه ان العقل ي والتجريب ي ،عل ى اس اس ان االك تش افات
العلمية يمكن ان ُتفهم ضمن تكامل هذين االتجاهين ال ض من
تضادهما .وهو ما يؤكد اخ تالف معن ى الج دل ف ي الفك ر العلم ي
عنه في الفكر الفلسفي الذي يستبعد اح د طرف ي الج دل الط رف
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صحيح ان العل م يق دم حش ًدا ض ً
خما م ن المعلوم ات الواقعي ة،
ِّ
ويس لك ك ل تجربتن ا ف ي نظ ام رائ ع االتس اق ،ولكن ه يص مت
فاضحا عن كل ما هو قريب ً
ً
ً
89
فعال إلى عقولنا".
صمتا
لق د اص بح ِّالعل م المعاص ر يؤك د عل ى دور العق ل
واولويت ه ف ي ممارس ة النش اط العلم ي ،بخ الف ِّالعل م
الكالس يكي ال ذي ك ان يمي ل إل ى تفس ير الظ واهر تفس ي ًرا مادي ًا
ميكانيكي ًا ،وه ذا بنظ ر باش الر م ن ش انه ان يعي ق حرك ة تق دم
ِّالعل م ،ول ذلك اع اد ِّالعل م المعاص ر موض عة العق ل ف ي اي
نش اط علم ي ف ي مقاب ل التجرب ة ،وه ي الحال ة الت ي يك ون فيه ا
العق ل ق د اس تعاد حق ه المش روع ف ي النش اط العلم ي .الن فه م
موض وع ال ذرة م ً
ثال ومكوناته ا ونش اطاتها وتفس ير عالمه ا
الداخلي ،وفه م المك ان رب اعي االبع اد ،ونظري ة الك وانتم...الخ
ال يك ون إال بالعق ل دون التجرب ة 93.فالمك ان ال ذي تح دث عن ه
إينش تاين ال يمك ن تص وره ،يق ول ع ا ِّلم الفيزي اء الفلكي ة ول يم
ك فم ان ( )William Kaufmannح ول ه ذه المس الة م ا يل ي:
"م ن المس تحيل عملي ًا ان نتص ور متص ل المك ان والزم ان
الملت وي ذا االبع اد االربع ة 91".وه و م ا يعن ي ان العق ل وح ده
هو الذي يصنع ِّالعلم الن ه وح ده يس تطيع ان يستكش ف ماهي ة
االشياء وعللها .يقال هذا الكالم ف ي مقاب ل االتج اه ال ذي يجع ل
م ن الح واس مص د ًرا للمعرف ة واساس ًا للمعرف ة العلمي ة ،ف ي
الوقت الذي ال تستطيع الح واس وال الخي ال ان يح س بالمك ان
الرب اعي االبع اد ولك ن يمك ن للعلم اء فهم ه ،وه و م ا يجع ل
العق ل ف ي مج ال العل وم يس مو عل ى قي ود الخي الِّ ،بع ِّدها ق درة
إدراكي ة تفوق ه بك ثي ر 95 .غي ر ان ذل ك ال ينبغ ي ان ُي ِّنس ينا ان
دور العق ل ف ي النش اط العلم ي ال يك ون منفص ًال او مس ً
تقال ع ن
الواقع وال عن التطبيق ،بل التطبيق شرط العقالني ة ،والعق ل
ال ينطل ق م ن الص فر ف ي تاس يس ملكوت ه وتط ويره؛ الن "فك رة
االنطالق من الصفر لتاسيس ملكوت العقل وتط ويره ال يمكنه ا
ان تص در إال ع ن ثقاف ات ذات تركي ب بس يط حي ث إن واقع ة
90
معروفة تكون ثروة على الفور".
ل ذلك ،يك ون الرج وع إل ى الواق ع م ن جه ة وإل ى
التطبي ق م ن جه ة ثاني ة ش رطي المعرف ة العلمي ة الموض وعية
حق ق فيه ا العق ل العلم ي انتص اراته عل ى ش تى عقب ات
الت ي ُي ِّ

بت ان ع ن ك ل اخط اء التنظ يم الت ي تحم ل مس ؤوليتها ،كم ا
82
ينبغي لها ان تقوم بتجارب".
يتخ ذ باش الر م ن الج دل اداة الس تنباط االفك ار،
وإلب راز الق يم االبس تيمولوجية الجدي دة ،فق د انت دب نفس ه
إلبرازه ا ،وعم ل عل ى تحليله ا تحل ً
يال نفس ًيا .فق د خص ص مؤلف ًا
من مؤلفاته لهذا الغرض 86ح اول ف ي ه ذا المؤل ف ان يق ف عل ى
اثر تطور المعرفة العلمية على بنية العقل ،وذلك م ن زاويت ين:
الزاوية االبستيمولوجيا التي اشرنا إليها للت و ،والزاوي ة الفلس فية
الت ي اوض ح فيه ا التغي ر ال ذي حص ل او ينبغ ي ان يحص ل
للعقالني ة المعاص رة ،وذل ك م ن اج ل تاس يس موق ف فلس في
جدي د اراده باش الر ان يك ون تركيب ًا فلس ً
فيا جدي ًدا ،تركي ب
ي زول في ه الص راع ب ين العقالني ة والتجريبي ة ،ب ين النظري ة
والواقعي ة .ف ال يمك ن براي ه ان نفه م المش كالت العلمي ة
الجدي دة وان ُن ِّعب ر عنه ا باالعتم اد عل ى فلس فة ذات ط رف واح د
كم ا ه و ش ان الفلس فتين العقالني ة والواقعي ة المبت افيزيقيتين.
ذل ك انن ا ح ين نفك ر علمي ا نض ع انفس نا ف ي موق ف
إبس تيمولوجي وس يط ب ين النظري ة والعم ل ،ب ين الرياض يات
والتجرب ة ،وح ين نص ل إل ى معرف ة علمي ة بق انون طبيع ي فه ذا
آ
87
يعني معرفتنا به كظاهرة وكشيء في ذاته في االن ذاته.
وم ا يكش ف ع ن معقولي ة ه ذا ال راي ال ذي ق ال ب ه
باش الر ،ه و م ا كش فت عن ه مختل ف النظري ات العلمي ة
المعاصرة ،والتي "ال يمكن ان تكون مشتقة تمام ًا م ن التجرب ة
ع ن طري ق االس تقراء التجريب ي ،الن النظري ة الفيزيائي ة
المتط ورة تح دثنا ع ن كائن ات ال تخض ع ل إلدراك الحس ي،
فالحق ائق الجدي دة الت ي تمثله ا نظري ة النس بية وفيزي اء
الك وانتم ،ق د حمل ت ِّالعل م عل ى تج اوز التفكي ر التجريب ي.
فالمك ان رب اعي االبع اد ف ي نظري ة النس بية ،يمك ن فهم ه
بالعق ل ،ال بالتجرب ة ،وك ذلك ال ذرة ،كم ا يعرفه ا ع الم الفيزي اء
ف ي الق رن العش رين ،قابل ة للفه م العقالن ي 88".يعن ي ه ذا ان
ِّالعل م المعاص ر ال يمكن ه ان يغف ل او يهم ل دور العق ل ف ي اي
نش اط علم ي س واء عل ى المس توى الفيزيق ي ام البش ري .ولع ل
هذا ما قصده شرودنجر( )SCHRODINGERعن دما ق ال" :إن
َ
الص ورة الت ي يرس مها الع ا ِّلم للع الم الحقيق ي ناقص ة ج دا،
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المعرف ة العلمي ة وكيفي ة ُتكون ه كمجموع ة اخط اء مص ححة،
والت ي يك ون فيه ا "معرف ة الواق ع ( )...ن ور يعك س ظالل ه ف ي
مك ان م ا ،فه ي ليس ت اب ًدا معرف ة مباش رة وم ِّليئ ًة ،وتجلي ات
الواق ع ليس ت دائم ًا مت واترة ،ف الواقع ل يس دائم ًا م ا يمك ن ان
نعتقده "لكنه على ال دوام م ا ك ان يفت رض ان نفك ر في ه .ويك ون
حا عن دما يك ون جه از العق ول ع ً
الفك ر التجريب ي واض ً
امال .فف ي
الع ودة إل ى ماض ي االخط اء ،تك ون الحقيق ة ف ي توب ة عقلي ة
حقيقي ة .فف ي الواق ع ،إنن ا نع رف مقاب ل معرف ة س ابقة ،مع ارف
94
سيئة الصنع ،ما يعوق عملية الروحنة في العقل بالذات".
عل ى ه ذا االس اس ،ال تك ون العقالني ة بعي دة ع ن
الواق ع ،فه ي ليس ت خالص ة تمام ًا ،ب ل عقالني ة حي ة ،قوامه ا
الج دل والتص ويب والتع ديل ،ج دليتها ليس ت اوتوماتيكي ة او
آ
اتي ة م ن اس تلهام المنط ق -كم ا ذكرن ا م ن قب ل -ب ل ج دليتها
تعني إخضاع مبادئ العقل لسيرورة التطور العلمي ،اين يكون
على الفيلسوف الموسوم بالعقالني لك ي يك ون ج ً
دليا فع ًال ،ان
العلم كم ا ه و ،مم ا يجعل ه يتلق ى مختل ف إش كاالت
ي رتبط ب ِّ
عصره .يقول باشالر في ك تابه فلسفة الرفض" :وحين يكون ف ي
استطاعتنا ان نترجم إلى اللغة الفلسفية تل ك الحرك ة المزدوج ة
الت ي ُتغ ِّذي الفك ر العلم ي المعاص ر ،فإنن ا س نتبين ان االنتق ال
م ن البع دي إل ى القبل ي ،وم ن القبل ي إل ى البع دي انتق ال
ض روري ،وان الن زعتين التجريبي ة والعقالني ة تربطهم ا ف ي
92
الفكر العلمي الجديد".

اوال :العقالنية الجدلية التي تحدث عنها باشالر
محدودة؛ وتتمثل محدوديتها في كونها نشات في مناخ فكري
وفلسفي من اهم خصائصه انه مناخ سجالي انتقادي .بتعبير
آ
اخر إنه شكل موجة فكرية فلسفية سادت اواخر القرن التاسع
ً
خاصة مع كانط في
عشر ،وبداية القرن العشرين ،نجد هذا
نهاية القرن الثامن عشر ،ومع هيغل كذلك ،ومع ماركس في
بداية القرن التاسع عشر ،ولهذا وقع باشالر في هذه الموجة
موقعا ً
ً
نقديا اتجاه كل شيء ،اتجاه
التي ارادت ان تقف
الفلسفة ،والعلم ،والدين ،والتاريخ ،واتجاه المجتمع ،سعياً
ِّ
منها لبناء آاليات صناعة الحاضر واستشراف المستقبلُ ،
وخير
دليل على ذلك هو طغيان النزعة النفسية على مختلف هذه
الفلسفات على الرغم من غلبة الروح النقدية في طرحها للقضايا
الفلسفية.
ثانيا :وعلى هذا االساس يرى ُنقاد باشالر ان العقالنية
التطبيقية بوجه اخص ارادت ان تواجه مختلف المدارس،
واالتجاهات ،والمواقف الفلسفية التقليدية والحديثة
والمعاصرة في ذاتها بالنقد ،وفي موقفها من ِّالعلم بالرفض،
ولكن الميزة التي طبعت نقدية باشالر كما يرى "سالم
يفوت" ،هي انها انتقدت هذه الفلسفات في مواقفها من ال ِّعلم
نظريا ً
انتقادا ً
ً
صرفا يركز على مواطن الضعف والزلل النظرية
من دون ان تقف على الجذور الخفية الفلسفية منها،
واإليديولوجية التي كانت تحرك هذه المواقف ،وإن كان هناك
ً
تداخال بين ثالثية ِّالعلم والفلسفة واإليديولوجيا.96
ؤس َس لعقالنية جدلية
ثالثا :إذا كان باشالر يريد ان ُي ِّ
علمية ،فإننا نتساءل هل هذه العلوم تخلو من خلفيات
إيديولوجية ،ومواقف عقائدية ومنظومات فكرية ُتحدد وجهة
العلم وحرك ته وتطوره؛ بمعنى ،اال ُيع َّد موقف باشالر ا ً
ساسا
ِّ
فلسفيا يحمل في ثناياه سمات اإليديولوجيا ،خصوصاً
ً
موقفاً
عندما يتحدث عن نسبية نتائج العلم؟ هل كل النتائج
المتوصل إليها من طرف العلماء ذات طابع نسبي؟ وما هي
حدود هذه النسبية؟ اال يعني ذلك اننا نفتقد اساس اليقين في
النظريات العلمية ،وفي نتائج الكشف العلمي؟ بمعنى هل
تطال مقولة النسبية كل بنية ِّالعلم ومحتواه وتطوره؟ وهل

ااميا :الثغرات المعرفية في منظور العقل الجدلي
لدى باشالر
نحاول في هذا العنصر ان نكون سجاليين مع
باشالر ،ونقف على حدود إبستمولوجيته ومواطن القصور في
عقالنيته .نقول هذا الكالم الن المنظور الجدلي للعقل ا ً
وال
ً
ً
ً
مفهوما
شكل
وللواقع ثانيا ليس خاليا من العيوب ،وهو ال ُي ِّ
ً
مطلقا؛ ذلك ان باشالر نفسه يرفض هذه المطلقية ،والنهائية
واالنغالق المذهبي .ولذلك نقدم جملة من المالحظات
آ
نوجزها كاالتي:
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ً
خاصة إذا علمنا
المعرفة العلمية ُالمتوصل إليها كلها نسبية،
ان هناك ك ً
ثيرا مما يتوصل إليه ِّالعلم ُيعد حقيقة ال غبار
عليها؟ ولوال تسليمنا بهذه الحقيقة النهارت كل القيم المعرفية
والعلمية ولصار ذلك دعوة إلى الريبية؛ وهي نزعة فلسفية
قديمة الجذور ،وليست علمية؟ ما هي انعكاسات هذا التصور
على مسار ِّالعلم ووجهته؟ وهل قوة ِّالعلم تكمن في وصوله
إلى اليقين ولو كان ذلك جز ًئيا ،ام تكمن قوته في مراجعته
لنفسه على الدوام؟ وهل هذه المراجعة يمكنها ان تخلو من
بالعلم إلى الخطإ وليس إلى
المخاطر واالخطاء التي قد تؤول ِّ
الحقيقة؟
رابعا :إذا تحدثنا عن ضرورة مراجعة العقل لمقوالته
ومفاهيمه فما هو االساس الذي يعتمده الفالسفة في عملية
المراجعة؟ وماهي حدودها ومستوياتها؟ هل ُيعقل ان نقول
إن الواقع كله في صفته المباشرة ال يحمل سمة الحقيقة ،وان
هذه االخيرة هي دائما بنت الخطا او خطا تم تصحيحه كما
يقول باشالر؟ هل هناك ضرورة معرفية او منهجية تفرض على
العالم تحويل الواقع من واقع وجودي مباشر إلى واقع معرفي
مثقف ومعقلن؟ وهل هذا ُيعد ً
شرطا للحقيقة؟ هل يستطيع
العقل الذي يعيد النظر في ذاته ان يؤسس ذاته ،اال ُيعد ذلك
مفارقة يصعب حلها ،إن لم نقل ال ُيعقل قبولها؟ هل العقل
محكوم عليه بالضرورة ان يعيد النظر في لحظة من لحظات
الفكر البشري وال نقول العلمي؟ الن ِّالعلم يعني كما عرفنا هو
االعتقاد الجازم المطابق للواقع؟ إنه إدراك الشيء على ما هو
عليه؟ فإذا كان هذا الذي نقول عنه :ما هو عليه ليس ً
ثابتا،
ففي اي موقع يكون ِّالعلم؟ هل يكون في موقع الظن حول
الواقع؟ ام هو التعبير عن الواقع المتغير؟ وبالتالي الحديث
عن ِّعلم متغير ،ما يعنى في االخير ال حديث عن الحقيقة.
خامسا :لماذا اعتمد باشالر الموقف السلبي من العقل
الفلسفي ولم يتبنى النظرة االيجابية "بمعنى اتخاذ الموقف ،ال
كرد فعل على ما نتفق معه ،وبلورته من خالل ما ننتقده ،بل
ا ً
يضا الذهاب إلى ابعد حد ،للتساؤل عن "االصول"
االيديولوجية لخطل الرؤية لدى العلماء والفالسفة ومحاولة
97
للعلم؟"
خط حد فاصل بين ما هو لاليديولوجيا وما هو ِّ
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اضف إلى ذلك ان عقالنية باشالر يسمها بعضهم بانها عقالنية
الالموقف ،النها كانت نفيية اك ثر من الالزم .ولهذا ُع َّدت
محاولة التوسير ( )ALTHUSSERمشروعية من حيث إنها
ارادت ان ُت َع ِّبر عن موقف فلسفي ،ومن ثمة فهي تخرج من
السلبية وتؤسس لإليجابية ،وإن كان حقل الدراسة مختلفا
عنها ،يتجلى هذا عندما تساءلت عن االصول اإليديولوجية
لمجموع الرؤى العلمية والفلسفية ،ومحاولة وضع حد فاصل
بين ما هو إيديولوجي وما هو علمي ،على الرغم من اعتراض
والعلم التي ذهب
بعضهم على مقولة الفصل بين اإليديولوجيا ِّ
إليها التوسير كذلك ،فهناك تداخل كبير بين ما هو علمي،
وما هو إيديولوجي ،وما هو فلسفي ،الن المعرفة منظومة
متكاملة ،ومتداخلة ومتناسقة العناصر ،إنها تشكل بنية ال
يمكن قراءة او فهم جزء منها بمعزل عن الخلفية الخفية
المؤسسة لها.
ِّ
سادسا :ثمة مالحظة تتعلق بتوصيف العقالنية
الباشالرية ،هل هي هدم للعقالنيات والفلسفات التقليدية على
الجملة ،ام انها إعادة تصحيح وتصويب لها ليس إال؟ وعليه
نكون امام رؤية جديدة لك تاب فلسفة الال او الرفض كما
يسميها باشالر ،فهل هذه الال هي رفض وتجاوز لكل
الفلسفات والمذاهب واالتجاهات الفلسفية والمدارس
االبستيمولوجية والنظريات والتفسيرات العلمية ،ام ان فلسفة
ً
متسائال
الال ال تعدو ان تكون تصحيح ًا لها؟ يقول سالم يفوت
في ك تابه" :العقالنية المعاصرة بين النقد والحقيقة" ..." :هل
االمر مع العقالنية المعاصرة يتعلق بمحاولة هدم ركام
الفلسفات التقليدية قصد بناء فلسفة علم جديدة ،ام فقط
بنقدها قصد تصحيحها؟ هناك إبهام في لغة باشالر ال ُتساعدنا
على إعطاء جواب واضح ،بل تتركنا نميل إلى القول ا ً
حيانا انها
تصحيح للفلسفات التقليدية ،واخرى إلى َع َّدها ً
98
هدما لها".
سابعا :انحصار المجال الذي اشتغلت عليه
االبستيمولوجيا الباشالرية في دراسة العلوم الطبيعية
والرياضية ،مقصية العلوم اإلنسانية من مجال اهتمامها،
ً
مشروعا
إضافة إلى ذلك ،هل يمكن َعد مشروع العقالنية
ً
صالحا ينطبق على العلوم اإلنسانية بمختلف مجاالتها وعناصر
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ً
بحثها؟ كونها ً
ً
وتركيبا من الظواهر الفيزيائية.
تعقيدا
علوما اك ثر
ما يفرض على فلسفة ِّالعلم المعاصرة االهتمام بها اك ثر من
ِّالعلم الطبيعي الذي يشتغل على المادة والطاقة ِّب ِّعدها ظواهر
يمكن فهمها وتفسيرها بصورة ايسر من فهم وتفسير الظاهرة
اإلنسانية واالجتماعية والحضارية ذات االبعاد المتعددة
والمختلفة ،والتي تقف خلفها العديد من العوامل والعناصر
المكونة لها ،والتي تحكم سيرها وسيرورتها وانتظامها .وهذا ما
جعل بعض الدارسين لباشالر َيعدونه قد وقع في وهم ،إنه
وهم إيحاء تطابق الفلسفة مع العلوم المعاصرة ،فهل هي
فلسفة تطابق مع العلوم اإلنسانية؟ ام ان علوم العصر بحسب
باشالر تنحصر في العلوم الطبيعية والرياضية وهو ما لم يجبنا
عنه باشالر؟
ثامنا :إن التجارب العلمي ة ف ي النس ق العلم ي المعاص ر
كان ت دائم ًا مقترن ة بفرض يات فلس فية او مواق ف عقدي ة ال
تقتض يها بالض رورة التج ارب العلمي ة .وه ذا االقت ران مه م الن ه
دادا فكري ًا وحض ً
يعط ي امت ً
اريا للمجه ود البحث ي ف ي العل وم
الطبيعية 99.حي ث ي ذهب دوميني ك لوك ور  Lecourtإل ى الق ول
إن العقالني ة التطبيقي ة انطلق ت ف ي نفيه ا م ن مب دإ فلس في،
وه ي ال تس تند إل ى ارض ية فلس فية ج اهزة ،ص ريحة او ض منية،
ب ل إنه ا تنطل ق م ن ه ذا الرك ام الفلس في المتمث ل ف ي التي ارات
الفلس فية االحترافي ة ،او ف ي االفك ار الفلس فية الت ي يتش بث به ا
العلم اء ف ي فه م ممارس تهم ،وبه ذا فه ي فلس فة تتح دد ب الال
فلس فة 133.وال يتوق ف االم ر عن د ه ذا الح د ،ب ل إن مش روع
باش الر الفلس في واإلبس تمولوجي يخ رج إل ى ض د التطبي ق ،ب ل
نظريا افتر ً
عدا ً
يعني ُب ً
اضيا.
تاسعا :هل يمكن الحديث عن المطابقة الكاملة بين
والعلم؟ هل يمكن الحديث عن قراءة بريئة من
الفلسفة ِّ
للعلم؟ هل يمكن الحديث عن قراءة بريئة من ِّالعلم
الفلسفة ِّ
للفلسفة؟ إن باشالر -كما هو معروف -له تاريخ تكويني علمي
اك ثر مما هو تاريخ تكوين فلسفي ،ما ادى بالبعض إلى القول
إن معارفه الفلسفية لم تكن متعمقة .ما يجعل مقاربته
العلمية للعقل الفلسفي محدودة بحدود التكوين العلمي
المتخصص .هذا من جهة ،ومن جهة اخرى ،ماذا يقصد
جمةل العلوم الاجامتعية

باشالر بلفظ المطابقة في هذا المشروع؟ إلى اي حد يمكن ان
والعلم في لحظة من لحظات
تكون مطابقة فعلية بين الفلسفة ِّ
تاريخهما؟
إن باشالر في هدمه للفلسفات السابقة كما يعتقد
 Lecourtكان يستخدم نفس اسلحة الخصم ،الشيء الذي
ادى به إلى الوقوع في ك ثير من االحيان في وهم إمكانية
استعمال هذه االسلحة ال للهدم بل للبناء والتشييد ،فكان
131
بناؤه ينجز على مستوى الخيال والحلم الفلسفي ليس إال؟
يتساءل  Lecourtعن مشروع باشالر الفلسفي قائال :اين هي
الفلسفة التي تضم جميع الفلسفات الكالسيكية؟ إن عمل
باشالر اإلبستمولوجي انتهى بمجرد ما انتهى انتقاده للفلسفات
الكالسيكية .لماذا؟ إذا كان على الفيلسوف في نظره ان يتعلم
من العلوم ،وان يستخلص العبرة الفلسفية من تحوالت
قيودا على العلم او تضع ً
العلم ،فإن الفلسفة ال تفرض ً
مثاال او
ِّ
ِّ
ً
ً
نموذجا جاهزا يسير الفيلسوف وفقه ،يرتكز باشالر في بناء
موقفه على تطور العلوم الفيزيائية المعاصرة ليدافع على ِّالعلم
ً
السيما
ضد التحريف والتشويه الذي يلحق به جراء الفلسفة
الوضعية والمثالية منهما.
كيف يمكن للفلسفة التي من طبيعتها ان تكون نسقاً
يحتوي ِّالعلم ويبتلعه ان تكون فلسفة علم عصرها؟ إنه من
الطبيعي اال تخرج فلسفة من هذا النوع الذي ينادي به باشالر
إلى الوجود؟ فالتاريخ لم يعرف الفلسفة من هذا النوع الذي
يبشر به باشالر ،وحتى وإن ظهرت إلى الوجود فإنها ستهدم
نفسها بنفسها ،إذ إنها البد وان تكون فلسفة إجرائية .إن
باشالر كان يجري وراء شبح يريد ان يمسك به ،يريد تحقيق
حلم واسطورة يتعذر تحققها على ارض الواقع 135.عبر باشالر
في عقالنيته عن الصورة االنعكاسية للعالقة بين ِّالعلم
والفلسفة ،عندما كان يعتقد ان كل فلسفة ينبغي ان تعكس
ِّعلم عصرها وتطابقه ،دون ان يعيش عناء البحث فيما إذا كان
تطابقه فعل ًيا ام ال؟ وهو ما يوحي-براي البعض -بانه لم يقرا
تاريخ الفلسفة من زاوية انها صراع بين النظري الذي يريد
الهيمنة والسيطرة ،صراع يستغل فيه ِّالعلم ،وتوجهه وتحتويه
الفلسفات المتصارعة لدعم نسقها الفلسفي .الفلسفة التي
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تحتوي ِّعلم عصرها ،نتساءل عن طبيعة هذا الفهم
آ
واالستيعاب هل هو مراوي ميكانيكي ،ام جدلي احتوائي؟
عاشرا :إن الخروج من الطرح اإلشكالي االنعكاسي
كالذي نصادفه لدى باشالر ،إلى الطرح اإلشكالي الجدلي
يقتضي وضع نظرية لتاريخ الفلسفة على اسس علمية تاريخية،
وغياب هذه االخيرة في عقالنية باشالر هو غياب لتصور معين
لطبيعة االيديولوجيا ،وهو ما اوقعها كما قال  Lecourtفي
وهم البحث عن فلسفة مطابقة والسقوط في تصور إشكالي،
بالعلم.
وانعكاسي لعالقة الفلسفة ِّ
ً
إحدى عشرة :نتساءل اخيرا هل كان هدف باشالر في
هذه العقالنية التطبيقية هو التاسيس لمقولة النقد ام البحث
عن الحقيقة التي هي هدف كل فلسفة؟ إننا نعتقد ان باشالر
في تاسيسه لمقولة النقد لم يكن ينشد الحقيقة التي هي ضالة
كل فيلسوف .باي شكل يمكن للفلسفة ان تطابق ِّالعلم ،وفي
اية شروط يتحقق هذا التطابق؟هل نتائج ِّالعلم هي دائما
المرجعية التي تستمد منها الفلسفة مفاهيمها كي تنطبق
ً
ً
معرفيا
مشروعا
معها؟هل يمكن للعقالنية الباشالرية ان تكون
ً
صالحا لدراسة المجتمع؟ بمعنى هل يمكن الحديث عن
التطابق بين العقالنية والمجتمع؟ لماذا لم يؤسس باشالر
لعقالنية تجعل من العلوم اإلنسانية ً
حقال للدراسة والبحث
تستقي منه المفاهيم وتجعلها متطابقة مع الواقع البشري؟
وهل يمكن الحديث عن عقالنية تطبيقية في العلوم
اإلنسانية؟هل يمكن لعقالنية باشالر ان تحقق التطابق بين
مقوالت العقل،والمجتمع ،والعلم ،واإليديولوجيا؟
اثنتا عشرة :لم تمتد عقالنية باشالر إلى الحديث عن
المقوالت االساس التي تشكل بنية النسق المعرفي ،على
اساس انها منظومة معرفية ال يمكن الفصل بين اجزائها؛ فما
هو فلسفي يتداخل مع ما هو إيديولوجي ،وما هو علمي
يتداخل مع ما هو فلسفي ،وما هو إيديولوجي يتداخل مع ما
هو علمي وهكذا ،وما هو إيديولوجي يقف وراء ما هو علمي
ويوجهه ،وما هو علمي يلتصق بما هو اجتماعي ويخدمه ،وما
هو اجتماعي هو ارتقاء بما هو إنساني ويحفظه .وهو كما نعتقد
فلسفيا كان ام ً
ً
علميا ام إيديولوجيا .إنه
هدف كل فعل معرفي
جمةل العلوم الاجامتعية

يصب في االرتقاء باإلنسان واإلنسانية إلى درجات اسمى تحقق
إنسانية اإلنسان وترتقي به إلى درجة االستخالف واالمانة.
ااتمة
نصل في نهاية ه ذا المق ال إل ى ان الجدلي ة ه ي الس مة
الغالب ة عل ى العق ل العلم ي المعاص ر ،والت ي تتض ح م ن خالل ه
اث ر المف اهيم العلمي ة واالفك ار والنظري ات واالك تش افات عل ى
بني ة العق ل العلم ي ومحت واه ،ه ذه البني ة الت ي تتغي ر كلم ا
كشف التطور العلمي عن ش يء جدي د ،وه و م ا يعن ي ان العق ل
يج ادل ذات ه ،وه ذا التج ادل ه و س ر تط وره ونمائ ه وبقائ ه .ف ال
يمك ن تص ور تط ور العق ل العلم ي م ن دون ه ذا التج ادل
لمختلف المفاهيم والتصورات والقضايا والنتائج.
كم ا ان وظيف ة العق ل ال يمك ن حص رها ف ي الفه م
والتفس ير والتعلي ل ،ب ل إن وظيفت ه تتمح ور ف ي مس ايرة الفك ر
العلمي والبحث عن اثر المعارف العلمية على بنية الفكر وإبراز
الق يم االبس تيمولوجية الجدي دة ،حي ث يض ع العق ل موقف ه
الفلس في موض ع التس اؤل ،نتيج ة م ا تفرض ه الث ورات العلمي ة
الحديثة عليه.
العقل العلم ي المعاص ر يك ون ف ي حال ة ثوري ة متج ددة
ومتطورة ،وهو ما يجعلنا نكون امام شكل جديد للعقالنية ،إذ
ل م يع د العق ل ف ي االبس تيمولوجيا المعاص رة يتم اهى والمعن ى
االرس طي ال ذي ينطل ق م ن الثاب ت والنه ائي وم ن القبل ي
المك تم ل ،وال ذي يش تغل عل ى الماهي ات والج واهر ،ب ل ص ار
العق ل ُيس ا ِّئل نفس ه مثلم ا ُيس ا ِّئل المف اهيم واالفك ار والنت ائج
انطالق ا م ن حركي ة ِّالعل م وتط وره .فل م َتع ْد بنيت ه مس تمدة م ن
المب ادئ القبلي ة او الفطري ة كم ا تص وره بع ض الفالس فة
العقلي ين ،ب ل كش فت حركي ة ِّالعل م المعاص ر ع ن ص يرورة
العق ل المس تمدة م ن الواق ع او م ن التجرب ة مم ا يس مه ل ه ب ان
يكون ً
خارجا عن العقالنية الخالصة ،ب ل عقالني ة ِّالعل م ت دخل
في نطاق العقالنية المادية او المطبقة.
إن الط رح االبس تيمولوجي المعاص ر ي رى ان العق ل
بالنس بة للفلس فة المعاص رة ل يس ل ه حق ائق اولي ة بديهي ة ف ي
ذاتها ،بل العقل اليوم هو الق درة عل ى إع ادة إنج از ش يء م ا ،او
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ِّالعل م ص ورته المج ردة ع ن الواق ع عل ى امت داد تطورات ه فيم ا
يمكننا تكوينه عن هذا الواقع.
ينفي ِّالعلم ان يكون للعقل مضمون واحد؛ بمعنى ان ه
ال يوج د اي معط ى عقل ي يتح دد كم ا ل و ك ان مجموع ة م ن
المب ادئ ،ب ل عل ى العك س تمام ًا إن ه الق درة عل ى العم ل ف ي
صورة جدلي ة ب بعض القواع د ،إن ه فاعلي ة ،فالعقالني ة ه ي الت ي
تقتن ع ب ان للفاعلي ة العقلي ة ق درة عل ى تركي ب انس اق متس اوية
ومتباين ة الظ واهر .فالعق ل به ذا المعن ى ق درة عل ى البن اء ،م ن
خالل إضفاء الصفة التركيبية والبنائية على الظواهر.
هن اك قاع دة اس اس تحك م العق ل العلم ي ،يتوج ب
علينا الح ذر دائم ا م ن مفه وم ل م ن تمكن بع د م ن جعل ه مفهوم ًا
ج ً
دليا ،الفلس فة ال تحك م إال عل ى الص حة الص ورية او الش كلية
للنس ق العلم ي المعتب ر ك تجري د مناس ب ،وف ي ه ذه الحال ة
يك ون االختب ار بح د ذات ه م ن الفك ر ،فه و لحظ ة م ن لحظ ات
النظري ة ،ه و لحظ ة التحق ق ،اللحظ ة الت ي يمكنه ا اس تباق
التص ويب المحتم ل ،إن ه إنت اج واق ع جدي د ،يفتك ره ِّالعل م
برمته وال معنى له بغير ِّالعلم.
تك ون العقالني ة ف ي حواري ة ب ين العق ل والواق ع ،ب ين
النظ ر والعم ل ،ح وار م ن ش انه ان يض في نوع ا م ن الص الحية
المتبادل ة بينهم ا ،فف ي الح وار انص هار ،وف ي االنص هار إجب ار
عل ى إج راء التص ويب المتب ادل ،الن العقالني ة المعاص رة ه ي
عقالنية مطبقة ،يحكمه ا التط ور والتحق ق .إنه ا العقالني ة الت ي
تنق ل العق ل م ن ال واقعي إل ى الص نعي ،وم ن الطبيع ي إل ى
البشري ،ومن التمثل إلى التجريد.
العق ل العلم ي ال يع رف الس كون او الجم ود ف ي اسس ه
واصوله ،يرفض ان يتصور العقل وكانه ملكة شاملة قبلية ومن
ثمة ملكة ثابتة ،غير داخلة في التاريخ وال تخضع لمبدإ التط ور
او التغي ر ،ف ي ح ين تط رح المعرف ة ك تط ور للفك ر ،ول ذلك ف إن
تط ور المعرف ة ه و ال ذي يجع ل العق ل يتثق ف ف ي ك ل لحظ ة
وعلى الدوام ،عليه ان يواجه كل معطى من المعطي ات بوص فه
نتيج ة .العق ل العلم ي ذو طبيع ة س جالية جدلي ة تركيبي ة تجم ع
ب ين العق ل والواق ع ،وتعي د النظ ر ف ي مفه وم العق ل فتجعل ه
مكون ًا َّ
ومكون ًا ،وتنق ل العق ل م ن واقعي ة االش ياء إل ى واقعي ة
ِّ

إع ادة بنائ ه م ن جدي د ف ي ش روط وظ روف مص طنعة .فالظ اهرة
تك ون مفهوم ة او قابل ة للفه م عن دما نك ون ق ادرين عل ى إع ادة
إنجازها والتنب بها ،وف ق ش روط وظ روف معين ة .يك ون العق ل
فيها في موقف جدلي مستمر ،يسير العقل م ن النت ائج العلمي ة
إل ى الموق ف الفلس في بع دما ك ان يس ير ف ي اتج اه عكس ي م ن
الموق ف الفلس في إل ى النت ائج العلمي ة .الن الج دل اص بح ش ً
رطا
م ن ش روط تن اول المس ائل العلمي ة ،والزم ًا ض ً
روريا م ن ل وازم
الوصول إلى العقالنية التطبيقية.
جدلي ة العق ل العلم ي فرض ت عل ى العق ل ان يك ون
ً
فلسفيا مفتوح ًا ،بعي ًدا ع ن ك ل انغ الق ،حقيق ة العالق ة
موقفه
بين ه وب ين الواق ع ه ي الج دل .تتح دد ه ذه العالق ة ب النظر
والعم ل ،والمش خص والمج رد ،والقبل ي والبع دي ،والفه م
والممارس ة ،والعقالن ي والتجريب ي ،واالنفص ال واالتص ال،
والخطإ والصواب.
طبيع ة العق ل العلم ي ال ذي ي درس الظ واهر طبيع ة
ثوري ة متج ددة متحول ة ومتحرك ة ،اص لها تج دد النظري ات
العلمي ة وتص وراتها ،يت دخل الواق ع ف ي بني ة العق ل ،كم ا
يت دخل العق ل ف ي بن اء الواق ع العلم ي .فالعقالني ة ينبغ ي ان
تبل غ إل ى االفك ار الت ي ُتص ِّحح افك ا ًرا ،وإل ى ان التج ارب ُتص ِّحح
تجارب ًا ،ي تعلم العق ل م ن التجرب ة والخب رة ،ويتكي ف معه ا،
العقالني ة المعاص رة ف ي انش دادها للعق ل ال تفع ل ذل ك إيمان ًا
منه ا ان ه ش يء اك تم ل تكوين ه م ن قب ل ،او ان ه ش يء منج ز
س ً
لفا ،ب ل تع ده ف ي ط ور النش اة والتك وين ،يس هم الواق ع
العلم ي ف ي إثرائ ه وتكوين ه ،م ن خالل ه يفص ح العق ل ع ن ذات ه
فالعقل يتقدم ويتطور.
ت تلخص جدلي ة العق ل العلم ي ف ي الق ول إن الواق ع ل م
يع د ه و الواق ع نفس ه كم ا ُتص وره الفيزي اء الكالس يكية؛ الواق ع
ف ي مفهوم ه االبس تيمولوجي الجدي د ص ار معق ًدا ال يعت رف
بالظواهر اليسيرة ،العالقات الفيزيائية فيه ه ي الت ي تح دد ه ذا
الواق ع ،بص ورة تركيبي ة تاليفي ة ،كالت اليف ب ين الهندس ة
والميكاني ك والكهرب اء ،او الت اليف ب ين الزم ان والمك ان ،إنن ا
ام ام ث ورة ابس تيمولوجية قوي ة ه زت اس س االبس تيمولوجية
الكالس يكية .الواق ع العلم ي يك ون ف ي موق ع جدي د ،يغي ر في ه
جمةل العلوم الاجامتعية
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ً
ً
فلسفيا معاص ًرا يرى في
خطابا
بين عناصرها ،إن هناك
العقالنية جامعة لهذه العناصر مؤسسة لها ،نافية للتعارض
ً
حاصال بينها؛ فهناك تطابق بين العقل
الذي يراه البعض
والواقع ،وبين العقل والطبيعة ،وبين العقل والوحي .وهذه
العناصر الثالثة مجتمعة متطابقة هي التي تشكل ينبوع
الحقيقة ،ومصدر المعرفة ،ومنطلق ِّالعلم في نسق معرفي
مفتوح على اإلنتاج الفكري والعلمي المعاصرين بما يحفظ
آ
لإلنسان حاجاته واماله الروحية والمادية.

الق وانين .ي ؤدي العق ل دور ت اطير الواق ع وإع ادة إنش ائه م ن
جديد ،في صورة حوار ابدي بين العق ل والواق ع ،الح وار ال ذي
يك تس ب في ه الواق ع المباش ر ص فة الموض وعية عن دما يمس ه
الفك ر .وعلي ه فالعالق ة ب ين العق ل والواق ع ه ي عالق ة اتص ال
وجدل.
نخلص إلى ان العقالنية التطبيقية التي تحدث عنها
آ
باشالر ينبغي ان تنحو منحى اخر ،متخذة من عناصر اإلنسان
والطبيعة والوحي ِّلبنات لتشكيل منظومة معرفية ال َت َع َ
ارض
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الملخص
 في سبيل الوصول إلى تفسير سليم للنصوص،ه522سنحاول في هذا البحث استخراج الضوابط التي وضعها الجاحظ ت
ً  ضرورة ان يكون المفسر: ومن تلك الضوابط،الق آرانية والعربية
َ ، وذلك بمعرفة َس َعة اللغة العربية،علم اللغة
َ حاذقا
وسنن العرب في
َ العرب قد تعبر بالظاهر ُومرادها َما َهو ُم ْس َت
َ  وان، فيعرف ان اللفظ العام يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه،كالمها
 وان،عمل
َ الل
َ
ُ فظ يحمل إمكانية توسيع ما يدل عليه
.االختالف في التعبير دليل على َالفرق في االهتمام والعناية
 وان،ظاهره
ُ كما يتوجب على المتاول
 وانه ال ينفعه االشتغال بعلم الكالم ما لم،حمل النصوص على اختالف العلل وافتراق المعاني
آ
 وان من فوائد التقديم والتاخير في اللغة والقران، وان الغلو واإللحاد ينشا من الجهل باتساع اللغة،ينضم إليه ِّالع ُلم بالشريعة
َ الكريم
َّ
.والحث على التامل
إيقاي الضمائر
. المستعمل، الظاهر، الخصوص، العموم، اللغة، التاويل، التفسير:الكلمات المفاتيح
Résumé
On utlisera dans cette analyse les normes d’El Djahiz pour l’interprétation correcte des textes coraniques
et arabes. Nous pouvaons relever parmi ces normes: l’interprète doit maitriser la linguistique incluant la richesse
et les habitudes langagières des locuteurs, il doit savoir que le terme général reste ainsi tant qu’il n’y a pas
personne pour le specializer. Les arabes peuvent utiliser le sens propre pour dire le sens figuré, le mot peut
élargir ses significations propres, mais la différence dans l’expression reflète la différence des intentions et des
intérêts.
L’interprète aborde les textes avec leurs différentes raisons et significations. Il reliera la linguistique à la
sharia sachant qu’exagération et athéisme sont dus à l’ignorance de la langue. L’ineraction entre la langue et le
Coran vise le réveil des consciences et la contemplation.

Mots-clés : Exégète, Interprétation, Langue, Général, Spécifique, Propre, Figuré.
Summary
In this research we try to report Eldjahiz’s standards for the correct interpretation of Qur’an and Arabic
texts. Among them: the interpreter must master linguistics including its wealth and language habits of speakers,
must know that a general term remains so as long as there is not what specializes it, Arabs may use the proper
meaning to say the figurative, the word can extend its own meanings, and the difference in the expression
reflects the difference of intentions and interests.
Interpreter discusses texts with their different reasons and meanings. He should combine linguistics and
Shar’ia knowing that exaggeration and atheism are due to ignorance of the language, and that the objective of
anticipation and postposition in the Qur'an is the awakening of consciences and contemplation.
Keywords: Exegete, Interpreting, Language, General, Specific, Literal Sense, Figurative Sense.

.جامعة محمد ملني دابغني سطيف
2225-  جوان20 العدد
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ُ
خر ،ولها حينئذ دالالت ا ُ
مواضع ا ُ
خر ،فمن لم
ولتلك اال لفاي
والمثل؛ فإذا
والشاهد
يعرفها جهل تاويل الك تاب والسنة،
ِّ
ِّ
نظر في الكالم  ،5وفي ضروب من العلم ،وليس هو من اهل
َ َ 4
هذا الشان َ ،0هل َك واهلك".
وهنا نستحضر حادثة مهمة تبين هذا الكالم وتشرحه،
وقد تناقلها العلماء نظ ًرا لما تدل عليه من خطر الجهل بلغة
العرب ،وبالفروق اللغوية الدقيقة فيها ،وإن كان الرجل مع
ذلك ً
بارعا في كل علم ،فإنه سيدخل عليه النقص من جهة
جهله بدقائق التعبير في العربية ،حيث ينقل عبد القاهر
الجرجاني قصة طريفة في هذه الجزئية تدل على انه ال ينفع مع
الجهل بالعربية اي علم:
"ركب الكندي المتفلسف إلى ابي العباس وقال له:
إني الجد في كالم العرب ً
حشوا! فقال له ابو العباس :في اي
وجدت ذلك؟ فقال :اجد العرب يقولونُ :
َ
"عبد هللا
موضع
"إن َ
"إن َ
عبد هللا قائم" ،ثم يقولونَّ :
قائم" ،ثم يقولونَّ :
عبد
هللا لقائم" ،فاال لفاي متكررة والمعنى واحد .فقال ابو العباس:
بل المعاني مختلفة الختالف اال لفاي ،فقولهم" :عبد هللا
قائم" ،إخبار عن قيامه ،وقولهمَّ :
"إن عبد هللا قائم" ،جواب
عن سؤال سائل ،وقولهمَّ :
"إن عبد هللا لقائم" ،جواب عن
إنكار منكر َ
قيامه .فقد تكررت اال لفاي لتكرر المعاني ،قال فما
احار المتفلسف ً
2
جوابا".
وهذا الكالم من ابي العباس جاء في بعض الفروق في
استعماالت" َّإن " فحسب ،فما بالنا بالصيغ اللغوية على
ك ثرتها وتنوعها في جميع ابواب العربية.

المقدمة
إن الحديث عن منهج سديد في فهم النصوص يزداد
إلحاحا يوما بعد يوم ،نظرا لما يتطلبه الفهم من اك تساب
منهجي لإلجراءات التي وضعها االصوليون.
ولعل بدايات هذا العمل الممنهج في الفهم واإلفهام
شقت طريقها لدى علماء التفسير ،مرورا بعلماء الفقه واصوله
والذين ُع ُنوا باستنباط االحكام والعلل ،ومن ثم استحدثوا ما
امكنهم من قواعد في تاويل النصوص ،المطلقة والمقيدة،
والعامة والخاصة ،والناسخة والمنسوخة ،والمتقدمة
والمتاخرة ،...وكان لعلماء اإلعجاز والبالغة ُ
نصيبهم في هذا
الباب ،مع بعض التميز ،في انهم وسعوا من دائرة بحثهم
َ آ
َ
َ
والكالم العربي شع ًرا ونث ًرا.
والحديث
فشمل القرا َن
والجاحظ بوصفه ً
باحثا متميزا في الدراسات اإلسالمية
ً
ومتخصصا في اساليب فقه كالم العرب ،وطرق حمله
واالدبية
على اصح وجوهه ،واك تشاف االبواب التي يدخل الخلل منها
على المتفهم لها ،ينبه في ك تبه على ك ثير من االمثلة التي يزل
بسببها القارئ ويخرج عن مقصود المتكلم وقد ،صنفنا تلك
التنبيهات واإلشارات في محورين كبيرين:
احدهما ينص على ضرورة ان يكون المتفهم حاذقا
علم اللغة ،والثاني يتحدث عن تكامل العلوم مع علم اللغة في
عملية التاويل .ويندرج تحت كل محور مجموعة من النقاط،
تسعى كلها إلى إظهار ما ينبغي ان يتميز به المتفهم للكالم
العربي.
أ
 -1ضرورة ان يكون المفير حاذقا علم اللغة
آ
ً
مشتغال
ال يك في الباحث في القران الكريم ،ان يكون
بعلم َ
الكال ِّم ،وبكل علم من العلوم ،ما لم يكن عالما باللغة
العربية ،فقيها في الفاظها ،مفرقا بين مواقع تلك اال لفاي ،وإال
آ
فإنه َ
سيهلك في تفسير القران الكريم ،النه سيحمله على غير
آ
ما تحمله عليه العرب ،الن االساس في القران انه جاء على
سنة العرب في كالمها.
يقول الجاحظ ت522ه " :1وللعرب امثال واشتقاقات
وابنية ،وموضع كالم يدل عندهم على معانيهم وإرادتهم،
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اللفظ العا يبق عل عمومه ما لم يرد ما

يخصصه

َ َ ُ َّ َّ ُ ۡ َ َ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ ُ َّ
ٓأَلم َرن ُه ۡ َ
ومثال ذلك قوله تعالى" :وۡلضِ لنه َ َوۡلمن ِينه َو
َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ُ َ َّ ُ ۡ َ َ ُ َ ُ َّ َ
َّ
َخلۡ َق َٱ َّ َ َ
خذَِ
فليبت ِكن َءاذان َٱۡلنع َِ َوٓأَلمرنه َفليغ ِرين
ّللِۚۡ َ َومن ََيت ِ
َّ
َّ َ َ ۡ َ َ ُ
ُ
ُّ
َخ ۡ َ
ِسانا َمبِينا َ[ "١١٩النساء:
ّللِ َفقق َخ ِِس
ن َ َو َِلا َمِن َدو ِن َٱ َ
ٱلشيۡ َطَٰ ََ

.]119
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آ
ينقل الجاحظ ت522ه في هذه االية اقوال المفسرين
مثل ابن عباس رضي هللا عنهما ،وعكرمة ومجاهد وغيرهما،
ثم ينص على قاعدة لغوية تتعلق باال لفاي ودالالتها:
" فاللفظ الذي ليست فيه داللة على شيء دون شيء،
لفظا ً
يكون ً
عاما ،وبذلك لم يكن الحد ان يقصد به إلى شيء
آ
بعينه ،إال ان يكون النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ذلك مع تالوة االية ،او
َ
يكون جبريل عليه السالم قال ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ،الن هللا تبارك
وتعالى ال يضمر وال ينوي ،وال يخص وال يعن بالقصد ،وإنما
نفس ِّه ،فصورة الكالم هو اإلرادة وهو
الداللة في بنية الكالم ِّ
آ
القصد ،وليس بينه وبين هللا تعالى عمل اخر كالذي يكون من
6
الناس".
وبالنظر إلى ابن جرير ت 013ه  7فإنه يزيد هذا االصل
ً
ً
وتوضيحا ،حين يحمل لفظ التغيير على عمومه ،الن
شرحا
دين هللا جاء ً
حاكما على خلق هللا ،فكل تغيير في الخلق فهو
َ
مخالفة احكام الدين في هذا
بالضرورة تغيير في الدين الن فيه
الخلق ،فرجع تغيير خلق هللا إلى تغيير دين هللا في ذلك
الخلق ،وحمل بذلك اللفظ على عمومهُ ،
وحمل اللفظ على
عمومه اولى من تخصيصه بغير مخصص.
آ
ودليل ذلك ما ورد في معاني القران للزجاج ،ونقله
القرطبي في تفسيره:
"إن معناه ان هللا خلق االنعام ليركبوها ،وياكلوها
فحرموها على انفسهم ،وخلق الشمس والقمر واالرض
والحجارة سخرة للناس ينتفعون بها ،فعبدها المشركون،
فغيروا خلق هللا ،ايَ :
دين هللا ،الن هللا فطر الخلق على
آ
اإلسالم ،خلقهم من بطن ادم كالذر ،واشهدهم انه ربهم
آفامنوا ،فمن ك فر فقد غير َ
فطرة هللا التي َ
8
فطر الناس عليها".
"فالفصيح من كالم العرب ان يترجم عن المجمل من
الكالم بالمفسر ،وبالخاص عن العام ،دون الترجمة عن
المفسر بالمجمل ،وبالعام عن الخاص ،وتوجيه ك تاب هللا إلى
االفصح من الكالم اولى من توجيهه إلى غيره ما وجد إليه
9
سبيل".
اما اللغة التي يعترف بها الجاحظ ت522ه اساساً
آ
لالستشهاد في معاني القران الكريم فهي لغة االعراب
جمةل العلوم الاجامتعية

الفصحاء ،13وكذلك من سار على نهجهم في الفصاحة ،11ولو
كان من المولدين الن البحث المنصف يقتضي ان يكون في
المتاخرين بعض ما عند المتقدمين:
يقول الجاحظ ت522ه " :والقضية التي ال احتشم
منها ،وال اهاب الخصومة فيها ،ان عامة العرب واالعراب
َ
والحضر من سائر العرب ،اشعر من عامة شعراء
والبدو
االمصار والقرى ،من المولدة والناتية ،وليس ذلك بواجب
لهم في كل ما قالوه ،وقد رايت ً
ناسا منهم يبهرجون اشعار
المولدين ،ويستسقطون من رواها ،ولم ار ذلك قط إال في
غير بصير بجوهر ما يروي ،ولو كان له بصر لعرف
راوية للشعر ِّ
15
موضع الجيد ممن كان ،وفي اي زمان كان".
فالجاحظ ت522ه ال يمنع من توسيع دائرة
االستشهاد حتى يصل بها إلى عصر المولدين ،ناظ ًرا في ذلك
إلى ان الحسن ليس مقصورا على عصر دون عصر ،10وانه ال
يخلو عصر من العصور من ان يكون فيهم المحسن الالحق
بالجاهليين في الفصاحة ،وإن كان االمر اعم واشمل في عصر
الجاهليين ،واالعراب.
-2-1

من الحذت باللغة معرفة سنة العرب في

كالمها
ومن سنة العرب في كالمها ً
مثال انها تحمل الشيئين
على التثنية المجازية او الجمع" ،فيقولون :االحمران :الذهب
ُ
الناس اال ُ
والزعفران ،ويقولون :اهلك َ
الذهب والزعفر ُان
حامر:
ُ
ُ
والخمر.
واللحم
والجديدان :الليل والنهار ،وهما الملوان.
والعصر :الدهر :والعصران :صالة الفجر وصالة
العشي ،والعصران :الغداة والعشي.
ويقال" :البائعان بالخيار" وإنما هو البائع والمشتري،
فدخل المبتاع في البائع.
ُ ُ َّ ُ ٓ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َّ َ ۡ ُ
ّلل َ ِِف َأولقِك َۖٗل ِذلكرِ َمِثلَ
وقال هللا عز وجل" :يُِنوصِ يك َ َٱ َ
َ
ۡ ُ ََۡ َ
ُ َّ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ َّ ُ ُ َ َ َ
َِۖٗإَونََكن َ ۡ
تَ
اَماَت َر َك
ي َفلهن َثلث
ي َفإِنَكن َن ِساء َفِنوق َٱثنت َِ
َح ِظ َٱۡلنثي َِ
ََ
ُ
َ َ
َ
ف َۚۡۚ َو ِۡلَع َ َِنويۡهَِل ُِك ََوَٰحِق َمِنۡ ُه َماَٱ ُّ
ك َنِنََكنَ
س َم َِّماَت ََر ََ
لس ُق ُ َ
َوَٰح َِقة َفل َهاَٱنل ِۡص َ
ِ
َ ُ َ َ َ َ َ ٞ َ َ ُ َّ ُ َ ۡ َّ َ ٞ
َ ُ
ُّ ُ ُ َ َ َ َ
َل َٓۥَ
ث َفإِن ََكن َُ
َو َورِث َُه َٓۥ َأع َ َِنواهُ َف ِِل ِمهَِٱثلل َۚۡ
َلۥ َول
لۥ َول َۚۡفإِن َل َيكن َ
َ
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ۡ
َ ٓ َۡ َۡ َ ُٓ ُ
خ َِنوة َ ٞفَ ِِلُ ِمهِ َٱ ُّ
س َمِ ُۢن َ
َب ۡع ِق َ
َوصِ يَّة َي ُ ِ
َءاعَاؤك ۡ َ
ن
لس ُق ُ َۚۡ
نِ
ِنوِص َعِها ََأو َدي إ ن
َ
َ
َ
َ
َ
ٓ
َ َّ َّ َّ َ َ َ
َ َۡ ُ ُ ۡ َۡ ُ َ
ُ َۡ َ َ
ونَأ َُّي ُه ََۡأقۡ َر ُ
ّللََكنَ
ّلل َِنِنَٱ َ
بَلك ۡ َنفعا َۚۡفرِيضةَمِنَٱ َ
وأبناؤك ََلَتقر
َعل ًِيما ََحكِيما َ] "١١النساء ،[11 :دخلت االم في اسم االبوة،

وإنما وقع الكالم على ما عليه االغلب من ساعات
اعمال الناس ،وذلك هو النهار دون الليل.
َ
ْ
َ
َ ٞ
َل َ َت ُقِنول َّن َل َِشا ۡ
ي إء َن ِ ِّن َفاعِلَ
وهذا ايضا ك قوله تعالىَ " :و َ
َّ ٓ َ َ َ ٓ َّ ُ َ ۡ ُ َّ َّ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ
َ َ َ
سيت َوقل َع َٰٓ
َس َأنَ
َل َأن َيشا َء َٱ َ
َٰٰل ِك َغ ًقا َ٢٣ن ِ َ
ّللۚۡ َ َوٱذكر َربك َنِذا َن ِ
َ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ
َي ۡهقِيَن َ
اَرشقا" [الكهفَ .]20 :
َۡلقربَمِنَهذ
َر ِّب ِ
ِ

كانهم يجمعون على انبه االسمين ،وك قولهم :ثبيرين،
والبصرتين ،وليس ذلك بالواجب ،10وقد قالوا :سيرة
15
العمرين ،وابو بكر فوق عمر.
وهذا من الجاحظ ت255ه يدل على فقه في اللغة،
إذ ليس التعبير بإطالق احد اللفظين من باب التغليب الذي
سببه عند العرب دائما االفضلية في اختيار اللفظ المغلب على
اللفظ المغلوب ،ولكن قد يحدث خالف ذلك ،بان يعبروا عن
االسمين باالسم الذي ليس هو االفضل ،واالعلى ،واالشهر،
كما حصل في قولهم :العمران في ابي بكر وعمر .فعلى الباحث
في التفسير ان ينتبه لمثل هذه الفروق في التعبير ،وان
يبحث عن اسبابها.
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ولو كان هذا المعنى إنما يقع على ظاهر اللفظ دون
المستعمل بين الناس ،لكان إذا قال من اول الليل :إني
فاعل ذلك ًغدا في الس َحر ،او مع الفجر ،او قال الغداة :إني
فاعل يومي َّكله ،وليلتي َّكلها ،لم يكن عليه حنث ،ولم يكن
مخالفا إذا لم يستثن ،وكان ال يكون ما ً
ً
لوفا إال فيما وقع عليه
اسم غد.
فاما كل ما خالف ذلك في اللفظ فال ،وليس التاويل
كذلك النه جل وعال إنما الزم عبده ان يقول إن شاء هللا،
ليتقي عادة التالي ،ولئال يكون كالمه ولفظه يشبه لفظ
المستبد والمستغني ،وعلى ان يكون عند ذلك ذاكر هللا ،النه
عبد مدبر ،ومقلب ميسر ،ومصرف مسخر.19
وإذا كان المعنى فيه ،والغاية التي جرى إليها اللفظ،
إنما هو على ما وصفنا ،فليس بين ان يقول :افعل ذلك بعد
11
طرفة ،وبين ان يقول :افعل ذلك بعد سنة فرق".

من سنن العرب :التعبير بالظاهر ومرادها ما

هو ميتعمل
ويشير الجاحظ ت255ه إلى فكرة اللفظ المستعمل،
وغير المستعمل ،وهو ما يعرف بالتداول ،وان هناك قواعد
تكلم
تحكم التخاطب ،ال بد ان يتنبه لها كل من ُالم ِّ
والمخاطب ،وان يكون القصد بها واحدا عند كليهما ،حتى
يتم الفهم واإلفهام.
ي ي ي ي َّ ُ َُ
ّلل َغراعاَ
ويمثل الجاحظ لذلك بقوله تعالى" :فبع ٱ َ
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وما البد من معرفته ان العربية واسعة ،وال يمكن ان
يحيط بها إال نبي ،وإذا خفي ُ
بعضها على بعض الناس فال
يمكن ان يخفى على جميع الناس ،حتى يوجد فيهم من يعلمه
آ
وال يجهله ،لتكون حجة هللا ً
قائمة في حفظ القران وحفظ لغته
التي نزل بها.
آ
يقول الشافعي" :وإنما بدات بما وصفت من ان القران
نزل بلسان العرب دون غيره ،النه ال يعلم من إيضاح جمل
علم الك تاب احد جهل َ
سعة لسان العرب ،وك َ
ثرة وجوهه،
َ
وجماع معانيه ،وتفر َقها ،ومن ع ِّل َمه انتفت عنه الشبهة التي
20
دخلت على من جهل لسانها".
يقول الجاحظ ت255ه مبينا سعة العربية ،وعلومها،
ومشارك تها في سائر الفنون" :وقل معنى سمعناه في باب

َ َ َ
َۡ َ ُ
َ َ َ َٰ َ ۡ َ َ َٰٓ َ َ َ ُ
ث َِف َٱ ۡۡلَ ِ َ ُ َ ُ َ ۡ َ ُ َ
ج ۡزتَ
يَُ ِۡنو َءة َأخِيهِ َقال َيِنويلت َأع
ي بت ِ
ۡرض َل ِريِي َهۥ َكيف َيوَٰرِ
ََ
َ َ َ
ُ
َۡ َ ُ َ َۡ َ َ ُۡ
َّ
اب َفَأ َوَٰر َ
ِيَ
َُ ِۡنو َءة َأ ِِخٖۖ َفأ ۡصبَ َح َم َِن َٱلنَٰ ِقم ََ
ي
أن َأكِنون َمِثل َهَٰذا َٱلغ َر َِ
ِ

[ "٣١المائدة.]21 :
يقول" :فلم يكن به على جهة اإلخبار انه كان قتله
َّ
ً
ُ
ليال ،12وإنما هو ك قوله تعالى " :يو يمن َي ُ َِنولِهِ ۡ َي َ ِۡنو َمئِذَ17دع ُ َرَهُ َٓۥ َنَِلَ

َ َۡ َُ َ ً َ
َّ
ََ ٓ َ َ
ّلل َِ َو َمأۡ َوى َٰ ُه َ
َُ َ
َج َهنَّ ُ َۖٗ
زياَن ِ ََٰل َف َِئة َفق ۡق َعَا َء َعِغضب َم َِن َٱ َ
ال َأو َمتت ِ
متترِفاَلِقِت إ
َوبِئۡ َس َٱل ۡ َم ِص َُري َ[ "١٦االنفال ،]12 :ولو كان المعنى وقع على

ظاهر اللفظ ،دون المستعمل في الكالم ،من عادات الناس،
كان من فر من الزحف ً
ليال لم يلزمه وعيد.
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معرفة الحيوان ،من الفالسفة ،وقراناه في ك تب االطباء
والمتكلمين ،إال ونحن قد وجدناه او قريبا منه في اشعار
21
العرب واالعراب ،وفي معرفة اهل لغتنا وملتنا".
وهذا من الجاحظ في العلوم التي يمكن االدعاء بان
العرب ال باع لهم فيها ،مثل معرفة طبائع الحيوان ،ومواضيع
الفلسفة وعلم الكالم ،اما إذا ذكرنا الفصاحة في الكالم
والشعر ،فإن العرب قد حازوا فيهما قصب السبق على سائر
االمم.
-5-1

إن تفسير قتادة يفتح الباب على مصراعيه للنظر في
آ
إعجاز القران الكريم ،وانه كما قيل :ال تنقضي عجائبه ،فال
يمكن اإلحاطة بكلمات هللا؛ النها ال نهاية لها وال حد ،وينبني
على ذلك ان معاني كلمات هللا ال يمكن ان يكون لها َحد تقف
عنده ،وتك تشف كل ما تدل عليه ،ولكنها ا ً
يضا ال تنفد
معانيها على مر العصور.
إن تركيز الجاحظ على جعل هذا الموضع المتحدث
فيه عن كلمات هللا انه يدل على عجائب خلقه وعلمه
وحكمته ،ال ينافي إثبات ان هلل ً
كالما ال يفنى وال ُي ُ
حاط به.
ومن القواعد المقررة في التفسير واصوله ،ان النص
آ
إذا ورد له اك ثر من معنى لغوي صحيح تحتمله االية بال تضاد
ً 52
جاز تفسير النص بتلك المعاني المحتملة جميعا.
والعجيب ان ابن عطية حكم على تفسير الكلمات
بالعلم في هذا الموضع ،انه تفسير اعتزالي ،بينما فسرها
ِّ
آ
بالعلم في ايات سورة الكهف حيث قال" :والكلمات هي
ِّ
المعاني القائمة بالنفس ،وهي المعلومات ،ومعلومات هللا
56
سبحانه وتعالى ال تتناهى ،والبحر متناه ضرورة".
وقال في قوله تعالى في سورة لقمان" :والغرض منها
اإلعالم بك ثرة كلمات هللا تعالى ،وهي في نفسها غير متناهية،
وإنما قرب االمر على اذهان البشر بما يتناهى ،النه غاية ما
آ
يعهده البشر من الك ثرة ،وا ً
يضا فإن االية إنما تضمنت ان
آ
كلمات هللا تعالى لم تكن لتنفد ،وليس تقتضي االية انها تنفد
باك ثر من هذه االقالم والنحو ...وذهبت فرقة إلى ان الكلمات
57
هنا إشارة إلى المعلومات".
قال القرطبي" :وإنما الغرض اإلعالم بك ثرة معاني
كلمات هللا ،وهي في نفسها غير متناهية ،وإنما قرب االمر على
افهام البشر بما يتناهى ،النه غاية ما يعهده البشر من الك ثرة،
58
ال انها تنفد باك ثر من هذه االقالم والبحور."...
آ
وعليه فيمكن ان نجمع ما قيل في االية ،فنجعلها
ً
حقيقة ،كما ُتطلق على معاني
تطلق على كلمات هللا تعالى
كلمات هللا سبحانه ،وما فيها من عجائب ال تنقضي ،وما
يستخرج منها من معان ال تنتهي.

امكافية توسيع ما يدل عليه اهر اللفظ

فإذا دل الدليل على إمكانية توسيع معنى اللفظة
ً
يعمل العلماء على ان ال يهملوا شيتا مما تدل عليه ،محافظة
على معاني اال لفاي ودالالتها.
َ
َ
َ
ۡ
ي
َ
ۡ
َ
َّ
ي
َ
َ
ۡرضَمِنَشج َرةإَأق َٰ َٞ
اَِفَٱۡل ِ َ
وهنا يورد قوله تعالى" :ولوَأنم ِ
َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ َ
ََوٱ ۡۡلَ ۡ
ت َٱ َّ َ َّ َّ َ
َك َِم َٰ ُ
ت َُر َ َي ُم ُّق َهُۥ َ ِم ُۢن َ
ّلل َ َعز ٌ
يزَ
َب ۡع ِق َه ِۦ َُبعة َأِبر َماَنفِقت
ّللَِۚۡنِن َٱ َ ِ

َحكِي [ "٢٧َٞلقمان.]57:
يقول الجاحظ ت522ه في تفسير معنى" :كلمات
آ
هللا" في االية " :والكلمات في هذا الموضع ليس يريد بها
القول والكالم المؤلف من الحروف ،وإنما يريد النعم
واالعاجيب ،والصفات وما اشبه ذلك ،فإن كال من هذه
الفنون لو وقف عليها رجل ُ
رقيق اللسان صافي الذهن،
ُ
تحسره المعاني َ
صحيح الفكر ،تام االداة ،لما برح ان َ
وتغمره
55
الحكم".
آ
وقد نقل اإلمام الطبري في االية اقوال السلف ،عن
الحسن البصري وغيره ،قال" :لو جعل شجر االرض اقال ًما،
وجعل البحور ً
مدادا ،وقال هللا :ان من امري كذا ،ومن امري
50
لنف َد ماء البحور ،وتكس َرت االقالم".
كذاِّ ،
ً
ثم اورد الطبري وابن ك ثير قوال لقتادة قال :قال
المشركون :إنما هذا كالم يوشك ان ينفد ،فقال هللا تعالى:
َ
َْ
َ
ْ
" َول َ ِْنو َأ َّن َما َِِف َاۡل ْر ِض َمِن ََش َج َرةإ َأ َقْ َل ٌم ََواۡلَ ْت ُر َ" قال :لو كان شجر
البر ا ً
قالما ،ومع البحر سبعة ابحر ،ما كان لتنفد عجائب
54
ربي ،وحكمته ،وخلقه ،وعلمه.
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 -9-1الاتالف في التعبير يدل عل الفرت في
الهتما والعناية

يجعل هللا ذلك ق آرا ًنا َ
ويترك التنبيه على ما فيه من العيب ،إال
والقول كان ً
ً 20
صدقا مقبوال".

ويمثل الجاحظ لذلك بقوله تعالى في قصة اصحاب
الكهف ،لما ذهبوا إلى كهفهم ،واستصحبوا معهم الكلب دون
سواه من الحيوان الذي ُي ْؤ ُ
لف كالحصان والبعير وغيرهما،
َ
خصوص الكلب ،ثم قال حين اخبر عن عددهم:
فكان
َ
ۡ
َ
َُ ۡ ُُ َُ ٞ
َ
َۡ
َ َ
َ َ
ات َ ۡ َ
ٱلش َما َلَِٖۖ َوَكبُ ُه َ
ِي َ َو َذ َ
ٱَلم َِ
ِنود َۚۡ َونقل ِبُ ُه َۡ َذ َ
" َوَت َسبُ ُه َۡ َأ ۡيقاظا َوه َ َرق َ
ات َ ِ

اليجاز والىناب عند الجاحظ
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لقد ميز الجاحظ اإليجاز واإلطناب بما يكون عليه
حال ُالمتك ِّلم والمخاطب من احتياج ،فمتى احتيج إلى الفهم
واإلفهام فال يسمى ذلك عنده ً
إطنابا ،ومتى زاد عن الحاجة
خرج من اإليجاز.
فالموقف والحال يستدعي من الكالم ما هو ك ثير
ولكنه ال ُيسمى ً
إطنابا وإطالة؛ النه ال يفي بالمعنى إال ذلك
كمثل ما يكون عند الصلح وامام الملوك من الخطب واالشعار
الطويلة ،فإن المقام يستدعي ذلك.
آ
ومثال ذلك من القران الكريم ،خطاب هللا تعالى
العرب ،وخطابه بني إسرائيل؛ إذ خاطب كال بما هو الال ئق
به ،وبما يفهمه ،فال يسمى خطابه بني إسرائيل ً
إطنابا ،ولكن
الحاجة الداعية إلى إفهامهم تجعل َ
خطابهم الزائد عن خطاب
َ
اإليجاز في ذلك الموضع.
العرب هو
"فراينا هللا تبارك وتعالى إذا خاطب العرب واالعراب
موضع اإلشارة َ
َ
والو َحى والحذف ،وإذا خاطب
اخرج الكالم
ً
بني إسرائيل او حكى عنهم ،جعله مبسوطا ،وزاد في الكالم
آ
فاصوب العمل اتباع اثار العلماء ،واالحتذاء على مثال
21
القدماء ،واالخذ بما عليه الجماعة"
ومما هو بسبيل من اإليجاز واإلطناب اختيار اال لفاي
في المواضع والمحال الال ئ قة بها ،فلكل مقام مقال يطول او
يقصر ،ولكل مقام مقال يختار له لفظه المناسب لمعناه.
يقول الجاحظ ت255ه " :ولكل ضرب من الحديث
ضرب من اللفظ ،ولكل نوع من المعاني نوع من االسماء،
فالسخيف للسخيف ،والخفيف للخفيف ،والجزل للجزل،
واإلفصاح في موضع اإلفصاح ،والكناية في موضع الكناية،
22
واالسترسال في موضع االسترسال".
ويقول" :وليس بإطالة ما لم يجاوز مقدار الحاجة،
ووقف عند منتهى البغية ،وإنما اال لفاي على اقدار المعاني،
ُ
ُ
فك ُ
وشريفها لشريفها،
وقليلها لقليلها،
ثيرها لك ثيرها،

ۡ
َ
َ
َ َّ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َّ ۡ َ ۡ
تَ
ت َمِن ُه َۡ َف َِرارا َ َول ُمل ِئۡ َ َ
ت َعليهِ َ َلِنوَل َ
ِط َذ َِراع ۡي َهِ َعِٱل َِنوصِ ي َِق َل َِنوِ َٱطلع َ
َبَٰس َ ٞ
مِنۡ ُه ََۡ ُر ۡعباَ[ " ١٨الكهف.]19 :

ثم اعاد ذكر الكلب ونبه عن حاله ،فقال عز وجل:

َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َ ۡ َ َّ َ َ َّ َّ َ َ ٞ
َر ۡي َ
اع ََة َ ََل َ
بَ
ّلل ِ َحق َوأن َٱلس
ََلعلمِنوا َأن َوعق َٱ َ
ِك َأعَثناَعلي ِه ِ
"وكذل َ
َ
َ
ُ ََ ُ ْ
َۡ
َٓ ۡ
ُ َ
ِنوا َْ َعلَيۡه ُ
َبنۡ َيَٰنا َّ
َۖٗربُّ ُه ۡ َأعل ُ َع ِ ِه ۡ َۚۡ
ِيها َنِذ ََيتَ َن َٰ َزعِنون َعَيۡنَ ُه ۡ َأ ۡم َره ۡمفقالِنوا َٱ ۡبنُ َ
ف
ِ
ۖٗ
َ
َ
َّ
َ َ
َ َُ ُ َ ََ َ ٞ
ِين َ َغلَبُِنوا ْ َ ََٰٓ ۡ ۡ َ َ َّ َ َّ َ َ ۡ َّ ۡ
ِنون َث َٰثةَ
جقاَُ٢١يقِنول َ
قال َٱذل ََ
َلَع َأم َِرهِ َنلتخِذن َعلي ِه َمس ِ
َّ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ٞ
ُ ُ َ
َۡ
َر ۡ َ
َكۡبُ ُه ۡ َ
ب َ َويَقِنولِنونَ
ۡجُۢا ََع ِٱلغ ۡي َِٖۖ
راعِعه َكبه َويقِنولِنون ََخسة َُادُِه
َّ َ َ
َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َّ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ ٞ
َّ َ ُ َ َ ٞ
اَي ۡعل ُم ُه ََۡنَِلَقل ِيلَفلَت َمارَِ
ّبَأعل ُ َعِع َِّقت ِ ِه َم
ُبعةَوثامِنه َكبه َۚۡقلَر ِ
ۡ ُ ۡ ََ
ۡ َّ َ ٓ َ
َظَٰهر َ
اَو ََلَت َ ۡستَ ۡف ِتَفِي ِه َمِنه َأحقاَ[ "٢٢الكهف.]22 :
فِي ِه ََن ِ َ
َلَمِراء ِ
ي
ي ي َّ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ٌ
َويَقِنولِنون ََخ َسةَ
وفي قوله تعالى" :ثالثة َراعِعه َكبه
َ ُ ُ ْ َ ُْ ُ ْ َ ْ ً ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ
ِنون ََُبْ َع ٌة ََوثَامِنُ ُه ْ ََكْبُ ُه َْ" ،دليل
ب َويقِنول
ُادُِه َكبه َرۡجا َعِالغي ِ

على ان الكلب رفيع الحال ،نبيه الذكر ،إذ جعل ر َابعهم،
وعطف ذكره على ذكرهم ،واشتق ذكره من اصل ذكرهم ،حتى
كانه واحد منهم ،ومن اك فئهم او اشباههم ،او مما يقاربهم،
ولو ال ذلك لقال :سيقولون :ثالثة معهم كلب لهم ،وبين قول
القائل" :معهم كلب لهم ،وبين قوله رابعهم كلبهم" ،فرق
21
واضح وطريق بين.
ثم يعرض الجاحظ الصل مهم من اصول التفسير،
آ
وهو ان حكاية هللا عز وجل ال لفاي قوم في القران الكريمُ ،تعد
إقرارا من هللا تعالى على صحة تلك اال لفاي المعبر بها ،إذا لم
يتعقبها بالتصحيح او التخطيء.
"الن تلك اال لفاي ،وذلك الكالم لو كان منك ًرا ،النكره
هللا تعالى ،ولو كان ً
معيبا لعابه هللا تعالى ،فإذ حكاه ولم
آ
يعبه ،وجعله قرا ًنا ،وعظمه بذلك المعنى ،مما ال ينكر في
العقل وال في اللغة ،كان الكالم إذا كان على هذه الصفة
مثله ،إذ كان هللا عز وجل ُالم ِّنزل له .وبعد فال يمكن ان
جمةل العلوم الاجامتعية

211

العدد  20جوان 2225-

أمحد مرمغ

ضوابط يف فهم النصوص العربية أمثةل من تراث اجلاحظ

ُ
ُ
ُ
البائنة بصورها
المفردة،
وسخيفها لسخيفها ،والمعاني
وجهاتها ،تحتاج من اال لفاي إلى اقل مما تحتاج إليه المعاني
الملت ُ
ُ
والجهات َ
ُ
بسة ...وليس للعاقل ان يسوم
المشتركة،
اللغات ما ليس في طاقتها ،ويسوم النفوس ما ليس في
22
ِّج ِّبل ِّتها".
وهذا الكالم ينب عن مستوى كبير من الوعي بمراتب
والم َ
اال لفاي ،داخل اللغة ،ومراتب ُالمتك ِّلمين بهاُ ،
خاطبين
بها .وان اختالف المواضيع يؤدي إلى االختيار من اللغة ما
َ
الموضوعَ ،
َ
المخاطبة بذلك الموضوع.
والفئة
ناسب
ُي ِّ
ويقول في كون اال لفاي الواردة في المواضيع الخاصة
او التي يستحى من ذكرها ،وانها هي الالئ قة في تلك المواضع:
ُ
مواضع استعملها ا ُهل اللغة
"وبعد فلو لم يكن لتلك اال لفاي
َ
َ
وكان الراي اال ُي َ
لفظ بها ،ل ْم َي ُك ْن ِّال َّو ِّل ك ِّو َنها َم ْع ًنى إال على
وجه الخطإ ،لكان في الحزم والصون لهذه اللغة ،ان ُترفع
هذه اال ُ
سماء منها ،وقد اصاب كل الصواب الذي قال" :لكل
20
مقام مقال".
فالجاحظ هنا يتكلم في اصل مهم من اصول
آ
التفسير ،وهو اللغة التي تشرح وتفسر القران الكريم ،او
النصوص الشرعية ً
عموما ،فإنها تحتاج من صاحبها اال َ
يقصي
اال لفاي التي يؤدي بها اغراضه التفسيرية الصحيحة ،الن هناك
من المواضع ما يحتاج فيه التفسير إلى اال لفاي اللغوية
الصريحة ،بحيث ال يغني لفظ عن لفظ ،وإال لما وجد هذا
الثراء اللفظي داخل اللغة العربية.
كما انه ال يغفل ان يستشهد لهذه الفكرة بما روي عن
ابي بكر رضي هللا عنه ،من جواب حينما قال ُب َد ُيل ُبن َو َرقاء
انك ،ولو قد مس هؤالء َو ُ
وس َ
ود َ
للنبي ملسو هيلع هللا ىلص :جئتنا ُبع َج َر َ
ائك ُ
خز
ْ
السالح لقد اسلموك ،فقال ابو بكر"َ :ع َض ْض َت ِّب َبظر الالت".
وصل
والمقصود ان لغة المفسر الذي مهمته ان ُي ِّ
ً
ً
سليما ،ال حرج عليه في مقام
صحيحة ،والمعنى
الفكرة
اال لفاي ان يستعمل كل ما هو متاح له من رصيد لغوي.

يقول الجاحظ" :ولو كان اعلم الناس باللغة ،لم
ينفعك في باب الدين حتى يكون ً
عالما بالكالم" ،02ويمثل
ي ي
لذلك باالحتماالت التاويلية في قول هللا تعالى " :يوالخيلَ
َ ۡ َ َ َ َۡ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َ
َماََلَت ۡعل ُمِنونَ" [النحلَ .]8 :
خ لق
ِريَل ِركبِنوهاَوزِينةَۚۡوي َ
الَ َوٱۡلم َ
َوٱۡلِغ َ
قال :وقد يتجه هذا الكالم في وجوه:
احدها:
 ان تكون ههنا ضروب من الخلق ال يعلم بمكانهمك ثير من الناس ،وال بد ان يعرف ذلك الخلق معنى نفسه ،او
يعلمه صفوة جنود هللا ومالئك ته ،او تعرفه االنبياء ،او يعرفه
بعض الناس ،ال يجوز إال ذلك.
 او يكون هللا عز وجل إنما عنى انه خلق ا ًسبابا
ً
علال ،وجعل ذلك ر ًفدا لما يظهر لنا ً
ونظاما.
ووهب
آ
ويفسر هذه االية ويستدل عليها بالبرهان التجريبي
كون التجربة خادمة للتاويل الذي اثبته فكانه الحظ من
المتحدث استغرابه الحد تفسيريه.
فقد نقل عن بعض المفسرين قوله" :من اراد ان
ۡ ُ
َ َۡ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َۡ َ َ ۡ َ ُ َ
ِنوه َ
قَ
اَوزِينَة ََۚۡويَخل َُ
ِري َل ِركب
ال َ َوٱۡلم َ
ل َ َوٱۡلِغ َ
يعرف معنى قولهَ " :وٱۡلي َ
َ
ِنونَ[ "٨النحل ]9:فليوقد ًنارا في َوسط غ َ
َ َ ََُۡ َ
يضة ،او في
ماََلَتعلم
صحر َاء َبرية ،ثم ينظر إلى ما يغشى النار من اصناف الخلق
ويتعرف ً
ُ
واله َمج ،فإنه سيرى َ
من الحشرات َ
خلقا ،لم
صو ًرا،
َ
يكن يظن ان هللا تعالى خلق شيتا من ذلك َالعالم ،على ان
الخلق الذي يغشى ناره يختلف على قدر اختالف مواضع
الغياض والبحار والجبال ،ويعلم ان ما لم يبلغه اك ثر
واعجب ،وما ارد هذا التاويل ،وإنه ليدخل عندي في جملة ما
آ
تدل عليه االية ،ومن لم يقل ذلك لم يفهم عن ربه ولم يفقه
22
في دينه".
آ
فكلما اتسعت االية الكريمة من جهة المعنى
واالحتمال ،وكان لذلك التوسع في معناها شاهد من اللغة او
من العقل او من الحس ،فال ان ناخذ به ،ما دام ً
خادما
حرج
آ
لمعنى االية الكريمة.

 -2العلم باللغة وحد ل يكـفي الباح في تفيير
أ
القران الكريم وتاويله
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على الكالم في التوحيد ،وكذلك إذا زعم ان الطبائع ال تصح
إذا قرنتها بالتوحيد ،ومن قال فقد حمل عجزه على الكالم في
00
الطبائع".
وذلك ان العا ِّلم تصادمه نصوص من الشرع هي على
غير ما هو معروف ،وشائع عنده وعند غيره من الملل ،فإذا
كان هو ممن يؤمن ويستسلم للنصوص ،فإنه يحتاج ان
يستعمل علمه وحذقه لكي يوصل اإليمان بطريقة مغايرة
للذين ليسوا على ملته ،وطريقته ،وههنا تحدث المحنة ،النه
يحتاج ان يجمع ً
علوما ك ثيرة مع إيمان راسخ حتى يصل معهم
إلى نتيجة وإال ادى به البحث إلى ان ينقض بعض مقاالته
ً
مستسلما المر من يلحد في الدين.
ويشير ابن تيمية إلى هذه النقطة فيما ك تبة كمقدمة
للتفسير ،وانه ال يوجد في الق آران ما ال ُي ُ
علم معناه 01.وكذلك
مقدمة تفسير جمال الدين القاسمي ،حين ذكر مجموعة كبيرة
من ضوابط التفسير ومقدماته ،نقلها عن الشاطبي في
02
الموافقات.
ومن االمثلة التي يجمع فيها الجاحظ بين علم الكالم
وعلم الشريعة ،كالمه عن العين والحسد ،و"انه ال بد من
وجود فاصل ينفصل من عين المستحسن إلى بدن
المستحسن ،حتى يكون ذلك الداخل عليه هو الناقض لقواه
ً
مكروها البتة ،إذ كيف ُيعقل ان
ولوال ذلك لما جاز ان يلقى
ً
مكروها من غير تماس وال تصادم ،وال فاصل ،وال عامال
َيلقى
القى معموال فيه ،وال يجوز ان يكون المعتل بعد صحته يعتل
من غير معنى بدنه ،وال تنتقض االخالط وال تتزايل إال المر
يعرض ،النه يكون حينئذ ليس باولى باالنتقاض من جسم
آ
اخر.
وإن جاز للصحيح ان يعتل من غير حادث جاز
للمعتل ان يبرا من غير حادث ،وكذلك القول في الحركة
والسكون ،وإذا جاز ذلك كان الغائب قياس ًا على الحاضر
الذي لم يدخل عليه شيء من مستحسن له ،فإذا كان ال بد
من معنى قد عمل فيه ،فليس لذلك المعنى وجه إال ان يكون
انفصل إليه شيء عمل فيه .وإال فكيف يجوز ان يعتل من ذات
نفسه ،وهو على سالمته وتمام قوته ،ولم يتغير ولم يحدث له

حمل النصوس عل ااتالف العلل وافترات

المعافي
وهنا ال بد للمفسر من صفاء ذهن ،ومن فطرة سليمة
ومن ذكاء يستطيع بواسطتها النظر في النصوص ،وذلك ان
للنصوص ً
علال ً
مؤثرة قد َت ْخ َفى على صاحب التفسير حتى تظهر
له متشابهة ،وما هي من المتشابه ،النه إذا فرق بينها من
خالل اسباب النزول او اسباب الورود ،فإن ذلك سيكون
ُم ً
خرجا لتلك النصوص من المتشابه إلى المحكم ،وحينئذ ال
ً
جميعا ،ويسقط كل نص
يلغي اي نص منها ،بل يعمل بها
على الحالة الالئ قة به.
ويستدل الجاحظ لذلك بقوله ملسو هيلع هللا ىلص لبعضهم" :اعقلهاَ
ُ
َ
وتِنولك" ،وقال لبالل :أنفق َعلل َوَل ََتش َمن َذي َالعرش َنقلَلَ
22
".
ولذلك فهو ال يغفل هذه القضية ويحث على تتبعها في
النصوص ،واستخراج الحكم من وراء ذلك" ،وال بد من معرفة
مداخلها ومخارجها ُوم َف َّر َقها َوم ُ
جموعها ،فإن هللا عز وجل لم
َّ
والحث على التفكير ،والت َ
ُي َردد في ك تابه َ
رغيب
ذكر االعتبار،
في النظر ،وفي التثبت والتعرف والتوقف ،إال وهو يريد ان
َ
29
حكماء من هذه التعبئة".
تكونوا علماء من تلك الجهة،
 -5-5ل ينفع الشتغال بعلم الكال ما لم ينضم
اليه العلم بالشريعة
وذلك متى تعارضت النصوص الشرعية مع النصوص
الطبيعية ،فإن العا ِّلم حينئذ ال بد من ان ال يهمل جانبا من
الجانبين ،حتى يتوصل إلى التوفيق بين علم الشريعة وعلم
الطبيعة 21،فإنه حينئذ يكون قد ادرك اسرار الشريعة بحسب
ما يتاح له من إمكانية التوفيق بين النصوص .يقول الجاحظ:
ً
متمكنا في
"وليس يكون المتكلم جامعا القطار الكالم
الصناعة ،يصلح للرياسة ،حتى يكون الذي يحسن من كالم
الدين ،في وزن الذي يحسن من كالم الفلسفة ،والعا ِّل ُم عندنا
هو الذي يجمعهما ،والمصيب هو الذي يجمع بين تحقيق
التوحيد وإعطاء الطبائع حقائ قها من االعمال .ومن زعم ان
التوحيد ال يصلح إال بإبطال حقائق الطبائع فقد حمل عجزه
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ومم ا تتمي ز ب ه اللغ ة م ن كونه ا واس عة ف ي التعبي ر م ا
ُ َّ ُ
ُُ
َ ُ
ُ
كَ ُُ ُب َل َ
كَذللَۚۡ
ِنَُكَٱثلَّ َم َرَٰتََِ َفٱ ُۡل ِ َ
َرب ِ ِ
جاء في قوله تع الى" :ث ََ ِلُكَم ِ

ما يغيره ،فهو وجسم غائب في السالمة من االعراض سواء
وهذا جواب المتكلمين الذين يصدقون بالعين ويثبتون
02
الرؤيا".
وهذه الطريقة عند الجاحظ في التاويل ،والنظر في
النصوص ،والجمع بينها وبين ِّالع ُلم بالطبائع هي التي تجعل
الملحد يياس من الموحد ،النه لم يدعه َّالت َوف ُر على التوحيد
ان يبخس حقوق الطبائع ،الن في رفع اعمالها رفع اعيانها وإذا
كانت االعمال الدالة على ذلك قد دفعت الدليل فقد ابطلت
المدلول عليه ،ولعمري ان في الجمع بينهما بعض الشدة وانا
اعوذ باهلل تعالى ان اكون كلما غمز قناتي باب من الكالم
صعب المدخل ،نقضت ركنا من اركان مقالتي ،ومن كان
00
كذلك لم ينتفع به".
وهذا يظهر لنا ان علم اللغة ال يك في وحده في تاويل
النصوص حتى تنضم إليه علوم ك ثيرة ،وإال دخل النقص على
المتاول للنصوص من جهات ك ثيرة ،مما يجعله يقول فيها
بغير ما هو صواب ،كما يحتاج إلى شيء من الشجاعة ليثبت
على ما يعتقده حقا إلى ان يوصله البحث إلى اإلثبات الحقيقي
آ
لما يراه صوابا ،وإال فإنه سيكون شديد التقلب بين االراء
واالهواء دن ان يستقر على راي واحد.
أ
 -3-5الغلو وال لحاد ينشا من الجهل باتياع
التعبير في اللغة

َ ۡ ُ ُ ُۢ ُ ُ َ َ َ ۡ ُّ ٞ
َّ
َ َ
َُّم َتل ٌِف ََألۡ َوَٰنُ َُهۥ َفِي َهَِش َِفآءَٞل َّ
ِلن ِ
َِف ََٰٰل ِوكَ
َيرج َ ِمن َبحِنون ِهاَِشاب
اس َنِن ِ
َ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
ونَ[ "٦٩النحل.]21 :
ٓأَليةَل ِقِنومَيتفكر

"فالعس ل ل يس بش راب ،وإنم ا ه و ش يء يح ول بالم اء
ش ر ًابا ،او بالم اء نبي ًذا ،فس ماه كم ا ت رى ش ر ًابا ،إذ ك ان يج يء
من ه الش راب .وق د ج اء ف ي ك الم الع رب ان يقول وا :ج اءت
السماء اليوم بامر عظيم ،وقد قال الشاعر:

َ
ُ
رض قوم
إذا سقط السماء با ِّ

فزعموا انهم يرعون السماء ،وان السماء تسقط.
ومتى خرج العسل من جهة بطونها واجوافها فقد خرج
في اللغة -من بطونها واجوافها.ومن حمل اللغة على هذا المركب ،لم يفهم عن
العرب ً
قليال وال ك ثي ًرا ،وهذا الباب هو مفخر العرب في لغتهم،
وبه وباشباهه اتسعت ،وقد خاطب بهذا الكالم اهل ِّتهامة
وضواحي َ
َ
كنانة ،وهؤالء اصحاب عسل ،واالعراب
وهذيال،
اعرف بكل صمغة سائلة ،وعسلة ساقطة ،فهل سمعتم باحد
02
انكر هذا الباب او طعن عليه من هذه الحجة؟".
أ
 -0-5التقديم والتااير في القران الكريم ايقاظ
أ
للضمائر وح عل التامل
والقياس في هذه الفكرة مستخرج من الكالم العربي
ً
مقدما
ذلك ان الباعث على الفكر في الكالم ،ما ِّيرد فيه
ومؤخ ًرا ،ومثاله ما جاء على وزن قولهم" :ما له عندي قليل وال
ك ثير" ،وقولهم" :العير والنفير" ،وقولهم" :الخل والزيت"
وقولهم" :ربيعة ومضر" ،و"سليم وعامر" ،و"االوس
والخزرج".
ۡ
َ
بَ
ومما ورد على ذلك قول هللا تعالىَ " :و ُوضِ ََع َٱلكِت َٰ ُ َ

ويضرب الجاحظ لذلك مثال عند جهال الصوفية حين
َ َ
َ َ
ِح َ َربُّك َنَِلَ
ادعوا ان في النحل انبياء لقول هللا تعالىَ " :وأ ۡو ََٰ
َ ۡ
َّ ۡ َ َّ
َ َ َّ َ َ َّ َ ۡ ُ َ
ِنون َ"٦٨
ۡلبَا َِل َ ُبيُِنوتا َومِن َٱلشج َرِ َومِما َيعرِش
ٱنلت َِ
ل َأ ِن َٱَتِذِي َمِن َٱ ِ
[النحل ،]29 :وزعموا ان الحواريين كانوا انبياء لقوله تعالى:
َ َۡ َ ُ ْ
َ ُ ٓ ْ َ َ َّ َ ۡ
ِإَوذۡ َأ َ ۡو َ
َ َُ
ح ۡي ُ
ت َن ِ ََل َٱ ۡ َ
َوٱش َه َۡقَ
ِنوِل َقالِنوا َءامنا َ
يَ
ۡل َِنوارِ ِ َ
" َ
ن َأن َءامِنِنوا ََِب َوبِرُ ِ
َ َّ َ ُ ۡ ُ َ
عِأنناَمسل ِمِنونَ[ "١١١المائدةَ .]111:
"وما خالف إلى ان يكون في النحل انبياء؟ بل يجب
ان تكون النحل كلها انبياء ،لقوله عز وجل على المخرج العام:
َ
" َوأ ْو َِح ََربُّ َك َن ِ ََل َانلَّ ْت َِل" ،ولم يخص االمهات والملوك
ً 05
واليعاسيب ،بل اطلق القول إطالقا".
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وإن ُ
عيناه ْ
كانوا ِّغ ً
َر ُ
ضابا

ََُ ُ َ َ َ
َََ ُۡ ۡ َ ۡ
َ َ ۡ َ
بَ
ِنون َي َٰ َِنويۡلتَنَا َ َما َِل َهَٰذا َٱلكِت َٰ َِ
ِي َم َِّما َفِي َهِ َويقِنول َ
ِي َ ُمشفِق ََ
فرى َٱلمج ِرم َ
َ
َّ
ََ
َ
َ
ْ
ْ
ٓ
َ
ُ
ًَ
وا َ َما َ َعمِل َ َ
َل َ ُي َغاد َُِر َ َصغ َ
َلَ
اِضاَ َو َ
َل َأ ۡح َصى َٰ َهَا َۚۡ َو َو َج ُق َ
ريَة َن ِ َ
ِريةَ َ َو َ
َ
ِنوا َح ِ
َل َكب ِ
َ ۡ َ ُّ َ َ
كَأ َحقا [ " ٤٩الكهف.]01 :
يظل ِ ََُرب َ

فهذا يدل على ان ُالم َ
قدم مقصود بالتقديم عند
آ
العرب ،وكذلك ُالم ُ
قدم في القران الكريم مقصود بالتقديم ،وال
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َ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َٰ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
ون َ"١٨
مسكِنك ََل ََيحِمنك َُليمن َوجنِنود َهۥ َوه ََل َيشعر
[النمل ،]19:فما ترى في مقدار النملة في عقل الغبي ،وغير
الذكي ،فانظر كيف اشاف الوادي إليها ،وخبر عن حذرها
ُ
صحها الصحابها ،وخوفها ممن قد مكن ،فإنك تجدها
ون ِّ
عظيمة القدر ،رفيعة الذكر ،قد عظمها في عقلك ،بعد ان
09
صغرها في عينك".

سر هذا التقديم ،الذي خولف فيه ما هو
بد من البحث عن ِّ
ُ
اصل في الكالم ،الن االصل ان ُي َ
قدم الجليل على الحقير
والكبير على الصغير ،فإذا ُخو ِّلف االصل فال بد من إثبات
فائدة كانت ستذهب لو انه روعي فيها المحافظة على االصل.
َ َۡ َ َ ۡ
َ ۡ
نَ
نس َن ِ َِ
ٱۡل ِ َ
ٱۡل َِ
وهذا يشبه قوله تعالى" :يَٰمع َ
َش َ ِ
ن َو ِ
َۡ
َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َّ
َ َ ُ ُ
ۡ
ارَ َّ
وا َْم َۡ َ ۡ َ
َلَ
ونَن ِ َ
َل َتنفذ َ
واَ َ
ۡرضَفٱنفذ َۚۡ
ٱلس َم َٰ َوَٰتََِ َوٱۡل ِ َ
ٱُتَ َح ۡعتُ ََۡأن َتنفذ َ
ِن َأيح َِ
ب ِ ُسلۡ َطَٰنَ َ[ "٣٣الرحمن .]22 :حيث قدم ذكر الجن على اإلنس،

أ
التاويل

على الرغم من افضلية اإلنس ،وما ذلك إال لسر بالغي يحتاج
إلى كشفَ .
يقول عبد القاهر الجرجاني" :هو باب ك ُ
ثير المحاسن
جم الفوائد ،واسع التصرف ،بعيد الغاية ،ال يزال يفتر لك عن
بديعة ،ويفضي بك إلى لطيفة ،وال تزال ترى شع ًرا يروقك
تنظر ُ
فتجد سبب ان راقكَ ،
ُ
مسمعه ،ثم ُ
ولطف عندك ،ان
02
ُقدم فيه شيء ،وحول اللفظ من مكان إلى مكان".
ولسنا هنا بصدد اك تشاف مواضع التقديم والتاخير
ولكن تك فينا هنا اإلشارة والداللة ،دون التفصيل ،ويك فينا ان
آ
ندرك ان كل كلمة في القران الكريم تحتاج إلى فكر وروية
الموضع الخاص بها.
الك تشاف سبب اختيار ذلك
ِّ
أ
 -1-5اضافة اسم الحيوان ال اسماء اليور تنبه
عل التفكر فيها
عظم الشيء في النفس
وذلك ان هللا عز وجل قد ُي ِّ
عظمه في العين ويصغره في النفس
ويصغره في العين ،وقد ُي ِّ

ومثال ذلك ما رواه قتادة عن ابي موسى قال" :ال
تتخذوا الدجاج في الدور فتكونوا اهل قرية ،وقد سمعتم هللا
ۡ
َ ۡ
َََ َ َ ُۡ ُۡ
ُ َٓ َ
ِنونَ
ى َأن َيَأت ِيَ ُه َعَأ ُُنَا َعَ َيَٰتا َ َوه َۡ َنائ ِ ُم َ
ل َٱلق َر ََٰٓ
ِن َأه َ
تعالى يقول" :أفأم َ
[ "٩٧االعراف.]12 :
ً
ولكن لهذا التاويل محمال عند الجاحظ ،فقد جعله
خطابا ً
من ابي موسى رضي هللا عنه ً
خاصا للجنود والمحاربين
في اثناء الغزو ،فقد كره للفرسان ورجال الحرب اتخاذ ما
يتخذه الفالح واصحاب التعيش ،مع حاجته يومئذ لتفرغهم
لحروب العجم ،واخذهم في تاهب الفرسان ،وفي دربة رجال
الحرب ،فإن كان ذهب إلى الذي يظهر في اللفظ فهذا تاويل
49
مرغوب عنه.
ً
االسم َ
وقد قال ايضا" :وقد يشبه ُ
االسم في صورة
تقطيع الصوت ،وفي الخط في القرطاس ،وإن اختلفت اماكنه
يعرف ُ
ودالئله ،فإذا كان كذلكُ ،
فضله ُ
بالمتك ِّلمين به
وبالحاالت والمقاالت ،وبالذين ُع ُنوا بالكالم ،وهذه جملة
23
وتفسيرها يطول".
ً
كما ان عمر بن الخطاب نهى رجال عن تاويل مبني على
ظاهر اللفظ ،حيث سمع رجال يدعو ،ويقول" :اللهم اجعلني
من االقلين" ،قال :ما هذا الدعاء ،قال :إني سمعت هللا عز
َّ َ َٰ َ َ َ َ َٰ َ َ َ
ُ َ
ِنون َ َ َُ َ َ َ ٓ ُ
جفانَ
وجل يقولَ " :ي ۡع َمل َ
لۥ َما َيشاء َمِن َمحرِيب َوتمث ِيل َو ِ

ومثال االول مثال النحلة والعنكبوت ،فقد نوه سبحانه بذكرها
آ
ورفع من قدرها ،واضاف إليها السور العظام ،وااليات
آ
ً
وفرقانا ،حيث قال:
الجسام ،وجعل اإلخبار عنها قرا ًنا،
َ َ ۡ َ َ ُّ َ َ َّ ۡ َ َّ
َ ۡ َ ُ ُ َ َ َّ
لش َ
ج َرِ َ َوم َِّماَ
ۡلبا َِل َبيِنوتاَومِن َٱ
ِح َربك َنَِل َٱنلت َِ
"وأو ََٰ
ل َأ ِن َٱَتِذِي َمِن َٱ ِ
َۡ ُ َ
ِنون َ[ "٦٨النحل  ،]29:فاوقفنا على صغر حجم النحلة
يعرِش
ُ َّ ُ
ُ
َُكَ
وضعف ايدها ،ثم ارم بعقلك إلى قول هللا" :ث َ َ ِلُك َمِن ِ
َ ُ
ُ ُ َ ۡ ُ ُ ُۢ ُ ُ َ َ َ ُ ۡ َ ٌ ۡ ُّ ٞ
كَ ُُبُ َل َ
اَِشابَُّمتَل ِفَأل َوَٰن َُهۥَ
كَذللََۚۡيرجَمِنَبحِنون ِه
ٱثلَّ َم َرَٰتََِ َفٱ ُۡل ِ َ
َرب ِ ِ
َٓ
َّ
َ َٰ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
فِيهَِشِفاء َٞل ِلنَّ ِ
ون َ[ "٦٩النحل]21 :
َِف َٰل ِك َٓأَلية َل ِقِنوم َيتفكر
اس َنِن ِ

َ
ۡ َ ُ ْٓ َ َ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ٞ
َّ َ
ۡل َِنو َ َ ُ ُ
ِيل َم ِۡن َعِبَاد َ
كٱ ۡ َ
ِيَ
اوۥ َد َشكر ۚۡا َوقل
ت َٱعملِنوَا َءال َد َ
َ
اب َوققور َراُِيَٰ إ
ِ
َّ ُ
ت َنذَا َ
َ َّ
َوفَ َ
َجا ٓ َء َأ َ ۡم ُرنَا َ
ِنورَ
ار َٱّلَّنُّ َُ
ٱلشك َُ
ِنور َ[ "١٣سبا  ،]12 :وقال" :ح ََٰٓ ِ
َ َ َۡ ُ
ُ َ ۡ َ ۡ َۡۡ ََ ۡ َ َ
ك َن ََّل َ
َم َ
قُلۡنَاَٱ َۡح َۡ َ
نَُبَ َق َعليۡهَِٱلق ِۡنو َلَ
ي َٱثن َِ
ي َوأهل ِ
ِل َفِيهاَمِنَُك َزوج ِ

فإنك تجدها اكبر من الطود ،واسع من َ
الفضاء .ثم انظر إلى
َ
َّ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ْ ُ ُ ۡ ُ ۡ َّ َ ُّ َ َ ٞ
قولهَ " :
َلَع َ
ت َنِذَا ٓ َأت َ ِۡنوا ْ َ َ َٰ
ل َقالت َنملة َٰٓ
ِنواَ
َيأيها َٱنلم َلٱدخل َ
َوادِ َٱنلم َِ
ح َّ ََٰٓ
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َّ

َو َم ۡن ََء َام َنۚۡ ََو َما ٓ ََء َام َن َََم َع َُه َٓۥ َنَِل َقَل ِي ٌَل" [هود  ،]00 :قال عمر:
ُْ
"عليك من الدعاء بما يع َرف"َ .
كما ان من امثلة التاويل المتوهم َ
قول عبد الرحمن
بن مهدي في تفسير كلمة "الدهر" في قوله ملسو هيلع هللا ىلص "ال تسبوا الدهر
فإن الدهر هو هللا".
َ َ َّ
ي
اَِه َنَِلَ
قال :وجه هذا عندنا ان القوم قالوا " :يوقالوا َم ِ

الجواز ،فالتدبير في ذلك التثبت ،وان يكون الحق في ذلك
ضالتك ،والصدق هو َ
هو َ
بغيتكً ،
كائنا ما كان ،وقع منك
بالموافقة ،ام وقع منك بالمكروه .ومتى لم تعلم ان ثواب
الحق وثمرة الصدق اجدى عليك من تلك الموافقة لم تقع على
52
ا ْن تعطي التثبت حقه".
للعلم الذي يبحث في التوفيق
وفي هذه الفقرة المهمة تاسيس ِّ
بين علم الشريعة وعلم الطبيعة ،ووضع لمنهج طلب الحقيقة
العلمية وإن كانت الحقيقة بخالف ما نعتقد ،فال بد عند
الجاحظ من الخروج عن اتباع العوائد والتمسك بما دل إليه
البحث المنصف.
ااتمة
ال يمكن في هذه العجالة ان نحيط بجميع ما اورده
الجاحظ في طريقة تاويل النصوص وفهمها ،إال على سبيل
اإلجمال ،الن كالمه يحتاج إلى ك ثير من الشرح والتفصيل ،ال
يفي به هذا البحث ،ولكن الذي يمكن ان نستخلصه ،ان
للقدماء -ومنهم الجاحظَ -
مناهج في التاليف والبحث ،تحتاج
في سبيل استكشافها إلى ك ثير من الروية والتاني ،وإعادة
القراءة ،فهي ليست في متناول الباحث المتعجل ،وإنما
يمكن ان يستخلصها من انقطع لدراستها وتتبعها ،وحينها
ستقع يده على علم عزيز ،وعلى مناهج مدروسة بعناية فائ قة
تضاهي ما هو مشهود في العصر الحديث ،لكن البحث
الموسوعي لديهم ربما يغطي بعض االفكار التي كنا نامل ان
آ
تاتي في مواضع معينة ،إال ان للمؤلف رايا اخر ،النه لسعة
إحاطته تختلف رؤيته عما كنا نتصوره.
آ
وما استخلص في هذا البحث من اراء تتعلق بتاويل
النصوص عند الجاحظ وجد كذلك عند المفسرين
واالصوليين ،مما يدل على ان له مشاركة في ك ثير من علوم
الشريعة ،على الرغم من الصبغة االدبية التي تمتاز بها ك تابته.

ۡ
َ
َ َ ُ َ ُّ ۡ َ َ ُ ُ َ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ َ ٓ َّ َّ ۡ
َ َ
له َُر ۚۡ َو َماَل ُه َعِذَٰل ِك َم ِۡن َعِل إَٖۖ
حياتناَٱلنيا َنمِنوت َوَنياَوماَيهل ِكنا َنَِل َٱ
ۡ ُ ۡ َّ َ ُ ُّ َ
ِنونَ[ "٢٤الجاثية ،]20 :فلما قال القوم ذلك ،قال
نِنَه َنَِلَيظن

النبي ملسو هيلع هللا ىلص :ذلك َاّلل ،يعني ان الذي اهلك القرون هو هللا عز
وجل ،فتوهم منه المتوهم انه إنما اوقع الكالم على الدهرَ 51.
-7-5

اقرار القران اللفظ الغريب يدل عل سالمته

في التعبير
وهنا يتواصل الحديث حول العقل واللغة ،وكيف
ً
مخالفة لما يدل عليه العقل.
تكون اال لفاي اللغوية في ظاهرها
فالجاحظ يعرض الصناف الناس في مثل هذه المواقف
الغريبة ،مثل جعل المالئكة باجنحة ثالثة ،وطعن بعض
الملحدين في ذلك فيقول" :وغرائب الدنيا ك ثيرة عند من كان
َك ِّل ًفا َبت ْع َر ِّافها ،وكان له في ِّالعلم اصل ،وكان بينه وبين التبين
نسب .واك ثر الناس ال تجدهم إال في حالتين :إما في حال
إعراض عن التبين وإهمال للنفس ،وإما في حال تكذيب
وإنكار وتسرع إلى اصحاب االعتبار وتتبع الغرائب ،والرغبة في
الفوائد ،ثم يرى بعضهم ان في ذلك التكذيب فضيلة ،وان
ذلك باب من التوقي ،وجنس من استعظام الكذب ،وانه لم
يكن كذلك إال من حاق الرغبة في الصدق ،وبئس الشيء عادة
اإلقرار والقبول .والحق الذي امر هللا تعالى به ورغب فيه
وحث عليه ان ننكر من الخبر ضربين :احدهما ما تناقض
آ
واستحال ،واالخر ما امتنع في الطبيعة ،وخرج من طاقة
الخلقة ،فإذا خرج الخبر من هذين البابين ،وجرى عليه حكم
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الهوامش
 .1الجاحظ هو :ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري  222-129ه  ،كان من كبار ائمة االدب في العصر العباسي،
ولد في البصرة وتوفي فيها .مختلف في اصله فمنهم من قال بانه عربي من قبيلة كنانة ومنهم من قال بان اصله يعود للزنج ،وان جده كان مولى لرجل
عاما وترك ك ً
من بني كنانة وكان ذلك بسبب بشرته السمراء ،عمر الجاحظ نحو تسعين ً
تبا ك ثيرة يصعب حصرها ،وإن كان البيان والتبيين وك تاب
الحيوان والبخالء اشهر هذه الك تب ،ك تب في علم الكالم واالدب والسياسية والتاريخ واالخالق والنبات والحيوان والصناعة والنساء وغيرها.
 .2اي :نظر في العلم المسمى :بعلم الكالم.
 .3اي :ليس من علماء اللغة العربية.
 .4الجاحظ ،2114 ،الحيوان ،تحقيق :عبد السالم هارون ،ج ،1د ط ،الهيئة المصرية العامة للك تاب ،مصر ،ص.124-123
 .2عبد القاهر الجرجاني1413 ،ه 1992/م ،دلئل العجاز ،قراه وعلق عليه :محمود دمحم شاكر ،ط ،3مطبعة المدني ،القاهرة ،ص.312
 .6الجاحظ ،مصدر سابق ،ص.131
 .2دمحم بن جرير بن يزيد بن ك ثير بن غالب الشهير باإلمام ابي جعفر الطبري 311 - 224ه  ،إمام من ائمة المسلمين من اهل السنة
مجتهدا في احكام الدين ال يقلد ا ً
ً
حدا ،بل قلده بعض الناس وعملوا
والجماعة .مؤرخ ُومفسر وفقيه مسلم صاحب اكبر ك تابين في التفسير والتاريخ .وكان
آ
ً
وتصنيفا.
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عبد الكرمي
الملخص

ً  قادها ا، فلسفية مشهورة باسم قلب االفالطونية-موضوع هذا المقال مخصص إلبراز تفاصيل ملحمة تاريخية
وال فريدريك
ً نيتشه وتوالت الحمالت الالحقة ُمستله
المتعدد في
 وإن كان العمل الفلسفي في عمومه يختزل.مة منه المناهج والمواد والطرائق
ِّ
ِّ
ً
ً
 فإننا هنا نختزل دون إقصاء المشروع النيتشوي في كونه سعيا دؤوبا لقلب االفالطونية التي شكلت، والك ثير في المركز،الواحد
ً ودينيا وا
ً
ً
 قلب يبغي إعادة تنصيب الصيرورة الهيراقليطسية المضطهدة من خالل استبرائها.الخ...خالقيا
فلسفيا
التاريخي الغربي
. من خالل تكييفها مع خصوصيات الفكر الحديث، وبعد ذلك تنصيبها على راس كل الحقائق الجزئية،وتطبيعها
. قلب االفالطونية، التطبيع، التاثيم، الكينونة، الصيرورة:الكلمات المفاتيح
Résumé
Nous disons «platonisme », nous ne disons pas Platon, parce que nous ne référons pas originalement ni
intégralement à l’œuvre de Platon sur la conception de la connaissance, mais ne dégageons que grosso modo
un trait déterminé de la pensée platonicienne. Nietzsche le dit dans une brève remarque que l’on relève dans
les travaux, datés de 1870-1871, qui préparent son premier ouvrage

: « Ma philosophie est un platonisme
inversé : plus on s’éloigne du véritablement état, plus pur, plus beau, meilleur il sera. La vie apparente en tant
que but » (IX, 190).
Mots clés : Devenir, Etre, Condamnation, Naturalisation, Inversé Le Platonisme.
Summary
shed light on an outstanding philosophical topic known as
deconstructing and/subverting Platonian philosophy undertaken first by Fréderic Nietzsche. Then it was
followed by a number of philosophical studies that had taken cue of his methods and materials. If the
philosophical work in the whole is to lump up the macro into the micro and the many into the center, we shall
The topic of this article is to

resume without excluding the Nietzshian project as it continuously strives to deconstruct Platonian philosophy
that had shaped historical Western philosophy in terms of religion, ethics, and philosophy. This deconstruction
aims at the normalization of the oppressed Heraclusian’s continuity through redemption and reinstallation and
therefore putting it ahead of partial truths through a process of adjustment with the main characteristics of
contemporary thought.

Keywords: Become, Being, identity, condamnation, naturalisation, the heart of Platonism.
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فقط في مؤلفاته ،إنما هو سبب وجود كل الفلسفة النيتشوية
الننا ال يمكن ان نفهم هذه الفلسفة إال إذا اعتبرناها ً
عمال ً
دؤوبا
ً
لقلب االفالطونية ،بل ك ً
مستميتا لتفكيك هذه المنظومة
فاحا
القوية ً
جدا بفعل تماسكها المنطقي وسلطتها الزمنية على
العقول .إذ االفالطونية هي الفلسفة التي رسمت تاريخ الفلسفة
الغربية بصورة كاملة ،سواء في التفاصيل الصغيرة الخفية ام
القضايا الكبرى الظاهرة 3.فنيتشه كمفكر ال يفهم الفلسفة
الغربية إال وهي امتداد لالفالطونية ،او ك تمظهر دائم ومستمر
لالفالطونية ،في اك ثر من مستوى ،سواء الفلسفي او الديني او
الفني ،لذا يضع نيتشه ً
عنوانا لفلسفته بالبند العريض بغية
إبرازها "الحركة المضادة للميتافيزيقا ،اي المضادة
لالفالطونية" ،بمعنى واحد ومتطابق الن االفالطونية هي
4
اساس الميتافيزيقا الغربية في جانبها الفلسفي والديني ايضا.
لكن نيتشه ً
ووعيا بمهمته الكبيرة ،ال يتعامل مع
افالطون بصورة سطحية وسريعة ،الن تر ًاثا بهذا الحجم
والثقل يقتضي َالتريث والصبر بل التخطيط وتامل التامل.
فقبل ان يبدا في قتاله وهجومه الهادفين إلى تحقيق
االنتصارات التاريخية 2،على االفالطونية يبدا ا ً
وال في النظر إلى
قيمة هذا الفيلسوف في اصوله مقار ًنة باستاذه سقراط .فإذا
كان سقراط من اصول غير نقية و"ينتمي بالوالدة إلى اك ثر
سمجا ً
الدهماء دونية (ً )...
قبيحا" 6.وإذا كانت غرائزه مضطربة
توحي بالطابع اإلجرامي ،وإذا كانت نفسيته مهلوسة بما كان
يسميه هو بالجن (جن سقراط)؛ فإن صفات تلميذه افالطون
على خالف ذلك ً
تماما ،فهو" :اجمل نبتة بشرية عرفتها
العصور القديمة ".كما انه" :اال ك ثر براءة ،فقد كان ً
مجردا من
2
المكر الخاص بالدهماء ( )...وله قوة تفوق قوى كل سابقيه".
وهنا نالحظ المعيار الذي اعتمده نيتشه في تصنيفه ،إنه
معيار االصل الطبقي المديني الذي يميز الناس من ناحية
النبالة والوضاعة ،االرسطون والديموس ،الفقر والغنى...الخ.
والم َ
ُ
الحظ ان هذا التقسيم الثنائي قد رافق فلسفة نيتشه
ً
دوما ،وفي كل المواضيع االبستمولوجية والدينية
واال كسيولوجية...الخ .ورغم انه قد رسم مهمته بما هي معاداته
لالفالطونية إال انه لم يستطع االنفالت من القسمة الثانية اثناء

مقدمة
من اكبر االسماء الفلسفية التي يقترن بعضها ببعض
في تاريخ الفلسفة باإلجمال والفلسفة اليونانية على وجه
التخصيص اسما سقراط وافالطون .فما إن يذكر االول حتى
آ
يستتبع الثاني بصورة الية صرفه مثلما يحدث في التذكر
العفوي .والسبب يعود إلى التقارب الزمني بينهما من جهة
اولى ،كما يعود ا ً
يضا إلى التقارب المعرفي والفلسفي الذي ظهر
في استذة االول وتلمذة الثاني ،وهذا ما ولد منافع متبادلة؛
سقراط االستاذ غرس التعاليم في ارض خصبة منتجة ،ونامية
ال َي َخاف ضياعها .وافالطون التلميذ استقبل هذه التعاليم
واعطى لها صفة الخلود والحياة في التاريخ الفكري .وإذا كان
تالميذ ك ثر قد تتلمذوا لالستاذ سقراط امثال انطسثانيس
ً
واحدا
إقليدس المغاري ،ارستيبوس القورينائي...الخ ،فإن
منهم فقط استطاع القبض على كل تعاليم االستاذ من خالل
فهمها؛ وهو افالطون ،اما البقية فلم يعرفوا إال اجزاء الفيل
الضخم على حد النص المنسوب الفالطون ذاته والذي اورده
التوحيدي في المقابسات عندما اراد ان يشبه مسالة الحقيقة
1
الواحدة والتعدد في االفهام.
وإذا كان حضور سقراط في المؤلفات النيتشويه شبه
دائم ،وكان في النهاية حضو ًرا غير مشرف .فإن افالطون هو
سبب هذه المؤلفات ا ً
صال ،بل هو الدافع الذي حفز نيتشه
على تاليف ما الفه من ك تب ككل .كما ان افالطون هو
الفيلسوف الوحيد من بين القدامى ،الذي خصص له نيتشه
ً
مستقال ،ويحمل اسمه كعنوان له ،وهو ك تاب "مقدمة
ُم َؤ ًلفا
لقراءة محاورات افالطون" introduction à la lecteur des
 .dialogues de Platonوهذا الك تاب هو مثل ك تاب "الفلسفة
في العصر الماساوي اإلغريقي" la philosophie à l’époque
 tragique des Grecsعبارة عن مجموعة من الدروس
المتتالية التي القاها نيتشه في المرحلة "البالية" اي عندما كان
ً
مدرسا في جامعة بال السويسرية ،دروس القاها من سنة
2
 1871إلى .1874
يقول نقاد فلسفة نيتشه منبهين إلى مركزية العالقة
المفهومية بين نيتشه وافالطون إن هذا االخير ليس حاض ًرا
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والسؤال الذي يبرز بصورة حتمية في هذه المرحلة هو:
لماذا يختزل نيتشه مهمته الفلسفية في قلب االفالطونية ،رغم
الفضائل التي يمتاز بها افالطون ،والتي لم ينكرها نيتشه
ذاته؟ ما هو المبرر الذي جعل نيتشه يعمل على قلب فلسفة
هي في اصلها موضوعة وضعا صحيحا؟ وهل استطاع نيتشه
ً
فعال تحقيق هذا المشروع الطموح ً
جدا بالنظر إلى عتادة
وعتاقة التراث االفالطوني من خالل تشكيله التاريخ
الميتافزيقي الغربي باكمله؟
اوال يجب ان نالحظ مسالة مهمة وهي ان نيتشه على
خالف ما ُيقال عنه بانه مفكر جاحد بسبب تهجمه على كل
الفالسفة دون حدود ودون قيود وحتى دون مبررات
موضوعية .فهو في حقيقة االمر قد اعتاد ان يذكر فضائل
الفالسفة اوال من خالل إظهار إنجازاتهم ومكاسبهم قبل
االنتقال إلى التجريح من خالل إظهار الحدود والعيوب ،وهذا
ما طبقه مع معظم الفالسفة امثال افالطون وارسطو وديكارت
وكانط وهيجل...الخ .مما يدل على انه مفكر معتدل الشكوكية
وليس مفرط ًا فيها بل واك ثر من ذلك يمكن القول بانه صاحب
احكام موضوعية بالنظر إلى الحقيقة القائلة بان لكل فيلسوف
إنجازات وإخفاقات.
وفي شان افالطون يقول نيتشه إنه وعلى الرغم من
كل فضائله ومزاياه الك ثيرة والمتعددة ،فإنه لم يبق على
طبيعته واصله الفاضل المتميز .بل طرا عليه تحول ،بل تغير
نحو االسوا ،ومصدر هذا التحول السلبي هو سقراط ً
طبعا.
وهنا يضم نيتشه صوته إلى "مليتس" ورفاقه في االتهام ويؤكد
تهمة سقراط مرة ثانية بعدما اثبتها قضاة اثينا .فسقراط مفسد
للشباب فعال ،والشاب الذي يهم نيتشه في هذا المقام هو
افالطون؛ يقول :يمكن لنا ان نتساءل -باعتبارنا اطباء -عمن
اعدى افالطون بهذا الداء ( )...هل هو سقراط القبيح؟ هل
كان بإمكان سقراط ان يكون مفسد الشباب حقا ؟ وان
يستحق كاس السم؟" 12.يجيب نيتشه عن هذه االسئلة
التشككية في حق سقراط قائال" :يوجد في اخالق افالطون
شيء ما ال يمت بصلة إلى افالطون ،بحيث يمكن ان نقول

التعريف او الفهم بما هي طريقة افالطونية بامتياز طبقها في
نظرته االنطولوجية ونهجه التعريفي كذلك ،مثل تعريف
3
السوفسطائي او تعريف رجل الدولة.
إن افالطون ليس من الطبقة العامية ،بل ينتمي
بالمولد إلى نبالء اليونان ،سواء من ناحية ابيه او امه .وهذه
الصفات الخلقية التي تتوفر فيه بفعل المنشا تتوافق والنزعة
النيتشوية؛ التي يمكن ان نسميها بالفردانية االرسطوقراطية.
فهو يميل إلى االستقاللية والوحدة في حياته ،كما ان عاطفته
تميل بصورة حادة إلى التفرد واالختالف .ثم إن نيتشه يعتقد
كذلك ان الفيلسوف يجب ان يكون ً
بعيدا عن الساحة العامة
فالقيم الفردية مثل الشجاعة واالعتزاز واالنانية او االعتداد
دافع عنها في كل مؤلفاته ،في مقابل
بالذات هي القيم التي ُي ِّ
شن ِّيعه لقيم القطيع والدهماء مثل الطاعة والتضحية والنزاهة
َت ِّ
9
والرافة...الخ.
وبهذا ،فال يسع نيتشه إال اعتبار افالطون هيلينياً
إغريقيا ا ً
ً
ً
صيال ،سواء من جانب اصوله البيولوجية
نموذجيا او
او من حيث طبيعة افكاره العالية وحتى طريقة عرضه لفلسفته
المتميزة .فله شان عال خاصة بالنسبة للفيلولوجيين؛ فهو
لغة ً
يمتلك ً
ثرية ال يمكن ان تكون موضوع مقارنة مع نصوص
يونانية سابقة عليه او الحقة له .اما اسلوبه فهو من الجز ِّالة،
بحيث يجعل القارئ يتحصل على متعة فائ قة ،كما ان الوصف
االفالطوني بلغ درجة من الكمال والجمال ناد ًرا ً
جدا في تاريخ
الفلسفة واالدب ً
معا ،ولو استقصينا الك تابة بعده ،الستطعنا
ان نالحظ ان الك ثير من الفالسفة قاموا بتاليفات فلسفية
بطريقة المحاورة اقتداء به 11.فافالطون بالنسبة لنيتشه هو
موقفا ً
ذلك" :اإلغريقي الوحيد الذي تبنى ً
نقديا في نهاية الحقبة
الكالسيكية ( )...إنه ُ
الناثر ذو المواهب الفنية والقدرات
الكبرى المتمكن من كل السجاالت ( )...وهو في التاليف يظهر
موهبة درامية عالية ".وتتعدى عظمته الجانب المعرفي
واالسلوبي إلى الجانب االخالقي ،فالجميع يعترفون برفعته
االخالقية 11،من خالل اعتباره إلهيا من طرف افلوطين
والمسلمين على الخصوص.
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الفيلسوف الهيليني النموذجي والمثالي في نزوعه الفني ،بيد
انه َف ُسد بين يدي سقراط .لكن هذا ال يعني ان سقراط هو
السبب الوحيد لفساد هذا الهليني النموذجي؛ بل هناك سبب
آ
اخر ساهم في ذلك وهو الرحلة التي قام بها إلى مصر 17،اين
تم تلويثه بالتعصب اليهودي ،ونقلت إليه عدوى التزمت
االخالقي المتمثلة في فكرة الخير االسمى او المثالي ك تعويض
آ
لمكانة اال لهة اإلغريقية .إن تمصر افالطون وتسقرطه اديا إلى
نتيجة كارثية وهي انحدار افالطون إلى العقالنية التي افسدت
التراجيدية اإلغريقية ذات التوجه الفني المحبب في الحياة.
مما يجعله مؤسس االنحطاط  la décadenceالغربي.
وبما ان افالطون َت َحول عن اصله ،سواء اكان مدفوعاً
آ
إلى ذلك ام ُم ً
ريدا بمشيئته ،فإن اال لة النقدية النيتشوية ال
ً
سكوتا .وهنا تبدا ملحمة قلب االفالطونية في
تصبر على ذلك
فلسفة نيتشه كما ارادها هو .وسوف نحاول إجمالها في ثالث
نقاط كبرى جامعة النقد النيتشوي الموجه إلى افالطون من
اجل إعادة إحياء الصيرورة في براءتها االولى ،وتطبيب
الحضارة الغربية من خالل إيجاد مصل مضاد لتلوث
االفالطونية .والنقاط التي توصلنا إلى إجمالها هي كما يلي:
 استراتيجية تغيير السؤال. الجدلي والفني او من المعقول إلى الالمعقول. كشف الهجانة االفالطونية ،او تبديد وهم الوهيةافالطون.
أ
-1من اليؤال الماهو ال اليؤال الجينيالوجي :او
المقاربة الستيالية الجديرة.

عنه إنه يوجد في فلسفته بالرغم منه ،هذا الشيء هو :النزعة
السقراطية التي تاباها في العمق طبيعته كاريسطقراطي "...
il y a quelque chose dans la morale de Platon
qui n’appartient pas véritablement à Platon13.

وبالفعل ،فإن مؤرخي الفلسفة يتحدثون عن قطيعة
في حياة افالطون الفكرية ،ففي سنوات شبابه االولى كان
ً
ً
مسرحيا ،بحيث الف ماساة رباعية ،كما انه كان يك تب
كاتبا
الشعر وهذا يدل على ميو ِّله الفنية االصلية .لكنه احرق كل
هذه الك تابات وغير المسار ،والسبب في ذلك هو إرضاء
ُم ِّعل ِّمه الشيخ اي سقراط ،الذي وقع تحت تاثير سحره وهو
شاب دون سن العشرين 14.فافالطون الشاعر التراجيدي
ثمنا ً
الشاب واليافع دفع ً
غاليا من اجل تتلمذه لسقراط ،فقد
كان عليه ان يتخلى عن توجهه االصلي ،وهو التاليف
التراجيدي بما هو داللة على النزوع الفني الذي ال يعول ك ثي ًرا
على العاقلية المفرطة 12.وإذا كان الشائع عن سقراط انه ال ُيع ِّلم
الشباب بمقابل مادي واجر معلوم ،كما كان عليه الحال مع
السفسطائيين ،فإنه في حالة افالطون قد تلقى اج ًرا ً
باهظا،
يفوق كل مقابل مادي ،وهو تحويل الفني نحو وجهة عقلية
مفرطة في عقليتها .وهذا ما عارضه نيتشه طوال مسيرته
الفلسفية على اعتبار ان الفني هو الذي يجعلنا نتطبب
الحضارة الغربية المريضة بفعل سقراط وافالطون والمسيحية
بما هي تمظهر للتخمة العقلية المضادة للنزوع الحسي .وبهذا
القدح في المسبب االول النحراف افالطون ،يكون نيتشه قد
سار في طريق الملهاة اإلغريقية التي شنعت سقراط ايما
تشنيع ،ونقصد طبعا مسرحيات اريسطوفانيس التي صورته
في وضعية ال تقل في ازدرائها ازدراء افالطون ذاته
16
للسفسطائية.
وما نالحظه هنا ،ان نيتشه قام بقلب االعتقاد السائد
والفكرة المنتشرة حول عالقة سقراط بافالطون را ً
سا على
عقب .فقد شاع ان افالطون هو الذي شكل فلسفة سقراط،
وقوله ما لم يقله ،واك ثر من ذلك هناك من يقول إن افالطون
قد َش َّوه افكار سقراط ،وحرف صورته التاريخية .اما نيتشه
فيؤكد ان العكس هو الذي حدث ،فافالطون في اصله يمثل
جمةل العلوم الاجامتعية

من العبارات المدرسية التي ترد على لسان كل دارس
للفلسفة ،نجد العبارة التي نحتها كارل ياسبرز والتي بلغت
ً
معتبرة نظ ًرا لما فيها من حقيقة كاملة" :إن االسئلة في
شهرة
الفلسفة اهم بك ثير من االجوبة ،وكل إجابة تتحول بدورها إلى
سؤال جديد" 13.وهي عبارة تدل على ان منشا الفلسفة وماهيتها
مرتبط باالسئلة التي يطرحها الفيلسوف والمفكر عامة .فقيمة
اية فلسفة ال تكمن -بصورة مطلقة -في االجوبة والنظريات
التي تقدمها ،بقدر ما تكمن في االسئلة التي تصوغها .فالسؤال
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مشكالت تتطلب ً
بحثا ،ومن جهة اخرى حول السؤال
الباحث عن الماهية إلى سؤال مصدر واصل الطارح ،فال
يمكن ان نسوي على اي حال بين مصادر السؤال وهي
المشكلة التي اهملها افالطون بخاصة .وبهذه الطريقة في
الطرح يعارض نيتشه الطريقة االفالطونية والكانطية على حد
سواء .هذا ما يجعلنا نطرح من جهتنا السؤال التالي :هل هناك
ً
فعال فرق بين السؤال االفالطوني المسمى "ماهويا" والسؤال
النيتشوي المسمى "الجينيالوجيا"؟ هل جدد نيتشه استصدار
نمط سؤالي جديد يجعله "سيد االستشكال" في تاريخ الفلسفة
المعاصرة؟
لو تاملنا االسئلة التي يطرحها افالطون على لسان
سقراط في محاوراته الك ثيرة ،لوجدنا ان هذه االسئلة ذات
طابع واحد ومشترك ،بمعنى ان اختالف مضمون االسئلة التي
طرحها افالطون على طول محاوراته الك ثيرة ،يقابله اشتراكها
في شكل الطرح او غايتها من الطرح ،ومن اجل توضيح ذلك
ناخذ نموذجا او اك ثر:
 ًمثال عندما يسال سقراط ما التقوى وما الفجور؟
ويجيب اوطيفرون قائال "التقوى هي ان تقيم الدعوى على كل
من يقترف جريمة القتل او الزندقة ".فإننا نالحظ ان رد فعل
ً
عنيفا ً
سقراط كان ً
محتجا على محاوره الساذج"
نوعا ما ،يقول
لم اطلب منك يا اوطيفرون ان تضرب لي للتقوى مثالين او
ثالثة ،بل ان تشرح الفكرة العامة التي من اجلها تكون االشياء
ْ
التقية كلها تقية" 22.ومعنى ذلك ان َخل ِّفية افالطون تكمن في
ان حقيقة وماهية الشيء ال توجد في حالة خاصة ،بل فيما
تشترك فيه كل الحاالت المشابهة.
 وعندما يطرح كذلك سقراط السؤال على مينونعن معنى الفضيلة la vertu؟ يجيب المحاور قائال" :فضيلة
الرجل هي ان يكون قاد ًرا على إدارة شؤون الدولة ،فضيلة
ً
ً
ومطيعة
محافظة على ما فيه
المراة ان تحسن إدارة منزلها
لزوجها ،وهناك فضيلة الطفل وفضيلة الشيخ "...وهنا يرد
ً
متهكما كعادته" :كنت ابحث عن فضيلة واحدة ،وإذا
سقراط
بي امام خلية من الفضائل ( )...الفضائل مهما تكن من ك ثرتها

هو الذي يمكن من فتح حقول معرفية جديدة ،وهو الذي
ً
ً
جديدا
وضعا
يمكن كذلك من وضع المسائل المستعصية
ً
ومالئما من اجل السير في طريق البحث النظري .وعلى الرغم
مما لالجوبة من اهمية في الحقل الفلسفي ،فإن كل تجديد هو
آ
ابن االستسال الجديد والفريد .مما يجعلنا نعتقد بان فرادة
الفيلسوف تكمن بالضبط في "سر اسئلته" ،وتاريخ الفلسفة
يعطينا اك ثر من نموذج يدل على ان التجديد المذهبي هو
حصلة التجديد في الطرح.
ُم ِّ
حدد
وإذا كان المفكر المغربي "طه عبد الرحمن" ُي ِّ
شكلين فقط للسؤال الفلسفي ،هما على التوالي:
 السؤال القديم الذي طرحه اليونان ،الذي غرضهفحص وإفحام المحاور .وهو السؤال السوفسطائي الذي
يكشف عن إرادة القبض على ماهية االشياء .وعندما نقول
ً
ً
سوفسطائيا فإننا ال نقصد هذا التوجه فقط ،بل وكل
سؤاال
الفالسفة المعاصرين له امثال سقراط وافالطون.
 والسؤال الحديث الذي يتصف بالنقدية ،النهً
حدودا للعقل ،ال يمكن ان يتجاوزها ،مهما امتلك من
يضع
ً
قدرات ،حيث يبقى هناك مجال لالادرية ،وهو اساسا السؤال
19
الكانطي.
قلنا إذا كان التقسيم "الطاهائي" ثنائيا ،فإننا في هذا
المقام يمكننا تعديل وتطوير هذا التقسيم ،الن السؤال
االفالطوني ال يهدف فقط إلى إفحام الخصم ،خاصة إذا كان
ً
المحاور
سفسطائيا ،رغم انه يقوم بذلك فعال ،بل له اهداف
اخرى إيجابية ال يمكن إنكارها؛ فهو يعلم اوال "ان طرح
االسئلة اصعب من اإلجابة عنها" ،فاإلخفاق في القدرة على
طرح السؤال المالئم ،مثله مثل عدم القدرة على العثور على
اإلجابة الصحيحة ،تجعل المتحاورين يراجعون المسلمات
واالعتقادات ،21.وهناك "نمط سؤالي او تساؤلي" مهم جدا
ظهر بعد كانط ،لم يذكره مصنف االسئلة السابقة وصاحب
"اللسان والميزان" ،وهو السؤال الجديد الذي طرحه نيتشه
المسمى بالسؤال الجينيالوجي او النسابي .لذا تحصل نيتشه
على لقب "الفيلسوف السائل ،او السائل الكبير" 21بجدارة
وهذا يعود إلى قدرته الفائ قة على تحويل البديهيات إلى
جمةل العلوم الاجامتعية

158

العدد  20جوان 2225-

النيتشوية كسعي دؤوب لقلب الفالطونية.

عبد الكرمي عنيات

ً
جميعا صورة معينة واحدة بها
ومن تنوعها ،إال انها تمتلك
تصير فضائل

لذا ،وبالنظر إلى االمثلة الثالثة المقدمة اعاله،
نالحظ ان السؤال االفالطوني –السقراطي يتميز بانه سؤال
ماهوي ،اي يتعلق بماهية االشياء ،وليس باالشياء في حد
ذاتها .وهذا ما يعكس الخلفية التي انطلق منها افالطون ،وهي
ان العالم ليس واحدا :هناك االشياء واالفكار ،الحقائق
والمظاهر ،الوقائع ومثال الوقائع .وبلغة الفالسفة السابقين
على سقراط :هناك الوجود والصيرورة او الالوجود 22.وهنا
تتمظهر مرة اخرى الثنائية االفالطونية التي استلمها من
بارمينيدس ،ونحن ندري جيدا العالقة الحميمية– المفهومية
بين افالطون ومعلمه الموقر بارمينيدس الذي خصص له
محاورة مهمة .وهذه المسالة لم تتخف ا ً
ً
يضا على ذهن نيتشه
المتوقد إزاء مصادر المثالية اإلغريقية التي اك تملت على يد
افالطون وهو الوريث الشرعي لبارمنيدس اإللياتي.
إن افالطون عندما يطرح السؤال "ما هو؟ Que ce-
 ،" queفإنه يطرح إذن سؤال الجوهر والماهية والحقيقة.
فاكبر الحماقات حسبه هو ان نقول إن اللوحة الفنية ،او
المراة ...الخ هي التي تمثل الجميل في حد ذاته ،فعندما نسال
"ما هو الجميل؟" فإن الصفة الكلية ،كما يحدد ذلك ارسطو
ْ
ً
الحقا في منطقه بما هو تعبير عن الكلي ،الم يقل بان ال ِّعل َم
إال بالكليات؟ ال يجب تحديدها او تعريفها بصفة جزئية ،بل
بصفة كلية اخرى 23.وبهذا يتحقق المشروع السقراطي وهو
الجدل كانتقال من فكر إلى فكر ،دون العودة ً
بتاتا إلى عالم
الحس والواقع والمتغير .إنه ضرب من االستقراء الفلسفي
المبكر ،النه ال ينظر إلى الحس وإن كان ينطلق منه ،والجدل
الصاعد هو تحقيق للمفهومية االفالطونية بما هي صعود من
المتغير إلى الثابت القار.
وإذا كان هذا السؤال الميتافيزيقي الذي ابتدعه
افالطون وسقراط متعاونين ً
معا ،يؤدي إلى النظر ،واالنفصال
عن الواقع المتحرك ،فإن نيتشه قد عمل على إسقاطه وإلغائه
من خالل كشف االقنعة .فال يهمنا في نظره معرفة الخير
والشر في ذاتهما او في جوهرهما المجرد .بل المهم هو الكشف
عن المتكلم الذي يستعمل هذه المصطلحات ،اي الخير
والشر ،او الجمال والفضيلة...الخ 29.إن السؤال الحقيقي الذي

J’étais en quête d’une seule et unique vertu, et
"voilà que je dicouvre tout un essaim de vertus23.

وما فعله افالطون مع الفضيلة والتقوى ،فعله كذلك
مع بقية المفاهيم التي كان يسعى لضبطها وتحديد ماهيتها.
فاي دارس لمحاورات افالطون الك ثيرة يفهم مسالة محددة
وهي ان تحديد ماهية االشياء والتصورات االساسية ال يكون
بالعودة إلى عالم الواقع والتجربة المتحولين والجزئيين ،اي ال
يتم بالنظر إلى االرض الصائرة ً
دوما ،ال يكون بالنظر إلى
االسفل بما هو تعبير عن الروح التجريبية والنزوع المخبري،
بل على العكس ً
تماما يتم بالنظر إلى السماء بما هي حيز
النموذج والمثال االصلي الكامل .فالجمال ً
مثال وهو الموضوع
الذي اهتم به افالطون ك ثي ًرا إلى جانب موضوع الخير ،ليس
ً
ً
موجودا في االرض ،او الواقع كما
كائنا في هذا العالم ،ليس
نراه ونعيشه ،بل إنه يعلو عليه ،فهو موجود في المثال
والماهية ،او ان وجوده الماهوي ليس ً
كائنا في العالم الحسي.
ونحن نعلم ً
جيدا التمييز الحاد الذي افترضه افالطون بين
24
ضربين من الوجود يولدان ضريبن من الحقائق او المعارف.
وما سؤال هيبياس السوفسطائي حول مفهوم الجميل إال دليل
ثالث على تمسك افالطون بالمفهوم الماهوي لالشياء ،وان
هويتها متاتية من اعتقاده بوجود نموذج او باراديغم 52مفارق
إلهي لكل االشياء الحسية الجزئية بما هي تعبير عن استنساخ.
يقول في "هيبياس الكبرى" H i p p i a s m a j e u r
المخصصة لماهية الجمال وهو عنوانها الفرعي" :إني اؤكد إذن
على الدوام ،في كل مكان ولكل إنسان ،ان اال ك ثر ً
جماال هو
ان يكون االنسان ً
غنيا ،معافى ،يكرمه اليونانيون ،إلى ان
آ
يصل إلى سن الشيخوخة ،ويدفن اباءه بنبل ،وعلى ان يحمل
هو نفسه إلى القبر بمراسيم مهيبة يقيمها له اوالده ".وجواب
سقراط هو ً
دوما على الصيغة التالية" :سالتك بخصوص
الجمال ذاته ،بشان ذلك الذي يعطي الصفة المميزة لكون
26
كل شيء جميال."...
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يجب طرحه بدل الطرح االفالطوني ،البد ان يكون بالصيغة
التالية" :ما هو هذا بالنسبة لي؟" فلو قمنا بعملية مقارنة بين
هذه الصيغة الجديدة ،والصيغة االفالطونية المالوفة وهي:
"ما هو؟" الك تشفنا مدى شساعة الفروق ومركزية االختالفات،
فاالول سؤال ُمحايث ،يعكس حقيقة الواقع اإلنساني حيث
كل شيء يرتبط باالفراد والذوات ،في حين ان السؤال الثاني
مفارق بعيد كل البعد عن اإلنسان والواقع 31.مما يجعل نيتشه
هنا يستانس بالمبدا السوفسطائي القائم على جعل اإلنسان
ً
جميعا .مما يدل على ان المفهوم يتبدل
هو مقياس االشياء
بتبدل المنظومة المرجعية للفرد الواحد ،وهذا يولد النسبية
االبستمولوجية والقيمية مثلما تولد السحب الك ثيفة االمطار
الغزيرة.
إن السؤال "ما هو هذا بالنسبة لي انا" اي ما هو الخير
بالنسبة لي ً
مثال؟ هو سؤال مرتبط ُ
تكلم ،فهو ال يقف عند
بالم ِّ
المظاهر واالقنعة .وال ُي َخا ِّتل او يراوغ باسم الماهية والحقيقة.
لذا فالسؤال الذي يقترحه نيتشه يتصف بانه "ال يسال الشيء
من حيث ما هو ،من حيث الماهية ،إنما من حيث ما يضمره
ويخفيه ويحجبه ،يسال السؤال الجينيالوجي عن طبيعة
القوى التي تستحوذ على الخطاب ،وطبيعة اإلرادة التي
تستولي على النص وتمتلكه" 31 .إنه سؤال االرض التي تختلف
آ
من مكان إلى اخر ،بدل السؤال االفالطوني ،سؤال السماء
المفارقة التي تخاتل باسم المطلق والثابت .فال يمكن ان
يكون ُ
الخير خي ًرا بالنسبة للجميع ،وقس على ذلك الجمال
والفضيلة والحقيقة...الخ .يقول هوبز  Tomas Hobbesفي
مؤلفه  Leviathanاالساسي ما يشبه منظور نيتشه في تبعية
التقييم للشخص" :كلمات َ
الخ ِّير والشرير والجدير باالزدراء
هذه يرتبط استعمالها ً
دائما بالشخص الذي يستعملها ( )...ال
يمكن اتخاذ قاعدة عامة للخير والشر من طبيعة االشياء
ذاتها" 32.وهذا بالتحديد ما كان يسعى افالطون إلى إنجازه في
مشروعه المثالي الذي يؤسس للمطلق والمتعالي.
وما يمكن ان نفهمه مما سبق ،ان السؤال االفالطوني
ً ً
خفي وراء ادعائه الكلية والماهوية
ليس سؤاال بريتا ،بل هو ُي ِّ
والشمولية إر ً
ادة للسيطرة وفرض سلطة المتحدث او المرجعية
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القوية .كل هذا دون ان يصرح ويعلن عن هذه النوايا
المضمرة .في حين ان السؤال الذي يقترحه نيتشه ،هو سؤال
شفاف وواضح المصدر النه ُمعلن ُوم ْن َف ِّتح على حقيقته غير
موار ،والنه يعلن اإلرادة التي تريد ان تسيطر ،والكامنة وراء
تحديد القيم والمفاهيم مثل الخير والجمال والحقيقة
والفضيلة.
ونيتشه -في حقيقة االمر -ليس هو اول من عارض
طريقة ُالمساءلة االفالطونية .فقد كان "هيبياس"  -مثلما اشرنا
إلى ذلك سابقا وهو السفسطائي الذي عنون افالطون احد
محاوراته باسمه – يعتقد ان السؤال " :من؟" اك ثر ا ً
همية
ً
وعمقا من السؤال "ما؟" .الن السؤال االول يمكن ان يكشف
جوهر الشيء ،النه يحيل إلى الموضوعات الموجودة في
الواقع ،هذا الواقع المتغير والبعيد كل البعد عن الثبات .وكان
هيبياس هنا كان َي ْص ُعب عليه تاسيس مفاهيم ثابتة حول
الخير والجمال ...الخ في حين ان كل شيء في حالة تغير
وتبدل وسيالن .وهنا نالحظ مدى التقارب مرة اخرى ،بين
المبادئ السفسطائية والنيتشوية .لكن نيتشه يعمق المسالة
اك ثر ،الن السؤال "من؟" يحيل حسبه ً
حتما إلى اإلرادة ،التي
تتميز بالتحول والتعدد ،وبالتالي ال يمكن الحديث عن
مفاهيم في ذاتها ،إنما هي مفاهيم بالنسبة إلى إرادة ما،
ومشيئة معينة 33.إن ربط السؤال ومن ثمة الحقيقة باإلرادة
الفردية لهو ادق تعبير عن مبدا بروتاغوراس القائل بان
ً
اإلنسان هو مقياس االشياء جميعا l’homme est mesure de
 34،toutes chosesاو باللسان اإلغريقي" Panton metron
 "anthroposفي مقابل المبدا االفالطوني القائل بان اإلله هو
مقياسها جميعا 32.وانحياز نيتشه للسفسطائية ضد افالطون
من االمور الواضحة ً
جدا ،وهذا ما جعل "هيدجر" يعتبره من
سوفسطائي القرن العشرين.
أ
-2الديالكـتيك والفن او اصا العقل مع العقل
من بين مبادئ ونتائج السؤال الماهوي ،مثلما راينا
ً
سابقا؛ هو افتراض وجود عالمين :وهذا ما تك فلت اسطورة
الكهف بإظهاره وشرحه بكيفية بيداغوجية قوية .فما اراد
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َ
افالطون إبالغه ،هو ان َالعالم الحسي والواقعي مناقض ،في
َ
خصائصه ومميزاته ومكوناتهَ ،لعالم ُالم ُثل والحقائق الثابتة
َ
المطلقة .لذا فموضوعات عالم الواقع ال يمكن اعتبارها
حقائق ،النها كائنة في عالم الصيرورة والالوجود ،إلى جانب
مشارك تها في عالم المثل .وبما ان المعرفة الحقيقية مرتبطة بما
هو ثابت وازلي ،فإن معرفة عالم الحس امر غير ممكن ا ً
صال،
النه في حالة صيرورة وتغير .ومنه فالمعرفة الحقيقية ال تكون
إال بالجدل ،حيث ندرك المفاهيم المستقلة في عالم موضوعي
يسميه افالطون عالم ُالم ُثل 36.لكن نيتشه يسمي هذا َالعالم
الذي يقدسه افالطون ب ":االوثان" في ك تابه االوتوبيوغرافي
"هذا اإلنسان" .فالحقيقة هي اعظم اوثان اإلنسانية التي
ابتدعها بفضل جموح عقله ،وإن كان هذا العقل العلمي
المجرد قد ابتدع االوثان ،فإن إطاحتها يستلزم ً
عقال من نمط
مغاير ،إنه العقل الفني او الفن بما هو تعبير عن التمسك
َ
باالرض .وبما ان َعالم ُالم ُثل عند افالطون هو مقر ومسكن
الحقائق المطلقة ونماذج الموجودات الكاملة ،فإن المعرفة ال
تكمن في "كشف الجديد او اختراع غير مسبوق" بالصورة التي
يفهمها بعض الفالسفة .بل المعرفة او اال ليثيا (ا – ليثيا) مجرد
تذكر ،والجهل ما هو إال ذلك النسيان (ليثيا) ،الذي حدث
للنفس عند حلولها بالجسد الذي يمثل االنحطاط واإلثم.
ومضمون هذه النظرية ان المعرفة ليست َت َعلم شي جديد غير
موجود في النفس ا ً
صال .فعبد "مينون" الصغير لم يكن يعرف
ً
ً
سوى اللغة اليونانية ،لكنه اخذ يتذكر شيتا فشيتا عن طريق
االسئلة المنتقاة من طرف فنان االسئلة سقراط؛ الشكل ذا
ثمانية اقدام ،وهذا يدل على ان المعرفة هي تالشي اثر مياه
نهر النسيان الذي تشرب منه كل نفس قبل حلولها في الجسد
32
من جديد.
إن التجربة الحسية حسب افالطون ،ال تقدم اك ثر من
الرجحان واالحتمال .وهذا ما َت َع َّل َمه من استاذه سقراط وطوره
بصورة اك ثر ً
عمقا .اما الحقائق الضرورية والكلية الشاملة ،فال
يمكن إال ان تكون محصلة بحث عقلي خالص 33.وإذا كانت
آ
المعرفة الحقيقية مرتبطة حص ًرا بالعقل ،فإن مصد ًرا اخر لن
ً
صالحا لذلك ،خاصة المصدر الفني .لذا يجب حظر
يكون
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ومنع الشعر القائم على المحاكاة ،خاصة شعر الماساة ،الن
الشعر بعيد كل البعد عن الحقيقة ،والشعراء يقلدون دون
معرفة حقيقة االشياء التي يقلدونها ،مثلما يفعل هوميروس
وهوزيود ،لذا فإن طردهم من الجمهورية هو احسن فعل يقوم
39
به ُم َّش ِّرع المدينة.
َ َ
للعالم المحسوس وهو
نفهم من هذا ان الفن هو تقليد
َ
َالعالم الظاهر ،وهذا ما ُيدين الفنان كإنسان له منظور وهمي
توهيمي ،ويدين ا ً
يضا الفني كميدان ثقافي ،ويجعله ال ينتمي
إلى مجال المحسوس الجزئي المتغير فقط ،إنما ادنى من ذلك
َ
بك ثير ،فهو محاكاة للمحاكاة ،وهذا ما يجعله ً
بعيدا عن َعالم
ُالم ُثل بمسافتين وليس بمسافة واحدة فقط ،كما هو الحال
َ
مع َالعالم المحسوس .فذنب الفنان هو كانه يخطو بنا
خطوتين من نور الحقيقة ،وياخذ بايدينا وايدي اجيال كاملة
من االطفال نحو مهاوي اإلثم االبستمولوجي الذي يتمثل في
الوهم والضالل بما هو تعبير عن رفض َعالم ُالم ُثل الثابتة
والركون إلى المتغير والصائر.
وهكذا فقد وقف افالطون في وجه احسن وابهى صور
الحضارة اليونانية وهي صورة هوميروس الذي شكل المخيال
اليوناني من خالل تسمية الهة اليونان كلها وحفظ قصص
فنيا وا ً
ابطالهم العظماء .وصورة التراجيديا التي طورت ً
دبيا
ِّ
فتات الشعر الهوميري من خالل تصوير ماساوي لوضع
اإلنسان في الكون بما هو داللة على الغائيته وارتباطه بإرادة
البشر وحدهم .وصورة االسطورة التي عاش وتفكر فيها اإلغريق
تاريخهم وحاضرهم ،وصورة الجسد التي اصبحت مع افالطون
رمز الشر والضعف والزوال والرذيلة...الخ وا ً
يضا لوث افالطون
صورة الصيرورة كما صورها ابهى واشجع فالسفة اإلغريق وهو
هوميروس من خالل التحامل عليه وعلى احفاده
السوفسطائيين واجداده الشعراء خاصة هوميروس .وسؤالنا
هنا هو :فكيف تصرف نيتشه امام هذا النسيج االفالطوني
المتماسك والضخم والخطير في الوقت نفسه؟ هل يرضى
فيلسوف القوة والحياة ما قام به افالطون في نسقه الضخم
نسق المثالية التي اعطى لها مبرر الخلود.
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إذا كان افالطون ،مهندس الفلسفة ،استغرق كل
حياته لبناء نسق متكامل ومنسجم من خالل االستعانة
باستاذه سقراط وتلميذه ارسطو وكل معاونيه ،مذهبه الذي
انطلق من إنكار الصيرورة الهيراقليطسية من خالل تاثيمها
وتبيان استحالة نتائجها من الناحية االبستمولوجية
والمفهومية ،وايضا من خالل التشكيك والتشكيك المفرط
في الحواس .ومن خالل استنتاجه ً
عطفا على المقدمات
ً
ً
السابقة ان هناك ً
عالما ُ
وموضوعيا يحتوي على
مستقال
للم ُثل
كل الحقائق ،وان النفس نظ ًرا لخلودها ،كانت تعيش في
آ
عالم ُالم ُثل ،او العالم االخر االزلي ،اين كانت تتصف
بالمعرفة المطلقة والفضيلة التامة .وعند حلولها بالجسد
المادي ،فقدت كل ما تعرفه ونسيتها بسبب هذا الحلول
آ
االثم ،وما على العقل إال ان ُي ِّعيد تذكر ذلك عن طريق الجدل
القائم على التساؤل الماهوي ،لالتصال مرة ثانية باالصل ،اي
َ
َعالم ُالم ُثل والحقائق الخالدة .قلنا إن كان افالطون قد نسج
مذهبه من خالل هذه المحطات الكبرى المختصرة ،فإن
نيتشه ،الفيلسوف المحارب والمعارك ذا الطباع الحربية ،قام
بنسف هذا البناء المثالي الضخم بكلمة واحدة ،وبحزمة
متفجرة واحدة ومدوية وعنيفة من الديناميت ،اوليس هو
الذي قال عن نفسه إنني لست ً
رجال بل اصابع ديناميت .هذه
الكلمة الناسفة اعلنها في مناسبتين ،رغم ان شهرتها وذيوعها
في الفكر الفلسفي المعاصر واثرها تحقق في المناسبة الثانية.
وهي كلمة" :اإلله قد مات".le Dieu est mort
لقد اعلن ذلك الرجل االخرق الذي كان ُي ْشعل فانوساً
ِّ
في واضح النهار (مثلما كان يفعل ديوجين السينوبي او
ْ
الكلبي ،وهنا نلمس مدى تاغرق نيتشه وتقمصه ِّجلد الفالسفة
اإلغريق في كل مناسبة تتاح له ذلك) باحثا عن اإلله ،إنه
الرجل الذي يريد معرفة مكان تواجد هذا اإلله الذي نعبده
دون توقف ودون ان نراه ايضا" :اين اإلله؟ ساقول لكم! لقد
قتلناه انتم وانا! نحن كلنا قتلناه" 43.اما المناسبة الثانية والتي
ً
احدثت انفجا ًرا ً
ومسموعا واصبحت على لسان كل دارس
عنيفا
للفلسفة اال لمانية وعلى لسان الشباب المتحمس والثائر
خاصة ،فهي إعالن زارادشت الذي كان ُمحدثا نفسه ،بعد
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الحوار الذي وقع بينه وبين الناسك ،الذي التقى به في الغابة
ً
محدثا نفسه في تعجب
بعد نزوله من الجبل ،قال زارا
واستغراب "ايعقل ان يكون هذا القديس الشيخ في غابته غير
عارف بان اإلله قد مات!" 41.وكان من اليزال يعتقد بوجود اإلله
يشبه هذا الشيخ القديس المنعزل في صومعة االعتزال
والتصوف ،ولم يطلع على اهم حدث طرا على الساحة الدينية
المعاصرة ،اي موت اال لوهية وافولها إلى االبد.
قد يعتقد الك ثير ان هذه الكلمة "اإلله قد مات" ال
تعبر إال عن اإللحاد الشخصي لنيتشه ،وانها تستهدف اإلله
المسيحي بصورة خاصة .لكن هذه الكلمة او الجملة في
َ
الحقيقة موجهة إلى افالطون بالتدقيق ،صاحب فكرة َالعالم
المثالي ،والميتافيزيقي ،او ما فوق الحسي .فاإلله هو اسم
لميدان االفكار ،وهو اسم كذلك لموقع الفالسفة المثاليين.
فإذا كان افالطون قد جعل -مثلما راينا ذلك ً
سابقا -العالم
المثالي هو العالم الحقيقي ،والعالم الحسي وجعل العالم
الواقعي ً
ظالال ً
باهتة لالول ،اي مجرد ظاهر وواقع ،فإن عبارة
"اإلله قد مات" قامت بنسف هذا التقسيم باكمله ،فهي
الجملة التي استهدفت مركز الفكر الميتافيزيقي الغربي الذي
تشكل بداية من افالطون ،إنها الرصاصة التي اصابت الراس
راس الميتافيزيقا الغربية 42.وهنا َت ُ
برز الطباع الحربية لنيتشه
الرجل والمفكر ،الن المحارب المتمرس ال يحدث ضجة دون
نتائج ناجحة ،نيتشه كان يقصد إحداث اكبر ضرر للميتافيزيقا
بكلمة واحدة ،مختصرة لكنها مدوية وعنيفة وناسفة ،إنه اراد
ان يتقلد وسام الجنرال من خالل نجاح مهمته الضخمة
تحطيم مركز قيادة الميتافيزيقا الغربية دون رجعة.
ورغم وقوع خالف بين ناقدي فلسفة نيتشه ودارسيه،
حول مدلول هذه العبارة 43،بسبب ك ثرة التاويالت وتناقضها.
ورغم ان نيتشه كان يرفض بصورة مطلقة فكرة اإلله او
اال لوهية بصورة عامة ،إال انه هناك من يقول إنه ال يرفض
آ
جميع اال لهة ،النه في مناسبات اخرى ومتكررة ،يبدي إعجابه
آ
المفرط باال لهة اليونانية القديمة ،كما ذكرتها ووصفتها االشعار
الهوميرية ،والمسرحيات التراجيدية .ورغم ان هناك من يقول
إن نيتشه يرفض فكرة اإلله ككل ،دون استثناء سواء تعلق
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ديورانت" في ك تابه الموسوعي الموسوم ب "قصة الحضارة"
ً
موافقا نيتشه على هذه االطروحة التي تؤكد ان افالطون ورغم
ً
مفهوميا لقيام الديانة المسيحية القائمة على
كونه وثنيا قد مهد
ً
تاكيد المفارق وتقديسه" :لم يكن افالطون مسيحيا قبل وجود
المسيحية –على قول نيتشه– فحسب بل كان فوق ذلك
ً
ً
مسيحيا قبل وجود عصر التزمت المسيحي ،فهو يرتاب
متزمتا
في الطبيعة البشرية ويراها ش ًرا ،ويعتقد انها هي الخطيئة
االولى التي لوثت النفس ( )...ويضرب في ك تبه االخيرة على
نغمة اخروية شبيهة بنغمة اوغسطين ،اي نغمة الرجل الذي
تاب واناب وعاد إلى الدين الصحيح ،ولو ال هذا النشر الذي
بلغ غاية الكمال ،لشك اإلنسان في ان افالطون من
اليونان" 43.وبهذا تتاكد االطروحة االنثربولوجية التي تؤكد
وجود خيط واصل بين الوثنية والواحدية ،وهذا ً
طبعا ما
يرفضه اصحاب الديانات التوحيدية على اعتبار ان هناك
خطوة نوعية تفصل النمطين ً
فصال ً
مطلقا.
لكن ،إذا كان نيتشه يحدد مهمة فلسفته على انها
قلب لالفالطونية ،اي استبدال مكان العالمين ،فبعد ان كان
ً
موجودا في االعلى ،واالعلى هو رمز الحقيقة
العالم المعقول
والخير والكمال على اعتبار ان الراس وهو مركز المعقولية
َ َ
والعالم المحسوس موجود في االدنى،
موقعه في اعلى الجسم.
واالدنى رمز للزيف والظالل والشر ،فسوف يصبح العالم
ً
موجودا في االعلى ،اي هو
المحسوس -بعد عملية القلب–
الذي يمثل الحقيقة واالصل الثابت 49.لكن هذا القلب
سيظل ،في نظر نيتشهً ،
سلبيا طالما ظل الثنائي :االعلى
واالسفل ،الفوق والتحت ،النموذج والنسخة ،هو المحدد
لبنية البناء الميتافيزيقي ،وطالما ظلت االمكنة والمواقع
محافظة على ماهيتها 21.وهذا ما يعني ان القلب ال يجب ان
يمس المضامين فقط ،بل يجب ان يطال االمكنة والمواقع.
َ
َ
وال يتم ذلك إال بإلغاء كل من " َالعالم الحق" و" َالعالم
الظاهر" ً
معا ،وإلغاء الديالك تيك الذي يستمد ماهيته من هذا
التقابل بين العالمين او الموقعين ً
تبعا لذلك .21فالجدل
يستمد مشروعيته وغرضيته من وجود عالمين ،االول مزيف
والثاني حقيقي ،وهنا يعمل الفيلسوف بهذا المنهج للتخلص

االمر باإلله الواحد اليهودي (ومنه اإلله كما يتصوره المسيحي
آ
او هللا كما يتصوره المسلم كذلك٭) .او اال لهة المتعددة ،كما
تصورها اليونان ،او غيرهم من الشعوب ،فإن المسالة التي ال
يحدث فيها تاويل او اختالف ،هي ان نيتشه يرمي ويهدف
بجملة "اإلله قد مات" إلى "إلغاء عبء المفارق الذي اثقل
44
كاهل اإلنسان المعاصر".
إن المدلول الحقيقي لهذه العبارة إذن على اعتبار ان
آ
ً
مطلقا فكم من مرة يعتقد انه تلميذ
نيتشه ال ينكر اال لهة
ديونيزوس ،هو ان المثالية المتعالية قد بلغت نهايتها ،على
اعتبار ان المثالية مؤسسة على اسبقية الذهن البشري او
اإللهي على الوجود او االرض .ومنه يمكن استبدال عبارة "اإلله
قد مات "بعبارة" المثالية قد ماتت " دون الوقوع في خطا ،او
تغير في جوهر المعنى والمدلول 42.كما انه ليس هناك اي
تعارض بين العبارتين" :عالم المثل" و"اإلله المسيحي" .الن
المسيحية في اصلها هي امتداد لالفالطونية ،فإذا اكدنا على
موت اإلله ،حسب نيتشه ،فإننا بالضرورة نؤكد على نهاية
االفالطونية.٭ الن افالطون هو اكبر فيلسوف هيا االرضية
لقيام الديانة المسيحية ،وهذه التهيئة تكمن في نقاط عديدة
منها :إدانة الحواس وتاثيم االرض وتك فير الصيرورة
واالنقالب 46.وهذا ما يعني بصورة ضرورية نبذ كل ما يمت إلى
الواقع الحسي بصلة ،كما يعني كذلك قمع الشهوات واالوالع
المرتبطة بالجسد واالرض والحركة.
وهذه الفكرة التي تجعل المسيحية مدانة لالفالطونية
بالشيء الك ثير ،اكدها الك ثير من الفالسفة ،سواء قبل نيتشه
او بعده .فإذا كان نيتشه يميز االفالطونية والمسيحية في
مستوى انتشار الخطاب فقط من خالل جعل االفالطونية
مسيحية النخبة اما المسيحية فهي افالطونية الشعب ،فهناك
من يؤكد وجود عالقة قوية بين المسيحية كديانة واالفالطونية
ك فلسفة .حيث نجد الفيلسوف المسيحي َ
والعا ِّلم الفرنسي
الحديث "بليز باسكال" ( – )1665 – 1650والذي يفضله
نيتشه مثله مثل فولتير على جميع الفالسفة اال لمان ،رغم
نزعته الدينية والمسيحية – يقول" :علينا بافالطون حتى
نستقبل المسيحية ُونجهز لها" 42.وفي سياق مشابه يقول "ويل
جمةل العلوم الاجامتعية
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من زيف االول والتشبث بيقين الثاني .اما إذا تم إلغاء هذا
االزدواج ،فال مبرر لهذه الحركة الجدلية ا ً
صال.
إن رهان هدم االفالطونية ُم َّ
ؤسس على إلغاء صورة
الفكر وليس مضمونه فحسب .والصورة هنا هي التي تشكل
ً
ً
تشكيال ً
مزدوجا مما يبرر الحركة الديالك تيكية
ثنائيا
العالم
الصاعدة من عالم ادنى إلى عالم اعلى ،لكن في حالة إلغاء
الصورة الثنائية وتاكيد الصورة الواحدية للعالم ،فإن
المحسوس هو الذي يبقى ويبقى لوحده.
وهنا يقترب القلب الذي احدثه نيتشه ،من حيث
جوهره ،بالقلب الذي نظر له كارل ماركس في سياق فلسفته
التي عملت على قلب َالع َالم ا ً
يضا ،لكن ليس في ميدان
الميتافيزيقا او نظرية المعرفة ،إنما في ميدان الحياة المادية
االقتصادية .هذا القلب احدثه إزاء الثنائية التي افرزتها الحركة
االقتصادية الراسمالية ،في مرحلة من مراحل تطورها
التاريخي ،وهي الملكية الخاصة والبروليتاريا .فإذا كانت
الطبقة المالكة تشكل الحزب المحافظ ،وتعمل على الحفاي
على نفسها وعلى نقيضها ،فإن البروليتاريا تشكل الحزب
ُالم َدمر ،النها ملزمة بالعمل على إلغائها الخاص ،وإلغاء
الملكية الخاصة .وعندما تكون البروليتاريا قد تالشت -مثلها
كمثل النقيض الذي يشترطها اي الملكية الخاصة -فإن هذه
الطبقية تزول من اساسها .إن نيتشه يريد إلغاء العالم
ً
انطالقا من" :حقيقة العالم الظاهر" وبالتالي لن
الحقيقي،
ً
يبقى العالم الظاهر ،اي الحسي موجودا ،النه سيزول بزوال
العالم الحقيقي .ويمكن ان نالحظ هنا ان نيتشه قام بطرد
التقسيم الثنائي االفالطوني ،مثلما طرد افالطون ذاته
السفسطائيين من ساحة التفكير اليوناني واعتبر فكرهم
المستمد من الهيراقليطسية فك ًرا آا ً
ً 22
ثما متهتكا.
وبهذا التفكيك الذي باشره نيتشه لبنية الميتافيزيقا
االفالطونية والغربية ككل من بعد سقراط ،لن يبقى للحقيقة
نفس المعنى الذي حدده لها افالطون .وإن زالت الحقيقة
الكائنة في عالم ما وراء الحس ،فإن الديالك تيك كطريق لبلوغ
هذا العالم ال تبقى له اية قيمة ،ويزول اي مبرر الستعماله او
توظيفه ،الن غياب الهدف يلغي اهمية الوسيلة ،ونحن نعلم
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ان الجدل هو من وسائل الحقيقة كغاية ونهاية .وهذا ما يعني
انهيار الميتافيزيقا االفالطونية ،والغائية المسيحية ككل،
ويحل العود االبدي المضاد لهذه الثنائية االفالطونية .إن
ً
23
خاصة
العود االبدي هو سالح مضاد للغائية المسيحية.
بمعناه اإليطيقي الذي يجعل اإلنسان يتصرف كما لو ان النهاية
غير موجودة ا ً
صال ،الن بنية اإليطيقا الدينية ككل هي افتراض
نهاية للعالم.
ويتحدث نيتشه عما يسميه ب "الظل اال ك ثر قصرا"ً
ك فكرة موجهة ا ً
ساسا لمناقضة الفلسفة المثالية االفالطونية
فافالطون يعتبر العالم الذي نعيش فيه مجرد ضالل للعالم
الحقيقي ،وهذا ما يبرر حسب اعتقاده تجاوزه كضرورة
ابستيمولوجية واكسيولوجية لبلوغ َعالم ُالم ُثل والكمال
النموذجي ،اما نيتشه فيرفض ذلك ً
مطلقا ،ويجعل الحقيقة
موجودة في منتصف النهار ،حيث الظل ينكمش إلى اقصى
حدوده ،او ينعدم ً
تماما .وبهذا يقوم تقابل بين استعارتين
كبيرتين هما" :اسطورة الكهف االفالطونية" التي تعتبر النص
التاسيسي للثنائية االنطولوجية واالبستمولوجية و"الظل
اال ك ثر قص ًرا" النيتشوي والذي ُي َعت َبر استراتيجية تهدف إلى
قلب الثنائية إلى واحدية 24.إن نيتشه هو نبي ِّسفر التوحيد
االنطولوجي الذي هاجم افالطون رسول ِّسفر التثنية
الوجودية .ونحن نعلم بان الديانات التوحيدية وعلى الرغم من
كونها توحد اإلله فإنها في مقابل ذلك تتحدث عن ثنائية
انطولوجية على منوال الزرادشتية التي تقول بوجود عالمين
خير وشر ،حس وعقل...الخ ،لذا فتوحيدية نيتشه ليست في
اال لوهية إنما هي في بنية العالم.
هذا ،ويستبدل نيتشه الديالك تيك كمنهجية عقلية
قائمة على التجريد المطلق ،واالنفصال كلية عن عالم االعيان
المتغير دون توقف 22،الديالك تيك كإيمان باإلله ،اي العالم
آ
االخر الذي يتميز بالخلود والديمومة والنقاوة 26.فالعقل حسب
الفالسفة المثاليين ،وحتى القديسين ومنطق رجال الدين هو
االداة الضرورية والمقدسة لتاسيس المعرفة اإلنسانية .لكن
نيتشه يرفض هذا التقدير المفرط لقيمة العقل والمعقولية .الن
ً
العقل في حقيقته ال يعدو ان يكون ً
مساعدا ال اك ثر ،فال
عضوا
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يمكن ان يكون في المنزلة االولى ،بل مهمته الحقيقية
والصحيحة ،هي خدمة الغرائز الحيوية والعضوية 22.والحقيقة
ان تغيير مكانة العقل هي من نتائج تغير صورة العالم ،فإن
كان هناك عالم واحد فقط ،وهو عالم الحس الظاهر ،فوقتئذ
ال تبقى اية مهمة مقدسة للعقل لكي يك تشفها .وهذا العقل
الذي يزعم افالطون ،وكل الفالسفة المصطفين وراءه في رتل
المثالية بانه طريق لبلوغ الحقيقة الثابتة واالزلية ،بمجرد ان
ُي َ
عاد إلى اصله ،اي الحياة ،وما فيها من صيرورة وتغير
سيزول عنه ً
حتما طابع القداسة ،وتصبح الحقيقة المؤسسة
على العقل مجرد اباطيل واضاليل واوهام ،فليس هناك عالم
آ
اخر غير العالم الذي نعيش فيه ،وال وجود لعالم الحقائق
الثابتة ،وليس هناك ال شيطان وال جحيم ،فروح اإلنسان
تموت بفناء جسده ،لذا ال داعي للخشية والخوف ،هذا ما قاله
اقص الحبل ُالم ْح َت ِّضر ،قبل ان يدفنه في تجويف
زرادشت لر ِّ
شجرة 23.إن إلغاء العالم المفارق يؤدي إلى تساقط الوسائل
المؤدية إليه ً
تواليا ،مثلما ان تحطيم االساسات يؤدي إلى
تساقط الجدران ً
تتابعا .هذا ما جعلنا نقول بان استراتيجية
نيتشه كانت حربية ذكية وجذرية ايضا.
والمنهج المالئم لتعويض الديالك تيك المزيف بسبب
زيف صورة العالم الثنائية عند افالطون ،والذي ال قيمة له بعد
إنكار ثنائية العالم هو منهج الفن او ما راى نيتشه تسميته
بالنظرة الفنية للعالم او النظرة الديونيزوسية للكون .فإذا كان
افالطون قد نبذ الشعراء وحط من شان الفن في اوسع
مدلوالته ،النه يقلد الواقع المحسوس الذي ال يمثل الحقيقة
فإن نيتشه مع قلبه اإليجابي لالفالطونية توصل إلى المبدا
التالي" :إن الفن اعلى قيمة من الحقيقة ،الن الفن ينطلق
ويبدع من المحسوس والواقع والمتحرك ...والمحسوس من
وجهة النظر المضادة لالفالطونية ،هو العالم الوحيد
والحقيقي ،وهذا ما يجعل الفن هو الوسيلة والسالح الوحيد
29
المضاد للعدمية التي الغت قيمة القيم الحقيقية.
الفن هو الجرعة التطبيبية لمرض اإلنسان
االفالطوني ،الذي اصيب بوباء العقالنية المفرطة التي تخلق
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عوالم وهمية وتنسج وسائل باطلة .الفن هو طريقة لتطبيع
الصيرورة والجسد واالرض بعدما اثمهما العقل والديالك تيك.
لذا فالفن حسب نيتشه هو الطريقة الوحيدة ،إلعادة
اإلنسان إلى موطنه االصلي والحقيقي والطبيعي وهو االرض
والفن هو الوسيلة الوحيدة القادرة على استبدال القيم العليا
جدا بقيم إنسانية ،إنسانية ً
العليا ً
جدا 61.فاإلنسان ال يكون
إنسانا إال بكونه ً
ً
نظرة ً
فنانا او ينظر إلى الكون ً
فنية .فإذا كان
قلب االفالطونية هو المشروع الذي راهن عليه نيتشه القتالع
الميتافيزيقا من اصولها العميقة لكيال تنتش مرة اخرى ،فإن
الوسيلة الفعالة لتحقيق ذلك هي الفن .وعندما يتحدث نيتشه
عن الفن ،فهو يتحدث عن الشعر واالسطورة والمسرح
التراجيدي والرقص.
ً
يقول نيتشه معبرا عن ماهية الحقيقة بعد قلب
االفالطونية" :إرادة الحقيقة؟ آاه إخواني الحكماء ً
جدا ،إنها
إرادة الالمعقولية في العالم!  61." ...فالحقيقة بمعناها الفني هي
الالمعقول ،اي الحسي والجسدي والصوفي والذوقية...الخ.
وما يمكن فهمه من الشذرة اعاله والمهمة جدا ،هو ان كل ما
هو خارج بنية العقل وحدوده ،ال يعدو ان يكون الفن ذاته؛
الالمعقول او ما فوق المعقول الضيق .فالفن حسب نيتشه
يفوق ِّالعلم ،في مسالة معارضة النظرة الغائية للعالم ،وهذا
ما ادركه افالطون ً
جيدا ،إذ فهم ان ِّالعلم والجدل ،يخدمان
فكرة وجود غائية كونية .عكس الفن الذي يكشف عن الطابع
الماساوي ،التراجيدي للعالم ،لذا وقف افالطون موقف
المعادي للفن ،وطرد الشعراء من مدينته ومنعهم من تدريس
االجيال 62.لذا فإن مشروع نيتشه البيداغوجي يتمثل في
تسليم زمام التربية للفنانين ،وتغير السوفقراطية اي حكم
العاقل االفالطونية ب حكم الفنان .إن نيتشه ليحلم بتكريم
ً
حاكما على جمهورية العباقرة االقوياء
الفنان وتنصيبه
االصحاء  ،جمهورية االرض والجسد وبلد الصيرورة المطلقة.
وبهذا القلب الكلي لفلسفة افالطون والنقد الجذري لنسقه
المتكامل ،يتخلص نيتشه كلية من الفلسفة المثالية التي
تعارض الفن بالعقل ،وتستبعد هيراقليطس لصالح
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ومساوئها" ساخ ًرا ومتهكما –على الطريقة السقراطية المعروفة
في حواراته -من نظرية المثل االفالطونية" :إنها تجمع بين
عضد بارمنيدس ،وجزء من ك تف هيراقليطس ،وقدم
انباذوقليس" 62.وكانها استجماع الجزاء قديمة متناثرة في
االصل .والشيء الواضح من هذه العبارة الالذعة والناقدة
بعنف متفجر انها تهدف إلى إسقاط كل اصالة عن فلسفة
آ
افالطون ،ويواصل في موضع اخر ..." :إن افالطون نفسه
يتسم بكونه اول هجين Platon lui-même fait figure de
( premier grand hybrideهنا نفهم ان هناك هجين ثان
وهذا ما سيتك فل نيتشه بإظهاره عندما يتحدث عن فلسفة
ارسطوطاليس بوصفها فلسفة حوض كبير استجمعت كل
النظريات الفيزيائية والنفسية السابقة عليه كبير .وهذا مدون
في شخصيته كما في فلسفته .إن نظريته حول ُالم ُثل تجمع
عناصر سقراطية وفيثاغورسية وهيراقليطسية ،لذلك فهو ال
ً
ً 63
نموذجا صافيا".
يمثل
ُ
لذلك فإن السؤال الذي ط ِّرح منذ القديم والزال ُيطرح
بصورة متكررة إلى اليوم عند تناول افالطون بالدراسة هو
السؤال الذي تطرق إليه نيتشه :هل كان افالطون هو المبدع
لهذه النظرية المتماسكة ،في تفاصيلها وجزئياتها؟ وبصيغة
69
اخرى :كيف تكونت هذه النظرية المسماة ،نظرية ُالم ُثل ؟
إننا نجد افلوطين مثال يذكر صفة اإللهي عندما يتحدث عن
افالطون 73،والك ثير من المسلمين امثال الفارابي 21للداللة
على المقدرة الخارقة لفكر افالطون في التعبير والمضامين
والمناهج...الخ .ونحن ال نصف اإللهي بذلك إال النه خلق
الكون من عدم ومن فراغ ،مما يدل على ان اإللهية صفة
االبتكارية الجذرية ،ووصف افالطون بهذه الصفة يدل على
ابتكاريته ،فهل فعال هو كذلك؟
إن اول إجابة قدمت لهذا السؤال ،كانت من طرف
ارسطو ،حيث يقول في ك تاب "الميتافيزيقا" كما ُترجمت
بعض فقراته في ك تب تاريخ الفلسفة" :لقد وصل إلينا التفكير
في المذاهب السابقة ،فإنه (اي افالطون) اخذ عن اقراطيلوس
وهيراقليطس ان المحسوسات لتغيرها المتصل ال تصلح ان
تكون موضوع ِّعلم ،وكان سقراط يطلب ِّالعلم الكلي في

بارمنيدس ،وسحق السفسطائية بمنطق سقراطي خبيث
متحذلق.
إن ك فاح نيتشه ضد المثالية ،مثله مثل ك فاح الجسم
ضد امراض دخيلة وخطيرة" ،فالمثالية من االشياء الغريبة
63
على طبيعتي" ،هكذا قال نيتشه في سيرته الذاتية.
ًآ
واستبدال الديالك تيك بالفن ،يعني كذلك شيتا اخر ُم ِّهم هو
إعادة االعتبار للجسد ،الن الفن يكمن في النشوة ،نشوة
الحياة الجسمانية ،فاإليمان واالعتقاد بالجسد اك ثر اهمية
وضرورة ،من اإليمان بالنفس والروح او الفكر 64.فالمتفطن
واليقظ هو الذي يقول" :انا كلي جسد ال غير ،وما الروح إال
اسم يطلق على جزء من الجسد ( )...فالجسد هو العقل
الكبير ،وما العقل الصغير سوى اداة صغيرة وهينة،
يستعملها الجسد ،العقل الصغير ما هو إال لعبة صغيرة للعقل
الكبير" 62.هكذا تكلم زراردشت ،وهكذا تكلم نيتشه نبي
الجسد ورسول االرض لالرض .لكن لماذا اخذ الجسد كنقطة
بداية؟ إنه يجيب قائال :الجسد هو الظاهرة اال ك ثر ثراء ،اال ك ثر
ً
وضوحا ،واال ك ثر ً
قابلية للفهم من ظواهر الروح ،وهذا ما ُيبرر
وضع الجسد في الصف االول والمرتبة الفائ قة 66.مقارنة بباقي
وظائ ف اإلنسان المتعلقة به ،فالجسد هو االصل وكل ما
يتفرع منه من وظائ ف كالتفكير ما هي إال فروع ثانوية .وكون
الجسد في اعلى جسم اإلنسان ال َي ُدل على قداسته ورفعته بل
َي ُدل على انه ثمرة متاخرة مقارنة بجذور الجسد االولية
والضرورية.
أ
أ
أ
 -3فظرية الهجين الفالىوفي ،او ابلال دعوى الوهية
أ
افالىون
َع َّلمنا تاريخ الفلسفة بان النسق االفالطوني من اكبر
إبداعات العقل اإلنساني ،وبالفعل فعندما نقرا محاوراته
الك ثيرة فإننا نندهش ِّل َما تحتويه من افكار فريدة ومبتكرة حتى
سؤال اإلمكان ،اي هل ً
فعال يمكن لعقل بشري ان
نطرح
ينتج مثل ما انتج افالطون .لكن نجد نيتشه يقول في شذرات
ما بعد الوفاة الواردة مع الجزء الثاني من ك تاب "تامالت في
غير اوانها "الذي عنونه ب " :جدوى الدراسات التاريخية
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ً
ً
ً
متكامال
فلسفيا
مذهبا
سياقه الخاص ال يمكن ان يشكل
ً
ومتسقا .لذا قام افالطون بضم بعضها إلى بعض ،وشكل ما
ُس ِّمي بنظرية ُالم ُثل وهي التسمية الشهيرة في تاريخ
ً
خالصا ما هو في
الفلسفةوهذا يظهر ان ما كنا نعتقده ابتكا ًرا
نهاية المطاف إال هجين من اصول سابقة .22وإذا كان الشكل
والصورة النهائيان ُي ْن َس َبان إلى افالطون ،فإن المواد الجزئية
واالولية ليست من ابتكاره .وإن اردنا ان ندرس العالقة بين
هذه العناصر الجزئية ُالم َش ِّك َل َة للبناء الكلي فسوف نجد ان
مكونات نظرية ُالم ُثل االفالطونية تتمثل في العناصر التالية:
أ
ا – فليفة هيراقليلس

الخلقيات فاعتقد افالطون ان هذا الكلي لمغايرته المحسوس
ً
متحققا في موجودات مغايرة للمحسوسات
يجب ان يكون
آ
ً
واسمى هذه الموجودات مثال .اما المشاركة فهي اسم اخر
لمسمى وجده عند الفيثاغوريين ،فإنهم كانوا يقولون إن
االشياء ُتحاكي االعداد او تشابهها ،فابدل هو اللفظ وقال إن
االشياء تشارك في المثل ،دون ان يبين ماهية هذه المشاركة
غير ان الفيثاغوريين لم يكونوا يجعلون االعداد مفارقة ،وإنما
قالوا إن اال َ
شياء اعداد ولم يكن سقراط ينسب الماهيات إلى
اشياء مفارقة بانفسها .ففطن افالطون إلى انه :لما كان الكلي
يغاير المحسوسات من حيث هو كذلك فيجب وضع الكليات
22
فوق الجزئيات".
اما في الترجمة الفرنسية لك تاب "الميتافيزيقا" فإننا
نالحظ بعض االختالفات في التفاصيل ،رغم ان المعنى
اإلجمالي لم يطرا عليه تغير .فقد تطرق ارسطو إلى هذه
المسالة في مقالة "اال لف الكبرى" وهي المقالة االولى في
الك تاب ،ثم عاد إليها في مقالة "الميم" التي تاتي في الترتيب
ما قبل االخير اي الثالثة عشر 23.وما يمكن فهمه من هذه
النصوص ان فلسفة افالطون لم توجد إال بعد وجود المذاهب
الفلسفية السابقة عليها ،ك تب الشارح اال كبر شارحا –بلسان
عربي مبين -موقع فلسفة افالطون في مجمل تاريخ الفلسفة
اليونانية السابقة لسقراط" :وجدت فلسفة افالطون بعد فلسفة
آ
اصحاب االعداد وهم ال فيثاغورس .وبالجملة الذين جعلوا
التعاليم مبدا االمور الموجودة ،وبعد فلسفة الطبيعيين وهم
آ
انكساغورش وال ابن دقليس وال ديمقريطيس" 24.وهذا يدل
على ان الفلسفة السابقة لسقراط ليست بالفلسفة الفقيرة
والناقصة او االسطورية ،النها شكلت المواد الخام التي انشا
بها افالطون وارسطو خاصة نظريتيهما المشهورتين وهما
نظرية المثل ونظرية العلل.
ومن هذا النص االرسطي االصلي ،والشرح الرشدي
المهم ،نالحظ العناصر التي كونت نظرية افالطون في المثل.
يمكن ان نفهم ان نظرية افالطون ما هي إال نظرية تلفيقية
قامت بعملية تجميع عناصر فلسفية سابقة عليه .هذه العناصر
كانت منعزلة بعضها عن بعض ،وكل عنصر لوحده ً
مفردا وفي
جمةل العلوم الاجامتعية

حسب رواية ارسطو ،فإن افالطون في شبابه ،وربما
قبل ان يتعرف على سقراط ذاته ،ويتاثر به وبنظرياته
االخالقية ،كان على صلة قريبة بكراتيل او كراتيليوس 26الذي
آ
يمثل الفكرة الهيراقليطسية في السيالن الدائم ،وتظهر اراؤه -
اي كراتيليوس Cratylusوقد عنون افالطون إحدى محاوراته
ً
مخاطبا سقراط" :نظرت في مسالة
في اللغة باسمه -عندما قال
الحركة ،ونتيجة ما بذلته فيها من عناء ونظر اجدني اميل إلى
راي هيراقليطس" 22.والفكرة التي تعلمها افالطون من
ً
تلميذا ُ
للم ِّعلم
كراتيليوس المناصر للهيراقليطسية باعتباره
هيراقليطس ،هي ان كل االشياء الحسية في حالة صيرورة
دائمة .ومن هذا المبدا استنتج افالطون انه ال يمكن ان
يتاسس علم الشياء تتميز بخاصية التغير والتحول الدائمين
ويشرح ابن رشد القرطبي المسالة على منواله قائال" :لما كان
شك الهرقليين هو الذي حرك افالطون إلى القول بالصور اخذ
وهللا اعلم -يذكر في هذا الفصل كيف حركه إلى ذلك حتىاوجب عليه اعتقاد الصور .النه اخذ ان كون هذا على مثال
كون االشياء الباقية وليس في المحسوسات شيء ثابت -
يحتمل ان يريد– وإنما حرك افالطون إلى القول بالمثل
والصور ( )...واعتقد انه ليس في المحسوسات شيء ثابت وال
يمكن ا ً
يضا ان يكون للمحسوسات حد تشترك فيه إذ كانت
23
دائمة التغير ."...
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المحاورة التي عنونها باسم بارمنيدس ذاته ،وحيث يظهر
سقراط تلميذا ومتعلما عليه وهو الشيخ الطاعن الوقور ،قائال:
"هي بمثابة نماذج ثابتة في الواقع ،وان االشياء تشبهها
وتكون ً
نسخا منها ،وإن مشاركة االشياء في المثل ليس إال
كونها صورا منها" 32.ونحن نالحظ هنا ان افالطون قد استعمل
ُالم َس َّلمة البارمنيدسية االساسية وهي الثبات .واك ثر من ذلك
فإن افالطون جعل من يقوم بدحض ورفض مبادئ فلسفة
بارمنيدس ،كمن يقوم بجريمة قتل االب 33.وليس هناك اك ثر
شناعة من فعل ذلك .وفي مقابل مدح بارمنيدس لسقراط
الشاب القليل الخبرة ،بسبب قوة إرادته في البحث دون
استسالم او ملل في المحاورة السابقة الذكر كما شهد على ذلك
بارمنيدس الشيخ ،فإن افالطون بلسان سقراط ً
طبعا ،يرى
بارمنيدس" :اشبه ببطل كما يقول هوميروس :مبجل عندي
بقدر ما هو مهاب .لقد قابلت هذا الرجل عندما كنت شابا وكان
هو ً
34
شابا وبدا لي ذا اعماق سامية".
وإذا كان افالطون ال يك ف عن مدح بارمنيدس
وإعالن التبعية العمياء لفكره وشخصه .فإننا في المقابل
نالحظ انه ال يك ف كذلك عن مخاصمة افكار هيراقليطس
والتنقيب في تفاصيلها من اجل استخراج نقائصها وعيوبها.
ورغم انه يتظاهر بموضوعيتة إزاء الخصمين :بارمنيدس
ومليسوس من جهة ،وهيراقليطس ومعه هوميروس ،إال انه
في النهاية يتشبث بالفكرة القائلة إن "الكل واحد في حد
ذاته ،وانه ال يحل في مكان يتحرك فيه" 32.فالحقيقة النهائية
التي توصل إليها افالطون هي ان فلسفة بارمنيدس اقرب إلى
الحقيقة من فلسفة هيراقليطس ،مثلما ان فلسفة سقراط احق
من فلسفة السوفسطائيين ،وافالطون يجعل هيراقليطس
وهوميروس االجداد المفهوميين للحركة السوفسطائية التي
حاربها طوال حياته الفكرية .وعلى اعتبار ان افالطون من
الفالسفة العقالنيين التابعين لعقالنية بارمنيدس ،فإنه ُي َن ِّمذ ُج
ِّالعلم الرياضي ويجعله عمدة العلوم ،وهذا ينبهنا إلى مصدر
آ
اخر من مصادر نظرية المثل هي فلسفة فيثاغوراس الرياضية
والصوفية على السواء.

إن ما نالحظه هو ان افالطون هنا لم يتبن اراء
هيراقليطس واتباعه ،بقدر ما تعلم منهم بصورة او بكيفية
سلبية .تعلم انه ال يمكن تاسيس معرفة يقينية ،وعلم موثوق
فيه ،باالنطالق من معطيات متحركة ووقائع صائرة دوما دون
توقف .وهنا يستنتج نقاد نيتشه ،ان الثنائية االفالطونية
المتمثلة في "العالم الحقيقي" و"العالم الظاهر" ،ك فكرة
مركزية في فلسفته ،إنما هي في الحقيقة موجهة ضد فلسفة
الحركة والتغير ،ورد ًا علنيا على الهيراقليطسية 29.وبالفعل فإن
فكرة وجود عالم متغير يمثل الظاهر ،في حين ان العالم
الحقيقي يجب ان يعاكسه ،اي يكون غير متحول ،قائمة على
التاثر بالهيراقليطسية التي اكدت على استحالة القبض على
مفهوم ثابت ،والشيء الوحيد الثابت هو المتحرك .اوليس هو
القائل باننا ال يمكننا النزول إلى نفس النهر مرتين متتاليتين
والقبض على النار امر مستحيل النها في حركة دائمة ،مما يدل
31
على ان االضداد هي سيدة الكون وال يمكن رفعها.
والدرس الذي تعلمه افالطون من هذه الشذرات
الهيراقليطسية هو ان المعرفة الحقة تستلزم الثبات ،وما ليس
بثابت فهو غير موجود .والسالح الذي دحض به افالطون
االنتشار الهيراقليطسي هو المنطق البارمينيدسي البارد
والقوى .والحقيقة ان منطق االطروحة عند بارمنيدس ال ُت ْف َهم
بمعزل عن اطروحة بارمينيدس والعكس صحيح ،لذا فقد
تارجح الفكر االفالطوني بين النقيضين ،رغم انه انتصر
الحدهما في النهاية.
ب -فليفة بارمنيدس
ال يخفى على احد العالقة الحميمة بين افالطون
وبارمنيدس ،ومدى االحترام العميق والحقيقي الذي يشعر به
افالطون في حضرته .فإذا كان بارمنيدس يؤسس فلسفته على
مبدا عدم افتقار الوجود إلى اي شيء ،ومن ثمة عدم حاجته
ً
للحركة او االنتقال من حالة إلى اخرى
سعيا للكمال او
االمتالء ،فإن افالطون قد استثمر هذا المبدا العقلي احسن
استثمار ،ليثبت ازلية وامتالء المثل المفارقة ،وعدم قابليتها
للحركة والنمو 81.حيث نجد افالطون يعرف ُالم ُثل في
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ج-الفليفة الفيثاغورية
ركز نيتشه ك ثي ًرا على تاثير تعاليم وافكار الفيثاغوريين
على افالطون ،حيث اعتبرهم اسالفه خاصة في نظرية العدد
والرياضيات ،الن االشياء المحسوسة لها ماهية وحقيقة تتمثل
في االعداد .لذا فالعدد ُيمثل الواقع الحقيقي ،وكل ما هو
متشيء ومادي ،ليس إال ً
ً
ومحاكاة لالعداد على اعتبارها
تقليدا
36
الموجودات الحقيقية.
وسبب اهتمام المدرسة الفيثاغورية بالعدد ،هو انه
يمكن بواسطة الحساب االنتقال من الواقع العيني المتغير
والزائل ،الذي يخضع للكون والفساد على حد التسمية
الطبيعية إلى العالم الذهني الثابت والدائم والقار ،الذي يعلو
على كل شيء ،وفي هذا العالم العددي الذهني يكمن اليقين
والنموذج .لكن بالنسبة إلى الفيثاغوريين فإن االعداد ليس لها
وجود موضوعي مستقل عن االشياء ،ليست مفارقة ،بل هي
متحدة بها 32.وهنا نالحظ مدى وظيفية النظرة الفيثاغورسية
حول العدد بالنسبة إلى نظرية المثل .فافالطون ونظ ًرا لمدى
استقالل وتباعد العالمين :عالم الظواهر العينية ،وعالم
ُالم ُثل ،قام بوضع درجة او مكانة وسطى بين العالمين،
لتسهيل عملية االنتقال هذه .وهكذا تصبح السلسلة متكونة
من ثالث حلقات :عالم الحس ثم عالم العدد ،وصوال إلى عالم
المثل .فالرياضيات لدى افالطون إذن هي المدخل الضروري
لكل من اراد الوصول إلى نظرية ُالم ُثل ،فال يمكن العبور من
الحس الخالص إلى المثال الخالص إال بالمرور بالعدد الذي
يمثل حلقة وسطى ،ومن هذه الزاوية يمكن ايضا فهم الجدل
33
بما هو حركة صاعدة.
ولم يستمد افالطون من المدرسة الفيثاغورية العناصر
االبيستيمية فقط بل استمد مواد من نظريته في النفس ،فقد
ذكر"برنت"  Brintفي ك تابه "فجر الفلسفة اليونانية" على
لسان فيثاغورس ما يلي" :نحن في هذا العالم غرباء ،والجسم
هو مقبرة الروح ،ومع ذلك فال يجوز الحد منا ان يلتمس الفرار
باالنتحار الننا ملك هللا ،هو راعينا" .وقد كرس افالطون
محاورة فيدون للحديث عن الروح وحقيقتها .ومتصفح هذه
المحاورة ،يحس وكانه يستمع إلى تعاليم فيثاغورية بحتة .النه
جمةل العلوم الاجامتعية

يصف الجسد بانه ك تلة من الشر ،وهو سبب عناء وشقاء
اإلنسان ،النه ال يك ف عن المرض وطلب الطعام ،واك ثر من
ذلك فإنه سبب الحروب والمعارك ،الن جمع المال والثروات
هو العلة االولى والحاسمة في معظم الحروب .واإلنسان يسعى
إلى جمع المال من اجل إشباع شهوات البدن ،ولو تم
استغراق وقت الحروب ولحظات المرض وفترات اال كل
والحب...الخ في دراسة الفلسفة ،فسوف يصل اإلنسان دون
عناء إلى معرفة الحقيقة .ومن هنا فإن البدن هو العائق اال كبر
امام حصول اإلنسان على المعرفة ،وبلوغه الحقيقة المطلقة
39
في الفلسفة التي هي استعداد للموت.
وعلى الرغم من ان الجسد هو عائق ،بل هو" :سجن
وغل للنفس ،وقبر لها" 91.فإن افالطون مثله مثل فيثاغورس
ُي َح ِّرم االنتحار ،اي ان اإلنسان ليس له الحق في فتح باب هذه
آ
الزنزانة والهروب منها بإرادته .الن الروح هي ملك اال لهة ،لذا
يجب علينا ان ننتظر قضاء هللا وقدره .وبعد انفصال الطحالب
والصدفيات (الجسد) التي التصقت بالصخر (الروح) ،وهذا ما
يسمى بالموت ،فإن هذا ال يعني النهاية .وبما ان ارواحنا كانت
موجودة قبل ان تحل في هيئة بشرية ،فاال كيد انها كانت
ذكية وعاقلة بالك فاية .كما انها تعود إلى هذا العالم .وبما ان
كل االضداد ناشئة من تضاد (عدل–ظلم /االسرع–البطيء/
الخير– الشر) فإن الحياة هي ضد الموت ،وهما متوالدان.
91
فارواح موتانا إذن مستقرة في مكان ما وستعود مرة اخرى.
إن تبني افالطون فكرة خلود النفس وتناسخها ،يعود
إلى تاثره بالتعاليم الفيثاغورسية .وحسب نيتشه فإن
إيجابيا ،النه ا ً
ً
ً
ً
وال جمع بين
فلسفيا
نموذجا
فيثاغورس ال يمثل
التصوف والفلسفة ،وبالتالي فإن فلسفته ليست نقية وليست
تراجيدية اصال ،فإذا كانت الفلسفة التراجيدية ُت ِّعلم اإلنسان
كيفية التمسك بالحياة ،فإن التصوف على العكس من ذلك
فإنه ُي ِّعلم اإلنسان كيفية التخلي التدريجي عن الجسد والنشوة
الديونيسوسية ،والتخلي عن الحياة طواعية في نهاية المطاف.
وفي المقام الثاني فإن فيثاغورس عمل ً
جاهدا للتحرر واالنفالت
من االسطورة اليونانية القديمة ،المصدر الدافق للماساة.
وثالثا فإن فيثاغورس اتجه إلى التجريدي والنظري ،ويظهر
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الحسي المتغير ،وإن كان التغير ً
عالمة على الخطا ،فيجب
تاثيم الحواس التي تنقل لنا التغير الذي يوهم العقل بالحقيقة
وما هو بحقيقة .بهذا المنطق حقد سقراط ا ً
وال وافالطون من
بعده على الحواسً ،
حقدا اصبح تقريض الحواس من بعده
ً
ضربا من الخطيئة االخالقية.
إن العمود الفقري لنظرية ُالم ُثل ،المستمد من تعاليم
سقراط هو فكرة المفهوم ،القائمة على اتباع المنهج
االستقرائي 94.وهو المنهج الذي يجعل المفاهيم الكلية الكائنة
في الذهن هي الهدف الحقيقي لكل معرفة او حركة عقلية .ويتم
ً
انطالقا من وقائع عينية او جزئية
بلوغ هذه الكليات الذهنية
وهذه الحاالت واالمثلة الجزئية يتم تصنيفها ضمن اجناس
وانواع ،كان نجمع الصفة الماهوية والجوهرية التي يشترك
فيها كل من الماء والحليب والزيت ،ونهمل باقي الصفات
التي تختلف فيها فنتحصل على فكرة السوائل .وقل نفس
الشيء عن اإلنسان والحيوان والخير...الخ ".فكلها مفاهيم
تكونت بجمع الصفات واالفكار التي تتفق فيها فئة من االشياء
مع إهمال االفكار التي تختلف فيها" 92.لقد كان سقراط –مثلما
يرى خصومه ومحاوروه -ينطلق من االمثلة الجزئية الخاصة،
رغم تفاهتها في بعض االحيان ،فهو ياخذ المجانين والطهاة
واالطباء والعدائين كنقطة بداية ،ليصل إلى تاسيس مفهوم
كلي ،وهذا ما ُي َّ
سمى االستقراء او التعريف المنطقي 96.الذي
تطور في العلم ليتحول إلى ما يسمى بالقانون ،النه انتقال من
وقائع إلى صياغة نظرية او عقلية اشمل من الوقائع التي
تضمن الثبات والصحة والكلية .وإذا كانت خطوة سقراط
تتمثل في االنتقال من الجزئي المحسوس والخاص إلى الكلي
والمعقول والعام ،فإن افالطون استلم وتحصل على ملف
ؤسس به قضيته الكبرى ،وهي
التعريفات من عند سقراط ُلي ِّ
نظرية ُالم ُثل .يقول ارسطو ً
شارحا المسالة بالتدقيق المطلوب
من مؤرخ الفلسفة :سقراط اول من اثار مشكلة التعريفات
الكلية ( )...وهناك شيتان يمكن نسبتهما إلى سقراط :الحجج
االستقرائية ،والتعريفات الكلية .غير ان سقراط لم يضع
التعريفات او الكليات منعزلة .ولكن خلفاءه هم الذين جعلوا
ً
ً
منفصال ،وهذا هو نوع االشياء التي اطلقوا عليها
وجودا
لها

ذلك بجالء من خالل فلسفته الرياضية .وما يمكن ان
نستنتجه ان فلسفة فيثاغورس بالنسبة لنيتشه ،هي سلبية من
ناحيتين ،فهي سلبية في ذاتها وهي سلبية النها اثرت بطريقة
قوية على افالطون فساهمت في تحريف فكر هذا الهيليني
النموذجي إلى جانب فلسفة سقراط العقالنية المفرطة في
عقالنيتها.
د -الفليفة اليقراىية
رغم صعوبة الفصل بين السقراطي واالفالطوني ،إذ
نجد نيتشه في بعض االحيان يذاوتهما ،نظرا لوحدة النص.
متحدثا وافالطون ً
ً
ناقال ،مثلما قد يكون
فقد يكون سقراط
افالطون هو المتحدث والناقل في نفس الوقت .إال ان مؤرخي
ً
مقياسا ومعيا ًرا للتمييز بين االستاذ والتلميذ.
الفلسفة اتخذوا
وهو ما ُيسمى بمعيار المحاورات السقراطية ،وهي التي دونها
افالطون في مرحلة الشباب ،حيث يظهر فيها سقراط ً
محتال
ً
وإيجابيا في المناقشة والتقرير .كما ان
كل حيز الحوار،
الموضوعات المطروقة في هذه المحاورات االولى تتعلق عموماً
بموضوعات اخالقية ،اضف إلى ذلك انها تتميز في معظم
االحيان بانها ال تصل إلى نتائج حاسمة وقاطعة في المشكالت
التي تم طرحها ومناقشتها .بمعنى انها محاورات سلبية من
حيث النتائج .وتشمل هذه المحاورات السقراطية كال من:
هبياس االصغر ،هبياس اال كبر ،الدفاع ،اقريطون،
بروتاغوراس ،مينون ...الخ وفي هذه المحاورة االخيرة ،يختتم
سقراط حواره قائال" :لن نعرف اليقين حول هذا الموضوع إال
 95 "...وهذا ما يعكس طابعها المفتوح وعدم إمكانية تقديم
حل نهائي للمسائل المستشكلة.
ً
ً
ُ
وإذا كانت تعاليم سقراط تمثل عنصرا م ِّهما من عناصر
نظرية ُالم ُثل ،بل يمكن اإلقرار انها تمثل نقطة البداية .وإذا
كانت نظرية ُالم ُثل ،حسب نيتشه ،من اكبر االمراض
الفلسفية ،فإن هذه العدوى مصدرها سقراط الذي نقل "الحقد
على المحسوس" إلى افالطون ،لذا نجد ان اهم مبدا اخالقي
في نظرية ُالم ُثل هو التحرر من الحواس قدر اإلمكان 93.ولئن
كانت الحواس هي المسؤولة االولى على استقطاب العالم
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كلمة " ُالم ُثل" 92.ولو حاولنا تعريف ُالم ُثل من هذه الزاوية لقلنا
إنها "تعريف سقراطي مفارق".
كل هذه العناصر السابقة؛ الهيراقليطية،
والبارمنيدية ،والفيثاغورية واخي ًرا السقراطية ،التي تتميز في
اصلها بالصفاء والنقاء الخالص واالصالة قام افالطون
بتجميعها وشكل بها نظرية ُالم ُثل ،التي ال تتميز باالصالة
مثلما هي اجزاؤها وعناصرها ،اي ان نظرية ُالم ُثل ليست
صافية وخالصة ،بل هي هجين من عناصر متفرقة 93.وهذا ما
جعل احد النيتشويين اال لمان يقول" :ونحن نعجز عن ان
نالحظ لدى افالطون اي تطور واع في مذهبه ،اما مؤلفاته
المختلفة فليست سوى نبذ ومقاالت دبجها ً
وفقا لوجهات
آ
النظر التي كان يشكلها بين وقت واخر ،اضف إلى ذلك ان
افالطون لم ُيك ِّلف نفسه عناء معرفة ارتباط تلك النبذ بعضها
ببعض ،او ادرك شكلها حينما تجتمع" 99.وهذا يعني ان
اشبنجلر صاحب هذه المقولة يوافق نيتشه في اعتباره
افالطون اول هجين كبير ،مثلما اعتبره كذلك كل من
ارسطوطاليس والك ثير من الفالسفة الالحقين .وهذا يثبت مرة
اخرى عند نيتشه نظرية انحطاط الفلسفة اإلغريقية "البوسط/
سقراطية" ،على اعتبار انها قامت بتركيب نظريات سابقة
قدمت لنا على انها ميثولوجية ال ترتقي إلى مستوى اللوغوس
الفلسفي الصارم.

الجمالية البريئة هي المسيطرة ،ولكن الفلسفة اصبحت بعد
مختلفة ً
ً
تماما
الفيلسوف سقراط ويوربيديس الشاعر المسرحي
إذ تم التاسيس لفلسفة تتشكك في الحواس ،وتتشبث بالعقل
الذي انتج بتحليالته وتوهماته عالم الوجود والثبات المفارق
وتمت إدانة الفن كالموسيقى والرقص المنتشي الدائري لصالح
التامل والنظر والجدل الصاعد للسماء الباهتة ،والشيء
الظاهر من هذا التقسيم النيتشوي للفلسفة اليونانية هو ان
ً
موجودا في مرحلة القوة والعبقرية
موقع افالطون ليس
اإلغريقية ،مرحلة التراجيديا ،بل موقعه كائن في مرحلة
االنحطاط والتدهور ،اين ظهرت الفلسفة المثالية والفكر
النظري البعيد عن الوجود الواقعي الصائر ،واال ك ثر من ذلك
ان افالطون ذاته هو من مؤسسي االنحطاط اإلغريقي والغربي
باكمله.
اما مسالة قيمة النقد النيتشوي لفلسفة افالطون فهي
في مجملها مستمدة من التوجه الفلسفي لنيتشه ،فعلى الرغم
من انه يعلن في الك ثير من المواقع عن رفضه لالنتماء
والتمذهب ،معتب ًرا ذلك من االعمال الصبيانية ،فإنه في
الحقيقة يمثل الفلسفة الحيوية الالعقلية ،او االتجاه الالعقلي
للحياة ،بوصفها نزعة مضادة للفلسفة المثالية القديمة التي
سيطرت على المانيا في القرن الثامن والتاسع عشر من خالل
ً
معاديا
الدروس الهيجلية .ولذا فمن المنطقي ان يكون نيتشه
لكل فلسفة تتخذ معيارها ونموذجها للمعرفة والحقيقة
الوجودية من العقل ال الفن ،ومن المثال ال الواقع ،ومن
الحقيقة ال االسطورة ،من الثبات ال التغير...الخ .ومن اجل
ممارسة النقد الجذري للمثالية ،كان يجب على نيتشه العودة
إلى االصول االولى لهذه الفلسفة ،فوجدها في فلسفة سقراط
اوال ْ
وبدءا ،ثم تطورت في فلسفة افالطون .وعلى ذلك فإن
النقد النيتشوي لمثالية افالطون -وإن صادف الحقيقة في
الك ثير من االحيان -ال ُيعد سوى استجابة لمطلب المذهب
الفلسفي الذي ينتمي إليه نيتشه .فمن اجل إثبات الحياة
وجب نفي عالم ُالم ُثل ،ومن اجل رفع العقل وجب وضع
االسطورة ،ومن اجل إعادة تاسيس فلسفة الصيرورة بما هي
تعبير عن طبيعة الوجود ،وجب إسقاط التاثيم واستبداله
بالتطبيع.

ااتمة
ما يمكن ان نستخلصه من النقد النيتشوي الموجه
فكر
إلى اكبر فيلسوف في االزمنة اليونانية القديمة ،بل اكبر ُم ِّ
عالمي بشهادة كبار الفالسفة انفسهم هو ان افالطون -باعتباره
رمزا من رموز انحطاط الحضارة والفلسفة اليونانية -يجب ان
يكشف معالم هذا االنحطاط ،فقد كانت الفلسفة في العصر
االول الممتد من البدايات الهوميرية مرو ًرا بالفالسفة على
شا ِّك َلة :طاليس واناكسيمنديريس وهيراقليطس واناكساغوراس
وامبادوقليس ،وادباء على شاكلة إسخيليوس وسوفوكليس،
ورجال الدولة مثل بيركليس االثيني؛ فلسفة تراجيدية تؤمن
بالغائية الكون ،وبحركيته وصيرورته العمياء وعودته االبدية
الالهادفة ،ووحدة الوجود المتمثل في العالم الكائن هنا فقط
وإلغاء لكل ثنائية او مفارقة متعالية ،وكان الفن والنظرة
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الملخص

ً " "منهاج ُالب َل َغاء وسراج االدباء:قدم حازم القرطاجني في ك تابه
 وذلك،بحثا ممي ًزا عن وظيفة الشعر وعالقته باالخالق
 دون، ومتطلبات الدين، وعدم تعارضه مع قوانين العقل،بمنطلقات فلسفية وبالغية مكنته من التاكيد على قيمة الشعر االجتماعية
 والمدخل لتفاعله مع موضوع المتخيل والصورة،ان يهدم جوهره القائم على الخيال باعتباره الواسطة التي تجمع الفكرة بجمهورها
آ
. ما يفتح امام المتلقي افاق التجربة اإلبداعية فينشط لها خياله ويستجيب لمقتضاها،المشكلة عن طريقه
 حازم القرطاجني، بالد الغرب، نقد، متلقي، خيال، صورة، إبداع، شعر:الكلمات المفاتيح
Résumé
Hazim al-Qartajanni a présenté dans son livre « Minhaj al-Bulgha' wa Siraj al-Udaba » une recherche
singulière sur la fonction de la poésie et sa relation à l’éthique, en partant de connotations philosophiques et
rhétoriques qui lui ont permis de souligner la valeur sociale de la poésie, et sa conformité avec la raison et la
religion, sans pour autant toucher à son essence basée sur l’imagination et l’innovation.

Mots clés : Poésie, Créative, Image, Imagination, Interlocuteur, Critique, Pays occidentaux, HAZEM EL
KARTAJNI

Summary
In his book “Minhaj El Boulagha Wa Siraj El Udaba”, HAZEM EL KARTAJNI reviewed the role of
poetry and its relationship with ethics. Thanks to philosophical and rhetorical connotations, he was able to
discover the social value of poetry and its respect to reason and religion and keeping at the same time its essence
based on imagination and innovation.

Keywords: Poetry, Creative, Picture, Imagination, Receiver, Criticism, Western countries, HAZEM EL
KARTAJNI.
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مقدمة

 .1شعر هو خير كله ،وانواعه :الزهد والمواعظ
الحسنة ُ
والم ُثل.
 .5شعر ظرف كله ،وانواعه :االوصاف والنعوت
آ
والشبه وما يفتن به من المعاني واالداب.
 .0شعر شر كله ،ومنه :الهجاء واعراض الناس.
5
 .4شعر ُي َت َك َّس ُب به.
وتكملة لوظيفة الشعر االجتماعية اسند له قيمة
نفسية مضافة ،إذ جعله الماوى الذي يسكنه القلب بهدوء
0
وترتاح فيه النفس من كل وهم او حزن.
كما لم تخل هذه البيئة النقدية من نداءات معارضة
للشعر بحجة تنافيه واالخالق على غرار الناقد ُ
فكر
والم ِّ
االندلسي ابن حزم (ت426ه) الذي وصفه عباس ثابت حمود
باالخالقي المتطرف لتحكيمه المعيار االخالقي في تقويم
الشعر ،4حجته موقف الناقد من معاني الغزل والتغرب
والهجاء ،ونهيه عنها لخطرها على االخالق ،ولفساد الذوق
2
فيها ،وتنافيها مع الشرع.
ً
كما نلمح ً
موقفا اخالقيا شبيها بالذي لمسناه عند ابن
حزم في دراسة اندلسية اخرى هي (الذخيرة في محاسن اهل
الجزيرة) البن بسام الذي اظهر نظرته االخالقية للشعر في
تعريفه له ،وفي موقفه من الهجاء ،وعزوفه عن إيراد نماذج
منه النها قائمة على الطعن والهدم واإلساءة ،6موقف دفعه إلى
الك تاب النهم اقل ً
ترتيب الشعراء بعد ُ
درجة إال من استوجب
تقديمه بسبب حظه من الرئسة او السياسة ،7وكان هذا
الك تاب ُيقر بوجود نوعين من الشعر ،شعر اخالقي ،وهو ما
آ
العربي وتقاليده ،واخر غير صالح
وافق الدين واتفق مع اعراف
ِّ
لعدم جوازه ا ً
ً
وخاصة منه الفلسفي ،لتنافيه مع الدين
خالقيا
ومع تاريخ الشعر العربي في حد ذاته ،ك قول السميسر الذي
ارجع فساده إلى خوضه في مسالة فلسفية اقتداء بالمعري
8
اقتداء اعمى مقصر.
والواقع ان االهتمام بمعاني الشعر في بالد المغرب
اإلسالمي خاصة ،وفي مختلف عصور النقد العربي عامة ،ليس
إال تا ً
كيدا على دور الشاعر الذي قرنت مكانته -كما قال ابن
سينا (ت458ه) -بمكانة النبي ،9لذلك استمر البحث في

ُا ِّثيرت مقاربة اإلمتاع والفائدة -التي سعت إلى البحث
في عالقة الشعر باالخالق -بشكل الفت منذ القدم ،وقد ساعد
على إثارتها خالف ُالنقاد العميق وانقسام وجهات نظرهم
ومواقفهم من هذا الفن ،واعتماد ك ثيرين منهم في التعامل
معه بوجهات نظر مختلفة منذ سقراط وافالطون وارسطو 1وفي
النقد العربي القديم طرحت القضية ببعدين ،بعد ديني تعرض
آ
لموقف اإلسالم من الشعر ،واخر مرتبط بالصدق الفني ،وقد
مس الشعراء المتصنعين ،او الذين لم تكن معانيهم تصدر
عن تجارب حقيقية او طبع سليم ،بقدر ما كانت قائمة -في
جانب كبير منها -على التكلف.
اإلشكالية

احتل الشعر في بالد الغرب اإلسالمي مكانة هامة بعد
تعرب المنطقة وتشبعها بالثقافة المشرقية ،كما ظهر بها اتجاه
نقدي اتخذ من الفلسفة وسيلة لنقد النصوص ودراستها بعد
شيوع مباحثها على ايدي فالسفة ونقاد ك ثر كما فعل حازم
القرطاجني ك تابه (منهاج البلغاء وسراج االدباء) ،فكيف نظر
آ
هذا الناقد إلى النص الشعري؟ وما هي اليات ومعايير قراءته
وما موقفه منه؟ وكيف امكنه تحوير نظرية المحاكاة والتخييل
االرسطيين من تحليل الصورة الشعرية واإلفالت من اسر
قضية الصدق والكذب التي ارقت النقاد قبله قرونا طويلة؟
هذه االسئلة وغيرها سيسعى المقال لإلجابة عنها مبرزا مفهوم
الشعر عند الناقد واركان العملية اإلبداعية ،وموقفه من صراع
النقاد حول دور الشعر بالنسبة للفرد وللمجتمع.
أ
اول -مقاربة المتاع والفائدة في النقد القديم ببالد
المغرب السالمي
عرفت هذه البيئة النقدية -رغم اندفاعها نحو الشعر
إعجابا– نداءات عالية تريد منه ان يتكيف مع متطلبات
التربية الخلقية ،كذاك الذي صدر عن عبد الكريم النهشلي في
ك تابه (الممتع في عمل الشعر وصنعته) حين وزع اغراض
ً آ
خالقيا كاالتي:
الشعر توزيعا ا
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ً
دحضا للقائلين بتعارضه والدين ،ويرجع
قيمة إنتاجه،
الفضل في ذلك إلى الفالسفة الذين قاموا بدراسة الخيال
دراسة خلصت إلى انه "تابع للحس ومستند إليه" ،13وينشط
في إطار قوانين الصور المختلفة من تشبيه واستعارة ومماثلة
ما يجعله ً
بعيدا عن المرور بالمناطق المحرمة 11من ضروب
الغلو واإلغراق والكذب ،وإن اقترنت فيه صفة الصدق
بالكذب ،فالنه يحاكي الواقع ليس على حقيقته ،ولكن بما
يتخيله الشاعر من غير تناقض ،الن الكذب فيه ما هو إال
حقيقة مقدمة على غير العادة.
وبفضل فكرة اقتران الخيال بالشعر تجاوز ك ثير من
المغاربة مسالة تعارضه مع الدين بعد ان عرفوا كيفيات تجنب
ما ُي ِّوقع ذلك ،مستفيدين مما وجدوه امامهم من تراث نقدي
كبير فيه تاييد جلي للشعر وتاكيد على قيمته النفسية
واالجتماعية ،وابرز مثال نقدي على ذلك ،ك تاب ابن رشيق
آ
(العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده) في الباب الذي
استعرض فيه اهميته في المجتمع َ
القبلي الجاهلي وفي صدر
15
اإلسالم.

وفيما يخص قضية عالقة الشعر باالخالق واهميته في
ً
بلورتها وتثبيت َ
تحليال للمسالة اقل
الح َسن منها ،قدم الناقد
ما ُيوصف به انه اك ثر ً
وعيا من سابقيه ،النه عالجها بترو
شديد ،حيث نظر إليها من زاوية المعاني وارتباطها بتجارب
اإلنسان ومجال مدركاته من عدمها ،فالمعاني الشعرية وإن
كانت تخييلية ،فإنها تنبثق من مدركات اإلنسان الحسية
والذهنية ،لكن برؤى الشاعر ومقاييس الشعر ،الذي يغير
ويبدل فيها حتى يحصل على الصور التي تجعل من الكالم
قوي ًا مؤث ًرا ،الن االنفعال ال يكون إال إذا َع ِّلم المتلقي بمادة
التخييل الهميته في كل عملية إبداع وتلق ،او على االقل قاد ًرا
على إدراكها وتخيلها ،كدليل على سالمة الرسالة االدبية،
وعلى وجود قناة تواصلية بين القائل والمقول له ،يقول حازم:
"لما كان المقصود بالشعر إنهاض النفوس إلى فعل شيء او
طلبه او اعتقاده او التخلي عن فعله او طلبه او اعتقاده بما
يخيل لها فيه من حسن او قبح وجاللة او خسة وجب ان
تكون موضوعات صناعة الشعر االشياء التي لها انتساب إلى
14
ما يفعله اإلنسان ويطلبه ويعتقده".
فالخيال -إذن-ال يتعارض مع الواقع رغم انه ال يتمثله
في دقائ قه ،وتحريفه له ليس إال إخر ً
اجا للقول عن الحقيقة او
ً
انزياحا بها إلى ما يشبه الكذب ،وما دام صفة جوهرية في
الشعر ،فإن مسالة الكذب فيه لم تكن من اهتمامات
القرطاجني ،لذلك لم يبذل جهده في الدفاع عنه ،بل ركز على
ضرورة ان يكون الوصف باالشياء التي تدرك بالحس او التي
12
يتصور إدراكها ،ما جعله يعيب االختالق عند اليونان.
وارتباط الشعر بالخيال عند هذا الناقد سهل عليه
مسالة توظيف كلمة (كذب) كمرادف لكلمة (الخيال) ،بل
قسم االقاويل الشعرية حسبه (اي حسب الكذب) إلى
آ
اصناف :صنف هو صدق محض ،واخر كذب محض ،وثالث
اجتمع فيه الصدق والكذب ،16وبعد ان تمكن من التاسيس
لعالقة الشعر بالكذب واإلقناع بشرعيتها قسم المعاني وفق
درجات الكذب او الخيال فيها ا ً
نواعا وهي :المستحيل
والممتنع والممكن ،محذ ًرا من الوصف بالمستحيل النه دليل
17
جهل لبعده عن الحقيقة.

ثافيا -مقولة الصدت والكذب في فليفة القرىاجني
النقدية وعالقتها بالخيال
ُي َعتبر حازم القرطاحني من ابرز نقاد المغرب اإلسالمي
بفضل ك تابه (منهاج البلغاء وسراج االدباء) الذي اجتمعت فيه
روافد النقد العربي على تنوع مصادرها ،إذ ُيعد اك ثر النقاد
العرب على اإلطالق وليس المغاربة فقطً -
قدرة على االستفادة
مما وفرته القرون السابقة لعصره من معارف ،وهذه شهادة
اجمع عليها اك ثر النقاد الذين تناولوا ك تابه وخاصة في العصر
الحديث ،لما ابداه من طريقة مختلفة في التنظير النقدي
ً
معتمدا على ذكاء ،وعلم غزير محصل ،وقراءة فلسفية اعانته
على التعمق في الدرس والتحليل ،ما جعل ك تابه "خالصة
مك ثفة رصينة لكل ما سبق ،إذا اضفنا اساليب المناطقة التي
تظهر في دقة تقسيماته وتسلسلها وتفرعها ،وله مصطلحات في
التقسيم المنهجي لم يسبقه احد إليها (االقسام ،المناهج،
10
المعلم ،المعرف ،اإلضافة ،التنوير) وفق ترتيب منطقي"
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وكي يؤكد على اهمية حضور صور االوصاف في اذهان
المتلقين ،قال مفر ًقا بين الممتنع والمستحيل" :الفرق بين
الممتنع والمستحيل هو ان المستحيل ال يمكن وجوده وال
ً
وطالعا ناز ًال في
تصوره في الوهم مثل كون الشيء اسود ابيض
حال واحدة .والممتنع هو ما يمكن تصوره في الوهم وإن لم
يمكن وجوده مثل ان يتصور تركيب بعض اعضاء نوع من
آ
18
الحيوان على جسد نوع اخر".
فحصول التواصل بين الشاعر وسامعه او قارئه
مستحيل إذا خرجت االوصاف عن دائرة اإلدراك والتصور،
شد
واإليغال في المبالغة التي تؤدي إلى االستحالة وهي من ا ِّ
عيوب الشعر النها تسيء إلى المعاني.
وتكملة لتلك القسمة ،اقر القرطاجني بوجود نوعين
من الكذب هما :اختالق وإفراط ،ثم جعل االول صنفين هما:
اختالق إمكاني ال ُيعاب لعدم قيام الدليل على كذبه ،ومثله
واقع في اغراض العرب ،كان يقف احدهم على الطلل ويتغزل
ويذكر تعلقه دون ان يقع له ذلك على الحقيقة ،واختالق
19
امتناعي وهو معيب.
واما اإلفراط فارجعه إلى ما يمكن تصور وقوعه رغم
استحالته ،وهو ما َع َّده القدامى غلو ًا وانحر ًافا وقد اتفق العلماء
53
والبالغيون على قبح معانيه لبيان الكذب فيها.
وكل من االختالق واإلفراط كذب ،لكن يمتاز الكذب
في النوع االول بجوازه ً
فنيا ،لقبول النفس له ،اما اإلفراط -
وإن كان يجمع بين الصدق والكذب ،وبالتالي جواز حدوثه،-
فإنه معاب لتجاوزه الحد.
يبدو ان َمنطقة القرطاجني لقضية الصدق والكذب في
الشعر هو دفاع عنه بإعالن جواز الكذب فيه بقياس درجاته
بمقياس الصدق بدليل قوله" :وإنما احتجت إلى إثبات وقوع
االقاويل الصادقة في الشعر الرفع الشبهة الداخلة في ذلك
على قوم ،حيث ظنوا ان االقاويل الشعرية ال تكون إال كاذبة.
وهذا قول فاسد قد رده ابو علي ابن سينا في غير موضع من
ك تبه ،الن االعتبار في الشعر إنما هو التخييل في اي مادة
اتفق ،ال يشترط في ذلك صدق وال كذب ،بل ايهما ائ تلفت
االقاويل المخيلة منه فبالعرض ،الن صنعة الشاعر هي جودة
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التاليف وحسن المحاكاة ،وموضوعها اال لفاي وما تدل
51
عليه".
وياخذ الكذب في الشعر عند حازم صفة الجواز من
باب الحيل النها "عمدة في إنهاض النفوس لفعل الشيء او
تركه" ،55مهمتها التمويه واإليهام ،50والتمويه الذي يتحدث
عنه القرطاجني هو "فن اللعب بمهارة" ،54الذي اخذ على
52
عاتقه مسؤولية ان ُي ِّعلم الشعراء كيفية إتقانه.
وعليه ،فمقولة حازم بجواز الكذب في الشعر ال
تنفصل عن تصوره العام لمفهومه وجوهره ،كونه ينبثق عن
مخيلة الشاعر ويتوجه إلى مخيلة المتلقي ،لكنه شديد
االشتراط على ضرورة ان ينطلق من الواقع إبقاء لدور العقل
في اإلبداع ،وليس هذا مما ُي ِّقيد الشعر او يضعفه بقدر ما يقويه
ويعضده للقيام بوظيفته اإلصالحية والتاثيرية ،الن ما خاطب
العقل بالقلب ابقى اث ًرا وابعد تاثي ًرا ،وهو الجانب اال ك ثر اهمية
في الشعر ،اي كيفية التحايل في إيصال المعنى بغض النظر
عن صدقه (صدق المعنى) او كذبه ،وهذا تحرير للشعر من
اسر النظرة الدينية الضيقة ،الن الحديث سيصبح عن طرق
جماليا ،وليس ً
ً
نقضا
وقوع التخييل ودرجات تزييفه للواقع
للصدق الن "مادة التخييل يمكن ان تكون صادقة او كاذبة،
وللشاعر ان يختار ما يراه اك ثر إفادة للغرض الشعري ومناسبة
ً
56
تهييجا للخياالت وإثارة لالنفعاالت".
له ،واشد
ثالثا -قوافين الخيال الشعر في كـتاب المنهاج
بما ان الحديث عن مهمة الشعر ال يكون إال بعدد من
اإلجراءات العملية ،والشاعر ال ُي ْب ِّدع إال إذا كانت له قدرة فائ قة
على صياغة المعاني باالختيار واالنتقاء وحسن الوضع ،فقد
ضبط القرطاجني مجموعة القوانين التي تك فل ذلك في قوله:
"االقاويل الشعرية يحسن موقعها من النفوس من حيث تختار
مواد اللفظ وتنتقي افضلها وتركب التركيب المتالئم المتشاكل
وتستقصي باجزاء العبارات التي هي اال لفاي الدالة على اجزاء
المعاني المحتاج إليها حتى تكون حسنة إعراب الجملة
والتفاصيل عن جملة المعنى وتفاصيله" ،57فاسلوب الشعر
يتطلب تنقيح االداة وتجويدها على اساس من االختيار،
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ليسقط ما من شانه ان يعرقل ذلك ،وهذا التعديل االسلوبي
ليس الطريق الوحيد للوصول إلى المتلقي كهدف ،وإنما يكون
ا ً
يضا بالحرص على انتقاء المعاني ،وتكييفها مع الصالح العام،
ً
فال تكون نابية او بعيدة عنه ً
مكانيا ،لذلك لخص
زمانيا او
حازم القرطاجني جوهر المعاني الشعرية فجعلها ال تتعدى
ثالث درجات وهي :الممكن او الممتنع او المستحيل لتفادي
عدم حصول التجاوب بين النص والمتلقي ،وهذا حرص على
ان يكون هناك تكافؤ بين المبدع والنص والمتلقي على
االصعدة االجتماعية والثقافية واللغوية والشعورية ا ً
يضا ،وبان
يتواجد الطرفان القائل والمقول له على خط مستقيم واحد
حتى يسهل مرور الرسالة االدبية دون عرقلة او قطع.
وقد قدم هذا الناقد سبل نجاح ذلك ،وكيفية تحريك
المتلقي نحو االنفعال المرجو ،الذي يتم بالتركيز على كيفية
اجتالب المعاني وإبداع المحاكاة ،وإخراج الصور على غير ما
هي عليه في الواقع ،وجعل المتلقي عنص ًرا حاض ًرا ،في قوله:
"وليست المحاكاة في كل موضع تبلغ الغاية القصوى من هز
النفوس وتحريكها ،بل تؤثر فيها بحسب ما تكون عليه درجة
اإلبداع فيها ،وبحسب ما تكون عليه الهيئة النطقية المقترنة
بها ،وبقدر ما تجد النفوس مستعدة لقبول المحاكاة والتاثر
58
بها".
َ
إن اشتراك ُالم َتل ِّقي في العملية اإلبداعية إخطار بان
"الشعرية او الحدث الجمالي هو نشاط مشترك ،او فلنقل هو
حدث يقع بين قطبين االول القائل والثاني المقول له ،وهي
عملية متحركة متوازية ،ولذلك فقوى اإلبداع تحتاج إلى قوى
مقابلة واستعداد مماثل ،حيث االستعداد لدى المقول له امر
59
مهم والزم يتحرك لالقوال المخيلة".
آ
وهذا االستعداد -كما راه القرطاجني -نوعان :نوع اول
بان تصادف المعاني هوى لدى متلقيه فيتهيا للتحرك
لمقتضاها ،ونوع ثان متعلق بموقف المتلقي من الشعر
ً
معتقدا به وبمكانته وبعظيم اثره كاعتقاد
بعامة ،بان يكون
العرب به ً
قديما لفرط الغايات التي يؤديها لهم ،وهي الوعظ
والحض على المصالح ،والتي جعلتهم يتخذونه كاتخاذهم
03
اإلبل الرتياد الخصب والحبل للعز والمنعة.
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ويعني هذا االعتقاد واالهتمام ان تقويم الشعر خضع
منذ الجاهلية للمعيار االخالقي ،فالجاهلي كان يضمن قصيدته
ما توافقت عليه الجماعة التي يعيش في كنفها من اخالق
كالكرم والشجاعة واإلغارة وغيرها ،وكل شاعر احتفل بتلك
القيم ُع َّد ً
01
مجيدا وفرحت القبيلة به نابغة.
آ
والشعر إضافة إلى جملة المارب التي يحققها ،فهو نوع
من العلوم ،يهدف إلى كمال الحياة ،ويهدي إلى الفضيلة
والسعادة من خالل وسيط نوعي يقدم مخططه االخالقي
تقديما ً
ً
فنيا مؤث ًرا ينطوي على قيمة مضافة هي القيمة الجمالية
التي "تقترن بلذة التعرف المجدد ،والمتعة الكامنة في تكامل
الشكل ،وتناسب العناصر المكونة له .ومن هنا تبدا اهمية
الشعر لو قورنت باهمية االخالق" ،05ولذلك فالبد ان يكون
صاحبه على خلق علمي يساعده على تقديم المعرفة التي يرغب
في توصيلها.
وعليه فإن الحديث عن اخالق الشاعر ضروري ما دام
سيحمل المجتمع على التاثر به واخذ اقواله ماخذ الجد ،من
هذا المبدا قام ابن رشيق (ت426ه) بوضع باب تحدث فيه
آ
عن اداب الناص وما يجب ان يكون عليه حتى يبلغ مرتبة
00
ضمن طبقات المجتمع ،ويعتقد في عمله.
وبالنسبة للقرطاجني ،فإن الحديث عن شعر مفيد
قائم على ُا ُسس بالغية مقترن بصدوره عن وعي وعن ِّعلم
خاص وهو (علم اللسان الكلي) الذي يتولى إصدار الشعر
القادر على خدمة المجتمع ونقده ا ً
يضا ،وإخراجه من حالة
الفوضى التي شاعت فيه ،04وكان الناقد يتحدث عن مسؤولية
اخرى للشعر زيادة على مسؤوليته امام الجماعة ،وهي إعادة
الذوق العربي إلى سابق عهده ،وتخليصه مما علق به من
نقائص بعد تحوله إلى فئة من القراء ال تمتلك مفاتيحه
الفعلية ،وهذا يتحقق بنوع خاص من المبدعين ممن ال
يك تفون إال بموهبة الطبع القوية ،وهي -كما عرفها القرطاجني-
ً
استكماال للنفس في فهم اسرار الكالم والبصيرة بالمذاهب
"
واالغراض التي من شان الكالم الشعري ان ينحى به
نحوها" ،02وبعدد من القوى هي:
 .1القوة على التشبيه.
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 .5القوة على تصور كليات الشعر ومقاصده ومعانيه
وما يحتاجه من قواف واوزان.
 .0القوة على تصور شكل القصيدة من حيث
المعاني واالبيات والفصول.
 .4القوة على تخيل المعاني.
 .2القوة على مالحظة وجوه التناسب بين المعنى
واإليقاع.
 .6القوة على وضع اللفظ بما تقتضيه الداللة.
 .7القوة على جعل العبارات متزنة.
آ
 .8القوة على االلتفات والتنقل من معنى إلى اخر.
 .9القوة على وصل االبيات والفصول.
06 .
 .13القوة على تمييز الحسن من الكالم عن غيره
وكل قوة من هذه القوى تدل على ذكاء ،فلو شئنا
تغيير لفظة (قوة) بلفظة (ذكاء) لصح القول إن هذا الناقد
ُ
الشاعر قوي ًا في موضعي التشبيه
شديد التاكيد على ان يكون
والتتخييل وما تحتاجه قصيدته من ضوابط شكلية ،وما
يناسب معناه من إيقاع وداللة لربط افكار ابياته ،ومتى
حصلت له هذه القوى العشر المختصرة في قوة (الذكاء) كان
اهال لتادية ما نيط به من وظائ ف اجتماعية ونفسية ،وفق
ً
موضعا
قوانين الشعرية التي تحد من سطوة العقل وتضعه
غير بعيد عن الخيال ،وهذه سمة (الطبع الذكي) و(الطبع
الفطن) الذي يميز بين المدركات ،ويملك القدرة على تنظيم
العالقات بين االشياء وصياغتها بما يليق بها من التعابير ً
جلبا
للمتعة واإلفادة.
فالشعر ،وإن كان وليد انفعاالت خاصة وتاثيرات
تصيب المبدع فال يقدر على مقاومتها ،فإنه يعني -كذلك-
التفكير والتروي والتزود بمختلف العلوم ،وقد شعر المبدعون
بقوة ذاك العامل واهميته ،وفي ذلك نقل ابن رشيق
والحصري على لسان بشار بن برد حين ُس ِّئل عن ِّعلة تفوقه
على اقرانه"،النني لم اقبل كل ما تورده علي قريحتي ويناجيني
به طبعي ويبعثه فكري ،ونظرت إلى مغارس الفطن ،ومعادن
الحقائق ،ولطائ ف التشبيهات ،فسرت إليها بفكر جيد وغريزة
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قوية ،فاحكمت سبرها وانتقيت حرها ،وكشفت عن حقائ قها
07
واحترزت عن متكلفها"...
إن النص الجيد الذي يحمل معاني االبتداع واالختراع
يعني التفكير واالختيار واالنتقاء ،وهذه من خواص العقل
والفكر ،وخطوات النظم ،وهي كما اقرها حازم القرطاجني
عشر مراحل ،حيث يضع الناص وفقها معانيه بعد ان يتصور
كليات عمله الفني من حيث الموضوع واالسلوب وترتيب
المعاني ،08وما دام الشاعر ينظم ليخلف -على من يستقبل
نصه -اث ًرا معي ًنا ،فإنه بالضرورة يعتمد -تحقيقا لهدفه -على
إستراتيجية معينة لضمان وصول الرسالة وبلوغ الغاية ،وفي
احاديث الشعراء انفسهم ما يدل على ان عمل الشعر بحاجة
إلى إعمال للفكر وليس مجرد االنصياع وراء القريحة ،وهذا سر
تفوق بشار بن برد على اقرانه كما ذكر ،فقد كان ال يقبل
09
االعتماد على القريحة والخاطر وحدهما.
فالتفكير في الكيفية التي تترجم المعاني اساسي،
وهذا يدل على عدم تجرد الخيال الشعري من قوانين العقل
والفكر ما دام ينقاد خلف عمليتي االختيار واالنتقاء ،ولعل
هذا ما اغرى حازم القرطاجني إلى ان يجعل الشعر عملية
مخطط لها وتتم عبر مراحل معينة هي:
 .1المرحلة االولى :يتخيل فيها الشاعر مقاصد غرضه
الكلية التي يريدها موضوعا لنصه.
 .5المرحلة الثانية :يتخيل فيها االسلوب االمثل لتلك
المقاصد.
 .0المرحلة الثالثة :يتخيل فيها ما يليق بمقاصده
واسلوبه من العبارات الالئ قة.
 .4المرحلة الرابعة :يقوم فيها بترتيب تلك المعاني
وجعلها في مواضعها المناسبة ويتخيل لها مواضع التخلص
واالستطراد.
 .2المرحلة الخامسة :وفيها يتخيل المعاني الجزئية
التي تتفرع عن غرضه الكلي ،ثم جعل هذه المراحل متبوعة
باخرى يتخيل فيها الشاعر الوزن المناسب وما يكمل معانيه
43
من عبارات.
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وه ذا التص ور المنطق ي لمراح ل اإلب داع م وزع ف ي
مواض ع ع دة م ن منه اج ح ازم ،41وه و مح ط انتق ادات ك ثي رة،
فق د الح ظ عب د الق ادر هن ي تناقض ًا واض ً
حا ب ين م ا ي دعو إلي ه
القرطاجني من ضرورة خض وع العم ل الفن ي إل ى حرك ات ال نفس
وانفعاالته ا ،وب ين م ا ذه ب إلي ه م ن ان المب دع يفك ر ف ي
موض وعه عب ر مراح ل منفص لة زمني ًا بينه ا ،الن ه ذا التص ور
يس يء إل ى درج ة االنفع ال المطلوب ة ف ي اإلب داع ،فبموجب ه
تص بح العملي ة اإلبداعي ة "ص ورة لفك ر المب دع ال ص ورة لتجرب ة
زمنا ط ً
نضجت في اغوار النفس واختمرت بها ً
ويال وهن ا تض عف
عالق ة العم ل االدب ي ب النفس وتق ل اهمي ة ح وافز اإلب داع
45
ومحركات االنفعال التي تحدث عنها حازم نفسه".
ولعل القرطاجني تحمس لفكرة الوقوف المطول امام
اجزاء القصيدة ً
بحثا عن الجودة التي افتقدها زمنه ،وحينئذ ال
حرج من ان يدعو الشاعر إلى ان يكون في حالة وعي دائم،
قال عبد القادر الرباعي ان الشعر" :يؤلف عادة في غفلة من
إرادة صاحبه ووعيه ،وإذا ارادت تلك اإلرادة وذلك الوعي ان
يتدخال فدورهما ياتي في عملية التنقيح ،والشاعر هنا يتحول
إلى حكم بين الذات والكلمة ،إنه يظل يحور ويبدل حتى
تطمئن نفسه إلى انها اوجدت ذاتها في كل كلمة في القصيدة،
عند ذلك يتولد لديه الرضا عن العمل فيهنا وتهدا نفسه
40
ودواخله".
وحديث القرطاجني عن مراحل اإلبداع ساقه إلى
اعتبار ما ينتج عن البديهة من شعر ال يكون جي ًدا كالذي تروى
فيه صاحبه ،النه يسير على منهج سليم يؤدي به إلى اإلبداع
الجيد ،وهذا المنهج ملخص في محطات زمنية يتوقف عندها
المبدع وهي :قبل الشروع في النظم ،وفي حال الشروع ،وعند
الفراغ حتى يبحث عما هو راجع إلى النظم ،وعما يكمل به
معانيه ويستوفي به اركان اغراضه ومقاصده ،44ولكل فصل
وموطن قوة تساعد عليه ،فاما االول فتعين عليه قوة التخيل،
والثاني القوة الناظمة معتمدة على ما يحفظه المبدع من لغة
مع حسن التصرف فيها ،والثالث القوة المالحظة مع البصيرة
بطرق اعتبار اال لفاي والمعاني ،والرابع القوة المستقصية
الملتفتة يعينها حفظ المعاني والتواريخ وضروب المعارف،42
جمةل العلوم الاجامتعية
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وال يتوقف عمل المبدع هنا ،بل يعرض ما نظم على نفسه
46
ليالحظ ما يمكن إضافته او إنقاصه او تعديله في نصه.
وكان حازم القرطاجني -في هذه النقطة -واقع تحت
تاثير ثنائية اللفظ والمعنى النه نظر إلى القصيدة على انها
مجموعة من االجزاء المنفصلة ،بعضها مرتبط بالمضمون
آ
واالخر بالشكل ،وهو ما ادى به إلى ان يتصور الشاعر يفكر في
كيفية وضع معناه ،ثم سبل تجسيده باللفظ والعبارة
واالسلوب والوزن الالئق به ،مع االخذ بعين االعتبار االوضاع
الثقافية المتدنية في عصره ،ما جعله يؤكد على ضرورة التفكير
قبل كل إنتاج ادبي ،ويدعو اصحابه إلى ان ُي ْخ ِّضعوا نصوصهم
إلى مخطط عقلي رغم إدراكه ان العالقة القوية بين المبدع
والمناسبة والقارئ ال تمهل الشاعر الوقت حتى يفكر في
موضوعه تفكي ًرا مجز ًءا ،حيث قال -بعد ان ذكر المخطط
الذي يتم صنع النص في كنفه" :-وقد يحصل للشاعر بالطبع
البارع وك ثرة المزاولة ملكة يكون بها انتقال خاطره في هذه
الخياالت اسرع شيء حتى يحسب من سرعة الخاطر انه لم
يشغل فكره بمالحظة هذه الخياالت وإن كانت ال تتحصل له
47
إال بمالحظتها ولو مخالسة".
فهذه المراحل في نهاية االمر تعمل مترادفة مع الطبع
الذي يتولى مهمة حمايتها من صفة التكلف ،وكلما التزم
الشاعر بها ومارسها بخفية شديدة دل على طبع ومقدرة،
وبالمقابل كلما قفز إلى نصه من غير روية او دراسة مسبقة
ً
مفتعال وكانه يلصق ً
ً
قطعا
ضعيفا
لموضوعه ومتطلباته كان
متباعدة بعضها إلى بعض ،الن" :صناعة مؤلف الكالم كصناعة
الناسج تارة ينسج ً
بردا من يومه وتارة حلة من عامة ،ولكل
قيمته ،وإنما يظن ان ليس بين انماط الكالم هذا التفاوت من
48
جهل لطائ ف الكالم وخفيت عليه اسرار النظم".
وتصور هذا الناقد ان اإلبداع يتم عبر مراحل موجودة
عند نقاد غيره ،فالبن رشد (ت292ه) حديث عن خضوع
اإلبداع لعملية تخطيط مرحلي مقصود في صناعة المديح جاء
فيه" :فاول اجزاء صناعة المديح الشعري في العمل ،هو ان
تحصي المعاني الشريفة التي بها يكون التخييل ،ثم تكسى
تلك المعاني اللحن والوزن المالئمين للشيء المقول فيه".49
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ً
انسجاما تام ًا ،والقصيدة تبدا في
عنها اتساق اجزائه وانسجامها
ذهن المبدع كلية ،ثم تخرج كلما توغل في جزئياتها من خالل
جهوده التعبيرية ،وكذلك إدراكها يبدا ً
شامال ثم جز ًئيا ثم ً
كليا
ً
ً
ً 25
وضوحا وثراء.
إجماليا واك ثر

لكن ابن رشد فيما زعمه من ربط مقصود من المبدع
بين الوزن والمعنى مبرر ،إذ اللحن حسبه يعمل على إعداد
النفوس لقبول المعنى المخيل "فكان اللحن هو الذي يفيد
النفس االستعداد الذي به تقبل التشبيه والمحاكاة للشيء
المقصود تشبيهه".23
وفي النقد الحديث نقاد ذهبوا إلى ان والدة النص تمر
عبر مراحل ،منهم هلمولتز الذي جعل اإلبداع يمر بثالث
مراحل هي:
 .1مرحلة التحضير :وهي المرحلة التي يتدبر فيها
المبدع اوجه المسالة.
 .5مرحلة التخمر او الحضانة :ويتم فيها التفكير في
ً
شعوريا.
المسالة ال
 .0مرحلة اإلشراف :وهي التي تتجلى فيها الفكرة
ً
نسبيا.
 .4كما اضاف اجراهام واالس إليها مرحلة رابعة
اسماها بمرحلة التحقيق والتعديل.
ومنهم كاترين باتريك التي تحدثت عن اربع مراحل
َ
ُيولد في كنفها النص وهي:
 .1مرحلة االستعداد والتاهب.
 .5مرحلة اإلفراخ وفيها تبرز الفكرة العامة.
 .0مرحلة تبلور الفكرة.
21
 .4مرحلة نسج وتفصيل الفكرة.
لكن الفارق بين النقد الحديث وبين ما ذهب إليه
القرطاجني يكمن في انه لم ُيؤمن بان التجربة الشعرية تتم
ً
اوال بالتحضر ،ثم فتح المجال للفكر حتى يختمر الشعور فيه
ويمتزج به إلى ان يتم تجسيده في النص ،فالنقد الحديث
ً
ً
مجمال،
صالحة لوالدة واحدة للنص
يؤمن بان هذه المراحل
ً
وليس كما يفهمه حازم ان كل جزء منه يولد منفصال او في
مرحلة تالية لما سبقها ،بحيث تاتي الرغبة في النظم ،ثم
تصيد الموضوع او المقصد ،ثم صبغه بالعبارات والجمل
المؤدية إلى اسلوب معين ،ثم التفكير في الوزن المناسب
لذلك ،فالعمل االدبي عمل موحد ال سبيل فيه إلى الشعور
باالنقسام بين اجزائه لصدوره عن حالة شعورية واحدة يترتب
جمةل العلوم الاجامتعية
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رابعا -المحاكاة ومهمة الشعر عند القرىاجني
المحاكاة عند القرطاجني -في مفهومها الوظيفي -ال
تخرج عن غاية الشعر النفسية اإلصالحية ،لذلك كان الهدف
منها هو هدف الشعر نفسه :التاثير في النفس بالقبض او
البسط وبعث االرتياح واإلقبال على الشيء ،او التنفير منه
بالتحسين او التقبيح ،ومن ثمة إنهاض النفوس إلى فعل
الشيء وطلبه ،او دفعها إلى تركه والتخلي عنه ،وهذا ُيبرر
اهتمامه بطرق حدوث ذلك ،اي االنفعال ،وهي ثمانية ،اربعة
منها كلية تتضمن الخطوط الكبرى والمبادئ االولية ،وكذا
االساس الذي ينطلق منه العمل الشعري ،وملخصها –كما
وردت في المنهاج :-يتخيل فيها الشاعر الغرض من قوله ،اي
المعنى الكلي الذي يرغب فيه ،ثم يختار له الطريقة واالسلوب
المناسبين اللذين يحوالن الفكرة العامة إلى مجموعة من
االفكار والمعاني الجزئية ،والتي تتشكل بدورها بعدد من
العبارات المختارة على اساس التوازن والتماثل بين المقاطع
والرؤى مع حسن اختيار المطلع والمبدا المناسب للكالم
ً
ضمانا لوقوع التواصل بين
وموضعي التخلص واالستطراد،
صاحب الرسالة االدبية َ
والم ِّعني بها ،وبعد ان تستوي له هذه
االمور العامة التي اسماها القرطاجني (التخاييل الكلية)،
ينتقل إلى مرحلة اخرى يقوم فيها بتفريع المعنى الكلي إلى
معاني جزئية واستجالب ما يساعد على تاديته وما يقترن به
20
ويناسبه ويكمل معناه من وزن وعبارة.
لمواده على اساس االئ تالف ومالءمة
واختيار الشاعر ِّ
الذوق سبب في حسن المحاكاة ،وهدف في الوقت ذاته ،فإذا
كان المبدع ُي ِّقدم رسالة َنصية بفضل قدرة مخيلته وقوتها ،فإن
هذا الهدف لن يتحقق إال إذا حسن وقع المحاكاة في نفس
ُالم َت َل ِّقي وتلذذ بها ،والطرق المؤدية لذلك هي كل ما يشكل
النص االدبي ويخلقه من لفظ واصوات وعبارات ومعان ،الن
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صور "االقاويل الشعرية يحسن موقعها من النفوس من حيث
تختار مواد اللفظ وتنتقي افضلها وتركب التركيب المتالئم
المتشاكل وتستقصى باجزاء العبارات التي هي اال لفاي الدالة
على اجزاء المعاني المحتاج إليها حتى تكون حسنة إعراب
24
الجملة والتفاصيل عن جملة المعنى وتفاصيله ."...
وحتى يحقق الشعر مهمته الجمالية النفعية ،عليه ان
يحرص على تالؤم اال لفاي مع مواقعها ومخارج حروفها،
وتناسب االفكار والمعاني ،بذلك تصبح الحركة التخييلية
حركة َّ
22
منظمة معقولة.
إذن تحولت المحاكاة عند حازم القرطاجني إلى معيار
للحكم على جمال الشعر وقدرته التي البد ان تكون لها مظاهر
على النفس ً
تعجبا او استغر ًابا ،االول منهما "مرتبط بالمفارقة
التي يستشعرها المتلقي وهو يلمح االشياء تبدو في إطار جديد
غير اإلطار الذي عهده ،إلى درجة تجعله كانه يواجه ما لم
يكن يعرفه من قبل" 26والثاني مرتبط "بلون من المفاجاة
السارة ال تفارق االستغراب وتتصل بما يستشعره المتلقي من
تحوير يسير ،او غير يسير ،في االشياء الموجودة في
27
االعيان".
ويعود االنتصار الذي حققه القرطاجني في ك تابه
(المنهاج) بصفة عامة ،إلى حسن استغالله لبحوث سابقيه
فيما يخص ُالمحاكاة والتخييل ،ما جعله بمناى عن صراع
الشكل والمضمون او اللفظ والمعنى وغيرها مما ار َق النقاد
القدامى ،حيث مكنه هذا المبحث من النظر إلى الصورة
الشعرية على انها "كشف نفسي تظهر فيه االشياء بمقدار ما
يختزن في الذاكرة اإلبداعية من مالحظات او ذكريات عنها
ومستمدة من المدركات الحسية ،والمشاعر النفسية المالصقة
28
لكل شعور او إحساس".
كما جعله ً
بعيدا عن صراع الصدق والكذب الذي قام
بمعالجته في إطار عالقة الشعر بالواقع وعالقته بغيره من
الفنون ،الن الكذب في الشعر إيجابي مرتبط بغايته ،وهو في
هذه النقطة كمواطنه ابن رشد شديد اليقين ان افضل محاكاة
تلك التي تنطلق من الموجود ،إذ يقول ابن رشد" :المحاكاة
التي تكون باالمور المخترعة الكاذبة ،ليست من قول الشاعر،
جمةل العلوم الاجامتعية
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وهي التي تسمى امثاال وقصصا ،مثل ما في ك تاب (كليلة
ممكنة
ودمنة) لكن الشاعر إنما يتكلم في االمور الموجودة او ِّ
الوجود ،الن هذه هي التي قصد الهرب منها او طلبها او مطابقة
التشبيه لها على ما قيل في فصول المحاكاة ،واما الذين
يعملون االمثال والقصص ،فإن عملهم غير عمل الشعراء،
وإن كانوا يعملون االمثال واالحاديث المخترعة بكالم
موزون ،29"...فالموضوعات القائمة على المحاكاة بالممتنع -
حسب الفيلسوف -ليست من الشعر وإن توفرت على وزن
وقافية ً
طلبا للصدق ومراعاة لما يجب ان تتوفر عليه معاني
الشعر ومواضيعه من واقعية حتى يتسنى له القيام بوظيفته
اإلصالحية لكن في جو ال يخلو من المتعة.
فوظيفة الكالم الشعري ال تك تمل إال في كنف
المحاكاة بالممكن لضمان حدوث اإلثارة ،وهي غاية الشعر
القصوى ،وتغيير سلوك الفرد ال يتم إال بعد إشباع احاسيسه
بما لذ من الصور المستغربة المتخيلة التي تضعه امام معان
ومتخيالت جديدة رغم معرفته المسبقة بها ،لذلك حصر
القرطاجني حد الشعر في قوله" :الشعر كالم مخيل موزون
مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك .والتتامه من
مقدمات مخيلة ،صادقة كانت او كاذبة ،ال يشترط فيها –بما
63
هي شعر -غير التخييل".
وتحقي ق تل ك الغاي ة م رتبط "بم ا يتض من (اي الش عر)
م ن حس ن تخيي ل ل ه ،ومحاك اة مس تقلة بنفس ها او متص ورة
بحسن هياة تاليف الك الم او ق وة ص دقه او ش هرته ،او بمجم وع
ذل ك" ،61وك ل ذل ك يتاك د بم ا يقت رن ب ه م ن إغ راب وتعج ب،
وهن ا يض عنا القرط اجني ام ام عم ل ق وة المحاك اة الت ي تعم ل
آ
بمعية قوة ثانية هي قوة التخييل ،ووف ق ه اتين اال ليت ين حل ل
العملي ة اإلبداعي ة م ن جان ب اإلب داع وم ن جان ب التلق ي اقت داء
بالفالس فة ال ذين تعقب وا الق ول الش عري باعتب اره عم ًال مخ ً
يال
قائم ًا عل ى ف ن المحاك اة ،وف ي ه ذا يق ول اب ن رش د" :االقاوي ل
65
الشعرية هي االقاويل المخيلة".
وسبب االحتفال بالمحاكاة التخييلية وجعلها من
متطلبات الشعر راجع إلى تعلق اإلنسان بها وشغفه بما
تقدمه ،ذلك انه للنفوس -كما يذكر القرطاجني" :-تحرك شديد
184
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للمحاكيات المستغربة ،الن النفس إذا خيل لها في الشيء ما
ً
معهودا من امر معجب في مثله وجدت من استغراب
لم يكن
ما خيل لها مما لم تعهده في الشيء ما يجده المستطرف لرؤية
ما لم يكن ابصره قبل وقوع ما لم يعهده من نفسه ً
موقعا ليس
60
اك ثر من المعتاد المعهود".
فف ن الش عر-إذن-كل ه عائ د إل ى الق درة الغريب ة الت ي
تمتلكه ا المحاك اة وغالب ًا م ا تنته ي إل ى إمت اع جمهوره ا ،النه ا
تتح رك عل ى غي ر م ا ه و معت اد وم الوف ،فه ي "تنح و إل ى كس ر
الم الوف وم ا يتوقع ه المتلق ي ،وتف اج ُا ُف َق ه بالمس تطرف
والن ادر الوق وع والمس تغرب ،وحينم ا يزح زح عم ا توقع ه،
64
تحدث له لذة االنفعال والهزة الجمالية".
واله زة الجمالي ة هن ا ه ي اللحظ ة الت ي تتوح د فيه ا
مش اعر المب دع م ع المتلق ي ،بع د ان تطب ق علي ه مع اني ال نص
مول د الش عر
القائم ة ف ي ذه ن المب دع بفع ل التخي ل ،وه و ِّ
وعم وده وس بيل تش كله ،إذ يق وم بمخالف ة الحقيق ة /الم الوف
دون ان يمس جوهرها ،فعمله ه و ان يخ رج بم ا ه و معه ود إل ى
عكس ه ،وي تم ذل ك بط رق ش تى م ن المحاك اة ،وه ي م ا اس ماه
(فن ون اإلغ راب والتعجي ب) ،ووص فها ب الك ثرة والتن وع والتمي ز
62
من حيث القوة والتاثير.
ول يس بمق دور الش اعر إن رغ ب ف ي إيص ال تخييالت ه
قل وب س امعيه إال ان ينطل ق ف ي تولي دها وتركي ب ص ورها م ن
الواقع الحسي ،الن الخيال السليم ال يقب ل اي تن اقض او إبه ام
يحي ل التجرب ة الش عرية إل ى الك ذب المح ض ال ذي يص عب
تصوره او تخيل ه او رده إل ى م ا يش بهه م ن الواق ع ،وه و ف ي ه ذه
النقط ة كاس الفه الفالس فة والبالغي ين المت اثرين به م ال ذين
آ
امن وا ب ان "الخي ال ت ابع للح س ومس تند إلي ه" ،66ومهام ه ال
تتحقق إال في حالة ارتباط ه ب الممكن ،يق ول القرط اجني" :ف إذا
كان ت ص ور االش ياء ق د ارتس مت ف ي الخي ال عل ى حس ب م ا
وقعت عليه في الوجود وكانت للنفس قوة على معرفة ما تماث ل
منه ا وم ا تناس ب وم ا تخ الف وم ا تض اد ،وبالجمل ة م ا انتس ب
آ
منها إلى االخر نس بة ذاتي ة او عرض ية ثابت ة او منتقل ة امكنه ا ان
ترك ب م ن انتس اب بعض ها إل ى بع ض تركيب ات عل ى ح د القض ايا
67
الواقعة في الوجود التي تقدم بها الحس المشاهدة".
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لك ن ه ذا الممك ن ال ي تم إدراك ه بالعق ل ،ب ل بالح دس
ال ذي ه و وس يلة الش اعر ف ي التعام ل م ع تل ك الم دركات الت ي
يعيها بالحواس ،الن الشاعر -كم ا يق ول س عيد ع دنان -ال ُي ِّدرك
بالعق ل ب ل وس يلته ه ي" :الح دس ،خاص تها انه ا ُت ْد َرك إدراك ًا
مباش ًرا ،م ن غي ر إتب اع خط وات العق ل ،وانه ا ت درك االش ياء
وح دة ،وانه ا توح د ب ين ال ذات والموض وع ،وق د كان ت وس يلة
الش عراء ف ي اإلدراك ،العق ل للمفك ر ،والح دس للفن ان ،ف إذا
حك م ناق د العق ل ف ي الش عر ،فإنم ا يحك م اداة م ن ادوات
68
المعرفة في غير ميدانها".
غي ر ان ارتب اط الص ور المخيل ة بم دركات الح س –كم ا
يعرضها القرط اجني-ال يعن ي ان تك ون المحاك اة حرفي ة مطلق ة،
كم ا ال يج وز له ا ان تل ج ع الم المتلق ي بالتعمي ة والغم وض
الن اتجين ع ن اإلف راط واالس تحالة الت ي تجع ل المعن ى غي ر
َ
متحق ق ل دى المتلق ي ،الن "الش اعر يع ي َالع الم وعي ًا جمالي ًا،
ً
جماليا ،ومن هنا كان الشعر "بني ة
ويعبر عن هذا الوعي تعبي ًرا
لغوية معرفي ة جمالي ة" ،واي تجري د له ذه البني ة م ن اي عنص ر
م ن عناص رها ُيع د إخ الال بمفه وم "الش عر« او» انحراف ًا ب ه"،69
وهذا يعني ان يتحدث الشاعر بلغة عواطف ه ومش اعره ال بعقل ه،
م ا يجع ل م ن غلب ة الخي ال مش ً
روعا ،وام ا ال نص فه و حال ة
آ
ش عورية ،حي ث ي تم االهتم ام بتص وير اث ار م ا ش اهد المب دع
ً
ً
تحليال ً
وجدانيا.
عقليا بل
ونتائجه وانعكاساته ،وتحليلها ليس
وانطالقا من عمل المحاكاة وفاعليتها التاثيرية لم
يتمكن هذا الناقد -في اثناء بحثه في ماهية الشعر -من تجاهل
الحديث عنها مرتبطة بقضية التخييل ،وفي ذلك تقول فاطمة
عبد هللا الوهيبي" :القول الشعري عند حازم ومفهوم الشعرية
يستندان إلى مقولتي التخييل والمحاكاة ،فكل قول عنده قول
شعري مادام يتضمن التخييل والمحاكاة" ،73العتقاده ان
االعتبار في الشعر إنما هو "التخييل في اي مادة اتفق ،ال
يشترط في ذلك صدق وال كذب ،بل ايهما ائ تلفت االقاويل
المخيلة منه فبالغرض .الن صنعة الشاعر هي جودة التاليف
71
وحسن المحاكاة ،وموضوعها اال لفاي وما تدل عليه".
اما التصور االفالطوني الذي تم بمقتضاه طرد الفنانين
بسب الخيال بدعوى انه ُي ِّنتج صو ًرا تؤجج الرغبات الحيوانية،
185
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فلم يعبا به النه خطا بخطوات ارسطو (ت 055ق م) في تدبره
االمر ،وإقراره ان الحقيقة التي يقدمها الشاعر ارسخ وابقى من
تلك التي يقدمها غيره ِّل َما في الشعر من إيحاء ومحاكاة ،ونقل
غير مباشر ُي ْس ِّعد النفوس ويطربها ،فضال على كونها غريزة في
75
اإلنسان.
ويلحظ من يتتبع مفهوم المحاكاة في ك تاب القرطاجني
"منهاج البلغاء وسراج االدباء" يجده قد انساق خلف الفالسفة
العرب الذين قرنوا مفهومها بالتشبيه كما يبينه قوله" :وتنقسم
المحاكاة ايضا -من جهة ما تكون مترددة على السن الشعراء
قديما بها العهد ،ومن جهة ما تكون طارئة مبتدعة لم يتقدم
بها عهد -قسمين :فالقسم االول هو التشبيه المتداول بين
الناس .والقسم الثاني هو التشبيه الذي ُيقال فيه انه مخترع
ً
تحريكا للنفوس إذا قدرنا تساوي قوة التخييل في
وهذا اشد
المعنيين النها انست بالمعتاد فربما قل تاثيرها له ،وغير
70
المعتاد يفجؤها بما لم يكن به استئناس قط".
واقتران المحاكاة بالتشبيه عند مترجمي ارسطو ومن
تبعهم من محبي التحليل الفلسفي في النقد حول مفهومها
ً
ً
بالغيا
وجنسا
فصارت "وسيلة تصويرية لتحقيق التخييل،
عام ًا تندرج ضمنه اساليب التشبيه واالستعارة والمجاز
وغيرها" ،74ولذلك نجد ان مفهومها عند القرطاجني كان ً
تابعا
لمفهومها عند النقاد الفالسفة الذين استخلصوا خواصها من
الشعر العربي نفسهن الك تشافهم ان عالقتها بالعالم المادي
بشكلها االرسطي ال تتواءم مع الشعر العربي الغنائي الذي
يتك على الخيال العربي النابع من البيئة والمجتمع الذين
نتج عنهما ،فالقرطاجني نبذ إدخال الكالم في الغرابة
واالستحالة ببناء عدة محاكيات على بعضها البعض والذي
يؤدي إلى البعد عن الحقيقة ،رغم انه كان يفضل الخيال
والتصوير بغير الطرق المباشرة ،النه راى ان الخروج بالمعنى
باتجاه غير المعقول ُيعد خرافة ،وهو ما ال يناسب العرب ولم
يكن ضمن اشعارهم ،يقول حازم" :وربما ترادفت المحاكاة
وبني بعضها على بعض فتبعد الكالم عن الحقيقة بحسب
ترادف المحاكاة وادى ذلك إلى االستحالة .ولذلك ال يستحسن
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بناء بعض االستعارات على بعض حتى تبعد عن الحقيقة برتب
72
ك ثيرة النها راجعة إلى هذا الباب".
وقبح المحاكاة في تصوره ينتج عن "عدم القدرة على
ً
انطباعا بالجودة واإلبداع
تقديم المحاكى بالصورة التي تعطي
ً
ً
جميال ام قبيحا فإن الصورة المشوهة
سواء كان المحاكى
الناتجة عن قبح المحاكاة تمنع المتلقي من تخيل المحاكى
76
وتمثله وبذلك ال تبدي النفس اي انسجام إزاء هذه الظاهرة".
ااميا -العالقة بين الصدت والخيال الشعر في
تصور القرىاجني
الخيال هو الواسطة التي تجمع الفكرة بجمهورها،
والمدخل لتفاعل المتلقي مع الموضوع المتخيل اي مع
الصورة المشكلة بواسطته ً
تفاعال يجعل منها "مشاركة وجدانية
آ
تفتح امام المتلقي افاق التجربة بفضل نظامها اإليقاعي النفسي
الخاص ،وبما تخلقه من اصداء متجاوبة شكلية كانت او
داللية ،فتنشط خيال المتلقي بما تنشره من إيحاءات واسعة
77
يتردد صداها".
كما يعتبر مولد الشعر ومنبعه والفاعلية العقلية التي
تعين المحاكاة على تقديم موضوعها ،كونه القدرة التي من
ً
ً
جديدا
تشكيال
شانها استعادة مدركات الحس وإعادة تشكيلها
متمي ًزا ،يعيد تنظيم العالقات بين االشياء على اساس
االئ تالف واالنسجام والوحدة ،رغم ما لقيه من معارضة من
قبل بعض النقاد القتران مفهومه بما يتشبه لإلنسان في
اليقظة او في المنام مثل الطيف ،وبالوهم والظن.
ونظ ًرا لذلك ،عمد حازم القرطاجني إلى توضيح
خطيئة
الفوارق بينهما وتبيان العوامل التي تؤدي بالخيال إلى
ِّ
الوهم ،فذكره (اي مصطلح الوهم) مقتر ًنا بالمستحيل ،الذي
ليس له وجود في الخيال وال يمكن حتى توهمه او االستجابة
ً
استجابة اخالقية.
لمقتضاه
ً
وتحقيقا لغاية الخيال وإلحاحا على الصدق ،ضبط
الكذب -بعد ان جعله نسبيا -بشروط العقل من حيث الرفض
والقبول دون ان يناقض دعوته إلى تحرر الشاعر في جلب
معانيه ومادته ،مقياسه في ذلك العقل حتى تكون الحركة
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انطلق من مشاركة العقل للوج دان واالنفع االت ك ان اك ث ر وعي ًا
وج ً
ذبا وخل ً
ودا ،ل ذلك ال ح ح ازم عل ى ض رورة ان يق وم العق ل
بمراقب ة عملي ة اإلخ راج الش عري عل ى ان تك ون ه ذه الرقاب ة م ن
بعي د ،ومثل ه الفالس فة ال ذين اص بح العق ل عن دهم ه و الموج ه
85
لعملية التخييل في الشعر.
وللقوة الحافظة دور مهم كونها تقوم بتحزين وترتيب
االفكار وحفظها ،واي خلط يصيب الشعر يعود إلى خلل واقع
بها كان تكون الخياالت غير منظمة ،لذلك خصها بحديث
عميق ،الن الذاكرة بالنسبة للخيال الشعري ولإلنسان ا ً
يضا
اشبه بالمستودع الهائل وبالبئر العميق التي تخزن معارف
الشاعر السابقة وكل ما خبره ،وتجعلها تتفاعل وفق قوانين
التداعي واالختيار والتاكيد ،80ما يؤدي إلى تشكيل مدركات
جديدة قادرة على النفاذ من ذهن المبدع إلى ذهن المتلقي،
وتفاعله مع الصور الجديدة المشكلة ما لم تكن الحقيقة غريبة
عنها ،وفي ذلك يقول القرطاجني" :فاما القوة الحافظة فهي ان
تكون خياالت الفكر منتظمة ،ممتا ًزا بعضها عن بعض،
محفوظا كلها في نصابه .فإذا اراد ً
مثال ان يقول ً
ً
غرضا ما في
نسيب او مديح او غير ذلك وجد خياله الال ئق به قد اهبته له
القوة الحافظة بكون صور االشياء مترتبة فيها على حد ما
وقعت عليه في الوجود ،فإذا اجال خاطره في تصورها فكانه
84
اجتلى حقائ قها".
واقت راب ه ذه الق وة م ن حي ث الوظيف ة م ن الخي ال ال
ينف ي ص لة الق وتين المتبقيت ين ب ه ،اي الق وة الم ائزة والق وة
الص انعة -كم ا وردت ا ع ن الناق د ،-واهميتهم ا تتض ح م ن خ الل
تعريفهم ا ،فب القوة الم ائزة" :يمي ز اإلنس ان م ا يال ئ م الموض ع
والنظم واالسلوب والغرض مما ال يال ئم ذلك ،وم ا يص ح مم ا ال
يص ح" ،82ام ا الق وة الص انعة فه ي "الت ي تت ولى العم ل ف ي ض م
بع ض اج زاء اال لف اي والمع اني والتركيب ات النظمي ة والم ذاهب
االس لوبية إل ى بع ض والت درج م ن بعض ها إل ى بع ض ،وبالجمل ة
86
التي تتولى جميع ما تلتئم به كليات هذه الصناعة".
والعل ة ف ي م نح العق ل ه ذا ال دور المه م ف ي العملي ة
اإلبداعية الشعرية -رغم م ا يح وم حوله ا م ن تعريف ات تلم ح إل ى
م ا يميزه ا كخط اب ع اطفي بعي د ع ن متطلب ات العق ل والنظ ام-

التخيلية الشعرية متزنة معقولة ،فجعله يستمد حياته
وشرعيته من ثالث قوى عقلية داخلية هي على التوالي :القوة
الحافظة ،والقوة المائزة ،والقوة الصانعة ،وهي القوى التي
تتولى التمييز بين ما تماثل او تناسب او تخالف او تضاد ،وبها
يكمل للشاعر قول الشعر على الوجه المختار كما يدل قوله:
"وال يكمل لشاعر قول على الوجه المختار إال بان تكون له قوة
78
حافظة وقوة مائزة وقوة صانعة".
فاما القوة االولى فعملها قريب م ن مفه وم ال ذاكرة وه ي
كم ا اثبتت ه البح وث الي وم -عل ى درج ة عالي ة م ن االهمي ة،بحي ث تعتب ر وظيف ة اساس ية م ن وظ ائ ف اإلنس ان ،ومفي دة
ايضا لعمل الخيال ،وقد تحدث النقد المعاصر عن اهميته ا ف ي
اإلب داع حي ث وص فها س تيفن س بندر stephen spender
بالموهب ة الطبيعي ة ف ي قول ه" :فال ذاكرة إذا مارس ها الش اعر
بطريق ة معين ة ه ي الموهب ة الطبيعي ة للنب وغ الش عري ،إذ ان
الش اعر ف وق ك ل ش خص ال ينس ى اب ًدا بع ض االنطباع ات
الحسية التي خبرها والتي يمكن ان يعيشها م را ًرا وتك را ًرا ،وه ي
محتفظ ة بنظرته ا االص لية ،إن الش عراء جميع ا يمتلك ون ذاك رة
ذات حساسية نامية ً
جدا ،وهم ع ادة يع ون تج ارب وقع ت له م
79
منذ وقت مبكر ،تجارب تحافظ على اهميتها طوال حياتهم".
فعمل الخيال -حسب الناقد -مرتبط بالذاكرة ،فيما
ذهب جورج والي  george whalleyإلى ان الفصل بين
الخيال والذاكرة مستحيل ،83فالشاعر إذا اضطربت لديه هذه
القوة ال يتمكن من القيام بمهمة اإلبداع ،النها تحرك الخيال
وتقويه وتوجهه ،وتتولى عملية اإلنتاج بما تخططه ،وغيابها
سيؤثر ً
سلبا على اإلنتاج الشعري ،النه في حالة فقدها سيكون
ً
ً
وفاقدا للحياة والجمال ،وبالتالي يعجز عن
مبهما
الخيال
تلوين النتاجات والتعديل فيها وتبديل مواقعها ،وهذا ما
يصبو إليه كل مبدع وصاحب خيال خالق.
وي اتي بع دها قوت ان مهمت ان لعم ل الخي ال هم ا الق وة
الم ائزة والق وة الص انعة ،وق د حص ر القرط اجني عملهم ا ف ي
إحك ام الوض ع وال نظم ب ين اال لف اي والمع اني والتركيب ات ،إذ
تتولي ان" :جمي ع م ا تلت ئم ب ه كلي ات ه ذه الص ناعة" ،81وه ذا
يش ي بخض وع الخي ال لس لطة العق ل بالض رورة ،الن العم ل إذا
جمةل العلوم الاجامتعية
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ه ي ان الخط اب الش عري باالس اس ق ائم الج ل مهم ًة اخالقي ة
آ
وشعورية وإمتاعية ف ي ان واح د ،ل ذلك ق دم القرط اجني مفه وم
الشعر -بطريقة الفالس فة -عل ى ان ه عملي ة تخيلي ة ت تم ف ي رعاي ة
العق ل باعتب اره "الق وة الت ي يس تعين به ا الش اعر ف ي ص ياغة
إدراك ه المتمي ز لالش ياء ،وذل ك م ن خ الل ص ور ت رتبط فيم ا
بينه ا ارتباط ًا متمي ًزا ،تمي ز إدراك الش اعر نفس ه" ،87ناهي ك
على انه القوة الت ي تعين ه "عل ى الت اليف ب ين االش ياء الموج ودة
في االعيان ،كما تعينه على إع ادة تش كيلها وتركيبه ا ف ي هي تات
ل م ي دركها الح س م ن قب ل .المه م ان تك ون عملي ة الت اليف
والتركي ب مرتبط ة بالغاي ة االص لية الت ي يتعام ل المب دع م ن
خالله ا م ع االش ياء ،وبطبيع ة االنفع ال ال ذي يتول د داخ ل
المب دع إزاءه ا" ،88وان ه "قي اس احتي الي يس تهدف الت اثير ف ي
ال نفس وال تحكم ف ي انفعاالته ا م ن خ الل االفك ار واالحك ام
الوهمية التي ي دعيها ،كم ا اعتب روه ايض ًا عملي ة تش كيل جم الي
للغ ة والمعطي ات اإلدراكي ة بواس طة االس اليب البالغي ة
89
والمحسنات البديعية".
وبالنسبة للقرطاجني ،فإن الشاعر ياخذ من القوة
المتخيلة مادته الجزئية ،ثم يعرضها على عقله ،او يتركها ِّل َما
اسماه بالقوة المائزة والقوة الصانعة لتتولياه بالرعاية حسب
اختصاص كل واحدة منهما ،وهذه القوى تقع في نفس الشاعر
بالفطرة لكنه يتوالها بالتهذيب والتنقيح ،وتوفرها مجتمعة
،93
ومنظمة ومستعدة للعمل هو الطبع الجيد على اصطالحه
وهو الذي يمد الخيال /المصورة بالمادة ويحقق وجودها عبر
الحواس لكن بالتصرف في معطياتها بالتبديل او التغيير او
الحذف او التركيب.
إن ال تمعن ف ي نص وص الناق د الت ي تل ح عل ى الطب ع
كموهب ة وملك ة ،وال تعلم كض رورة وق وة داعم ة ،يلح ظ تك ً
امال
آ
ب ين ه ذا وذاك بع د ان ادرك ان الطب ع كال ة ال ب د له ا م ن ان
تتاكد وتتعمق ببعض ِّالعلم المك تسب ،وما لم يتم تاييدها بما
يواف ق خصوص ية اإلب داع ف ي مج ال الف ن االدب ي فإنه ا تق ف
عاطلة عن اي مهام إبداعي ة ،خاص ة وان االدب اص عب الفن ون
الرتباط ه ب النفس البش رية الت ي ال تثب ت عل ى ح ال واح دة،
والعل م هن ا بمعن ى الق درة عل ى إتق ان وس ائل اإلب داع ،ومعرف ة
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خصائص ه ك ف ن يتطل ب الح ذق وال تفطن والتبص ر كم ا يتطل ب
الموهب ة ،واس وا القص ائد تل ك الت ي ل م تص در ع ن طب ع ع ارف
بوض عيات اإلب داع وظروف ه ،ك ان ي اتي الش اعر ف ي قص يدته بم ا
ه و غي ر مناس ب لوض عيات وح االت متلقي ه ،ل ذلك دع ا اب ن
رش يق الش عراء إل ى الت روي قب ل إص دار القص ائد ،وخاص ًة إذا
كان ت موجه ة إل ى المحاف ل الرس مية ،ك التي ت نظم ف ي حض رة
الملوك او اعي ان الدول ة ك قص ائد الم دح ،تاس ًيا ف ي ذل ك بزهي ر
ب ن اب ي س لمى ،وق د ع رف عن ه م ذهب التنق يح والتثقي ف جري ًا
على عادة العرب في النظر إلى شعرها بالتدقيق حت ى تزي ل عن ه
م ا يش وبه ،91والم رئ الق يس ابي ات ي ذكر فيه ا تخي ره ف ي ش عره
95
وإخضاع نظمه إلى االنتقاد واالختيار:
ْ
َ
ُ
ِّذ َي َاد غالم َج ِّريء َج َر َادا
َا ُذ ُود ال َق َو ِّافي َع ِّني ِّذ َي ًادا
َت َخ َّي َر ِّم ْن ُه َّن َش َّتى ِّج َي َادا
َف َلم ا َك ُث ْر َن َو َع َّن ْي َن ُه
ْ
َو آا َ
خذ ْ
من ُد ِّر َها ال ُم ْس َت َج َادا
َف َا ْع َز َل ُم ْر َج َان َها َجا ِّن ًب ا
يتضح ان القرطاجني اعتبر الخيال الزمة تخص الشعر
من حيث المصدر والمفهوم والتلقي كما فعل النقاد
المعاصرون ،90ما مكنه من الوصول إلى ان الفن الحقيقي هو
ذاك القادر على توجيه نظر القارئ والمبدع نحو زاوية واحدة
متى ما نسجت خيوط العملية اإلبداعية بذكاء فائق يراعي
حدود الخيال والعقل ً
معا.
سادسا -العالقة بين معافي الشعر وو يفته
لقد ادى فهم بعض النقاد لوظيفة الشعر االخالقية م ن
منطلقات فلسفية على تميز خطاباتهم تمي ًزا ش ً
ديدا ،ذل ك انه م
تعه دوا بك ت بهم إص الح اإلنس ان والس مو ب ه نح و الفض يلة ،م ا
ادى بهم إلى اإللحاح على ض رورة اقلم ة االغ راض وف ق م ا يخ دم
النفس البشرية ،كما تبنى بعضهم فكرة ارتباط الغ رض بنفس ية
قائله على غرار ابن رشد االندلسي (ت292ه) ،الذي ذه ب إل ى
ان الشعراء يميلون إل ى اغ راض بعينه ا إرض ًاء لح االتهم النفس ية
كم ا ي دل عل ى ذل ك قول ه" :ك ل تش بيه وحكاي ة إنم ا تك ون
بالحسن والقبيح ،فظاهر ان كل تشبيه وحكاية إنم ا يقص د به ا
التحس ين والتقب يح ،وق د يج ب م ع ه ذا ض رورة ان يك ون
المح اكون للفض ائل اعن ي الم ائلين ب الطبع إل ى محاكاته ا
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افاضل ،والمحاكون للرذائل انقص ً
طبعا م ن ه ؤالء واق رب إل ى
الرذيلة ،ومن هذين الصنفين من الناس وجد المديح والهج و،
اعن ي م دح الفض ائل وهج و الرذائ ل وله ذا ك ان بع ض الش عراء
يجي د الم دح وال يجي د الهج و وبعض هم ب العكس اعن ي يجي د
الهج و وال يجي د الم ديح ،94 ".الن حقيق ة الم دح والهج اء -
حسبه -ناتجين ع ن توج ه الش عراء نح و م دح الفض ائل او هج اء
الرذائل المرتبطان بصفتي التحسين والتقبيح.
ول يس غريب ًا ان ي ؤمن الفالس فة االندلس يون بارتب اط
االغ راض والفض ائل النه م اخ ذوها ع ن المش ارقة ال ذين تش بعوا
هم ا ً
يضا بفكرة السمو باإلنسان وتطهيره وإشاعة الفضيلة ،ففي
السياق نفس ه نج د الف ارابي (ت009ه) -وه و ي دعو إل ى االش عار
التي تسدد افعال النفس وفكرها وتوجهها نحو ما يدعو إلي ه هللا
م ن فض ائل ،-يوزعه ا حس ب الغ رض إل ى س تة اص ناف كله ا
مرتبط ة بغايته ا التخييلي ة" ،ثالث ة منه ا محم ودة وثالث ة
مذمومة ،فالثالثة المحمودة احدها الذي يقصد به ص الح الق وة
الناطقة وان تسدد افعالها وفكرها نحو السعادة وتخيي ل االم ور
اإللهي ة والخي رات وج ودة تخيي ل الفض ائل وتحس ينها ،وتقب يح
الس رور والنق ائص وتخسيس ها ،والث اني ال ذي يقص د ب ه إل ى ان
تص لح وتعت دل الع وارض المنس وبة إل ى الق وة م ن ع وارض
ال نفس ويكس ر منه ا إل ى ان تص ير إل ى االعت دال وت نحط ع ن
اإلف راط ،وه ذه الع وارض ه ي مث ل الغض ب وع زة ال نفس
والقس وة والقح ة ومحب ة الكرام ة والغلب ة والش ره واش باه ذل ك،
ويس دد اص حابها نح و اس تعمالها ف ي الخي رات دون الش رور،
والثالث ة المذموم ة ه ي المض ادة للثالث ة المحم ودة ف إن ه ذه
تفس د ك ل م ا تص لحه تل ك وتخرج ه ع ن االعت دال إل ى
اإلفراط" ،92وهذا القول بدوره صدى لقول ارس طو" :ولق د اتج ه
الش عر اتج اهين وفق ًا ِّلطب اع ك ل ش اعر م ن الش عراء :ف ذوو
االفع ال النبيل ة ،واعم ال االش خاص االفاض ل ،بينم ا ح اكى
اصحاب الطباع المتصنعة او العادية ،افعال االردياء ،فانشؤوا
االهاجي في البداية ،في حين انشا ذوو الطب اع الجدي ة الت رانيم
آ
96
لال لهة ،والمدائح لمشهوري الرجال".
يقول عبد القادر هني معل ًقا على ما جاء في قول
الفارابي" :إن هذا التصنيف للشعر إلى موضوعات تخدم
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الفضيلة وتهذب النفوس ُوت ِّقوم ما بها من اعوجاج ترقى بها نحو
الكمال ،وإلى اخرى مخلة باخالقيات المجتمع مفسدة
للنفوس بما تثيره فيها من انفعاالت دنيئة ،يحمل في حد ذاته
دعوة ضمنية إلى ربط االدب الحق بالموضوعات الخالدة التي
تسهم في تحقيق الغاية االخالقية التي ينبغي ان يسعى إليها
97
لياخذ بيد اإلنسان نحو اكمل صورة ممكنة بالنسبة إليه"...
والتز ً
اما بهذا المبدا صارت مضامين االدب الصادق-في
اعتقاد ُنقاد ُك ُث ْر -هي التربوية الجادة وما عدا ذلك فهو ال يرتبط
باالدب في شيء كما يقول ابن حزم الذي شجع على االشعار
التي تخدم الجانب التربوي في النفس من جهة ،وحذر من
رواية الشعر القترانه بالباطل والفضول من جهة ثانية ،فرفض
ً
تبعا لذلك العديد من االغراض التي تنافي العرف والدين لعدم
خضوعها لضوابط اخالقية ،ما استدعاه إلى إخراجها من دائرة
الشعر المقررة عنده ،كاغراض الغزل واشعار الحرب والتغرب
والهجاء ،بينما تقبل المدح والرثاء ضمن فكرة المباح
المكروه ،محد ًدا درجة اإلباحية من عدمها بمدى قربهما من
98
الكذب او الصدق اي تناسبهما ومبدا االخالق كما يعتقده.
وبالنسبة للقرطاجني ،فقد اسلم نفسه إلى الفلسفة في
بحث المعاني الشعرية ،فاحاطها بسلسلة من التنظيرات
العميقة ُم َ
نط ِّل ًقا من الهدف العام للشعر وهو التاثير وبعث
اإلنسان على االنفعال والتفاعل مع النص الشعري ،بربطه
ربطا ً
بالتربية ً
وثيقا ،ما اوصله إلى رسم خريطة جديدة
آ
لمواضيعه واغراضه منبثقة عن ماهية ووظيفة النص في ان
واحد ،الن الماهية عنده ال تتحقق إال بتحقق المهمة ،وعليه
فقد الحظ ان قسمة الشعر إلى اغراض-كما فعل القدامى -ال
تخلو من نقص وتداخل ،ك تقسيمه إلى مدح وهجاء ونسيب
ورثاء ووصف وتشبيه ،او جعله خمسة اقسام كون الوصف
ً
داخال في باب التشبيه ،او كونه ً
مبنيا على اربعة اركان هي
الرغبة والرهبة والطرب والغضب او حصره في مجرد الرغبة
99
والرهبة غير مجدية.
وارتب اط الش عر بالخي ال وبالمهم ة النفس ية عن د
القرطاجني ابان عن قسمة خاص ة ل ه تختل ف م ن حي ث القب ول
م ن عدم ه ،ويق ع ه ذا بس بب المع اني المس تحيلة الت ي وق ع
189
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آ
اإلف راط فيه ا بالمبالغ ة ،وف ي ذل ك ق ال" :ولنقس م االن الك الم
الش عري بالنس بة إل ى الص دق والك ذب القس مة الت ي يتب ين به ا
كيف يقع الكذب ف ي ص ناعة الش عر ،وم ا ال ذي يس وغ من ه فيه ا
133
وما ال يسوغ"
فوص ل إل ى ان" :االقاوي ل الش عرية منه ا م ا ه و ِّص دق
محض ،ومنها ما هو َك ِّذب محض ،ومنها ما يجتمع فيه الص دق
131
والكذب".
والتقسيم الجديد الذي اقترحه منبثق من نوعية
االفعال اإلنسانية التي تنقسم إلى افعال تستحق المدح
واخرى تستحق الذم ،والحكم على كل فعل منها بالمدح او
الذم في الخطاب الشعري ال يتم إال بمراعاة االحوال المطيفة
بها ،وهي" :الزمان والمكان وما منه الفعل وما إليه الفعل وما
عنده الفعل وما به الفعل" ، 135واما غاياتها فهي" :استجالب
المنافع واستدفاع المضار ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك
وقبضها عما يراد بما يخيل لها فيه من خير او شر"  ،130وعن
ذلك تنتج معاني الشعر الكبرى وهي :التهنئة والتاسي
134
والتاسف والتعزية والتفجيع والمديح والهجاء والرثاء.
وهذه القسمة تابعة لسلسلة االفكار التي طرحها
ً
سابقا ،والتي ال تخرج عن الجانب النفسي المسؤول عن النظم
والتلقي ،لذلك ربط االغراض بالحالة الشعورية للمبدع
والمتلقي معا ،وهي" :التهاني وما معها ،والتعازي وما معها،
والمدائح وما معها ،واالهاجي وما معها ،وان كل ذلك راجع
إلى ما الباعث عليه االرتياح ،وإلى ما بالباعث عليه االك تراث،
132
وإلى ما الباعث عليه االرتياح واالك تراث معا".
وهذه الطرق االربعة تتفرع عنها انواع هي :المديح
والنسيب والرثاء والتذكرات وانواع المشاجرات وما جرى مجرى
هذه الطرق من المقاصد الشعرية ،وهي وليدة اجناس هي
136
االرتياح واالك تراث.
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وتعمق ًا ف ي التحلي ل ،ق رر ان جه ات الش عر نوع ان:
جه ات اول وه ي اساس ية ومقص ودة لنفس ها ،واخ رى ث واني
متعلقة ببعض جهات الغرض المقصود ،فه ي تابع ة ل ه وليس ت
اص لية ك االولى ،لكنه ا مفي دة للجه ات االوائ ل ،النه ا تق وي
الك الم فيه ا وتف تح الب اب عل ى مع اني ثانوي ة ك ثي رة ،وق د تبل غ
م ن االهمي ة م ا يف وق الجه ات االول ،وه ي ب ذلك دلي ل تف اوت
ب ين الش عراء -كم ا يق ول -القرط اجني" :واعل م ان الش عراء
تتف اوت طبق اتهم ف ي التص رف ف ي الجه ات االول ،وتتف اوت ف ي
الجهات الثواني .والتفاوت في الث واني اك ث ر ،الن الجه ات االول
يمك ن حص رها ف ي ك ل ف ن وام ا الجه ات الث واني فقلم ا يت اتى
حصرها لك ثرة ما يمكن ان يستطرد من الشيء إلي ه او يح ال ب ه
علي ه او يح اكى ب ه او يعل ق عل ى الجمل ة ب ه لنس بة ف ي المعن ى
137
تقتضي ذلك".
آ
وهذا العامل -اي عامل التفاوت المرتبط هو االخر
بميل الشاعر وحالته الشعورية -امكنه من اقتراح عدد كبير
من االنواع الشعرية بعضها اجناس واالخرى انواع تندرج تحتها
ً آ
عامال اخر هو العامل الزمني وقد
انواع اخرى ،اضاف إليه
اسمته الباحثة فاطمة عبد هللا الوهيبي بالمرتكز الزمني بعد ان
اسمت االول بالمرتكز النفسي بابعاده الفلسفية واالخالقية
واالجتماعية ،تقول في ذلك" :اما المرتكز االول المستند إلى
مقولة الباعث او المؤثر الذي يقبض النفس او يبسطها،
ويجعلها تتحرك بارتياح او اك تراث فاساسه النفسي االرسطي
واضح  ...اما المرتكز الثاني فالمرتكز الزمني ،حيث يالحظ ان
ً
حازما في اول شروعه في مسالة التصنيف والتقسيم حسب
االغراض بين االقاويل الشعرية إما يقصد بها استجالب المنافع
(الخيرات) او استدفاع المضار (الشرور) ،وتلك الخيرات او
الشرور منها (ما حصل) ومنها (ما لم يحصل) ومن المهم
التوقف عند هذين القطبين ما حصل (الماضي) وما لم يحصل
138
(المستقبل)".
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أ
مخلا الغران والمعافي الشعرية كما وردت في (المنهاج) موزعة حيب غايات الشعر النفيية والجتماعية:
إذا كان المظفور به على يد قاصد للنفع واستوجب
الذكر الجميل

الرزء إن كان على يد قاصد للضرر

ووافق هوى
النفس

استوجب
رضى النفس

وان استلزم
الذكر القبيح

وإن كان
ممن ال
يحتمل منه

نسيب

مديح

هجاء

تقريع

فإن كان ممن يحتمل منه

تعديد

توبيخ

التقييم ب
تعمل مقاصد الشعر على

حصلت
(تسمى ظفرا)

تهنئة

البسط إلى:

والقبض عن

الخيرات

الشرور

لم تحصل
(تسمى إخفاقا)

لم تحصل
(تسمى نجاة)

حصلت
(تسمى رزءا)

لتسلية
النفس

لتحسير
النفس

استدعاء
الجلد

رزء بفقد

استدعاء
الجزع

التاسيس

التاسف

تعزية

رثاء

تفجيع

تهنئة

المصدر :سعد مصلوح 1411 ،ه 1931 ،م ،حاز القرىاجني وفظرية المحاكاة والتخييل في الشعر ،ط  ،1عالم الك تب ،مصر ،ص142

ويدافع عن هذا التوزيع الجديد الذي اقترحه -باعتباره
الطريق السليم لتقسيم الشعر القسمة الصحيحة -بكونه
مرتبط بغايات نفسية هي :القبض والبسط ،استجالب المنافع
واستدفاع المضار ،التحبيب والتنفير ،وبحسب هذه المنافع
تختلف الطرق الشعرية واساليب المبدعين فيها ،الرتباطها
باحوال القائلين والمقول فيهم ،يقول حازم القرطاجني:
"واالقاويل الشعرية ا ً
يضا تختلف مذاهبها وانحاء االعتماد فيها
بحسب الجهة او الجهات التي يعتني الشاعر فيها بإيقاع الحيل

جمةل العلوم الاجامتعية

التي هي عمدة في إنهاض النفوس لفعل شيء او التي هي اعوان
للعمدة .وتلك الجهات هي ما يرجع إلى القول نفسه ،او ما
يرجع إلى القائل ،او ما يرجع إلى المقول فيه ،او ما يرجع إلى
المقول له .والحيلة فيما يرجع إلى القول وإلى المقول فيه وهي
محاكاته وتخييله بما يرجع إليه او بما هو مثال لما يرجع إليه
هما عمودا هذه الصناعة ،ومما يرجع إلى القائل والمقول له
139
كاالعوان والدعامات لها".
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وهذه مرتبطة هي االخرى بملكات النظم التي ذكرها
في باب التخييل ،وبالقوى المساعدة عليه والمساندة لعمل
المحاكاة ،وهي بمثابة القوى الذهنية والمك تسبة المحصلة
للقدرة على اإلبداع.
وف ي اثن اء ذل ك عل ى المب دع ان يتع رف عل ى م ا يناس ب
معاني ه م ن اوزان الش عر ،فلك ل معن ى وزن يالئم ه ،وه ذا ادى
به إلى ان يفصل على عادته في انواعها وكيفية اختيار المناسب
منها على حسب المعنى ،بحيث تطابق البنية العروضية للوزن
البني ة النفس ية والش عورية للغ رض ،فتك ون "ص ورة اإليق اع
العروض ي عاكس ة ف ي تل ون تموجاته ا لحرك ات وإيق اع وج دان
الش اعر ف ي تجرب ة ش عرية معين ة ،وف ي لحظ ة ش عورية
10
محددة".
ولكن حديثه عن اهمية الولع بالغرض والتميز فيه،
لم يمنعه من مالحظة ميل بعض المبدعين إلى غرض معين
واإلك ثار منه دون ان يكون لذلك عالقة بشخصياتهم او
حياتهم الخاصة ،فجرير -على عفته -كان صاحب نسيب رقيق
حسن االسلوب ،والفرزدق -رغم ولعه بالنساء -كان نسيبه
جاف ًا حتى قال عنه" :قاتله هللا ما كان احوجني مع فسقي إلى
رقة شعره ،وما كان احوجه مع عفته إلى خشونة شعري"،114
وهذا يؤكد نسبية العالقة بين النص ومبدعه ،ويدحض فكرة
ان النص وثيقة اكيدة ومفيدة لتفسير حياة المبدعين.
إن عم ل القرط اجني ،وإن ن ال م ا نال ه م ن الثن اء ،ل م
يس لم م ن االنتق ادات ،منه ا نظرت ه إل ى ص فتي الم دح والهج اء
وكانهم ا ثابتت ان عن د جمي ع البش ر ،غي ر م ؤمن بفرض ية تغي ر
الس لب إل ى اإليج اب او العك س ،والت ي تعط ي
الش خص م ن ِّ
الش اعر فرص ة الوق وع عل ى معن ى جدي د ،ف التغير يخل ق امام ه
وض عيات ع دة وجدي دة ص الحة الن تك ون مواض يع لقص ائد
الم دح او ال ذم ،يق ول دمحم ادي وان" :وبم ا ان الش عر ل يس مج ًاال
لم دح االب اليس او المالئك ة ،وإنم ا ه و مج ال لم دح الن اس او
ذمه م ،وج ب تع ديل تص ور ح ازم الس ابق لك ي يص ير ص ً
الحا
112
للتطبيق على احوال البشر"...
ورغم ذلك فإن ما ُيحمد له في مسالة معالجته الغ راض
الش عر ان دراس ته ل م تتوق ف عل ى مس توى التحلي ل الفن ي له ا

ومثلها اساليب الشعر ،فهي تتفرع حسب طرائق
الشعراء كما يقول" :إن اساليب الشعر تتنوع بحسب مسالك
الشعراء في كل طريقة من طرق الشعر ،وبحسب تصعيد
النفوس فيها إلى حزونة الخشونة او تصويبها إلى سهولة الرقة
مذهبا ً
او سلوكها ً
وسطا ،بين ما الن وما خشن من ذلك"،113
ولهذه االعتبارات فإن التدرب على االغراض بحفظ ما حسن
اسلوبه ومنحاه امر ضروري ،الن الشعراء متفاوتون من حيث
ً
تحقيقا لإلعجاب وتي ِّسي ًرا
اإلقبال على الغرض او النفور منه
111
للتلقي.
لق د ق ام ه ذا الناق د إذن بتقس يم االغ راض والمع اني
الش عرية -كم ا س بق بيان ه -باعتب ار اح وال ال نفس المبدع ة
والمتلقي ة ،ف ذهب إل ى ان تن وع الش عر راج ع إل ى اس اليب
الش عراء العائ دة إل ى االح وال النفس ية وم ا يعتريه ا م ن ح زن او
ف رح او رق ة او خش ونة او توس طها بينهم ا ،وبحس ب البس اطة
والتركي ب ،وه ذا اوص له إل ى ان اس اليب الك الم المبني ة عل ى
الرق ة او الخش ونة عش رة انح اء تت وزع ب ين الرق ة المحض ة او
الخشونة المحضة او التوسط بينهما ،ومنه ا م ا ه و راج ع إليهم ا
آ
ً
معا مع رجحان ك فة احدهما على االخر.
واما االغراض فتختلف حسب اختالف موضوعاتها
ونفسيات المخاطبين الذين يقصدهم الشاعر بموضوعه ،ويود
آ
التاثير فيهم واستمالتهم إلى ما يقول ليحقق ماربه النفسية
والتربوية ،غير ان االحتكام لعوامل النفس ومعطيات الحالة
الشعورية ،البد ان يتبع بعمليات إجرائية يسلكها المبدع حتى
يبلغ غايته ،وهي ما عبر عنه القرطاجني بجملة من الشروط
ملخصها :ان يستحضر الشاعر المعاني التي تناسب مقصده
فيتخير لها ما يالئمها من عبارات ووزن وقافية وروي كي تكون
قوافيه تابعة لمعانيه ،ويحقق مبدا (التناسب) في النظم ،ثم
يقسم العبارات والمعاني على فصول القصيدة على اساس من
التدرج فيربط الالحق بالسابقً ،
علما ان القرطاجني استرسل
في َع ِّد هذه الشروط وتفصيلها بعد إشارته إلى وصية ابي تمام
التي يحث فيها الشعراء على ضرورة تخير االوقات المساعدة
115
على اإلبداع.
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وعالقته ا بالح االت النفس ية والش عورية الت ي تك تن ف المب دع
لحظ ة ال نظم ،إنم ا اردفه ا ب الوقوف عل ى العالق ة ب ين الغ رض
وال وزن ال ذي يالئم ه حرص ًا عل ى تمك ين الش عر م ن اداء
الوظ ائ ف الموكل ة إلي ه ،وحس به ف إن االوزان الخليلي ة غي ر
آ
ص الحة لك ل االغ راض ،إذ منه ا م ا يناس ب غرض ًا دون اخ ر بم ا
يتض منه م ن اص وات تخل ق -ب دورها -تفاعي ل تختل ف حس ب
الحرك ات والس كنات م ن حي ث الطغي ان ،وه ذا يترت ب علي ه
صفات صوتية تناس ب اغراض ًا دون غيره ا ،ق ال ف ي ذل ك" :لم ا
كان ت االوزان متركب ة م ن متحرك ات وس واكن اختلف ت بحس ب
اعداد المتحركات والس واكن ف ي ك ل وزن منه ا ،وبحس ب نس بة
عدد المتحركات إلى عدد الس واكن ،وبحس ب وض ع بعض ها م ن
بعض وترتيبها ،وبحسب ما تكون عليه مظان االعتم ادات كله ا
م ن ق وة او ض عف او خف ة او ثق ل ،وص ار لك ل وزن بحس ب
مخالفت ه لجمي ع االوزان ف ي الترتي ب والمق دار ومظ ان االعتم اد
ونس بة ع دد المتحرك ات إل ى ع دد الس واكن او ف ي بع ض ه ذه
االنح اء االربع ة دون بع ض ...وال ب د ان يك ون ك ل وزن مناس ًبا
ً
116
مناسبة قريبة او بعيدة".
لغيره من إحدى هذه الجهات
ولم ا كان ت االغ راض مختلف ة ب ين الرص انة والرق ة كم ا
االوزان ،قرر القرطاجني ان لكل لون مختص بغرض بذات ه ف إذا
قص د الش اعر الفخ ر ح اكى غرض ه ب االوزان الفخم ة الباهي ة
ً
الرصينة ،وإذا قصد في موضع ً
تخفافيا وقص د
قصدا هزلي ًا او اس
تحقي ر ش يء او العب ث ب ه ح اكى ذل ك بم ا بناس به م ن االوزان
117
الطائشة القليلة البهاء".
ويب دو ان ه اخ ذ فك رة ال ربط ب ين ال وزن والغ رض م ن
خطابات الفالسفة اإلغريقية والعربية ،إذ جاء عن ارسطو وابن
118
سينا (ت292ه) قولهما بذلك.
ثم واصل حازم طريقه فابان كيفية مناسبة الوزن
للغرض ،كان يعمد الشعراء إلى اختيار التفاعيل ك ثيرة
الحركات ،وتفادي تلك التي تك ثر فيها السواكن النها تتميز
باللين ،وتؤدي اثناء التاليف فيها إلى الكزازة والتوعر في
الشعر فال يتحقق ضمنها التناسب ،بينما التفعيالت ك ثيرة
المتحركات ،ففيها ليونة ورقة وبساطة ،فإذا وقع الشاعر على
عدد من االوزان ك ثيرة السواكن فعليه التعديل فيها إما
جمةل العلوم الاجامتعية
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بالحذف او التعديل شريطة اال يتعدى حدود االعتدال النه
بحاجة إلى السواكن كما هو بحاجة إلى المتحركات.
وبعملي ة حس ابية دل ه ذا الناق د عل ى ع دد الس واكن
التي يجب ان تتوفر عليها التفاعيل حتى يحدث التناسب ال ذي
يخل ق ال تالؤم الص وتي واإليق اعي م ع المعن ى والغ رض ،كم ا
يقول" :فالتاليف من المتناسبات ل ه ح الوة ف ي المس موع ،وم ا
ائ تل ف عل ى غي ر المتناس بات والمتم اثالت فغي ر مس تحلى وال
مس تطاب .ويج ب ان يق ال فيم ا ائ تل ف عل ى ذل ك النح و ش عر،
وإن كان له نظام محفوي النا نشترط في نظ ام الش عر ان يك ون
مس تطابا .وم ا ائ تل ف م ن اج زاء تك ث ر الس واكن ف إن فيه ا ك زازة
وت وعرا .وم ا ائ تل ف م ن اج زاء تك ث ر فيه ا المتحرك ات ف إن في ه
لدونة وسباطة .والك ثير الس واكن إذا ح ذف بع ض س واكنه ول م
يبل غ ذل ك الح ذف اإلجح اف ب ه اعت دل .وه م يقص دون اب دا ان
تك ون الس واكن حائم ة ح ول ثل ث مجم وع المتحرك ات
والسواكن إما بزيادة قليل ة او نق ص والن تك ون اق ل م ن الثل ث
119
اشد مالءمة من ان تكون فوقه".
وتحقي ق مب دا الت وازن ب ين الغ رض وال وزن -إض افة إل ى
م ا يض فيه عل ى ال نص م ن انس جام ص وتي -يمنح ه حص انة م ن
االخطاء ،كان يكون المعنى اطول او اقصر من الكالم فيض طر
الش اعر عندئ ذ إل ى اللج وء إل ى بع ض اإلج راءات حت ى يعط ي
ال وزن حق ه ،ل ذلك وض ع للش اعر بعض ًا م ن الحل ول التقني ة
153
مثل :العدل والبدل والتقديم والتاخير.
وم ن اإلش ارات المهم ة الت ي تق دم به ا القرط اجني وه و
بصدد معالجة مس الة العالق ة ب ين ال وزن والغ رض ان الش اعر ال
يج وز مقارنت ه م ع آاخ ر إال إذا تح دثا ف ي الغ رض الواح د وال وزن
الواحد النه قد "يجيء شعر الشاعر االضعف في االعاريض الت ي
من شانها ان يقوي فيها النظم مساويا لشعر الش اعر االق وى ف ي
االعاريض التي من شانها ان يضعف فيها النظم ،ليس ذل ك إال
151
لشيء يرجع إلى االعاريض ال إلى الشاعرين".
ودراس ته -وإن كان ت فري دة م ن حي ث النق اش
والتحليل -فإنها ال تخلو من التق اطع م ع دراس ات النق اد الل ذين
في نقاط ع دة ،ومنه ا اش تراكه م ع اب ن رش يق ف ي ض رورة مراع اة
خصوصية كل غرض باختيار ما يالئمه م ن الك الم كحديث ه ع ن
193
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النسيب ،155كما اتفق معه في ان اإلك ثار من الغ زل ف ي الم دح
عي ب ،إال إذا ك ان النس يب مج ا ًزا كال ذي ي ؤتى ب ه ف ي القص ائد
المركبة ،150وبضرورة مراعاة المتلقي في الم ديح خاص ة إذا ك ان
من طبق ة المل وك م ن حي ث التطوي ل والتقص ير ووض ع العب ارة
موضعها ،154ناهيك عن التقائه مع غي ره م ن النق اد ك قدام ة ف ي
حديث ه ع ن الفض ائل وق د تمث ل مب داه ف ي الم دح بالفض ائل
النفسية اب ن رش يق ايض ًا ،152وإن ك ان القرط اجني يفض لهم ف ي
التحليل والتوزيع للجزئي ات ،فم ا ق ام ب ه ف ي ه ذا الب اب ال ش ك
مهم ويدل على ترابط في التفكير يتميز به عمله النقدي.
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ااتمة
نخلص إلى ان القرطاجني قدم من خالل فهم ه للخي ال
الش عري وط رق المحاك اة ف ي رس م الص ورة اإلبداعي ة ،تص و ًرا
ممي ًزا ل دور الش عر االجتم اعي وقيمت ه الت ي طع ن فيه ا نق اد ك ث ر
بحج ة م ا في ه م ن خي ال ،فق ارب ب ذلك ب ين غاي ة المتع ة الت ي
يرجوه ا الق ارئ م ن ه ذا الف ن والفائ دة م ن غي ر تع ارض او
ً
معتمدا على ذوق ه النق دي والبالغ ي ،ال ذي امكن ه م ن
تناقض،
ً
ً
مناقش ة قض ايا الش عر بعي دا ع ن ص راعات النق اد وانش قاقاتهم
ح ول قض ايا الش عر ،حي ث ق ام بفلس فة بع ض قض اياه كماهي ة
الشعر وكيفية التاثير والوق وع عل ى المع اني واالس اليب دون ان
يخفي مدى تلذذه بالنص الجميل القادر على الولوج إل ى اعم اق
قبضا او ً
النفس البشرية لتغييرها ً
بسطا.
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ل َق ْد َن َش ْبنا ِّفي ال َح َي ِّاة ال ِّتي
ْ
آ
َ
َ
َ
َ
َ
ا ْو َرط َنا ِّفي ِّش ْب ِّه اال ْس ِّر
َيا ل ْي َتنا ل ْم َن ُك م ِّْن ا َد َم
ََ ََ ُ َْ ُ ْ
َ
ْ
فما لنا نشرك ِّفي االم ِّر؟
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*القيل

الزبري

الملخص
ً
مخالفا
 او، فيعني ما كان منه قليل االستعمال، في االصطالح، اما. الغامض من الكالم، في اللغة العربية، لفظ الغريب
ً
م) ظاهرة الفتة1302-995 = ه456-085(  وقد شكلت اال لفاي الغريبة في شعر ابن شهيد االندلسي. او غير ظاهر المعنى،للقياس
ً -في نظر بعض الدارسين-  االمر الذي قد يبدو، ُم َو َّل ُد اللغة، بالنظر إلى ان الشاعر اندلسي المولد والنشاة،لالنتباه
تكلفا من الشاعر
 والبحث في ظروف تكوينه، ولكن الدراسة اللغوية ِّلعي َن ًة مما تضمنه شعره من غريب.بغرض التظاهر بسعة المحصول اللغوي
 حاجته: منها، كشفت عن وجود دوافع متعددة تقف وراء استعماله للغريب، واإلحاطة ببعض من جوانب الرؤية الشعرية له،االدبي
 إلى استعراض قدراته-في االخير-  وميله، وولوعه بمعارضة فحول شعراء المشرق،إليه في تادية المعنى في بعض االغراض الشعرية
ً
.مسايرة لبعض تيارات عصره
اللغوية
، المحصول اللغوي، العربية المولدة، القياس، العرف اللغوي، الغامض من الكالم، اللفظ الغريب:الكلمات المفاتيح
. االغراض الشعرية،المعارضة االدبية
Résumé
Cet article traite un phénomène linguistique remarquable dans la poésie d’Ibn Chouhaid (382H/992 J.-C.
– 426H/1035 J.-C.), à savoir : les mots étranges (al-Ġarib). Les définitions du terme al-Ġarib chez les
lexicographes et les linguistes arabes anciens et modernes montrent qu’il signifie l’obscurité de la parole chez les
uns, et l’usage rare de certaines unités lexicales chez les autres. L’étude d’un échantillon de mots étranges dans
la poésie d’Ibn Chouhaid, des conditions de sa formation littéraire, et la prise en considération de sa vision
poétique prouvent que celui-ci – étant poète pur andalous de langue arabe néo-classique – a utilisé ce genre de
mots -avant tout- pour donner de l’ampleur lexicale à sa poésie, satisfaire sa passion d’imiter les plus célèbres
poètes arabes d’Orient, conformément à la mode qui règne à son époque, et enfin, se vanter de la richesse de son
lexique, comme l’accusent certains critiques arabes

Mots clés: Mots étranges, Termes ambigus, Usage, Norme, Arabe néo-classique, Fond lexical, Imitation
littéraire, Thèmes poétiques.
Summary
This article deals with a remarkable linguistic phenomenon in the poetry of Ibn Chouhaid (382H/992
A.D- 426H/1035 A.D). It is about strange terms. Definitions of the term (Al-Ġharib), among ancient and modern
Arabic lexicographers, show that it means ambiguity of saying within some, and unusual use of some lexical
units within others. The study of a sample of strange terms in Ibn Chouhaid’s poetry, conditions of his literary
formation, and taking into consideration his poetical vision, prove that this last - as a pure Andalusian poet of
new classical Arabic- used this kind of words with the aim of giving lexical ampleness for his poetry, satisfying
his wish to imitate the most famous Arabic poets of Near East according to the prevailing manner in his time,
and then, the least of his worries was to be proud or to boast of his lexical wealth, as he was criticized by some
Arabic critics.

Key-words: Inkhorn term, Ambiguity of saying, Usage, Linguistic analogy, New-classical Arabic,
Lexical stock, literary imitation, Poetic themes.
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 قلة الستعمال :فقد عرف َّالزجاجي (ت007ه )
الغريب بانه ما َّقل استعماله حين قال" :واما الغريب فهو ما
َّقل استماعه من اللغة ،ولم ُيدر في افواه العامة ،كما دار في
افواه الخاصة ك قولهم  ..فالن ُم ْخ َرْن ُ
بق َلي ْن َ
باع اي مطرق
ليثب8"....؛ ومفهوم ان دوران الكالم في االفواه هو
االستعمال.
ً آ
يضا -االمدي (ت071ه ) في
وذهب إلى هذا المعنى -ا

مقدمة
من الظواهر اللغوية في ديوان ابي عامر ابن ُش َه ْيد
ظاهرة الغريب التي تمثل سمة بارزة يمكن ان تلفت انتباه
الباحث وتستوقفه .فقد ضم الديوان عشرات الكلمات من
صنف ما يصطلح عليه بالغريب ،وردت منبثة في ثنايا العديد
من االبيات وقوافيها ،مشكلة -في ك ثير من االحيان -عقبة
كاداء امام استبيان المعاني العامة لالبيات ،مستدعية البحث
والتنقير في المعاجم وك تب اللغة عن دالالت هذه الكلمات.
فما المقصود بالغريب يا ترى؟ وماذا عنه في شعر ابن ُش َه ْيد؟
وما هي الدوافع التي تقف وراء َت َعمد الشاعر توشيح شعره به؟
أ
اول :ماهية الغريب

َّ
الحوشي او اللفظ الغريب "ال يتكرر في كالم العرب
قوله :إن
ك ثي ًرا".9
ْ َْ
وسي (ت)251
السيد ا َلبطل ُي ِّ
وقال بذلك -كذلك -ابن ِّ
حين فسر الغريب بما "لم تجر العادة باستعماله ،او كان
قليل االستعمال".13
َّ
الوحشي من اال لفاي
وذكر ابن االثير (ت607ه ) ان
"إنما هو الغريب الذي ِّيقل استعماله .فتارة يخف على
سمعك ،وال تجد به كراهة ،وتارة يثقل على سمعك ،وتجد
منه كراهة" .11ويالحظ ان الغريب والوحشي -عنده -مترادفان.
َّ
ويتبنى -من المحدثين -الراي ذاته تمام حسان في
تعريفه له بقوله" :والمراد بالغريب :المفردات التي ليست
شائعة وال معروفة في االستعمال العام ،فال يعرفها إال ذو
البصر بمتن اللغة".15

 -1المعن اللغو
ً
واحدا
تجمع المعاجم اللغوية على ان للغرابة معنى
وهو الغموض والخفاء ،فقد قال الخليل بن احمد (ت172ه )
َّإن "الغريب :الغامض من الكالم".1
وقال االزهري (ت 073ه ) إن "الغريب من الكالم:
العقمي "الغريب الغامض من
العقمي الغامض" ،5وتعني كلمة
ِّ
الكالم"َّ ،0
ويرجح ان يكون االزهري قد اضافها من باب إعطاء
صورة اك ثر ً
إبهاما له ،الن الغموض درجات تتفاوت شدة
ً
وضعفا ،فجعل الغريب ما اشتد غموضه.
وشرح الزمخشري (ت258ه ) معنى غرابة الكلمة
والكالم ،فقال" :وفي كالمه غرابةَ ،وغ ُر َب كالمه ،وقد غربت
هذه الكلمة اي َغمضت فهي غريبة".4
ً
متداوال في معاجم
ومثل هذا الشرح او ما يدانيه نجده
لغوية اخرى من قبيل :المحكم البن سيده (ت248ه )،2
ولسان العرب البن منظور (ت711ه ) ،6وتاج العروس
َّللز ِّبيدي (ت 1532ه ) ،7وغيرها.

 مخالفة القياس :يتعلق االمر -هنا -باال لفاي المشتقةعلى غير قياس .وقد عبر عنها تمام حسان بانها "المفردات
العربية االصل التي ال تخضع لقواعد الصياغة العربية
المشهورة" .10وهي ال تمثل إال اقلية من المفردات في ك تب
الغريب.
 غمون المعن  :استوحاه بعض اللغويين من شرحالمعاجم اللغوية للغريب بانه ما غمض معناه ،ومنهم:
الجاحظ (ت552ه ) في ك تابه البيان والتبيين حيث
ً
ً
قال" :وكما ال ينبغي ان يكون اللفظ ً
سوقيا،
وساقطا
عاميا
ً
ً
تكلم
فكذلك ال ينبغي ان يكون غريبا وحشيا ،إال ان يكون ُالم ِّ
بدويا اعر ً
ً
ابيا ،فإن الوحشي من الكالم يفهمه الوحشي من
الناس.14 "...

 -2المعن الحلالحي
إذا كان معنى الغريب لغة هو الغموض فإن معناه
آ
االصطالحي يختلف عن ذلك ً
قليال او ك ثي ًرا ً
تبعا الختالف اراء
اللغويين في ذلك .وتكاد تنحصر في ثالثة معان ،كما ياتي:
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وابو سليمان الخطابي (ت008ه ) في تعريفه للغريب
بقولهُ ..." :يراد به انه بعيد المعنى غامضه ،ال يتناوله الفهم إال
عن بعد ،ومعاناة فكر .12 "...
وذهب إلى ذلك -كذلك -الزمخشري (258ه ) حين
اشار إلى ان من اغراض المصنفين في الغريب "كشف ما َغ ُر َب
من الفاظه واستبهم".16
ومنهم ،كذلك ،الشريف الجرجاني (ت816ه ) بقوله:
"الغرابة كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى وال مانوسة
االستعمال".17
وإلى مثل هذا ذهب ُم ْح َد ُثون ك ثيرون.18
وقد ذكر ابن االثير ان الغريب ينقسم إلى قسمين ،19
هما:
ا – الغريب الحسن ،وهو ما كان من اال لفاي غامض
الداللة ،لكنه سهل النطق ،مقبول في السمع ،لعدم تنافر
اصواته ،ومثلوا له بكلمة (كهل) التي تعني الضخم ،و"كهل
لفظة ليست بقبيحة التاليف ،لكنها وحشية غريبة ال يعرفها
مثل االصمعي".53
ب – الغريب القبيح ،وهو ما كان -ا ً
يضا -غامض
الداللة ،لكنه ثقيل النطق كريه السمع لتنافر اصواته،
ويستشهدون على ذلك بما ُرِّوي عن عيسى بن عمر النحوي
(ت149ه ) ،لما سقط عن حماره ،فاجتمع عليه الناس فقال
لهم "مالكم تتكاكؤون َع َل َّي تكاكؤكم على ذي ِّج َّنة؟ افرنقعوا
َع ِّني" ،مما دفع بعض المتتبعين إلى استنكار ما ورد في هذا
الكالم من حوشي ناب بقولهَّ :
فإن (تتكاكؤون) و(افرنقعوا)
وحشي ،وقد جمع لعمري العلتين مع قبح التاليف الذي َي ُمج ُه
السمع َّ
والت َوعر .51
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وبناء على ما تقدم ،فإن الغريب هو ان تكون الكلمة
قليلة االستعمال او مخالفة للقياس او غامضة المعنى.
غير انه البد من التنبيه إلى ان الغرابة في اللفظ ال
تتعدى ان تكون مسالة نسبية ،بالنظر إلى ان اللفظة
الغريبة ،عند قوم معينين في فترة زمنية محددة ،قد ال تكون
آ
كذلك عند قوم اخرين في مرحلة زمنية واحدة او مراحل
متعاقبة .بل إن الغريب يتوقف على إدراك المتلقي نفسه
للكلمة ،فقد تكون الكلمة في محصوله اللغوي ،ومن ثمة ال
تكون غريبة عنده ،وقد ال تكون في محصوله اللغوي -مهما
كان ثريا -فيترتب على هذا كونها غريبة عنه.
أ
أ
ثافيا :ال لفاظ الغريبة في شعر ابي عامر بن ش يهيد
أ
الفدليي

وهي الفاي اصبحت في عصر الشاعر قليلة االستعمال
غريبا ،مع انه -ربما -كان ما ً
او مهملة ،فبدا استخدامها ً
لوفا في
العصور السابقة .وسوف نعمد إلى ذكر طائ فة منها ،فنوضح
معانيها من خالل شواهد شعرية من الديوان ،مستعينين في
ذلك بما ورد في بعض ك تب الغريب والمعاجم اللغوية ،ومن
هذه اال لفاي على سبيل المثال ال الحصر:
 -1الصل :ورد في "الغريب المصنف" البي عبيد
القاسم بن سالم الهروي (ت554ه )" :ابو عبيدة :الحية
العاضة ،والعاضهة التي تقتل إذا نهشت من ساعتها .غيره:
الصل مثلها او نحوها".55
ِّ
وذكر ابن دريد (ت051ه ) ان هذا اللفظ قد يوصف به
اإلنسان ف ُ"يقال :رجل صل -إذا كان ً
داهياَّ ،
وإنه ِّلصل
ِّ
ُ
ْ
اصالل" .50ونحن نجده في شعر ابن ش َهيد بمعنى الداهي
المنكر في الخصومة ،يقول مفتخ ًرا بسم لسانه الالذع :54
[كامل] (*)
لسان َه ِّذي َ
الح َي ِّة َّالر ْق َش ِّاء ()11/1
ا َنا ِّصل ُه ْم ِّعند ِّالخ َصام َف َخ ِّلهم
ِّ ل َ ِّ
َ -5ا َّلث ْت :ورد في لسان العرب تحت مادة (لثث)" :والث المطر ً
إلثاثا ،اي دام اياما ال ُي ْق ُلع" ،52وبهذا جاء قول ابن ُش َه ْيد في
سياق للوقوف على االطالل ،56من قصيدة يعارض فيها ً
قيسا بن الخطيم(*):
[طويل]
َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ
َ
جر ْت ب َها ُه ُ
وج َّالرياح ُم َ
الء َها ()5/5
الث عليها المع ِّص َرات ِّبقط رها  و َّ ِّ
ِّ
ُ
و"الم ْع ِّصرات :ذوات المطر".57
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 -3الو يكاء :جاء في لسان العرب تحت مادة (وكى) ما يلي" :الوكاء :كل َس ْير او خيط ُي َشد به فم السقاء او الوعاء  ...ابن سيده:
الوكاء رباط القربة وغيرها الذي يشد به راسها" .58وقد استخدمه ابن ُش َه ْيد ليدل به  -مجا ًزا -على الحائل النفسي الذي قد يضمحل
فتنخرط العين في البكاء ،حيث قال في سياق متصل بالبيت السابق:59
[طويل]
َف َح َّل ْت ِّب َها َع ْي ِّني َع َل َّي ِّو َك َاء َها ()0/5

َح َب ْس ُت ِّب َها َع ْد َوا ِّز َم َام َم ِّط َّي ِّت ي
 -4يكبة الصكُ :
الكبة بالضم ويفتح ،الحملة في الحرب ،03حيث يقول مادحا:01
[طويل]
َو ِّم ْن ُخ ْط َبة ِّفي َك َّب ِّة َّ
َح َس ْمت ِّب َها َا ْه َو َاء َها ِّو َمر َاء َها ()57/5
الص ِّك َف ْي َصل 
 -5الخ يدار  :ذكر "الغريب المصنف" ،ضمن باب نعوت الليالي في شدة الظلمة" ،ابو عمرو :ليلة غدرة ومغدرة وبينة الغدر،
إذا كانت شديدة الظلمة  ....غيره :الخداري المظلم" .05وقد استخدم ابن شهيد هذا اللفظ بمعنى الجو من الحزن المريع على التشبيه
00
بالليل الشديد الظلمة ،وذلك في رثائه للقاضي ابي العباس بن ذكوان (ت410ه ) حيث يقول:
[طويل]
الص َب َاح َّ
الط ْل َق َل ْي ًال َّ
َ ه َب ْط َنا ُخداِّر ًيا ِّمن ُ
ِّوخ ْل َنا َّ
الح ْزن َك ِّار َبا ()4/2
وإن َما
 -6يفجر :ورد في جمهرة اللغة ،من معكوس مادة (ج ر ن)" :و النجر من قولهم :فالن من نجر كريم ومن نجار كريم ،اي من
اصل كريم" .04وقد جاء اللفظ في قول الشاعر ،من قصيدة يعارض فيها البحتري(*) ،مزدريا الحياة الدنيا:02
[خفيف]
َ
َ
ل ْم َت ُك ْن ُط ْع َم ًة ِّل َف ْرس ال ِّك َال ِّب ()18/13

َولو ا َّن ال ْدن َيا َك ْر َم ُة َن ْج ر
 -7يقر َ :س َّيد القوم ،دل به الشاعر  -مجازا -على ُالب ْرغوث ،في قوله:06
[كامل]
َي ْم ِّشي َالب َر َاز َو َما ُت َوار ِّيه ِّث َي ْ
َق ْرم ِّم َن َّال ْلي ِّل َالب ِّهي ِّم ُم َك َّور
اب ()7/15

ِّ
ْ
وفي جمهرة اللغة ،ورد ،من معكوس مادة (رقم)َ ،
و"الق ْر ُم من اإلبل الفحل الذي لم يذلل َبخطم وال َح ْمل وال َزر ....وك ثر
ذلك حتى ُس ِّمي سيد القوم َق ْر ًما" .07اراد ان يصور ما تختص به هذه الحشرة المؤذية من طبائع مميزة لها.
 -1الدوية :المنسوبة إلى َّالد َّو ،وهي الفالة الواسعة ،ورد اللفظ في قول ابن شهيد  ،08من قصيدة يعارض بها امرا القيس(*).
[طويل]
َ
َود ِّو َّي ة ِّم ْن ِّف ْت َن ة ُم ْدل ِّه َّم ة َ د ُريس الص َوى َم ْع ُرو ُف َها ُم َت َن ِّك ُر ()10/54
ُّ -9
الص يوى :ورد اللفظ في البيت السابق بمعنى االعالم المنصوبة ُي ْه َتدى بها ،وجاء في "الغريب المصنف" -ضمن باب ما
دون الجبال من االرض المرتفعة" -االصمعي ... :والص َوى االعالم المنصوبة [يهتدى بها] ،وهو احب القولين إلي للحديث الذي ُي ْر َوى
"إن لإلسالم ُص ًوى ومنا ًرا كمنار الطريق".09
َ َْ
ي
والرير :الماء يخرج من فم
 -11رار :جاء في لسان العرب ،تحت مادة (رير) "مخ رار ورير ِّورير :ذائب فاسد من الهزال ِّ ....
الصبي" .43وقد استعمل ابن شهيد هذا اللفظ بمعنى الذائب الفاسد من المخ ،قال يهجو كاتبا:41
[بسيط]
ْ
َيل َقى ُالع ُيو َن ِّب َ ْراس ُمخ ُه َر ُار ()1/56

الك َتابة ِّم ْن َش ْيخ َه َب َّن َقة
َو ْي َح ِّ
يوه يبن يقة :لقب َ"ي ِّزيد بن َث ْر َوان القيسي" المضروب به المثل في الحمقُ ،ا ْج ِّر َى مجرى الصفة.45
 -11أاروع :االروع :الحديد الفؤاد ،وهو الرجل الذي يروع الناس .40قال ابن شهيد َّ
منوها بصديقه ابي دمحم بن حزم لبالئه في
مواجهة فقهاء المالكية باالندلس بعد اخذه بالمذهب الظاهري:44
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ْ
َََْ َ ُ ْ َْ ُ ُ َ َ َ
ائر ()11/03

َو َما َج َّر َاذ َي َال ِّالغ َنى َن ْح َو َب ْي ِّت ِّه
كاروع معرور ظهور الجر ِّ
ُوم ْع َر ْور :يقال اعرورى امرا قبيحا :اتاه وركبه .واالصل في ذلك" :ا ِّْع َر ْو َر ْي ُت الفرس والبعير :ركبته عريا".42
 -12التامور :الدم ،وذلك في قول الشاعر يشيد بوازع التضحية لدى الممدوح:46

[طويل]

[كامل]

 فسقى ِّس َ
هام َالم ْج ِّد من َت ُام ِّور ِّه ()50/02
َو َ َراى الز َم َان َي ِّح ُيد َع ْن َت ْا ِّم ِّير ِّه
وذكر ابو الحسن الهنائي (ت013ه ) في ك تابه (المجرد في غريب كالم العرب ولغاتها)" :التامور :النفس ،والتامور :القلب....
والتامور :الدم .47 "....
 -13مريتجز :ما تدارك من الرعد َص ْو َته .ورد في (الغريب المصنف  -باب السحاب الذي فيه رعد)" :االصمعي :من السحاب
والم ْرَتجس .ابو زيد :يقال منه رجست السماء ترجس رجسا ،ورعدت ترعد رعدا" .48قال يصف ً
ُالم َت َهز ُم َ
عارضا على غرار ما جاء
واله ِّزيم ُ ِّ
ِّ
في معلقة امرئ القيس:49
[طويل]
ْ
ْ ْ
َو َّ
حط ِّب َج ْر َع ِّاء َاال ِّب ِّار ِّق َما َح َّطا ()6/09

َو ُم ْرَت ِّجز َال َقى ِّب ِّذي َاالث ِّل َكل َك ًال
 -14الم يصاع :ذكر ابن دريد"َ :ت َم َ
اص َع َالقوم في الحرب تماصعا إذا تعالجوا ،وهو المصاع والمماصعة .وكل معالجة بيد او
21
سيف مماصعة" .23ومنه قول الشاعر عادا نقر سباع الطير للجرحى من اعداء الممدوح مقا ِّت َل ًة معه:
[طويل]
َّ
َ
تاق ِّم َص ُاع ()6/43
ُت َم ِّاص ُع َج ْر َح َاها َف ُي ْج ِّه ُز َن ْق ُر َها 
َعل ْيهم ،وللطير ِّالع ِّ
 -15الشجاع :ذكر الحية .قال ابن شهيد يصف رجوع امراة على اعقابها بعد تعرضه لها:25
[متقارب]
َّ
على االرض َخط َك َظ ْه ِّر الش َج ِّاع ()8/45

فولت وللمسك من ذيلها
وفي الغريب المصنف "االفعوان الذكر من االفاعي  ..والشجاع نوع منها".20
 -16يي يق  :قال ابن دريد َ
"الي َق ُق :البياض وال ُي َت َص َّرف له فعل" .24وذكر ابو منصور الثعالبي (ت403ه )" :ابيض ثم َي َقق ثم
َ
ل َهق"( .) 22وقد استخدمه ابن شهيد بمعنى شديد البياض ،في وصفه لفتك المعتلي باهلل (يحي بن علي بن حمود) بالفرقة السودانية
في وقعة إشبيلية ،التي جرت على مياه النهر الكبير ،فيقول:26
[بسيط]
حتى غدا ُالف ْل ُك َّ
بالناجي ِّبه َغ ِّر َقا ()8/48

َو َس َاع َد َالف َل ُك االعلى بقتله م
ْ َُ َْ ََ
با َّن َج َّد َك يجل و َص ْف َح ه َي َق َق ا ()9/48
ود ل ْم ُي ْد ِّل ْف على َث َلج 
ِّمن كل اس
َّ
والث َلج :االطمئنان والثقة.
 -17الغ يراف  :الشاب الحسن الشعر الجميل الناعم .27يقول ابن شهيد موصيا صديقه ابا دمحم بن حزم بتابينه بعد موته.28 :
ْ
َو َتذ َك َار ا َّيامي وفضل خالئ ق ي ()8/23

َف َال تنس تابيني إذا ما فقدتني
َ
إذا َغ َّي ُبوني ُك َّل شه م ُغ َرا ِّن ق ()9/23

َو َح ِّر ْك ل ُه باهلل من اهل َف ِّننا
ويستشف ان الشاعر يدل باللفظ على الفتى الجامع بين جمال الوجه ،ومعاني النبل والكرم ورفعة الشان.
 -11حالحل :سيد شجاع ،وهذا في قول ابن ُش َه ْيد ُي ْهدي قصيدته إلى الممدوح:29
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[طويل]

َو َما ر ْم ُت َها َح َّتى َح َط ْط ُت ر َح َ
الها
ِّ
ِّ
َُ
َّ 63
وفي الغريب المصنف :والحالحل الس ِّيد .
 -19يك يراديس :جمع ُك ْردوس .ذكر ابن دريدُ :
"والك ْردوس الجماعة من الناس ..وكراديس اإلنسان اطراف عظامه  ...وكل
مفصلين اجتمعا فهو كردوس" .61وقد قصد به ابن شهيد المعنى االخير ،في سياق يشير إلى مشهد اال كل من شواء الصيد نشال
بااليدي:65
[طويل]
َّ
َ ك َراد ُ َ
َّ َ َ
يل ()8/29
َو َب َادر َا ْص َحابي ال ُنز َولَ ،فا ْق َب َل ْت
ِّ
ض الشو ِّاء ن ِّش ِّ
يس ِّمن غ ِّ
 -21ي
المالغم :ما حول الفم الذي يبلغه اللسان ،حيث يصف مرح االبكار الحسان بلعق قطرات الندى من فوق االزهار
المفتحة:60
[مجزوء الكامل]
َ َْ ُ َْ
ُدررا تذوب بك ِّف ناظ ْم ()13/69

طو َق ْت
اصناف زه ر ِّ
الغ ْم ()15/69

َب َك َر الحس ان َي ِّر ْد َن ها
من كل واضحة َالم ِّ
وجاء في الغريب المصنف " :وقال االحمر :المالغم ما حول الفم ،ومنه قيلَ :ت َلغ ْم ُت بالطيب إذا جعلته هناك".64
ْ
 -21ي
الم يهاريب الد يلقم :جمع َم ْه ُروت ،اي واسع الشدقين ،62والدالقم :جمع َّالدل َقم ،وهي الناقة "التي يتكسر فوها ،ويسيل
مرغها وهو اللعاب"( .)66يقول ابن شهيد في سياق يشير إلى تجنبه صيد الطرائد المسنة:67
[مجزوء الكامل]
يت َّالد ْ
القم ()43/69
(م)
َو َت َج ُان ِّب ي َف ْت َق الن ُف و
س من َالم َه ِّار ِّ
َّ -55الر َو ِّاسم :الجمال التي ترسم معالم الطريق ،قال:68
[مجزوء الكامل]
زح ة على ايدي َّالر َو ِّاس ْم ()22/69
(م)
وبعي ِّدة االرج اء ن ا
وجاء في اللسان" :وناقة رسوم :تؤثر في االرض من شدة الوطء":69
وفي الغريب المصنف –باب ضروب مختلفة من سير اإلبلَّ : -
"والر ِّسيم فوق َّالذ ِّميل" 73وهو– اي الذميل – َّالل ِّين من
السير.71
 -23الخ يبع يث ينة ُّ
الض يبار  :ورد في الغريب المصنف – ضمن ك تاب السباع باب االسد – " :والخبعثنة العظيم الشديد ...
َْ
الخلق"( ،)1وقد استخدم ابن شهيد اللفظين في تركيب وصفي ،حيث يقولُ ،م ِّهيبا بدور الممدوح ،إلى استرداد
والضبارم الشديد
آ
70
مجد ابائه َّالت ِّليد :
[مجزوء الكامل]
ْ
َد ْه ًرا َو َص ْر ُف َّالد ْه ِّر َظا ِّل ْم ()73/69

َح َك َم َّالز َم ُان ِّب ُظل ِّم ِّه ْم
ْ
َكر ُ
الخ َب ْعث ِّن ِّة الض َب ِّار ْم ()71/69

َف ْارَت َّد به ج َة ُمل ِّكه ْم
وفي موضع آاخر من الغريب نجد" :ابو عبيدةُ :
الخ َب ْع َث َنة من الرجال الشديد ،وبه ُش ِّبه االسد .االصمعي :الخبعثنة من الرجال
الشديد الخلق العظيم":74
 -24الداد " :ثالث ليال من آاخر الشهر القمري ،تاتي بين ثالث َح َن ِّادس وثالث ُم َحاق" .72قال الشاعر يصف ممدوحه بالنور
في ظالم الفتنة الحالك:76
[مجزوء الكامل]
َ ع َلى َم ِّلك منهم َا َغ َّر ُح َال ِّح ِّل ()01/29
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َ آ
َ
يء له ُ
َق َمر ُت ِّض ُ
واح ْم ()72/69
الخ ُط و
(م) ُب َعلى َدادي ها الف ِّ
 -25الظيان :ياسمين البر ،77حيث يقول في الحنين إلى مرابع الصبا:78
[كامل]

َف َت َن َّشقا َّالنفحات من َظ َّيا ِّن ها ()15/72

يا َص ِّاح َب َّي ِّإ َذا َو َنى َح ِّاد ُيكما
َ -26ادماء :مؤنث آادم ،وهو من اإلبل االبيضُ ،79
و"ا ْد ُم الرجال البيض إلى َّ
الس َواد".83
أ
 -27الداماء :البحر.81
وقد ورد اللفظان رقما ( )56و( )57في شطر واحد من بيت يصور حلول الظالم ً
ليال ،مشاركة منه للشاعر حداده ،وقد بلغه
نعي صديقه الوزير الكاتب ابي جعفر بن اللمائي:85
[بسيط]
َا ْس َرى َف َص َ
َا ِّم ْن َج َناب ُه ُم َّالن ْف ُح َ
اك ِّب ِّه ِّفي َالغ ْور َغ ِّاري؟ ()1/85

الج ُنو ِّب ي
ِّ
َ
ً
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ادماء شق بها الدام اء ِّهن ِّدي ()5/85

َا ْه َدى ِّإ َّلى ظالما ردع ن ِّافجة
ثالثا :الدوافع العامة والخاحة ال استخدا ابن
هذه َع ِّينة من الفاي الغريب التي تضمنها شعر ابن
شهيد للغريب في شعر
شهيد ،لم نلتزم في استخراجها بترتيب خاص ،إذ ان القصد
هو التدليل على غرابتها الهل عصر الشاعر ،من خالل تتبعنا
 -1الدوافع العامة
لها في المعاجم اللغوية القديمة و-بخاصة -بعض ك تب
هي دوافع يمكن -لإليجاز -حصرها في امر واحد .وهو
الغريب التي عثرنا فيها على اك ثر اال لفاي المستخرجة ،ونلحظ
اتجاه االندلس ً
دوما شطر المشرق ياخذون منه العلوم ،ومنها
انها -في مجملها -من نوع الغريب الحسن لتجانس حروفها،
العلوم اللغوية متمثلة -بالخصوص -في النحو واللغة
وسهولة ادائها على اللسانً ،
فضال عن كون الغرابة فيها ً
وضعا
والغريب ،التي كانت بمثابة ادوات البيان التي يتعين على
ً
طارئ ،ال يلبث ان يزول باإلطالع على معانيها.
االديب إتقانها ( ،)84خاصة من وجهة نظر انصار االتجاه
ولكن السؤال الذي قد يتبادر إلى اذهاننا هو :ما شان
المحافظ ،الذي سعى لغويوه إلى تسييد ما كان يسمى بمذهب
َّ
ابن شهيد بالغريب ،وهو الشاعر االندلسي الموطنُ ،الم َولد
االوائل ،اي طريقة الجاهليين ومن حذا حذوهم من الشعراء
اللغة؟ وهذا ،بالنظر إلى اختالف البيئتين االندلسية والعربية
اإلسالميين والعباسيين ،في مقابل مذهب المحدثين الذين
ً
طبيعة وجذو ًرا تاريخية ،وكذلك ،بالنظر إلى انتماء الشاعر
يغلب عليهم النهج على طريقة ابي تمام وابن المعتز وابي
ُ َّ
ُل َغ ً
التي
الم َولدةNeo-classical Arabic :
العربية
مرحلة
إلى
ة
نواس وامثالهم.82
حلت في االستخدام -عند العرب وغيرهم من الشعوب التي
وقد نتج ،ع ن تك رس هذه المعايير االدبية
اعتنقت اإلسالم -محل العربية القديمةClassical Arabic :
التقليدي ة ،اهتمام بالغ بالغري ب بعده ً
واحدا منهاَ ،ت َم َّث َل
ِّ ِّ
منذ النصف االول في القرن الثاني للهجرة ،واستمرت حتى
بالخصوص -في احتفاء مستغرب بك تاب "الغريب المصنف"نهاية القرن الخامس الهجري.80
البي عبيد القاسم بن سالم السابق الذكر ،فقد روى عن ابي
إن اإلجابة عن السؤال المطروح تكون بالتطرق إلى
عمر َ
الط َل َم ْن ِّكي (ت458ه 1306/م) انه قال" :دخلت مرسية
دوافع عامة واخرى خاصة كانت ً
سببا في شيوع الغريب في
فتشبث بي اهلها ليسمعوا علي (الغريب المصنف) فقلت:
شعر ابي عامر.
انظروا من يقرا لكم ،وامسك انا ك تابي ،فاتوني برجل اعمى
آ
يعرف بابن سيده ،فقراه علي من اوله إلى اخره ،فعجبت من
حفظه ،وكان اعمى ابن اعمى!" .86
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واغرب من هذا ينسب إلى ابي بكر دمحم بن دمحم
االنصاري ،المعروف باالبيض ،وهو شاعر ،انه اقسم -لما
سئل عن لغة فعجز عنها بمحضر من َخ ِّجل منه -ان يكبل
نفسه حتى يحفظ "الغريب المصنف" على غرار ما فعل
آ
الفرزدق حين قيد نفسه وابقاها في القيد حتى حفظ القران! .87
ويذكر ان ابا بكر االبيض قد سجل الحادثة بنظمه
ا ً
بياتا يصف فيها ارتياع امه حين دخلت عليه فراته ً
مقيدا
رجليه بقيد من حديد.88

والمطر ،يقتضي وصفها لغة بدوية ،على نحو ما نلمسه في
المقدمة الطللية (االبيات من  1إلى  )15من القصيدة الثانية
ً
معارضا بها همزية قيس بن الخطيم-
في ديوان ابن شهيد -
حيث نلحظ استخدام الشاعر كلمات ك ثيرة ،راى محقق
الديوان ،لغرابتها ،ضرورة شرحها .91والمديح يتطلب عناية
بالصياغة قوامها فخامة العبارة وتخير اال لفاي من
ً
95
،إضفاء للوقار على قصائد المدح .وال َا َد َّل على ذلك
الغريب
من تضمن قصيدة الشاعر رقم  69من الديوان -في مدح عبد
العزيز المؤتمنً -
عددا َ
معت َب ًرا من غريب اللفظ ،ابى الشاعر إال
جعله ضمن قوافي ك ثير من ابيات مدحيته ،من قبيل:
"المالغم" و"البواغم" و"اقيال خضارم" و"عصم العواصم"
والمهاريت الدالقم" وغيرها مما سبق تناول ك ثير منه في
العينة.
وليس الفخر بمختلف عن المديح في الحاجة إلى
الغريب ،ومنه استخدام الشاعر للفظ ِّ"صل" بمعنى ذكر
الحيةَ ،تخيره لكون الذكر اقوى من االنثى في القتل ،90و"اشد
في تصنيف البشر" ،94في قوله مفتخ ًرا بطول باعه في هجاء
الخصوم.92
واما الرثاء ،فهو ال يبدو اقل حاجة من المديح والفخر
إلى الغريب من اجل توفية هذا الغرض حقه من معاني تهويل
الرزية ،والتفجع ،والتنويه بخصال المرثي ،وإسداء ِّالح َكم
العامة .وقد استخدم ابن شهيد ً
غريبا ك ثي ًرا في مراثيه نذكر منه
ً
"خداريا" و"ادماء" و"الداماء"(.)96
مما جاء في العينة كلمات
آ
ويمكن االطالع على عدد اخر منها في القصيدة رقم
 66من الديوان ،التي رثى بها الشاعر ابا عبدة حسان ابن
مالك (ت416ه ) ،والقطعتين :رقم ( 50وفيها ً 11
بيتا) ورقم
( 83وفيها  0ابيات).
(ج) رغبة ابن شهيد في تاكيد انتسابه العربي،
واستعراض قدراته اللغوية مجاراة منه لفحول شعراء المشرق
الذين لم يتردد ،في إحدى قصائده ،في ان يخص بالذكر
بعضا منهم ،ممن كان يرى فيهم مثله االعلى في الشعر ،وهم
ِّع ْب َدان الشعرُ ،وذ ْؤ َبان العرب ،والفرزدقَ ،
والص َل َتان ا َلع ْبدي.

 -2الدوافع الخاحة
آ
يمكن حصرها في امور عدة نشير إليها كاالتي:
( ا) حرص ابن شهيد ً -
عموما -على دعم شعره باوفر
حظ من قوة اللغة ومتانتها ،ولو بطلب غريب اللفظ دون
ً
مسايرة لبعض تيارات العصر في
إفراط في استخدامه،
االندلس والمشرق العربي.89
(ب) ولوعه بمعارضة الفحول من شعراء المشرق،
القدامى منهم والمحدثين ،93فقد عارض -كما اشرنا إلى بعضهم
في ثنايا البحث -من الجاهليينً :
قيسا بن الخطيم ،وامرا
القيس (ت243م) ،وطرفة بن العبد (ت269م) ،ومن
المحدثين :ابا نواس (ت198ه ) ،والبحتري (ت584ه ) ،وابا
الطيب المتنبي (ت024ه ) .كما قد تتعدى معارضاته مشهور
االشعار ليحتذي ا ً
بياتا بعينها لشعراء من مختلف اطوار الشعر
العربي القديم ،من امثال الشنفرى (ت213م) ،وتابط شرا
(ت203م) ،وحاتم الطائي (ت632م) ،وا َّمية بن ابي الصلت
(ت603م) ولبيد بن ربيعة (ت661م) من الجاهليين،
والفرزدق (ت114ه ) ،وجرير (114ه ) ،وابي تمام
(ت558ه ) ،وابي فراس الحمداني (ت027ه ) وابي العالء
المعري (ت449ه ) من المحدثين.
وبديهي اال يقتصر تاثر ابن شهيد بهؤالء وغيرهم على
المعاني المحكية دون اقتباس شىء من الفاظهم ،وربما
تراكيبهم واساليبهم ا ً
يضا ،وهذا ،كما هو الحال في اغراض
النسيب البدوي التقليدي ،والمديح ،والفخر والرثاء.
فالنسيب ً -
مثال -ال يخلو من وقوف على اطالل َع َّفتها الرياح
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حوشية صلبة ،شديدة اإلغراب .98واما الفرزدق فلمكانته
فاما ِّع ْبدان الشعر فإلخالصهم لفنهم بالتحكيك
العالية في الشعر العربي .99واما الصلتان العبدي فلمحاولته -
والمعاودة ،97ومنهم اوس بن حجر ،وزهير بن ابي سلمى،
في قصيدته العينية -الحكم بين الفرزدق وجرير َاي ُهما
والحطيئة (ت29ه ) .واما ذؤبانها -وهم الصعاليك من شعراء
الجاهلية -فربما لما تميز به شعرهم ً -
اشعر .133قال ابن شهيد -في ختام قصيدة يهديها إلى ممدوحة-
عموما -من تعبير عن
مفتخ ًرا بحرائر قصائده وتنزه شعره عن االبتذال:131
معاني عزة النفس العربية ،وخشونة العيشة البدوية بالفاي
[كامل]
والشعر َعب ْد في َبن ي ِّع ْب َدا ِّنه ا ()07/72

ُحر َالق َو ِّافي َماجد في اهل ه ا
ِّ
لوك وكان ا ً
َم َد َح ُالم َ
والش ْع ُر من ُذ ْؤ َبا ِّن َه ا ()08/72

يضا منهُ ُم
ولقد ُي َرى ِّ
ُ
وجرى
القضاء لها على َص َل َتا ِّنها ()09/72

امسى َالف َر ْز َد ُق ُك ْف َؤها في َح ْو ِّك ِّه
التمك ين م ن معرف ة مف ردات اللغ ة العربي ة ،إض افة إل ى إدراك
ااتمة
جوان ب م ن الرؤي ة الش عرية الب ن ش هيد بين ت ان -ثم ة -دواف ع
م ن خ الل م ا تق دم ،يتض ح ان الغري ب -لغ ة -ه و
آ
ً
وقفت وراء تعمد ابن شهيد توشيح شعره به ،وهي كاالتي:
طالحا -م ا ك ان قلي ل
الغ امض م ن الك الم ،ف ي ح ين ان ه -اص
ً
دواف ع عام ة تمثل ت -بالخص وص -ف ي م ا ك ان للغري ب
مخالفا للقياس ،او غير ظاهر المعنى.
االستعمال ،او
في عصر الشاعر ،من اهمية بالغة في الثقافة االدبية االندلس ية
وه و نوع ان :غري ب قب يح يع اب مطلق ًا ،لكون ه غ امض
ً
جعل ت من ه اداة اساس ا م ن ادوات البي ان الت ي يتع ين عل ى
الدالل ة ،متن افر الح روف ،ثقي ل االداء عل ى اللس ان ،وغري ب
االديب تحصيلها.
حسن قد يكون غير ظاهر المعنى ،او غير مانوس االس تعمال -
دوافع خاصة يمكن حصرها في ثالثة امور ،وهي:
بحك م ان الغراب ة مس الة نس بية -ولكن ه متج انس االص وات،ح رص اب ن ش هيد عل ى دع م ش عره بجزال ة اللغ ة
س هل النط ق ،ال يع اب اس تعماله ف ي ح االت معين ة ،كم ا ه و
ً
آ
الحال بالنسبة لالعراب الخلص ً -
ومتانته ا ،خصوص ا ف ي اغ راض ش عرية معين ة يحت اج فيه ا إل ى
مثال -او في القران والحديث.
تضخيم المعنى باستخدام اال لفاي ذات الجرس َّالرَّنان.
وقد شكل الغريب -حتى ولو كان من نوع الحسن -في
ول وع الش اعر بمعارض ة فح ول ش عراء المش رق م ن
ُ
حي رة لك ون الش اعر اندلس َّي المول د
ش عر اب ن ش هيد ظ اهرة م ِّ
َّ
قدامى ومحدثين.
والنش اةُ ،م َول َد اللغ ة ال تربط ه -ف ي الظ اهر -ص لة مباش رة بلغ ة
رغبت ه ف ي اس تعراض قدرات ه اللغوي ة تاكي ًدا الص الته
البادية وص حراء ش به الجزي رة العربي ة ،الت ي نلحظه ا -عل ى نح و
ً
العربية ،ومسايرة لبعض تيارات عصره.
الف ت للنظ ر -ف ي اغ راض النس يب التقلي دي والم ديح والفخ ر
وهك ذا ،ف إن تعم د اب ن ش هيد اس تعمال الغري ب ف ي
والرثاء من اغراض شعره.
ً
ش عره تظ اهرا بس عة محص وله اللغ وي ،عل ى ح د زع م بع ض
ولك ن إخض اع طائ ف ة مم ا ورد م ن اال لف اي الغريب ة ف ي
الدارس ين ،ل م يك ن إال غاي ة واح دة م ن غاي ات عدي دة دفع ت
ال ديوان للدراس ة اللغوي ة ،والبح ث ف ي مكون ات ثقاف ة االدي ب
بالش اعر إل ى توظي ف ه ذا الص نف م ن مف ردات الث روة اللغوي ة.
ف ي عص ر الش اعر ،وخصوص ًا م ا تعل ق منه ا بم ا م ن ش انه
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الهوامش
 .1الخليل بن احمد الفراهيدي ،1984،كـتاب العين ،تحقيق :مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ،ج ،4د.ط ،دار
الحرية للطباعة ،بغداد ،ص.411
آ
 .2ابو منصور االزهري ،1967-1964 ،تهذيب اللغة ،تحقيق :عبد السالم دمحم هارون واخرون ،ج ،8د.ط ،المؤسسة
المصرية العامة للتاليف ،القاهرة ،ص.112
آ
 .3مجد الدين الفيروز ابادي ،1997،القاموس المحيا ،تحقيق :دمحم عبد الرحمن المرعشلي ،ج ،5ط ،1دار إحياء
التراث العربي ،بيروت ،ص.1233
أ
 .4جار هللا الزمخشري ،1970 ،اساس البالغة ،ج ،5ط ،5مطبعة دار الك تب ،مصر ،ص.129
أ
آ
 .2ينظر :علي بن إسماعيل بن ِّس َيد ْه ،1975-1928 ،المحكم والمحيا العظم ،تحقيق :مصطفى السقا واخرون ،ج،5
ط ،1مطبعة الحلبي ،القاهرة ،ص.099
آ
 .6ينظر :جمال الدين بن منظور ،دت ،ليان العرب ،تحقيق :عبد هللا علي كبير واخرون ،ج ،2د.ط ،دار المعارف،
القاهرة ،ص.0556
 .2ينظر :السيد مرتضى الزبيدي ،1984،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :عبد العليم الطحاوي ،ج ،1د.ط،
مطبعة حكومة الكويت ،ص.411
 .3ابو القاسم الزجاجي ،1970،اليضاح في علل النحو ،تحقيق :مازن المبارك ،ط ،5دار النفائس ،بيروت ،ص.95
أ
آ
 .9ابو القاسم الحسن االمدي ،1961،الموازفة بين ابي تما والبحتر  ،تحقيق :السيد احمد صقر ،ج ،5د.ط ،دار
المعارف ،القاهرة ،ص.529
أ
َ َْ
ُ
السيد البطليوسي ،1985،القتضاب في شرح ادب الكاتب ،تحقيق :مصطفى السقا وحامد عبد المجيد ،ج،1
 .11ابن ِّ
د.ط ،الهيئة المصرية العامة للك تاب ،القاهرة ،ص.154
أ
 .11ضياء الدين بن االثير ،دت ،المثل اليائر في ادب الكاتب والشاعر ،تحقيق :احمد الحوفي وبدوي طبانه ،ج،1
د.ط ،دار نهضة مصر للطبع والنشر ،القاهرة ،ص.183
أ
 .12تمام حسان ،1985،الحول دراسة ابييتيمولوجية للفكر اللغو عند العرب ،د.ط ،الهيئة المصرية العامة
للك تاب ،ص.589
 .13المرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 .14ا ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،1982،البيان والتبيين ،تحقيق :عبد السالم دمحم هارون ،ج ،1ط ،2مك تبة
الخانجي ،القاهرة ،ص.144
ً .12
نقال عن :احمد الشرقاوي إقبال ،1990،معجم المعاجم ،ط ،5دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ص.7
 .16جار هللا الزمخشري ،1984 ،الفائ في غريب الحدي  ،تحقيق :دمحم علي البجاوي ودمحم ابو الفضل إبراهيم ،ج،1
ط ،1دار إحياء الك تب العربية ،القاهرة ،ص.5
 .12الشريف الجرجاني ،1969،كـتاب التعريفات ،د.ط ،مك تبة لبنان ،بيروت ،ص.167
 .13ينظر :دمحم علي رزق الخفاجي ،1979،علم الفصاحة العربية ،د.ط ،دار المعارف ،القاهرة ،ص  .89وعبد المتعال
آ
الصعيدي ،1991،البالغة العالية ،ط ،5مك تبة االداب ،القاهرة ،ص.10
 .19ينظر :ضياء الدين بن االثير ،مرجع سابق ،ج ،1ص.172
 .21ابن ِّس َنان الخفاجي ،1969 ،سر الفصاحة ،تحقيق :عبد المتعال الصعيدي ،د.ط ،مطبعة دمحم علي صبيح واوالده،
القاهرة ،ص.27
 .21المرجع السابق ،الصفحة نفسها.
َّ
 .22ابن سالم َاله َروي ،1996 ،الغريب المصن  ،تحقيق :دمحم المختار العبيدي ،ج ،1ط ،5دار مصر للطباعة ،القاهرة،
ص.001
 .23ابو بكر دمحم بن دريد1021 ،ه  ،جمهرة اللغة ،ج ،1ط ،1دار صادر ،بيروت ،ص.135
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ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،1997،تحقيق :محي ي الدين ديب ،ط ،1المك تبة العصرية ،صيدا ،بيروت،

ص.46
(*) يحيل العددان المنفصالن بخط منحرف إلى مواضع الفاي الغريب في الديوان بإشارة اولهما إلى رقم القصيدة والثاني إلى
رقم البيت.
 .22جمال الدين بن منظور ،مرجع سابق ،ج ،2ص.0992
 .26ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.46
( * ) قصيدة ابن َ
الخ ِّطيم مطلعها :
َ
َت َذ َّك َر ل ْي َلى ُح ْس َن َها َو َص َف َاء َها َ و َب َان ْت َف َا َمسى َما َي َن ُال ِّل َق َاء َها
ينظر :ديوان قيس بن الخطيم ،1965 ،تحقيق :ناصر الدين االسد ،د.ط ،مصر ،ص.7
 .22ابن سالم َاله َروي ،1993 ،مرجع سابق ،ج ،5د.ط ،بيت الحكمة ،تونس ،ص.494
 .23جمال الدين بن منظور ،مرجع سابق ،ج ،6ص.4911
 .29ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.46
 .31ابو بكر دمحم بن دريد ،مرجع سابق ،ج ،1ص ،07ص.058
 .31ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.48
 .32ابن سالم َاله َر ِّوي ،مرجع سابق ،ج ،5ص.236
 .33ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.23
 .34ابو بكر دمحم بن دريد ،مرجع سابق ،ج ،5مادة (ج ر ن) ،ص.86
( * ) قصيدة البحتري مطلعها :
َ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َّ
الصبا ورس ِّم التصا ِّبي
اب ِّ في مغا ِّني ِّ
َما على الرك ِّب ِّمن وق ِّ
وف ِّالرك ِّ
ينظر :ديوان البحتري ،1962 ،تحقيق :حسن كامل الصيرفي ،ج ،1د.ط ،دار المعارف بمصر ،ص.80
 .32ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.27
 .36المرجع السابق ،ص.29
 .32ابو بكر دمحم بن دريد ،مرجع سابق ،ج ،5مادة (رقم) ،ص.436
( * ) مطلع قصيدة امرئ القيس هو:
ْ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َس َما لك َش ْوق َب ْعدما ك َان اق َص َرا َ و َحلت ُسل ْي َمى َبط َن قو ف َع ْر َع َرا
ينظر :ديوان امرئ القيس،دت ،تحقيق :دمحم ابو الفضل إبراهيم ،ط ،5دار المعارف ،القاهرة ،ص.26
 .33ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.70
 .39ابن َس َّالم الهروي ،مرجع سابق ،ج ،1ص.077
 .41جمال الدين بن منظور ،مرجع سابق ،ج ،0ص.1791
 .41ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.72
 .42جمال الدين بن منظور ،مرجع سابق ،مادة (هبنق) ،ج ،6ص.4639
 .43ابن سالم الهروي ،مرجع سابق ،ج ،0ص.821
 .44ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.79
َ
ُ
 .42ابو الحسن الهنائي ،1995،الم يجرد في غريب كال العرب ولغاتها ،تحقيق :دمحم بن احمد العمري ،ج ،1ط ،1دار
المعارف بمصر ،ص.160
 .46ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.84
 .42ابو الحسن الهنائي ،مرجع سابق ،ج ،1ص.030
 .43ابن سالم الهروي ،مرجع سابق ،ج ،5ص.496
 .49ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.89
 .21ابو بكر دمحم بن دريد ،مرجع سابق ،ج ،0مادة (ص ع م) ،ص.78
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 .21ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.91
 .22المرجع السابق ،صفحة .90
 .23ابن سالم الهروي ،مرجع سابق ،ج ،1ص.001
 .24ابو بكر دمحم بن دريد ،مرجع سابق ،ج ،0مادة (ق ي ي) ،ص.197
آ
 .22ابو منصور الثعالبي ،1975 ،فقه اللغة وسر العربية ،ت .مصطفى السقا واخرون ،مطبعة الحلبي ،مصر ،ص.97
 .26ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.99
 .22ابن سالم الهروي ،المرجع السابق ،ج ،1ص.116
 .23ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.135
 .29المرجع السابق ،ص.115
 .61ابن سالم الهروي ،مرجع سابق ،ج ،1ص.72
 .61ابو بكر دمحم بن دريد ،مرجع سابق ،ج ،0مادة (ك ر د س) ،ص.000
 .62ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.114
 .63المرجع السابق ،ص.54
 .64ابن َّ
سالم الهروي ،مرجع سابق ،ج ،1ص.43
 .62جمال الدين بن منظور ،مرجع سابق ،ج ،6مادة (هرت) ،ص.4647
 .66ابن سالم الهروي ،مرجع سابق ،ج ،0ص.809
 .62ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.152
 .63المرجع السابق ،ص.156
 .69جمال الدين بن منظور ،مرجع سابق ،ج ،0مادة (رسم) ،ص.1646
 .21ابن َّ
سالم الهروي ،مرجع سابق ،ج ،0ص.873
 .21المرجع السابق ،ج ،0ص .868وجمال الدين بن منظور ،مرجع سابق،ج ،0مادة (ذمل) ،ص.1216
 .22ابن َّ
سالم الهروي ،مرجع سابق ،ج ،0ص.915
 .23ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.156
 .24ابن سالم الهروي ،مرجع سابق ،ج ،1ص.78
أ
ي
والشهور
 ،تحقيق :إبراهيم االبيار  ،ط ،5مطبعة نهضة مصر،
 .22ينظر :ابو زكريا يحي الفراء ،1983،اليا والليالي
ص .28وابن سالم الهروي ،مرجع سابق ،ج ،5ص.238
 .26ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.102
 .22ابن سالم الهروي ،مرجع سابق ،ج ،5ص.419
 .23ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.102
 .29ابن سالم الهروي ،مرجع سابق ،ج ،0ص.827
 .31ابو الحسن الهنائي ،مرجع سابق ،ج ،1ص.92
 .31ابن سالم الهروي ،مرجع سابق،ج ،5ص.223
 .32ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.142
 .33ينظر :حلمي خليل ،1993-1989،المعرب والدايل في المعجم اللغو التاريخي ،مجلة المعجمية ،جمعية
المعجمية العربية ،تونس ،العددان 1989 ،6 ،2 :و ،1993ص.054
ْ
أ
 .34ينظرُ :ال َفت الروبي ،5331،بالغة التوحيل وتاسيس النوع ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ك تابات نقدية شهرية
( ،)115ص.51
أ
أ
 .32ينظر :دمحم سعيد دمحم ،1988 ،ابن شهيد الفدليي اديبا وفاقدا ،د.ط ،منشورات جامعة سبها ،ص.181
أ
 .36شهاب الدين المقري ،1968،ففح الليب من غصن الفدلس الرىيب ،تحقيق :إحسان عباس ،ج ،0د.ط ،دار
صادر ،بيروت ،ص .079وينظر :داريوكابانيالس رودريجث ،1983،ابن س ييد المرسي ،ترجمة :حسن الوراكلي ،د.ط ،الدار
التونسية للنشر ،تونس ،ص.46
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غريب اللغة يف شعر ابن شهيد الندليس بني التظاهر بسعة احملصول اللغوي واحلاجة اليه -حبث يف اخللفية املعرفية-

الزبري القيل

 .32ينظر :شهاب الدين ِّالم َّقري ،مرجع سابق ،ج ،0ص .489وهنري بيريس ،)1988( ،الشعر االندلسي في عصر
الطوائ ف ،ترجمة :الطاهر احمد َم ِّكي ،ط ،1دار المعارف ،القاهرة ،ص.07
 .33ينظر :شهاب الدين ِّالم َّقري ،مرجع سابق ،ج ،0ص.489
أ
 .39ينظر :الشاذلي بويحي ى ،1990،ابن ش يهيد الفدليي ،د.ط ،مؤسسات عبد الكريم بن عبد هللا ،تونس ،ص،77 ،26
.94
 .91ينظر -فيما يتعلق بتاثر ابن شهيد بهؤالء واوالئك من شعراء المشرق :-دمحم سعيد دمحم ،مرجع سابق ،ص ص.513-538
والشاذلي بويحي ى ،مرجع سابق ،ص  .104 ،134 ،95 ،72 ،27وديوان ابن شهيد االندلسي( ،د.ت) ،تحقيق :يعقوب زكي،
د.ط ،دار الك تاب العربي للطباعة والنشر ،القاهرة ،حواشي القصائد ،ص ص.196-181
 .91ينظر :ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص ص.159-157
 .92ينظر :الشاذلي بويحي ى ،مرجع سابق ،ص ص.20-25
َّ
َ
 .93حلمي عبد الهادي ،5335،اللغة في شعر الفرزدت ،ط ،1مطابع الجزيرة ،عمان ،ص.149
 .94المرجع السابق ،ص.123
 .92ينظر :ص 4وما بعدها من هذا البحث.
 .96ينظر :ص 14من هذا البحث.
 .92ينظر :شاكر َالف َّحام،دت ،الفرزدت ،د.ط ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص.493
ْ
أ
 .93حنا الفاخوري،دت ،تاريخ الدب العربي ،د.ط ،المطبعة ُالبول ِّس َّية ،ص.74
 .99شاكر الفحام ،مرجع سابق ،ص 2وما بعدها.
أ
 .111ينظر :ابو علي القالي ،1976-1972،كـتاب المالي ،مج ،1ج ،5د.ط ،الهيئة المصرية العامة للك تاب ،ص.128
ومحمود علي مكيَّ ،
"الص َل َتان العبدي – حياته وشعره" ،دراسات عربية وإسالمية ،د.ط ،مطبعة المدني ،القاهرة1985 ،م ،ص
ص.260-207
 .111ديوان ابن شهيد االندلسي ورسائله ،ص.106
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*برارمة

صربينة
الملخص

كان التحول االبرز الذي حصل خالل العقد االخير على مستوى اإلعالم بروز ظاهرة "صحافة المواطن" كشكل جديد
 وقد اعتبرها المقرر الخاص المعني بحماية الحق في حرية التعبير. ونتاج حتمي للثورة المعلوماتية،للممارسات الصحفية غير المهنية
ً
 من حيث، على الرغم من تضارب المواقف الفقهية والتشريعية حول حقيقتها الصحفية بين مؤيد ومعارض،جزءا من الصحافة
 فقد كان للديمقراطية في الدول الغربية دور في ظهور صحافة،المصطلح في حد ذاته وفيما يخص دورها في المجتمع الديمقراطي
 سواء على مستوى العملية التواصلية ام فكرة الفضاء،المواطن كحركة إصالحية الزمة الثقة التي تعيشها الصحافة المحترفة
ُ
.شرع لحماية هذه الصحافة من خالل طرح النقائص وإيجاد البدائل
ِّ العمومي؛مما ادى إلى حتمية تدخل الم
 حرية اإلعالم، حرية التعبير، اإلعالم البديل، صحافة، صحافة المواطن:الكلمات المفاتيح
Résumé
L'émergence du phénomène du "journalisme citoyen", telle une nouvelle forme de pratiques
journalistiques non professionnelles et un produit inévitable de la révolution de l'information, est le changement
le plus important qui s’est produit au cours de la dernière décennie sur le plan médiatique. Il en fait même partie
intégrante du journalisme aux yeux du rapporteur spécial sur la protection du droit à la liberté d’expression, en
dépit des positions jurisprudentielles et législatives divergentes sur son identité journalistique, entre partisans et
opposants, en ce qui concerne le terme en lui-même, mais aussi sur son rôle (journalisme citoyen) dans la société
démocratique, la démocratie ayant joué un rôle dans les pays occidentaux dans l'émergence du journalisme
citoyen en tant que mouvement de réforme, face à la crise de confiance que vit le journalisme professionnel, tant
sur le plan du processus de communication que sur l'idée de l'espace public, ayant conduit à la nécessité de
protéger ce type de journalisme, en pointant du doigt les lacunes et en trouvant des alternatives.

Mots clés : Journalisme Citoyen, Journalisme, Médias Alternatifs, Liberté d'expression, Liberté des
médias.

Summary
The most important change, that happened in the last decade, at the level of press, was the emergence of
« citizen journalism”, as a new form of non-professional journalistic practice. The special rapporteur, in charge
of the protection of the freedom of speech, considered this form part of the press, despite the doctrinal and
legislative debate over its journalistic identity. The conflicting debate was over the term itself, citizen journalism,
and its role in a democratic society, which was the reason behind the emergence of this form as a reform
movement of the confidence crisis witnessed by the professional press. The interference of the legislator through
showing the flaws and providing alternatives becomes primordial and necessary to protect this form of press.

Keywords: citizen journalism, journalism, alternative media, freedom of expression, media freedom.
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صربينة برارمة

حصافة املواطن والصحافة التقليدية :بني التنافس والتاكمل

العالقة بين صحافة المواطن والصحافة التقليدية .وذلك من
خالل عنصرين ،يتضمن العنصر االول مفهوم صحافة
المواطن ؛ ثم نتطرق إلى الحماية المقررة لصحافة المواطن
آ
في العنصر االخر.
أ
اول :ارتباط مفهو "ححافة المواىن" بالصحافة
التقليدية

مقدمة
كان التحول االبرز الذي حصل خالل العقد االخير
على مستوى اإلعالم هو بروز ظاهرة "صحافة المواطن" كشكل
جديد من اشكال الممارسات الصحفية غير المهنية ،ونتاج
حتمي للثورة المعلوماتية والتكنولوجية الجديدة .وتبرز حداثة
هذه الظاهرة من خالل التطرق المتاخر ل "صحافة المواطن "
من قبل المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حرية الراي
والتعبير -الذي سيصطلح عليه بالمقرر الخاص ،-الذي كان
الول مرة سنة  5313.1رغم تطرقه لحرية الصحافة في مختلف
تقاريره منذ البدايات االولى لهذا المنصب 5 .لهذا كان لز ً
اما على
المشرع ان ياخذ بالحسبان عند سنه القوانين ظاهرة صحافة
المواطن ،من خالل االعتماد على العناصر التوجيهية التي
اشار إليها المقرر الخاص في تقريره .
وتكمن اهمية هذه الورقة البحثية في تحديد مختلف
عناصر ونتائج العملية االتصالية الرقمية التي تتخذ صورة
"صحافة المواطن" مقارنة بالصحافة التقليدية ،ومحاولة وضع
اليد على اهم النقائص التي يتضمنها التشريع الجزائري
ً
عموما وبالصحافة بشكل خاص مقارنة بما
المتعلق باإلعالم
تضمنه تقرير المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حرية الراي
ً
خصوصا مع قلة البحوث المتعلقة بصحافة المواطن
والتعبير.
ً
اعتمادا على المقترب القانوني .
وهو ما يلرح الشكالية التالية :هل كان لظاهرة
أ
"ححافة المواىن" تاثير عل الصحافة التقليدية ودورها في
أ
المجتمع الديمقراىي؟ وما مدى تاثير ذلك عل التشريعات
أ
المتعلقة بحرية الصحافة ا ما هي النقاط التي يجب عل
أ
المشرع ااذها بعين العتبار عند سنه القوافين المتعلقة
بحرية العال والصحافة؟
سنتوخى اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل اتباع
المنهج التحليلي للعناصر الثالثة التي ركز عليها المقرر الخاص
في تقريره رقم  A/65/284الصادر سنة  ،5313والمتمثلة في
اإلطار المفاهيمي لصحافة المواطن مقار ًنة بمفهوم الصحافة،
ثم الدور الذي تلعبه هذه الصحافة في المجتمع الديمقراطي،
واخي ًرا الحماية المقررة لهذه الصحافة كنتاج حتمي لهذه
جمةل العلوم الاجامتعية

حدث اختالف كبير بين الباحثين حول إعطاء مفهوم
دقيق وشامل لصحافة المواطن ،لهذا سنعتمد في ضبط هذه
المفاهيم على تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية
حرية الراي والتعبير رقم ،A/65/284حتى يتسنى للمشرع
تدارك الفراغ التشريعي .ويتدعم تحديد المفهوم من خالل
الرجوع إلى نشاة صحافة المواطن واسبابها .لذا سنتطرق ا ً
وال
إلى تعريف صحافة المواطن ،وإلى نشاة هذه الصحافة ثانيا.
 /1الصحافة منلل لتعري ححافة المواىن
انطلق المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حرية
الراي والتعبير من تعريف الصحفيين للوصول إلى تعريف
صحافة المواطن .فهل يتطابق تعريف صحافة المواطن مع
ُ
شرع الجزائري من ذلك؟
تعريف الصحافة؟ وما هو موقف الم ِّ
أ
ا /تعري ححافة المواىن احلالحا
ُي َعتبر الصحفيون ،حسب المقرر الخاص ،افراد ًا
يكرسون جهودهم بطرق منتظمة للتحقيق في المعلومات
وتحليلها ونشرها عن طريق وسائط اإلعالم المك توبة ووسائط
البث (التلفزيون ام اإلذاعة) ووسائا العال ال لكـتروفية.
ويلمح المقرر الخاص ذاته ،عندما يشير إلى الصحفيين في هذا
التقرير من باب اوسع إلى سائر اإلعالميين واالفراد المرتبطين
بوسائط اإلعالم النهم يشكلون ً
0
جزءا من الصحافة.
ُوي ِّشير المقرر الخاص إلى عدم وجود تعريف موحد
لصحافة المواطن بحد ذاتها؛ لكن نفهم حسبه انه يقصد
بصحافة المواطن ً
عادة التقارير اإلخبارية المستقلة التي
يقدمها في ك ثير من االحيان هواة من مسرح الحدث ،والتي
ً
عالميا من خالل وسائل اإلعالم الحديثة ،عن طريق
تنشر
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حصافة املواطن والصحافة التقليدية :بني التنافس والتاكمل

شبكة االنترنت في االغلب االعمً ،
مثال عن طريق مواقع تبادل
الصور او اشرطة الفيديو والمدونات الصغيرة ومنتديات
االنترنت ولوحات اإلعالنات والشبكات االجتماعية وملفات
ً
ً
محترفا
صحفيا
البث الرقمي  ...فال يعد "المواطن الصحفي"
ً 4
مدربا.
ً
جاء تعريف المقرر الخاص متماشيا مع المفاهيم التي
قدمها مختلف منظري هذه الظاهرة اإلعالمية ،رغم اختالف
المصطلحات المستعملة 2مثل  :تشاركية ،صحافة الشارع،
الصحافة مفتوحة المصادر" ،اإلعالم البديل"؛ حيث
استعملت "كليمينسيا رودريغز "Clemencia Rodriguez
مصطلح "إعالم المواطن" سنة  6 .5331وكان "دان جيلمور
 7"Dan Gillmorصاحب مصطلح "الصحافة الشعبية" والذي
طرحه ضمن ك تابه "نحن وسائل اإلعالم  :الصحافة الشعبية
من الشعب وإلى الشعب" سنة  8 . 5334واصطلح عليها
"هاكيت وكارول  "Hacket and Carollسنة  5336ب "اإلعالم
الديمقراطي" .في حين استعمل "دومان وويليس Shayne
 "Dowman and Chris Willisسنة  5330مصطلح
"الصحافة التشاركية" ،حيث عرفاها على انها «فعل لمواطن
او مجموعة من المواطنين يلعبون دو ًرا ً
حيويا في عملية تجميع
وتغطية وتحليل ونشر االخبار والمعلومات .والغرض من هذه
المشاركة هو تقديم معلومات مستقلة معتمدة صحيحة متنوعة
9
ومناسبة ،تتطلبها روح الديمقراطية».
ويتبين لنا ان التسميات تعددت بتعدد اهداف
صحافة المواطن ،لكن ما هو مؤكد ارتكازها كلها على خاصية
ً
منتجا
قدرة كل مستخدم لشبكة االنترنت من ان يصبح
للمحتوى وتوزيعه على الصعيد العالمي متجاو ًزا الحدود
السياسية للدول.

هذا القانون العضوي ،كل خدمة اتصال مك توب عبر االنترنت
موجهة للجمهور او فئة منه ،وينشر بصفة مهنية من قبل
شخص طبيعي او معنوي يخضع للقانون الجزائري ،ويتحكم
13
في محتواها االفتتاحي».
وجاء المشرع الجزائري على تعريف الصحفي في نص
المادتين  70و 74من القانون العضوي رقم  32-15المتعلق
باإلعالم .ونصت المادة 76من القانون العضوي نفسه على ان:
« تثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية
للصحفي المحترف ،تصدرها لجنة تحدد تشكيلتها وتنظيمها
وسيرها عن طريق التنظيم».
نالحظ من خالل تحليل مختلف النصوص السابقة
ربط ُالمشرع الجزائري مفهوم الصحافة بالصحافة المهنية فقط
ً
مستبعدا فكرة
حتى ولو اخذت شكل الصحافة االلك ترونية،
إسباغ مصطلح "صحافة" او "صحفي" على الهواة الذين
يقومون بعملية إنتاج االخبار والمحتويات وترويجها عبر شبكة
االنترنت .وقد تماشى موقف بعض الباحثين مع توجه ُالمشرع
الجزائري في إخراج "صحافة المواطن" من مفهوم الصحافة،
حيث اعتبر  Ruellanمصطلح "غير صحفي" الكلمة المفتاحية
التي تفسر هذه الظاهرة بشكل افضل من مصطلح "صحفي".
في حين فضل  Mondouxاستعمال مصطلح "مواطن-
11
مراسل".
وجاءت فكرة ربط ُالمشرع الجزائري للصحافة
بالصحافة المهنية فقط وإخضاع الصحفيين لتنظيم خاص
معاكسا لما تضمنه تقرير المقرر الخاص ،الذي اكد على ضرورة
عدم إخضاع الصحفيين لشروط من قبيل العضوية اإللزامية
في النقابات المهنية او الحصول على شهادة جامعية من اجل
ممارسة الصحافة 15.وقد اعتمدت لجنة حقوق اإلنسان التابعة
لالمم المتحدة على هذا التاكيد ك تعريف عملي لمهنة
الصحفي ،معتبرة كل نظام لمنح التراخيص او التسجيل
اإللزامي للصحفيين غير شرعي بموجب القانون الدولي.
الذي ينص على ان« الصحافة تتقاسمها ىائفة
واسعة من الجهات الفاعلة بما فيها المراسلون والمحللون
أ
المحترفون والمتفرغون فضال عن اححاب المدوفات

ب /موق المشرع الجزائر
حصر المشرع الجزائري وسائل اإلعالم اإللك ترونية في
الصحافة االلك ترونية وخدمة السمعي البصري عبر االنترنت
(واب-تلفزيون ،واب-إذاعة) .فقد جاء في المادة  67من قانون
اإلعالم الجزائري «يقصد بالصحافة اإللك ترونية ،في مفهوم
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أ
 /2فشاة ححافة المواىن والديمقراىية الرقمية

اللكـتروفية 10وغيرهم ممن يشاركون في اشكال النشر الذاتي
المطبوع او على شبكة االنترنت او في مواضع اخرى،
وتتعارض النظم الحكومية العامة لتسجيل الصحفيين او
الترخيص لهم مع الفقرة  0من المادة  19من العهد الدولي
14
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
ً
انطالقا من ذلك يمكن ان نستنتج عدم شرعية ان
و
ً
تقدم الدولة تعريفا للصحفي؛ إذ قد يؤدي هذا التعريف إلى
استبعاد بعض االشخاص الذين ال يعتبرون صحفيين بالمفهوم
التقليدي .بل اال ك ثر من ذلك ،يرى المقرر الخاص ان صياغة
تعريف دقيق للصحفيين باعتبارهم فئة محمية وإيجاد تحديد
اوضح لهوية الصحفيين ،قد يستلزم اعتماد الصحفيين على
النحو الواجب حصولهم على اعتراف من إحدى السلطات
العمومية ،مما يزيد من تدخالت الدولة من جهة ،كما قد
يعرض الصحفيين إلى المزيد من الخطر حيث ُي َ
ستهدف
ً
12
تحديدا النهم صحفيون.
العديد منهم
ً
لهذا اخذت الصحافة صورا جديدة فرضها التطور
التكنولوجي ،نرى ان ياخذها ُالمشرع بعين االعتبار عند سن
القوانين؛ رغم عدم اإلشارة إليها من قبل المقرر الخاص في
تقريره رقم .A/65/284

تبين من خالل تتبع المسار التاريخي للصحافة بصفة
عامة وصحافة المواطن بصفة خاصة العالقة الوثيقة بينهما
وبين الديمقراطية ،وهذه العالقة االخيرة اشار إليها المقرر
الخاص في تقريره .فقد اثبتت مختلف االحداث ارتباط عمليات
التغيير في مختلف المجاالت بفكرة الديمقراطية كمنطلق.
وكان لظهور الصحافة ً
عموما وصحافة المواطن بشكل خاص
هذا االرتباط .فقد سار المجتمع والصحافة ً
معا واثر كل واحد
آ
في االخر؛ اي ان ظهور المجتمعات الغربية الديمقراطية كان
بالتوازي مع الصحافة .إذ يتطلب المجتمع الحديث
الديمقراطي تشكيل "راي عام" يستلزم االعتراف بالدور المركزي
للمعلومة بصفتها إحدى قيمه االساسية 17.لكن كان للدور
السلبي لإلعالم التقليدي في المجتمع الديمقراطي وظهور
الثورة المعلوماتية دور في إعطاء بعد جديد لعناصر المجتمع
الديمقراطي من خالل "صحافة المواطن" .وهذا ما ساتطرق
إليه من خالل ثالثة عناصر ؛ يتضمن العنصر االول إلقاء
نظرة سريعة على التطور التاريخي لصحافة المواطن .ثم اعرج
في العنصر الثاني على اثر الدور السلبي لإلعالم التقليدي في
نشاة صحافة المواطن .ويتناول العنصر الثالث ارتباط فكرة
"صحافة المواطن" بالثورة التكنولوجية تا ً
كيدا على بعدها
الديمقراطي .
أ أ
ا /فشاة ححافة المواىن

 حور ححافة المواىنسمحت االنترنت بظهور صحافة المواطن في اشكال
جد متنوعة:
 تبرر بعض المواقع مبادرتها بافتقاد وسائلإعالما ً
ً
بديال ،مثل .Agora Vox
العال التقليدية وتقترح
 تم إنشاء اخرى بواسطة هياكل إعالمية رئيسية( Wat TVمن طرف القناة الفرنسية )TF1
 ترى مواقع اخرى نفسها على انها مجرد فضاءاتلالعالن ،تطبق الحد االدنى من التنظيم على المضامين
المقترحة من طرف مستعملي االنترنت()News public
أ
أ
 يتم تاىير مواقع اارى بشكل اسهامات قوية فيأ
اعمال المحترفين ( )Ohmynewsاو إدماجها في نشاط
جماعي يديره صحفيون (.16)Assignement Zero
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هناك اختالف حول نشاة صحافة المواطن ،حيث ال
توجد إجابات متفق عليها بين جميع الباحثين والممارسين
لهذه الصحافة .فيعيد بعض الباحثين رسم االصول االوروبية
واالمريكية لصحافة المواطن إلى القرنين  17و 18مثل تجارب
ك تاب المطبقات  Pamphletلدورهم المبكر في تاكيد حرية
النشر كمواطنين .إذ نستنتج من إفادة "لي"  )1917( Leeان
اول ظهور لصحافة المواطن كان في الو.م.ا من خالل جريدة
"بابليك اوكرنسز" وذلك في 56سبتمبر 1693؛ حيث كانت
تطبع هذه الجريدة على  0صفحات متوسطة الحجم فيما تترك
الصفحة الرابعة فارغة قصد تمكين القراء من إضافة اخبارهم
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آ
الخاصة عليها قبل تمريرها إلى قارئ اخر .لكن توقفت هذه
الجريدة عن الصدور بعد عددها االول 18.لكن ارى انه يعاب
على هذا الشكل االولي او البدائي لصحافة المواطن تقاسمها
مع عدد محدود من االشخاص ً
وغالبا ما تكون مكلفة.
في حين ً
تبعا للويكيبيديا تم إطالق اول مبادرة في
الصحافة المدنية عام  1988بعد االنتخابات الرئسية
االمريكية ،اين انشغل اإلعالم التقليدي بنقل كالم المرشحين
ً
متجاهال اهتمامات المواطنين
وجوالتهم االنتخابية فحسب،
ومشاكلهم .فبدات مبادرة الصحافة المدنية في والية جورجيا
ً
اعتمادا على مسح
من خالل صحيفة Ledger Enquirer
اجرته الصحيفة على الهاتف مع المواطنين ومقابالت معهم
ومع مسؤولين محليين لمناقشة اهم التحديات التي تواجه
الوالية 19.لكن تاكدت ظاهرة صحافة المواطن بقوة في القرن
 ،51مع ظهور  ،Web 2.0اين ساهم هذا الجيل الثاني من
االنترنت في ظهور اشكال جديدة لالتصال كشبكات التواصل
االجتماعي والمدونات  ...ساهمت في ظهور صحافة المواطن
بقوة من خالل سرعة نقل وتبادل المعلومات على نطاق واسع
من قبل شهود عيان مباشرين عاشوا وسجلوا لحظات كارثية او
َ
ً
تحديدا،
ازمات مر بها َالعالم او مرت بها بعض المجتمعات
مثل االعتداءات على مدينة نيويورك في  11سبتمبر ،5331
آ
اعاصير "تسونامي" في جنوب شرق اسيا في ديسمبر 5334
 53...حيث قال "جيلمور" سنة : 5334
«إن الحقبة الجديدة للصحافة لوحظت ً
جليا بعد
احداث  11سبتمبر  5331على الرغم من انها لم تخترع في
ذلك اليوم البشع بالذات».
آ
وربط "االن  )5339( "Allanنشاة صحافة المواطن
آ
بموجة تيوفامي التي ضربت جنوب اسيا في ديسمبر ،5334
آ
حيث اصبحت انذاك صحافة المواطن ميزة بارزة في المشهد
الصحافي ك توجه ملحوي للتقارير الشخصية بصيغة ضمير
المتكلم ،من خالل الفيديوهات المسجلة بواسطة كاميرات
آ
التسجيل والصور الملتقطة بواسطة الهواتف واالت التصوير
التي تم نشرها على االنترنت عبر المدونات وصفحات الويب
ً
إضافة إلى
الشخصية لمواطنين عاديين شاهدوا الحدث.
جمةل العلوم الاجامتعية

احداث اخرى لعبت فيها صحافة المواطن دو ًرا كبي ًرا مثل
تفجيرات لندن ،وإعصار كاترينا بامريكا ،والفتيلة التي
اشعلت ثورة إسقاط النظام في تونس ،والفتيلة التي اسقطت
51
النظام في مصر...
لذا استصوب تاخر تطرق المقرر الخاص المعني
بتعزيز وحماية حرية الراي والتعبير إلى ظاهرة "صحافة
المواطن" في تقاريره إلى غاية  5313بما يتماشى وتبلور الفكرة
في االذهان.
ب /الدور اليلبي لالعال التقليد في المجتمع
الديمقراىي والتحد المتعل بفكرة التواحل
نالت قدرة المواطنين والمجموعات التي يشكلونها في
التعبير عن انفسهم والتبادل فيما بينهم حول القضايا
العمومية اهمية اساسية منذ ظهور الديمقراطية في البلدان
الغربية .فمن االشياء االساسية في اي مجتمع ديمقراطي تمتع
المواطن بإمكانية التعبير عن نفسه عن طريق وسائل
اإلعالم 55.وفي ،طور اال كاديمي  Jurgen Habermasخالل
النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي نظرية الفضاء
العمومي ،التي عرفت ازمة في وقت الحق مع ظهور الثورة
50
المعلوماتية واثرت على دور الصحافة.
 الصحافة في ادمة الديمقراىيةيستلزم المجتمع الديمقراطي االعتراف بالدور المركزي
للمعلومة بصفتها إحدى قيمه االساسية ،ويتطلب ذلك ان
تصل المعلومة إلى المواطن بما يمكنه من االختيار والمشاركة
في النقاش العمومي .وادت االهمية الممنوحة إلى فكرة
التواحل وإلى نقل المعلومة في المجتمع إلى ظهور حرية
التعبير ك قيمة اساسية ادت بدورها إلى ظهور صحافة حرة
ومستقلة كان دورها التقليدي في المجتمع "ممارسة دور
الوسيط بين االحداث والظواهر والمشاكل التي تجري داخل
54
المجتمع .اي كانت الصحافة في خدمة الديمقراطية .وهذا
وهذا ما يفسر ما جاء في تقرير المقرر الخاص:
« ...يضطلع الصحفيون من خالل ممارسة حقهم في
حرية التعبير ،او جمع المعلومات وتحليلها ونشرها ،وضمان
225
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حق الجمهور في الحصول على المعلومات ،بدور رئيسي في
إطار الضوابط والموازين في المجتمع ،ويساهمون بالتالي في
52
تطوير الديمقراطية وتعزيزها».
فقد اشار المقرر الخاص في تقريره إلى حقيقة مكرسة
ً
سابقا تقوم على فكرة اعتبار الصحافة إحدى دعامات اي
مجتمع ديمقراطي 56.وبما ان "الشفافية" تعد طية من طيات
الديمقراطية -يقصد بها ان تمارس الدولة السلطة على مراى
ومسمع من كل المواطنين -اكد المقرر الخاص على ان يضطلع
الصحفيون بدور رقابي اساسي في ضمان الشفافية والمساءلة
عن طريق إطالع الجمهور على ما يجري على الساحتين
الداخلية والدولية 57.وهذا ما تضمنته احكام المحكمة
االوروبية لحقوق اإلنسان مؤكدة على ارتباط الحق في حرية
المعلومة بحق المواطن في المعرفة ،وهو ما ُيشكل ً
شرطا
ً
ضروريا يسمح لهذا المواطن باتخاذ القرارات بعد معرفة تامة
آ
بالمعطيات .وتؤدي إمكانية الفرد في التعبير عن افكاره وارائه
إلى إثراء الحوار العام .وتساهم بهذه الطريقة في تطوير وتنمية
الديمقراطية في المجتمع ،واكدت على الدور الذي يجب ان
تلعبه الصحافة في مجتمع ديمقراطي في قرارات مشهورة مثل
 Lingensضد النمسا و Sundaytimes nº1ضد المملكة
58
المتحدة ،مستعملة صفة "كلب حراسة الديمقراىية".
 -الصحافة التقليدية أوازمة ثقة الجمهور

مصالح عدد قليل من االفراد والمقاوالت التي تسيطر على هذه
متصلبا مر ً
ً
ً
تبطا
جامدا
الصناعات .اي يكون الفضاء العمومي
بمصالح االفراد او المجموعات المهيمنة في المجتمع .وفي هذا
اإلطار طور اإليطالي  Antonio Gramsciنظرية الهيمنة وفسر
ظاهرة فشل "الفضاء العمومي" بقوله «:اصبحت الهيمنة
االسمنت الذي يرسخ النسيج االجتماعي باستبعاد وتقويض
03
المناهضين".
ً
ً
وهكذا َع ِّملت وسائل اإلعالم شيتا فشيتا على زرع
رؤيتها للحقيقة -التي فرضتها عليها الطبقة المهيمنة -في
المجتمع واصبح المواطنون يقبلونها كما لو انها صدرت منهم،
01
مجسدة الو يفة العمودية لوسائل اإلعالم التقليدية.
ج /ححافة المواىن :بعد جديد لفكرة التواحل
فرضته الثورة المعلوماتية
تطرق المقرر الخاص بصحافة المواطن في وقت
ً
معتمدا
الحق إلى التكنولوجيات الجديدة في تقارير سابقة،
ً
ممنهجا يفسر الدور الذي لعبته هذه
في ذلك ترتيبا
التكنولوجيات في ظهور "صحافة المواطن" بتوفير الشبكة
العنكبوتية لمساحات تعبير وتواصل ال حدود لها ،لكن تمييع
عملية التواصل في المقابل تعد ذات مخاطر كبيرة ،اي ان
هذه الوسيلة التعبيرية تجسد االفضل واالسوا على حد سواء.
 -الدور اليجابي لصحافة المواىن

تطرق المقرر الخاص إلى االزمة التي تمر بها وسائل
59
اإلعالم التقليدية في تقارير سابقة للتقرير رقم ،A/65/284
عبر عنها العديد من الباحثين والمالحظين ب "ازمة ثقة
الجمهور" .تسبب في هذه االزمة التغيير السوسيوسياسي
واالقتصادي ،حيث اصبح المواطن مجرد مستهلك للمعلومة
وطرح احتكار "الفضاء العمومي" مشكال بالنسبة للحكم
الذاتي للمجتمعات ،حسب  ،Habermasعن طريق الهيمنة
من خالل التحكم في وسائل اإلنتاج (السلطة االقتصادية) مع
آ
التحكم في معدات نشر االراء واالفكار ،فاصبح اإلنسان مجرد
ً
مشاركا في الفضاء العمومي؛ فقد
مستهلك عوض ان يكون
كانت تمارس ً
غلبة جد قوية تمنع كل نقاش يمكن ان يهدد
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قامت فكرة "صحافة المواطن" بعد ان وسع اإلعالم
التقليدي الفجوة بين المواطن والحكومة من جهة وبين
المواطن والمؤسسات اإلعالمية من جهة اخرى ،مما ادى إلى
انخفاض مشاركة المواطنين في الحياة السياسية واالجتماعية
واضعف من حس المواطنة الفعالة ،فجاءت صحافة المواطن
كحركة اعالمية احالحية 05.وهو ما توصل إليه Habermas
بعد ثالثين سنة من تطويره لنظرية "الفضاء العمومي" ،حيث
كانت له فرصة إكمال وصقل فكرته ،من خالل مجلة
 ،Quadermiاين اعترف بانه يمكن للمواطنين ان يقاوموا
الهيمنة بإنشاء فضاءات عمومية بديلة غير محتكرة ؛ فتوسع
اليوم الفضاء العمومي ليشمل مجموع االماكن الفيزيائية
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آ
والفتراضية التي تسمح بمناقشة االفكار واالراء 00.وتقوم
صحافة المواطن بهذا الدور البديل ؛ إذ ال تقتصر ممارسة
الصحافة على نقل االحداث والمشاكل فقط ،بل يجب
مشاركة المواطنين في التغطية اإلعالمية للحياة السياسية
واالجتماعية واعتبارهم مشاركين فاعلين في نقل االحداث
ومناقشتها اك ثر من مجرد متلقين سلبيين لما تعرضه لهم
وسائل اإلعالم من وقائع ورسائل ابطالها اإلعالميون
والسياسيون والخبراء 04 .لهذا تشكل صحافة المواطن،
ً
مفهوما اوسع من "المواطنة" إنها عبارة عن
حسب ،Hermes
ممارسات مواطنية جديدة .وقد ذهب David Cohn 35إلى ان
الصحفيين المواطنين هم حرفيون يعملون في طبن غير
مشكل من االحداث السابقة على التصور يقومون بمزجه
06
وخبزه وطهوه في افران الخطاب العام.
وهذا ما اكده المقرر الخاص ،حيث عرض ثالثة نماذج
للدور اإليجابي لصحافة المواطن في تحقيق المجتمع
الديمقراطي:
«من خالل فه تشاركي يشارك المواطنون
آ
الصحفيون في إثراء التنوع في وجهات النظر واالراء ،بما في
ذلك المعلومات عن مجتمعاتهم المحلية والفتات التي تحتاج
إلى عناية خاصة  ...ويؤدون دورا رقابيا حاسما في البلدان
التي تنعدم فيها حرية الصحافة .واالهم من ذلك كله يمكن ان
أ
يقدموا عرضا مباشرا لرؤية مللع عل بواىن المور للنزاع او
الكارثة حيثما ال يسمح للصحفيين المحترفين بالوصول إلى
االماكن التي تندلع فيها اعمال عدائية او حيثما يتعين عليهم
السفر ا ً
07
ياما للوصول إلى مكان الكارثة او منطقتها».
فالنماذج الثالثة للعملية االتصالية المرتبطة بتحقيق
الديمقراطية من خالل صحافة المواطن هي:
* الدور التشاركي في عملية التصال  :تلعب صحافة
المواطن هذا الدور التشاركي من خالل نقل وتلقي المعلومة
بشكل متبادل وتشاركي ؛ وقد ساهمت في إضفاء الخاصية
التشاركية هذه على صحافة المواطن ظهور اشكال جديدة من
االتصال ،حيث اعترفت "كليمنسون رودريغز" بتغيير ثقافي
عالمي في المشهد اإلعالمي اصبح من خالله مستخدمو وسائل
جمةل العلوم الاجامتعية

اإلعالم منتجين لوسائل اإلعالم باالبتعاد عن المفهوم التقليدي
واالصلي لوسائل اإلعالم الذي يقوم على اتصال يتم إرساله من
مكان واحد ويتم تلقيه في اماكن عديدة من قبل جمهور
واسع؛ في حين يشجع "إعالم المواطن" عملية إعالمية في
كال االتجاهين ،مما يعكس الديمقراطية التشاركية وولوج
افضل لوسائل اإلعالم من خالل الشبكات والبث من مواطن
إلى مواطن 08 .وقد اتى المقرر الخاص على ذكر هذه الخاصية
فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة  ...حيث اصبح من
الممكن مع ظهور  web2.0تحقيق البعد التشاركي؛ حين
انفتحت الممارسة الصحفية على اصناف جديدة من االفراد ال
يك تفون بان يكونوا مجرد مستهلكين للمعلومة لكن مشاركين
أ
في إنتاجها ونشرها على اساس ممارسة و يفة افقية لوسائل
اإلعالم بعدما كانت عمودية .اي تحقق حلم ديمقراطية تفاعلية
اساسها المواطن من خالل شبكة االنترنت يطلق عليها
09
الديمقراطية االفتراضية او الرقمية.
دور رقابي بمضمون جديدُ :يساهم في تحقيق
المجتمع الديمقراطي من خالل ضمان الشفافية والمساءلة في
إدارة الشؤون العامة وغيرها من مسائل االهتمام العام عن
طريق إعالم الجمهور بما يجري .اي تساعد صحافة المواطن
على تغيير االشياء ،هذا التغيير الذي يكون بداية باسم
الديمقراطية .فقد تم إيجاد نوع من الصحافة ال تقدم االخبار
والمعلومات للناس فحسب ،لكن تساعدهم على القيام
بعملهم كمواطنين ،صحافة تحث الناس على المرور إلى
الفعل ،صحافة ال تعتبر الناس مجرد متلقيين سلبيين ،لكن
مشاركين .وال يعني هذا التخلي عن دورها ك "كلب حراسة" -
يمكن التشكيك فيه ضمن ظهور القوى المهيمنة ،-لكن
تضيف إليها مسؤوليات اخرى .ومساعدة الجمهور على إيجاد
الشعور بانه يمكنه عمل شيء من اجل تغيير الوضعية وفي
العمق تحفيز الديمقراطية .اي اصبحت الصحافة تلعب دور
"المرشد ( "guideدور الذئب) ،اصوحا في الدول التي
تنعد فيها حرية الصحافة 43.حيث تمتاز صحافة المواطن
بمجموعة من المواقف التصحيحية لدور الصحافة التقليدية إذ
آ
عملت صحافة المواطن على إنقاذ االتصال واإلعالم من اليات
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ً
مستقال؛ كما ال يحتاج "إعالم المواطن" إلى
وجه التحديد
معدات مكلفة فبإمكان "الصحفي المواطن" النزول إلى
آ
الميدان واقتناص الخبر بمجموعة من اال الت االتصالية
آ
االلك ترونية الصغيرة (كاميرا رقمية ،الة تصوير رقمية،
حاسوب محمول ،مسجل صوتي صغير ،هاتف جوال عالي
الجودة  ،)...فقد اصبحت هذه التكنولوجيا رائجة في كل
مكان حتى في الدول الفقيرة مما يتيح ً
تدفقا اك ثر حرية
للمعلومات بل ُيشجع ا ً
يضا المواطنين الذين كانوا يشعرون
في السابق بالعجز عن إحداث تغييرات في مجتمعاتهم 42.لهذا
اعتبر  Rosenصحافة المواطن صحافة ً
عامة تهدف إلى رؤية
الناس كمواطنين اك ثر من مجرد مشاهدين ،قراء
46
مستمعين.

التوظيف واالحتكار حتى يتمكن الجميع من تحديد مستقبلهم
الفردي والجماعي بكل حرية وشفافية ً
بعيدا عن الضغوط
والتالعب ُ .فت ِّعبر صحافة المواطن عن تلبية واجب 41.ويبرز
هذا التاثير لإلعالم الجديد على االحداث التي بدات سنة
 5311في الوطن العربي ووسمت بالربيع العربي ،حيث دفع
التدفق الحر للمعلومات الذي تمكنه التكنولوجيا الحديثة
الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لعلها لم تكن ستتخذها لوال
ذلك؛ فمثال كان الفالم الفيديو التي تصور وحشية رجال
الشرطة في مصر ،والتي عرضها المدون وائل عباس على
موقعه االلك تروني "مصر ديجيتال" ،والملتقطة بالهاتف
الخلوي ،سببا في الحكم على ضابطي الشرطة ب  0سنوات
سجنا في نوفمبر  5337لتعذيبهم سائق سيارة شحن صغيرة
45
في القاهرة.
سهولة الوحول ال المعلومة :يمكن لصحافة
المواطن ان تقدم ً
عرضا مباش ًرا لرؤية مطلع على بواطن االمور
للنزاع او الكارثة في االماكن التي تندلع فيها اعمال عدائية ولم
ُي َ
سمح للصحفيين المحترفين الوصول إليها ،او حيثما يتعين
عليهم السفر ا ً
ياما للوصول إلى مكان الكارثة ،او ال تتوفر لدى
40
الصحف التقليدية الموارد الالزمة من الموظفين لتغطيتها.
كما تساعد صحافة المواطن على نشر االخبار ووجهات
النظر الخاصة باالهالي المحليين والتي ال تعتبرها منافذ
الصحف الكبرى اخبا ًرا .كما ابرز االمين العام لالمم المتحدة
في تقريره إلى مجلس االمن عن حماية المدنيين في النزاعات
المسلحة ،الدور الهام لوسائط اإلعالم والمعلومات في سياق
العمليات اإلنسانية ،إذ يتيح اإللمام باالحداث البعيدة إجراء
تقييمات مستنيرة ويساعد الوكاالت اإلنسانية على التوصل إلى
44
نوع االستجابة المالئم قبل دخولها منطقة النزاع.
وما يدعم الوظائ ف الثالث ل "صحافة المواطن" هو
انها ال تتطلب ا ً
بدا تاسيس شركة إعالمية ُتعد ام ًرا مكل ًفا
ً
ويستغرق ً
طويال .كما ال يخضع اصحاب المدونات
وقتا
اإللك ترونية إلى إجراءات التحرير ،لذا ً
غالبا ما يعتبر صاحب
المدونة اإللك ترونية بمثابة "حصان ابيض" في مامن من
الضغوط سواء االقتصادية منها ام السياسية ،كما يعتبر على
جمةل العلوم الاجامتعية

 -افتقاد ححافة المواىن

اشار المقرر الخاص إلى انه وجهت ا ً
حيانا انتقادات إلى
صحافة المواطن بانها غير جديرة بالثقة وانها تفتقر إلى
الموضوعية 47.حيث يشعر الصحفيون التقليديون بالقلق من
صحافة ال تتحقق من صحة االنباء ،بسبب كون المواطن
الصحفي "هاوي ًا" تعوزه الواقعية كما قد يدفعه التعصب
والمنطق والمصالح المحددة بمكانته التي يحتلها في قلب
السلطة وعلى هامشها .وقد توصلت دراسة اجراها مشروع بيو
حول االنترنت والحياة االمريكية ( Pew Internet and
 )American Life Projectإلى انه يمضي ا ً
حيانا  %26فقط
من المدونين بعض الوقت اإلضافي في التحقق من صحة
48
المعلومات قبل عرضها على مواقعهم.
ويتعرض اإلعالم الجديد ا ً
يضا لالنتقاد بسبب ممارسته
التدوين من دون ذكر االسماء .فقد اظهرت الدراسة نفسها التي
اجرتها مؤسسة "بيو" ان نسبة  %22من المدونين ينشرون
مدوناتهم على االنترنت تحت اسماء مستعارة .وما يبعث على
القلق بهذا الشان هو انه قد يزداد احتمال نشر اصحاب
ً
خصوصا
المدونات إلشاعات كاذبة ،قد تكون لها اخطار كبيرة
على استقرار مجتمعات ديمقراطية ،النه من الصعب تعقب
الخطا إن كان من غير الممكن الربط بين الخبر المنشور على
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إلى مختلف صور التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها
الصحفي ،ثم نتعرض ً
الحقا إلى اسانيد الحماية.
أ
 /1ححافة المواىن اكـثر عرضة للخلر من
الصحافة التقليدية

المدونة واالسم الحقيقي لشخص ما 49.كما ان هناك قلق لدى
البعض من ان يكون الفرق بين الديمقراطية الرقمية
والديمقراطية الغوغائية سوى بضعة احرف .فإذا كان من
المثير لإلعجاب تمكن الناس من تنحية رئيس فاسد عن
الحكم بتاثير من صحافة المواطن ؛ فما الذي سيمنع الناس
من استعمال هذه التكنولوجيا نفسها إلسقاط حكومة منتخبة
ً
ديمقر ً
اطيا تنفذ سياسات ال تلقى تا ً
شعبيا على المدى
ييدا
القصير لكنها قد تعود بالفائدة على البلد على المدى الطويل.
وقد تعطي صحافة المواطن ً
صوتا للجماعات المتطرفة
والعنصرية  ...ومن الممكن ا ً
يضا استعمال صحافة المواطن
من اجل تحقيق اغراض شائنة اخرى ،مثلما حدث في تيمور
الشرقية ،حيث تمكن اللصوص الغزاة الذين يقومون بعمليات
النهب من استعمال رسائل نصية لتنظيم عمليات شغب بغية
23
اإلفالت من قوات حفظ السالم.
لكن الفقه الليبرالي المتعلق باإلعالم يقوم على فكرة
عدم وجود معيار للوصول إلى الحقيقة ،لذا يجب ترك اي
شخص يمكن ان يساعد في الوصول إلى الحقيقة ان يتكلم،
21
وستنتهي في االخير المعلومة الجيدة بطرد المعلومة السيئة.
ارى انه مبدا براق يؤسس لفكر استعماري من خالل ازدواجية
المعايير التي تحققها بشكل تلقائي الفجوة الرقمية وعدم
التكافؤ في التكنولوجيات بين الجنوب والشمال ،حيث يعزز
طرح الفكر الليبرالي الغربي وفرضه من خالل استعمال
التكنولوجيا العابرة للحدود دون وجود معارضة قوية من
جانب بلدان الضفة المقابلة.
ثافيا :حماية الصحفيين :مراكز مختلفة تتللب
تدابير وقوافين مختلفة

يشير المقرر الخاص إلى انه كان عدد الصحفيين
الذين ُق ِّتلوا في غير حاالت النزاع اكبر من عدد الذين زهقت
ارواحهم اثناء النزاعات المسلحة .ويرجع ذلك في معظم
االحيان إلى قيامهم بإعداد تقارير صحفية عن جرائم ترتكبها
عصابات منظمة او عن االتجار بالمخدرات او عن المسائل
البيئية او انتهاكات حقوق اإلنسان والفساد ،او بسبب توجيه
نقد للحكومة او الشخاص ذوي نفوذ 25.وإذا كان ال يمكن باي
حال من االحوال ان يحل المواطنون الصحفيون محل
الصحفيين المحترفين ،فقد اعترف المقرر الخاص بتنامي
ظاهرة التهديدات واالعتداءات واالعتقاالت واالحتجاز التعسفي
والمراقبة والمالحقة القضائية التي يتعرض لها المواطنون
الصحفيون ،كما تشمل افعال المضايقة والترهيب في ك ثير
من االحيان استدعاءات الشرطة المتكررة وغير المدعومة
باسباب وجيهة ،واستهداف افراد اسرهم وحمالت التشهير
لتشويه سمعتهم وحظر سفرهم  20 ...وبما ان المواطنين
الصحفيين بطبيعتهم ا ُ
شد انعز ًاال ،فإنهم يتعرضون اك ثر من
الصحفيين المحترفين لالعتداءات .ومع ذلك يحظى
المواطنون الصحفيون بحماية اقل من نظرائهم في وسائط
اإلعالم التقليدية السيما انهم ال يحظون بدعم من منظمات
وشبكات إعالمية .ويشير المقرر الخاص إلى ان الدول تستخدم
في ك ثير من االحيان تشريعات محلية تقييدية للتحقيق مع
المواطنين الصحفيين وتوقيفهم والحكم عليهم؛ وتشمل هذه
القوانين قوانين الصحافة واحكام قانون العقوبات وقوانين
الطوارئ او قوانين االمن القومي وقوانين ومراسيم ناشئة
خاصة باالنترنت 24،سيتم توضيحها على التوالي:
أ
ا /قوافين العقوبات وقوافين الصحافة
تتضمن ً
غالبا قوانين العقوبات وقوانين الصحافة على
ً
ُ
جرم انتقاد الحكومة او ك تابة
الصعيد الوطني احكاما مبهمة ت ِّ

إن السبيل الوحيد لضمان الحصول على معلومات
شاملة ومتعددة المصادر ،حسب المقرر الخاص ،هو السماح
لإلعالميين بالعمل تحت غطاء من الحماية واالمان .ويرى
المقرر الخاص ان بوسع الصحفيون المساهمة في تعزيز
حمايتهم من خالل التمسك ً
طوعا بارفع معايير االخالقيات
واالهلية المهنية وضمان موثوقيتهم في نظر الجمهور .إضافة
إلى التزام الدول بتوفير الحماية للصحفيين .لذا سنتطرق ا ً
وال
جمةل العلوم الاجامتعية
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الخاص إلى جمهورية كوريا لتقصي الحقائق ،اصدر ً
بيانا
ً
صحفيا اعرب فيه عن قلقه بشان التشريع الخاص باالنترنت
والسيما القانون اإلطاري الخاص باالتصاالت السلكية
والالسلكية والقانون الخاص بتعزيز استخدام شبكة
المعلومات واالتصاالت وحماية المعلومات .حيث اشار إلى انه
قد جرى استخدام القانون االول كاساس العتقال مدون بسبب
نشره مقاالت على شبكة اإلنترنت تضمنت ً
نقدا للسياسة
االقتصادية للحكومة في سياق االزمة المالية؛ في حين
آ
استخدم القانون االخر لحذف إعالنات وضعت على االنترنت
وإصدار حكم او غرامة على افراد بدؤوا حمالت مقاطعة على
االنترنت موجهة إلى المستهلكين 29.وقد كانت اولى محاوالت
الرقابة على االنترنت في الو.م.ا .بإقرار القانون الفدرالي للياقة
االتصاالت في فبراير 63 .1996في حين تعتبر تونس الدولة
العربية الوحيدة التي لديها اك ثر تشريعات االنترنت تفصيال في
المنطقة العربية ،حيث قامت ببسط قانون الصحافة لديها
لكي ينسحب على االنترنت 61 .وإذا كان اخطر ما ُيهدد الحرية
هو فرض القيود على ممارستها ،فإن الحريات المطلقة من
جهة اخرى تعني الفوضى وتعرض السالم االجتماعي للخطر.
وال يتصور ان توجد حريات في ظل مجتمع يفتقر إلى النظام
العام ،لذا يجب اال تغفل صيانة المجتمع والمحافظة على
نظامه العام حتى تتحقق المصلحة العامة باعتبار ان ذلك
يمثل اهم ضمانة للحرية.

ً
ً
اجتماعيا ،وال ُت َ
ستخدم
سياسيا او
تقارير عن مواضيع حساسة
لمعاقبة الصحفيين المحترفين فحسب ،بل المواطنين
الصحفيين ايضا 22.ومن امثلة ما نص عليه المشرع الجزائري
شكل تقييد ًا للحريات العامة
في المجال العقابي بما ُي ِّ
(خصوصا حرية الصحافة) حفاظا على النظام العام تجريم
االفعال المشكلة إهانة لرئيس الجمهورية ،وإهانة الرسول
واالنبياء ،واالدعاء الكاذب ،والتعدي ضد البرلمان ،وإفشاء
معلومات سرية .والجنايات والجنح ضد امن الدولة وجرائم
االعتداءات على شرف االشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء
االسرار  ..إضافة إلى إخضاع المشرع الجزائري القضايا المتعلقة
بحرية المؤسسات اإلعالمية السمعية والبصرية ووكالة االنباء
والصحافة المك توبة للمساءلة القانونية ضمن قانون اإلعالم
إلى جانب قانون العقوباتً 26.
علما ان القانون العضوي تضمن
ً
ً
منصوصا عليها في
إلغاءا لعقوبة حبس الصحفيين التي كان
القانون رقم  37-93المؤرخ في  0افريل  1993المتعلق
باإلعالم.
ب /قوافين اللوارئ
تستخدم قوانين الطوارئ في ك ثير من االحيان لتبرير
القيود المفروضة على قيام المواطنين الصحفيين بالتعبير عن
وجهات نظر او نشر معلومات عن طريق شبكة االنترنت.
ً
وغالبا ما يكون ذلك التبرير على اساس حماية مصالح وطنية
ال يجري تحديدها بوضوح ام الحفاي على النظام العام 27.ومن
امثلة هذه القوانين القانون الذي اقرته إدارة الرئيس االمريكي
السابق جورج بوش االبن لمكافحة اإلرهاب في اك توبر 5331
ويسمح هذا القانون بمراقبة االتصاالت عبر شبكة االنترنت
بدعوى تعقب اإلرهابيين والمشتبه فيهم .وسارت دول
ديمقراطية اخرى على النهج نفسه كالمانيا وفرنسا وكندا
28
واستراليا....
أ
ج /القوافين الخاحة بالفترفب

 /2المعايير المهنية عامل يوفر الحماية للصحافة
يرى المقرر الخاص ان بوسع الصحفيون المساهمة في
ً
طوعا بارفع معايير
تعزيز حمايتهم من خالل التمسك
االخالقيات واالهلية المهنية وضمان موثوقيتهم في نظر
الجمهور .وترتبط موثوقية الصحافة بالتزامها بالحقيقة وتوخي
النزاهة واإلنصاف والموضوعية .وفي هذا اإلطار رحب المقرر
الخاص بالمعايير العديدة التي يضعها ويعتمدها الصحفيون -
وهو شيء يميز الصحافة عن بقية المهن االخرى ،-بما في ذلك
إعالن المبادئ المتعلقة بسلوك الصحفيين والمبادرات التي
يضطلع بها االتحاد الدولي للصحفيين بغية تشجيع الصحفيين

جرى اعتماد قوانين تنظم التعبير عن الراي عبر
االنترنت قد تستخدم لتقييد التعبير السلمي عن الراي
واالفكارً .
فمثال في  17ماي  5313في ختام بعثة المقرر
جمةل العلوم الاجامتعية
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على االنضمام ً
طوعا إلى هذا اإلعالن كمعيار عالمي للسلوك
المهني 65.لكن هل ُيم ِّكن ان يتحقق ذلك في إطار صحافة
ً
خصوصا ال تعتمد على المهنية والتنظيم؟
المواطن،
تشير الوقائع إلى انه يمكن ان يحدث هذا االنضباط
في صورة واحدة لصحافة المواطن تتالشى معها بقية الصور
االخرى ،وهي "صحافة المواطن" المنظمة في تجمعات ام
تك تالت ،مثل صحافة المواطن في إطار مجموعة "ياهو"
ُ
ومديرها
حيث قال "جيري يانغ" احد مؤسسي "ياهو"
التنفيذي ،في البيان الذي ادلى به في جلسة االستماع الثي
عقدها مجلس النواب االمريكي :
«لقد الزمت هذه المجموعة المتباينة نفسها علناً
باستحداث مجموعة من المبادئ العالمية وقواعد العمل
الخاصة بحرية التعبير والخصوصية الشخصية إلرشاد وتوجيه
سلوك الشركات لدى مواجهتها قوانين وانظمة وسياسات
تتعارض مع الحقوق اإلنسانية».
كما حدد موقع "اوماي نيوز" قواعد اخالقية ،يتوقع
من مراسليه االلتزام بها :
 يجب ان يعمل المواطن المراسل الصحفيبروح ان جميع المواطنين مراسلين .وان يعرف عن نفسه
بوضوح كمواطن مراسل صحفي خالل قيامه بتغطية
االحداث اإلخبارية.
 ال ينشر المواطن المراسل الصحفي معلوماتكاذبة وال يك تب مقاالت تستند إلى افتراضات او تكهنات ال
ترتكز إلى اي اساس .
 ال يستعمل المواطن المراسل لغة بذيئة اومبتذلة او مهينة.
 ال ُي ِّلحق المواطن المراسل الصحفي الضررآ
بسمعة االخرين من خالل ك تابة مواضيع تنتهك
الخصوصية الشخصية.
 يستعمل المواطن المراسل الصحفي اساليبمشروعة لجمع المعلومات ويبلغ مصادره بوضوح انه ينوي
تغطية الحدث.

جمةل العلوم الاجامتعية

 ال يستعمل المواطن المراسل الصحفي مركزهلتحقيق مكاسب غير منصفة.
 ال يضخم المواطن المراسل الصحفي او يشوهالحقائق لمصلحته او لمصلحة اي منظمة ينتمي إليها.
 يتعتذر المواطن المراسل الصحفي تماماًوبسرعة عن اي تغطية خاطئة او غير مالئمة من اي ناحية
60
اخرى .
لكن تبقى هذه القواعد مجرد محاوالت لتنظيم هذا
النوع من الصحافة الجديدة بقصد تقليص مخاطره قدر
اإلمكان ،النها تفتقد لصفة العالمية من جهة ،كما انها تفتقد
لصفة اإللزامية .
 /3التزامات الدول :قوافين ل تواكب التلورات
يذكر المقرر الخاص الدول بالتزاماتها باحترام
المواطنين الصحفيين وحمايتهم وإعمال حقهم في السعي
للحصول على المعلومات واالفكار بجميع انواعها وتلقيها
ونقلها دون خوف على امنهم .ويستند المقرر الخاص في ذلك
إلى القانون اإلنساني الدولي واحكام القانون الدولي لحقوق
اإلنسان.
أ
ا /الحماية بموجب القافون الفيافي الدولي
يوفر القانون اإلنساني الدولي الحماية للصحفيين
وغيرهم من اإلعالميين في اوقات النزاع المسلح .ومع انه ال
توجد إال إشارتان صريحتان إلى موظفي وسائط اإلعالم في
القانون اإلنساني الدولي (المادة 79من البروتوكول اإلضافي
االول التفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات
المسلحة الدولية ،بشان الصحفيين الذين يباشرون مه ً
اما
أ
مهنية خطرة في مناطق النزاع المسلح؛ والمادة  4ا  4من
اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب (اتفاقية جنيف
الثالثة) ،بشان مراسلي الحرب) ،فإنه تسري على الصحفيين
جميع االحكام المتعلقة بحماية المدنيين في اتفاقيات جنيف
االربع وبروتوكوالتها اإلضافية .حيث يكون الصحفيون شانهم
شان المدنيين محميين من االعتداءات المباشرة ما لم يشاركوا
مباشرة في االعمال العدائية ولفترة اشتراكهم فقط ،وضمن
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على تفادي المخاطر ،في حين يعد المواطن الصحفي هاو ًيا
غير مدرب.
وحتى في حاالت السلم تفتقر قواعد القانون الدولي
إلى معايير الحماية الكافية التي ال تسمح بالمساس بهذه
الحرية ،سواء من حيث المضمون ام من حيث الوسائل
آ
ً
خصوصا إذا اعتمدت الدول الغربية في مواجهتها
واال ليات؛
ازدواجية المعايير ،بتقييدها في مواجهة من يهدد مصالحها،
ً
خصوصا دول الجنوب -من خالل إطالق هذه الحرية كوسيلة
استعمارية معتمدة في ذلك على تفوقها التكنولوجي .هذا
التطور التكنولوجي الذي يدعم في ظاهره حرية الصحافة
وحرية التعبير بالنسبة إلى الدول الغربية وفي باطنه يقيد هذه
الحرية في مواجهة دول الجنوب.
وفي محاولة لمواجهة هذا القصور ،اتخذت العديد من
منظمات المجتمع المدني -ك تدبير اولي واستباقي -مبادرات
لمعالجة مسالة حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة .فعلى
سبيل المثال ال الحصر ،ساهمت كل من لجنة حماية
الصحفيين ،واالتحاد الدولي للصحفيين ،والمعهد الدولي
للسالمة في مجال االخبار ،وحملة شعار الصحافة ،ومراسلون
بال حدود في توعية المجتمع الدولي فيما يخص االعتداءات
على الصحفيين والمخاوف على سالمتهم .وتشمل مساهمة
هؤالء مجموعة من اإلجراءات ،من توفير التدريب للصحفيين
إلى تقديم التقارير المنتظمة عن االعتداءات على الصحفيين
وقتلهم .كما وضعت هذه المنظمات مجموعة من الك تيبات
والمدونات والمبادئ التوجيهية ومعلومات السالمة
67
للصحفيين وغيرهم من اإلعالميين.

شروط محددة 64.وهنا البد من اإلشارة إلى وجود نوعين من
الصحفيين اثناء النزاع المسلح الدولي:
يتمتع المراسلون العسكريون او ممثلو وسائط اإلعالم
المعتمدون لدى القوات المسلحة والمرافقون لها من دون ان
يكونوا من افرادها ،بجميع اوجه الحماية الواردة في اتفاقية
جنيف الثالثة على النحو المستكمل بالبروتوكول اإلضافي
االول (اسير حرب) .وهذا ما ال يمكن ان ينطبق على صحافة
المواطن.
آ
يتمتع الصحفيون االخرون الذين يقعون في يد طرف
من اطراف النزاع المسلح الدولي كحد ادنى بالحماية المك فولة
بموجب المادة  72من البروتوكول اإلضافي االول .وإذا كان
الصحفيون يحملون جنسية مختلفة يتمتعون بالحماية
المك فولة بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين
وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة) .في حين ال يوجد تمييز
آ
بين العسكريين والصحفيين االخرين في حالة النزاع المسلح
غير الدولي ،اين تنبع الحماية المك فولة لجميع الصحفيين من
نص المادة  0المشتركة بين اتفاقية جنيف والبروتوكول
اإلضافي الملحق باتفاقية جنيف المبرمة في  15اوت 1949
والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية
62
(البروتوكول الثاني).
لكن من بين العوامل التي تصعب ك فالة السالمة
والحماية للصحفيين في حاالت النزاع انه ال تشارك في العديد
من النزاعات دول ذات جيوش نظامية ،بل جهات من غير
الدول تهزا بالقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق
اإلنسان .ورغم الطابع المتغير للنزاعات المسلحة في عالم
اليوم ،يؤكد المقرر الخاص على ان ثمة ضمانات كافية لحماية
الصحفيين في إطار المعايير القانونية القائمة 66.لكن قد يعاب
على هذه االحكام القانونية تضمنها صبغة تمييزية ُم َّقنعة
لصالح حماية الصحافة االحترافية من خالل معاملة صحافة
المواطن على قدم المساواة مع الصحافة االحترافية .في حين
كان االولى إعطاء حماية خاصة او مركز خاص ب "صحافة
المواطن" نظ ًرا للفروق الواضحة بين االثنين ،إذ يتمتع
الصحفي المحترف بالتكوين والتدريب الذي يك فل له المقدرة
جمةل العلوم الاجامتعية

ب /الحماية بموجب القافون الدولي لحقوت الفيان
ال تسري االحكام الواردة في القانون اإلنساني الدولي
على حاالت االضطرابات الداخلية المصحوبة باعمال عنف تقل
عن المستوى الذي يتسم به النزاع المسلح؛ لذا يوفر القانون
الدولي لحقوق اإلنسان الحماية للصحفيين بما فيهم
"الصحفيون المواطنون" .حيث تلتزم الدول باحترام الحق في
حرية الراي والتعبير لجميع االفراد المنصوص عليه في المادة
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 19من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة  19من العهد
الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية .ويشكل هذا
االلتزام بضمان الحق واجبا ايجابيا بالقيام بما يلي:
 حماية االفراد من االفعال التي ترتكبها جهات من
غير الدول ،وعلى وجه التحديد يقع على عاتق الدول التزام
باتخاذ التدابير المناسبة او بذل العناية الواجبة لمنع اي ضرر
تحدثه كيانات او افراد بصفتهم الشخصية .يقع على الدول
اال لتزام بالتحقيق فيما يتعرض له الصحفيون من تهديدات
واعمال عنف بسرعة وشمولية وفعالية بواسطة هيتات مستقلة
ونزيهة .يجب على الدول ك فالة مثول المسئولين عن تلك
االعمال امام العدالة بهدف منع اإلفالت من العقاب وك فالة
الجبر لالفراد الذين انتهكت حقوقهم (تعويض مناسب ،رد
68
الحق ،رد االعتبار ،تدابير الترضية).
فقد شدد قرار مجلس االمن بشان حماية الصحفيين
في النزاعات المسلحة (القرار رقم  )5336( 1708والقرار
 16/15في اك توبر  )5339على مسؤولية الدول وواجبها في ا ْن
ُتنهي اإلفالت من العقاب وتحاكم المسئولين عن ارتكابهم
لالنتهاكات الجسيمة .هذا اإلطار قضت المحكمة االوروبية
لحقوق اإلنسان في قرار  Gongadzéضد اوكرانيا ،بإدانة على
خلفية وفاة صحفي .ضحية تهديد كان قد حقق حول فساد
الموظف وشجب هذه االختالسات في مقاالته ،وقام بالشكوى
امام السلطات التي بقيت دون ردة فعل حوالي اك ثر من شهر
إلى ان وجد ذلك الصحفي مقطوع الراس.
وقد اسست المحكمة إدانتها على المادة  13من
االتفاقية االوروبية لحقوق اإلنسان ،والمادة  5من االتفاقية
ذاتها التي تحمي الحق في الحياة الخاصة ،مقوية هكذا
الواجبات اإليجابية الواقعة على عاتق الدول .واستند القضاة
في هذه المناسبة إلى االحكام التي تم تبنيها من قبل الجمعية
البرلمانية للمجلس االوروبي في توصيته  .1509وفي سنة
 ،5333اعطت قضية  zgür GündemÕضد تركيا الفرصة
للمحكمة االوروبية لحقوق اإلنسان في ان تفصل حول
"الضرورة" بالنسبة للدول في ان تحمي ً
فعليا حياة الصحفي
آ
حتى المعارض والحامل الراء االقلية .بشكل اساسي ،قضت
جمةل العلوم الاجامتعية

بالطريقة ذاتها ان« :ال تتوقف الممارسة الحقيقية والفعلية
لهذه الحرية (التعبير) فقط على واجب الدولة في االمتناع عن
اي تدخل ،لكن يمكن ان تتطلب تدابير إيجابية للحماية حتى
69
فيما يخص عالقات االفراد فيما بينهم».
 إعمال الحق او تيسير التمتع به .ويقتضي ذلك
ك فالة التشريعات ذات الصلة لما يقع على الدول من التزامات
دولية في مجال حقوق اإلنسان وك فالة التنفيذ الفعال لتلك
التشريعات .وفي هذا اإلطار صدقت غالبية الدول االعضاء في
االمم المتحدة (166دولة) على العهد الدولي المتعلق بالحقوق
73
المدنية والسياسية.
أ
 /4تقييم السافيد القافوفية لحماية حرية الصحافة:
من هيمنة داالية ال هيمنة عالمية
ارتكز المقرر الخاص في اسانيده لفرض الحماية على
حرية الصحافة ،حسب وجهة نظري -على فكرتي العالمية
والخصوصية ،وهما خاصيتان تم تداولهما على المستوى
الفكري في الستينيات من القرن الماضي ،حيث دعا بعض
المفكرين إلى تغيير االدوات النظرية المختلفة وتوحيدها
لتصبح عالمية ،وبذلك تصبح صالحة لكي يتم التعامل بها من
قبل جميع بني البشر.
لكن ونظ ًرا للمقومات والمبادئ الثقافية والحضارية
التي تميز المجتمعات البشرية واإلنسانية عبر العالم كان من
الطبيعي ان يعمل كل مجتمع على الحفاي على قيمه ومبادئه
آ
وال يقبل بالتنازل عنها والذوبان داخل قيم مجتمع اخر .لذا
كان هناك في الفترة نفسها مفكرون منتمون إلى حضارات
مختلفة ،ومنهم العرب والمسلمين ،رفضوا هذا التصور الذي
ً
انطالقا من القيم والثقافة
يمس بخصوصية مجتمعاتهم
والحضارة التي يتميز بها كل مجتمع؛ وكان اغلبهم يرى بان
هذا الفكر يدخل في إطار مفهوم االستعمار الجديد الذي يرمي
إلى السيطرة على الشعوب االخرى واستغاللهم بوسائل
مختلفة منها طمس الهوية والشخصية القومية والثقافية
والعقائدية التي تركب هذه الحضارات ،بطريقة قانونية.
بخالف انصار االتجاه القائل بان للقواعد الحديثة لحقوق
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ً
انطالقا من اإلعالن العالمي
اإلنسان الطبيعة العالمية،
لحقوق اإلنسان ،على اساس انها عامة وشاملة ويستفيد منها
كل افراد المجتمع الدولي ،الن مصدرها يعبر عن اإلرادة
المشتركة لكل الشعوب ،مستندين في ذلك إلى حجج
آ
تتلخص في االتي:
 لم ترفض اي دولة في العالم اإلعالن العالميلحقوق اإلنسان؛
 اشرفت منظمة االمم المتحدة على العديد مناالتفاقيات الدولية التي جاءت بعد اإلعالن العالمي ،لذا تتوفر
في الوثائق الخاصة بحقوق اإلنسان صفة العالمية بحكم انها
صادرة عن منظمة االمم المتحدة التي تضم في عضويتها جميع
ممثلي الحضارات الموجودة في العالم بمكوناتها الروحية
والثقافية واالخالقية وبمذاهبها المختلفة.
 تبرز عالمية حقوق اإلنسان من خالل مضامينكل الدساتير الوطنية والمواثيق اإلقليمية والدولية التي
استلهمت موادها الخاصة بالحقوق والحريات العامة من
اإلعالن العالمي ،بما فيها المتعلقة بحرية الصحافة.
آ
لكن االتجاه االخر يدفع باتجاه فكرة الخصوصية او
النسبية الثقافية لحقوق اإلنسان ،وحججهم في ذلك :
 ال يوجد انموذج واحد عالمي لحقوق اإلنسانيصلح للتطبيق في كل مكان وزمان ،الن خصوصية
ً
شروطا تجعل من
المجتمعات المختلفة والمتنوعة تفرض
عالمية هذه الحقوق فكرة غير قابلة للتطبيق.
 لكل ثقافة فهمها الخاص لحقوق اإلنسان وبشكل71
مغاير ِّل َما هو شائع في الثقافات االخرى.
 حمل اإلعالن العالمي لسنة  1948بذور الفكرالدستوري التحرري الغربي ،اي جاء متاث ًرا بالثقافة الغربية ولم
يحمل في بنوده ثقافة الشرق ،رغم ان بعض الدول التي
تحمل ثقافات إسالمية وبوذية وهندية وكنفوشيوسية كانت
اعضاء في منظمة االمم المتحدة سنة  ،1948لكن كان
ممثلوها متاثرين بالثقافة الغربية .وهكذا عبر اإلعالن العالمي
عن المثل التي كانت تحرك الو.م.ا .اثناء الحرب العالمية
الثانية وبعدها.
جمةل العلوم الاجامتعية

حدثا ً
فلم يكن اإلعالن الذي يوصف بانه عالمي ً
عالميا
كما لم يكن موضوع اإلعالن ً
عالميا؛ إذ يسمي الغرب االحداث
التاريخية التي عرفها بانها عالمية النه كان وال يزال يرى انه هو
العالم وال يوجد شيء قبله وال بعده ً
متبنيا نزعة اإلقصاء إقصاء
آ
االخر والتركيز على الذات الغربية باعتبارها الحاضر والفاعل
الوحيد وما عداها يقع عليه الفعل (المفعول به) ،الن العالم
في نظر الغرب هو الغرب .فإذا لم تبن العالمية على التعددية
والتنوع واإلرادة الحرة لم تكن إال ً
شكال من اشكال الهيمنة
السياسية.
وقد 75إذ اكد االتحاد االوروبي سنة  ،5311سواء
باالقوال ام االفعال ،بان حقوق اإلنسان هي مركز تصرفه عبر
العالم ،وفق المفهوم الغربي .ومن اجل فرض هذه المفاهيم
الغربية طور االتحاد االوروبي حواراته السياسية المكرسة
لحقوق اإلنسان مع عدد متزايد من الشركاء من بينهم ً 79
بلدا
ً
70
إفريقيا ،في إطار السياسة االوروبية المتعلقة بالجوار،
ً
ً
منتظما عن التقدم المتعلق باحترام
تقييما
والذي يتضمن
حقوق اإلنسان والمبادئ الديمقراطية ،بما فيها حرية
الصحافة .وقد قدم االتحاد االوروبي ،باسم الجهاز االوروبي من
اجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،مساعدات مالية من اجل
دعم حرية وسائل اإلعالم لعدد كبير من المنظمات الدولية
والمحلية للمجتمع المدني التي تجهد نفسها لتعزيز حرية
ً
مشروعا جار على االقل خالل
وسائل اإلعالم (فهناك 03
 .)5311منصبين بذلك انفسهم اوصياء على العالم74.خصوصاً
وان العالم الغربي يرى نفسه محور العالم وانه مصدر التمدن
الذي تم ربطه بقيم المجتمع الغربي ،منك ًرا بذلك كل من
يخالفه .إذ يعلمنا التاريخ ان الغرب الذي يرفع شعارات الحرية
ً
خصوصا من خالل
وحقوق اإلنسان هو السباق إلى إنكارها ...
انتهاج سياسة الكيل بمكيالين واالستغالل الراسمالي
والهيمنة االقتصادية والسياسية  ...واالنتقائية في التعامل مع
الدول في مجال حقوق اإلنسان الذي اصبح من سمات الدول
الكبرى والمنظمات الدولية التي تخضع لسيطرتها ونفوذها
مثل منظمة االمم المتحدة .فهناك انظمة قمعية تتلقى
المساعدة من قبل الغرب الذي يدعمها ويحافظ عليها وال
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يرغب ان يرى ُن ُظ ًما ديمقراطية تحل محلها الن من شان ذلك
ان يقوض المصالح المادية للدول الكبرى فقد يؤدي التفتح
السياسي والتحول الديمقراطي خاصة في الدول العربية
واإلسالمية إلى التفاف الشعوب حول قيمها والعودة إلى
ذاتيتها الثقافية والحضارية في المقابل.
ونتيجة التكنولوجيات الحديثة ،تعمد الدول الكبرى
إلى الضغط على مختلف دول العالم عن طريق تاليب الراي
العام الداخلي والعالمي ،من خالل كشف انتهاكات حقوق
ً
مستعملة مختلف عناصر المجتمع المدني
اإلنسان،
والمنظمات الوطنية والدولية سواء كانت حكومية ام غير
حكومية ،وقد تمتد إلى تقديم إعانات مالية ،بل إلى التدخل
اإلنساني .وقد ساهمت وسائل اإلعالم في إنشاء شبكات دولية
تعمل في مجال حقوق اإلنسان يكون لها دور فعال في رصد
انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم تقارير بذلك ،مما يربك
آ
االنظمة .ومن اجل التقليل من هذه االثار السلبية نقدم
آ
المقترحات االتية:
 من مصلحة االنظمة الوطنية احترام الخصوصياتالثقافية والدينية الموجودة داخل الدولة ،الن ذلك ُيعد ً
عامال
ً
مساعدا يؤدي إلى تقوية وحدتها وسيادتها .يعني ترقية
المجتمع المدني ومؤسساته وادوات عمله والسماح له
بالمشاركة السياسية الفعالة .الن إهمال هذه الخصوصيات قد
يؤدي إلى اتساع الهوة بين الدول وشعوبها في العالم النامي
مما يؤدي إلى زيادة اعباء السيطرة السياسية المفروضة التي
يجب ان تفرضها على شعوبها ،ويتطلب هذا االمر الزيادة في
الدعم الخارجي لهذه الدول حتى تحافظ على بقائها .فإذا فقدت
هذه الدول السيطرة على شعوبها ستفقد القدرة على الحفاي
على مصالح الدول الكبرى ،مما ينذر بالعصيان المدني والثورة
ً
خصوصا وان
الشعبية ،وال يخدم هذا مصالح الدول الكبرى،
الدول الكبرى ال تك ترث بوضعية حقوق اإلنسان في اي مكان
في العالم إال إذا كان ذلك من شانه توسيع مصالحها
االقتصادية  ...او كان ذريعة لتحقيق اهداف استراتيجية في
مكان ما في العالم ولو كان المقصود دولة اخرى.

جمةل العلوم الاجامتعية

 محاولة التقليل من التاثيرات السلبية للغزوالثقافي الغربي من خالل استغالل وسائل التعبير للتعليم
والتوعية بدل انتهاج سياسة االنغالق ،بما يسمح بطرح الفكر
والفكر المناقض وتوضيح الصحيح منها؛ وإتاحة سبل التعبير
امام شتى وجهات النظر.
 فتح المجال امام اإلعالم الخاص بمختلف صورهمع استقاللية وسائل اإلعالم العمومية عن جميع االحزاب
السياسية كما تكون على مسافة من الحكومة .مع وضع قوانين
آ
دقيقة واليات ومؤسسات مستقلة ونزيهة تراقب محتويات
المعلومات العابرة للحدود عن طريق الوسائل التكنولوجية
الحديثة كاالنترنت.
 الحد من سيطرة االغلبية ،بان تكون دولةالمؤسسات الديمقراطية مبنية على تعددية وجهات النظر
ً
خصوصا من خالل الديمقراطية التشاركية .
ااتمة
إذا كان المقرر االممي الخاص المعني بتعزيز وحماية
الحق في حرية الراي والتعبير قد اكد على فكرة الترابط بين
الصحافة التقليدية (ما عبر عنها بالصحافة) و"صحافة
المواطن" ،واعتبر هذه االخيرة جزء ًا من االولى ،سواء من
خالل البعد المفاهيمي لهذه الظاهرة اإلعالمية ام من خالل
دورها في المجتمع الديمقراطي وحتى من خالل االسانيد
القانونية والمعايير الدولية المعتمدة في حماية حرية
الصحافة؛ فقد اكد الفقه ،تاييدا للواقع ،على حقيقية
االختالف بين المصطلحين وبين وظيفة كل واحدة منهما.
فمن جهة ،تعتبر الصحافة مهنية محترفة ،في حين تفتقر
صحافة المواطن إلى خاصية المهنية واالحترافية .وإذا كان
للصحافة عالقة توامة مع الديمقراطية ،فقد ادت ازمة الثقة
التي تعانيها الصحافة التقليدية إلى اإلضرار بهذه العالقة
وكانت نتيجته ظهور صحافة المواطن كحركة إصالحية لإلعالم
التقليدي في الدول الغربية الديمقراطية -باعتبار الديمقراطية
بداية كل تغيير -تسببت فيه الثورة المعلوماتية والتكنولوجيا
ً
الحديثة ،التي اعطت ً
جديدا لحرية التعبير والعملية
بعدا
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إغفال إدراج تعريف دقيق للصحفي والصحافة ،حتى تستغرق
هذه االخيرة "صحافة المواطن" .النه ال يمكن ُ
للمشرع تجاهل
هذا التطور الحادث الذي فرضه الواقع على مستوى اإلعالم.
 إعطاء مجال للتعبير من خالل صحافة المواطنمع تنظيم مختلف عناصرها (منتجين ،متلقين ،تكنولوجيات
ً
مستقبال)... ،؛
االتصال المتوفرة والمحتمل توفرها
 االستفادة من تجارب الدول السباقة في تنظيمصحافة المواطن ،سواء بشكل صريح او بشكل ضمني من
خالل القوانين المنظمة لتكنولوجيات االتصال الحديثة؛
 احترام الخصوصية الثقافية للمجتمعات المحليةاثناء سن القوانين المنظمة لصحافة المواطن دون إهمال
مزاوجتها بإيجابيات القوانين الدولية؛
 عدم تجاوز المشرع والسلطات التنفيذية الحدودالمعقولة في تقييد صحافة المواطن بما يشكل ً
ً
ومصادرة
قمعا
لحرية الراي والتعبير ،الن القمع قد يتحول إلى سكين يطعن
جسم المجتمع في الظهر من خالل الخضوع لضغط صحافة
مواطن اجنبية ذات اغراض استعمارية.

التواصلية في إطار المجتمع الديمقراطي من خالل استحداث
"الديمقراطية الرقمية" .ثم انتقلت هذه الظاهرة اإلعالمية
آ
الجديدة ً
الحقا إلى بقية دول العالم بكل ما كان لها من اثار
سلبية وإيجابية تتوقف على الفاعلين ومركزهم االجتماعي
واالقتصادي والسياسي والثقافي.
استلزم الوضع القائم إيجاد معايير وتدابير جديدة
ً
خصوصا وان
لحماية حرية الصحافة بمختلف صورها،
االسانيد القانونية في تعزيز وحماية حرية الصحافة ترتكز على
مفاهيم قديمة واساليب ووسائل تقليدية تفتقر إلى اإللمام
والمقدرة على حماية صحافة المواطن من حيث المضامين
آ
والوسائل واال ليات .بل اال ك ثر من ذلك قد تستند الدول
الغربية إلى مبرر عالمية هذه النصوص والمعايير الدولية
لتكريس معاملة مزدوجة المعايير ،بإطالق هذه الحرية
كوسيلة استعمارية ،لتجاوزها الحدود الجغرافية ،وفي المقابل
تقييدها إذا كانت تهدد مصالحها نتيجة تفوقها التكنولوجي.
لهذا كان لز ً
اما على ُالمشرع اتخاذ مجموعة من
االعتبارات عند سنه للقوانين ،منها:
 إما إدراج هذا النوع الجديد من الصحافةالمواطنية ضمن التشريعات والقوانين المنظمة للصحافة او
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سامية

الملخص
آ
ً
ً
 خاصة من ناحية االثار،ُيعد إدمان االنترنت اضطرابا نفسيا من بين االضطرابات التي حظيت باهتمام عديد من الباحثين
 وقد هدفت الدراسة الحالية إلى بحث العالقة بينه وبين متغير العزلة االجتماعية لعينة من طلبة جامعة ام البواقي،الناجمة عنه
ً )95( طالبا؛
ً )194(  وتكونت عينة الدراسة من،والفروق بين الجنسين في إدمان االنترنت
ً )135(طالبا و
طالبة من معظم الكليات
: وكشفت الدراسة عن، ومقياس العزلة االجتماعية، مقياس إدمان االنترنت:وقد استخدم مقياسان هما
. وجود عالقة ترابط موجبة بين إدمان االنترنت والعزلة االجتماعية لعينة من طلبة جامعة ام البواقي. وجود فروق بين الذكور واإلناث من الطلبة في درجة إدمان االنترنت لصالح الطلبة الذكور. طلبة جامعة ام البواقي، العزلة االجتماعية، إدمان االنترنت:الكلمات المفاتيح
Résumé
La dépendance à Internet est un des troubles psychologiques que de nombreux chercheurs ont étudié pour
en montrer les effets. Cette étude a pour objectif principal de vérifier la relation existante entre la dépendance à
Internet et l'isolement social, ainsi que la différence entre les sexes dans cette dépendance. Cette étude se base
sur un échantillon de (194) étudiants : (92) étudiants et (102) étudiantes de la plupart des facultés. Nous avons
utilisé deux tests : test de la dépendance à Internet, et test de l'isolement social. Les résultats de l'étude ont permis
de constater :
- Une relation de corrélation positive entre la dépendance à Internet et l'isolement social.
- Des différences de l’indice statistique dans le degré de dépendance à Internet perçu par les deux sexes,
en faveur des étudiants de sexe masculin.

Mots-clés : Dépendance à Internet, L'isolement Social, Etudiantes De l'Université D’Oum El Bouaghi.
Summary
Internet addiction is a new psychological disorder, which attracted the attention of many researchers
especially in terms of its effects. This study aims at examining the relationship between internet and Social
isolation among a sample of students enrolled in Oum El Bouaghi University. It aims, also, at knowing the
differences among genders as far as internet addiction satisfaction is concerned. The study sample consisted of
(194) students (92) males and (102) females from various faculties. Two scales were used; the Internet addiction
scale and the Social isolation one. The study revealed the following results:
- There is a positive correlation between internet and Social isolation among a sample of students
enrolled in Oum El Bouaghi University.
-Significant differences appeard between males and females in internet addiction showing that males are
more addicted to internet than females.

Keywords: Internet Addiction, Social Isolation, Students of the University of Oum El Bouaghi.
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مقدمة

الطبي ب النفس ي ايف ان جول ديرجGoldberg( 0

 )Ivanاول م ن

اشار إليه.
ويعرف إدمان االنترنت بانه حالة انع دام الس يطرة عل ى
ه ذه الوس يلة التقني ة ،وتش به االع راض المرض ية المص احبة ل ه
االع راض المرض ية المص احبة إلدم ان المخ دراتُ ،4ويس َتدل
علي ه بع دة اع راض ح ددتها الجمعي ة االمريكي ة للط ب النفس ي
كما يلي:
 اس تخدام االنترن ت بم ا يتج اوز ( )08س اعة اس بوعيام ع المي ل إل ى زي ادة س اعات اس تخدام االنترن ت إلش باع الرغب ة
نفس ها الت ي كان ت تش بعها م ن قب ل س اعات اق ل ،م ع المعان اة
م ن اع راض نفس ية وجس مية عن د انقط اع االتص ال بالش بكة- .
تركي ز التفكي ر بش كل قه ري ح ول االنترن ت وم ا يج ري في ه- .
حرك ات إرادي ة وال إرادي ة تؤديه ا االص ابع مش ابهة لحرك ات
االص ابع عل ى الكمبي وتر- .الرغب ة ف ي الع ودة إل ى اس تخدام
االنترن ت لتخفي ف او تجن ب اع راض االنس حاب- .إض افة إل ى
المي ل إل ى اس تخدام االنترن ت بمع دل اك ث ر تك را ًرا ،او لم دة
زمنية اطول تتجاوز ما كان الفرد يخصصه له ا ً
صال .2
وعلي ه فق د ازداد االهتم ام باض طراب إدم ان االنترن ت
خاص ة بع د انتش ارها ب ين كاف ة الف تات العمري ة والطبق ات
االجتماعي ة والمس تويات المهني ة المختلف ة ،حي ث تش ير ع دة
دراس ات إل ى ان مع دل انتش ار إدم ان االنترن ت يت راوح م ابين
( )%53-%12م ن مس تخدمي االنترن ت ،ويت راوح اعم ار
الم دمنين ب ين ( )22-18س نة ،وينتش ر إدم ان االنترن ت ب ين
المتعلم ين وغي ر المتعلم ين ،وب ين الكب ار والص غار عل ى ح د
6
السواء
االمر الذي دف ع الب احثين لدراس ة ه ذا االض طراب ،لم ا
ل ه م ن انعكاس ات س لبية عل ى حي اة االف راد وس لوكاتهم؛ حي ث
يؤدي إلى اإلخالل بقيم المجتم ع ومبادئ ه ،وانتش ار الس لوكات
المض ادة للمجتم ع كالجريم ة والعن ف والفوض ى ،باإلض افة إل ى
تع رض االبن اء إل ى كاف ة اش كال االم راض النفس ية؛ مث ل:
االك ت تاب والقل ق والش عور بالوح دة النفس ية وفق دان الثق ة
بالنفس والعزلة االجتماعية والضغوط النفسية....

يش هد الع الم ث ورة معرفي ة وتكنولوجي ة هائل ة خ الل
العق د االخي ر م ن الق رن الماض ي ف ي ش تى مج االت االتص ال
وش بكات المعلوم ات ،فق د مكن ت الف رد م ن إمكاني ة التواص ل
آ
م ع االخ رين ف ي ك ل مك انُ .وتع د االنترن ت م ن اه م وس ائل
آ
االتصال والمتوفرة االن في جميع دول العالم.
كم ا ُتع د اح دث وس يلة إعالمي ة ،عالمي ة االنتش ار
س ريعة التط ور .وتعن ي كلم ة انترن ت لغوي ًا الت رابط ب ين
الش بكات ،فه ي مجموع ة ض خمة م ن ش بكات االتص ال
المرتبطة بعضها ببعض .1
واالنترنت من ابرز التقنيات التي تقدم لإلنسان بتكلف ة
اق ل ،ووق ت اقص ر ،وإنج از اكب ر ،نظ ًرا للخ دمات المتع ددة
الت ي تق دمها مث ل البري د اإللك ترون ي ،ونق ل الملف ات ،واالخب ار
والتج ارة اإللك تروني ة ...وغيره ا م ن الخ دمات المتخصص ة ف ي
مج االت انش طة اإلنس ان ،5مم ا ادى إل ى تزاي د اع داد
مستخدميها تز ً
ايدا كبي ًرا ،ب ل ويتزاي د عام ًا بع د ع ام ،خاص ة م ع
النم و الهائ ل ف ي ك م وكي ف المعلوم ات المتاح ة عل ى الش بكة،
وحرية ما ينشر إلك ً
ترونيا ،إذ ال يخصع الية مراجعة.
وبم ا ان االنترن ت ه و وس يلة للتواص ل ،واك تس اب
المعلوم ات ،واالط الع ،والح وار ،واإلث راء ،واك تس اب
تخداما س ً
ً
ويا
االص دقاء ،وتط وير ال ذات إ ذا م ا اس تخدم اس
آ
معت دال ،إال ان ه ق د يتخ ذ منح ى اخ ر إذا زاد اس تخدامه ع ن
المعدل المقبول ،وتحول إلى إفراط في االستخدام.
وهكذا فاالنترنت شانه شان بقية وسائل االتصال ،ه و
آ
س الح ذو ح دين؛ فه و وس يلة نافع ة له ا اثاره ا اإليجابي ة ،وله ا
آ
تخداما س ً
ً
لبيا مبالغ ًا في ه
اثاره ا الس لبية ،ف إذا م ا اس تخدم اس
ولغي ر االغ راض الت ي وج د م ن اجله ا ،فهن ا يتح ول اس تخدامه
إل ى س لوك مرض ي ،حي ث يص بح ظ اهرة س لبية خطي رة عل ى
حي اة اإلنس ان ،واتزان ه ،وص حته النفس ية ،تس مى إدم ان
االنترنت.
وقد ظهر مفهوم إدمان االنترنت او ما يسمى االستخدام
المرض ي لالنترن ت ف ي الق اموس الطب ي ع ام ( ،)1992وك ان
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آ
ومع انتشار إدمان االنترنت -في االونة االخيرة وخاص ة
في اوساط طالب المرحلة الجامعية -فقد اكدت نتائج ك ثي ر م ن
الدراسات عل ى ان إف راط ط الب الجامع ة ف ي اس تخدام االنترن ت
يجعلهم اك ث ر اك تتاب ًا ،واك ث ر ش عو ًرا بالوح دة النفس ية ،والعزل ة
االجتماعية ،واالغتراب النفسي .ومن هذه الدراسات نذكر:
(كين ) )1221،Kingكروات )1222،Kraut ،et al

دون عم ل ي دعو إل ى ذل ك ،فم ن الممك ن ان يض حى بعض هم
بالعمل ،وبالمدرسة ،وبالعالقات االسرية ،وبالمال .8
وتؤكد ك ثير من الدراسات والبحوث مثل دراسة (ج انج
آ
 ،)5338،Jung,etودراس ة (جيف ري
واخ رين al
 ،)5338،Jeffreyودراس ة (اب ـ ـ ــو ج ـ ـ ــد  ،)5337،ودراس ة
(زيــدان )5338،ان إدم ان االنترن ت ال يق ل خط ورة ع ن إدم ان
المخ درات ،ب ل يتجاوزه ا ِّبع ِّده الس بيل اال ك ث ر تعويض ًا ِّل َم ا
يع اني من ه الم دمن م ن مش كالت واض طرابات ،وإن ه ذه
المشكالت تزداد حدة وضراوة بتقدم اإلنسان في العم ر وزي ادة
ع دد الس اعات الت ي يقض يها الف رد الم دمن ام ام االنترن ت ،ول ذا
فاإلنترن ت يمث ل مش كلة كبي رة بالنس بة للش خص الم دمن
ويصاحبه العديد من االضطرابات النفسية والسلوكية.9
ف الجلوس ام ام جه از االنترن ت لم دة طويل ة م ن الوق ت
س يؤدي إل ى ع زل الف رد ع ن مجتمع ه ،كم ا ي ؤدي إل ى ت دنى
تفاعله االجتماعي مع اف راد االس رة ،وتقل ص ع دد االص دقاء وق د
ي ؤدي إل ى فق دان مه ارات االتص ال االيج ابي ،باإلض افة إل ى
الش عور بالعزل ة االجتماعي ة ،وتض اؤل ف رص التعبي ر وتحقي ق
ال ذات ،مم ا يجعل ه يش عر بع دم الق درة عل ى ض بط االح داث
وال تحكم فيه ا ،وم ن ثم ة يفق د الثق ة ف ي نفس ه ،وتترس خ لدي ه
القيم السلبية والقلق والرفض.13
ُويع د ط الب الجامع ة اك ث ر ش رائح المجتم ع قابلي ة
وتعرض ًا إلدم ان االنترن ت لع دة اس باب؛ منه ا انه م يم رون
بمرحل ة نم و نفس ي مهم ة ،ي تم فيه ا تش كيل الهوي ة وإنش اء
عالق ات شخص ية واجتماعي ة حميم ة .ومنه ا ان الجامع ات
اص بحت ت وفر فرص ًا واس عة ومس تمرة لل دخول عل ى االنترن ت
الغراض مختلفة ،حيث تشير اإلحص اءات المت وفرة ان ()%85
من طلبة الجامعة يستخدمون االنترنت. 11
وم ن خ الل تفاع ل الباحث ة م ع الطلب ة ف ي جامع ة ام
البواقي من خالل التدريس واإلشراف ،فقد الحظت ان العدي د
م نهم يقض ون اوق اتهم الثمين ة ام ام االنترن ت ،ل ذلك ف إن
الدراس ة الحالي ة ه ي محاول ة للتع رف عل ى طبيع ة العالق ة ب ين
إدم ان االنترن ت والعزل ة االجتماعي ة ل دى عين ة م ن طلب ة ه ذه
الجامعة.

)سافدرز واارين ( )2000،sanders , et alديتمان )2002 ،Dittmann
(يوف وروجرز )1222،young et Rogers
(لروز واارين.7)2001،LaRose, et al،

وه ذا م ا دفعن ي إل ى االهتم ام به ذا الموض وع والبح ث
ع ن العالق ة الكامن ة ب ين إدم ان االنترن ت والعزل ة االجتماعي ة
ل دى عين ة م ن طلب ة جامع ة ام الب واقي ،حت ى يمك ن االس تفادة
م ن نت ائج تل ك الدراس ة ف ي الخ روج بالتوص يات والمقترح ات
الالزم ة لتق ديم الب رامج اإلرش ادية ،للح د م ن انتش ار ه ذا
االضطراب الذي يدمر مستقبل شبابنا.
أ
اول -مشكلة الدراسة
اص بح االنترن ت يغ زو كاف ة مج االت الحي اة االجتماعي ة
واالقتص ادية والسياس ية وغيره ا ،كوس يلة لالتص ال وتب ادل
االفك ار والمعلوم ات ،مم ا ان تج ان اي مجتم ع ال يس تخدم
االنترن ت ُيع د متخلف ًا ع ن بقي ة المجتمع ات ،وع ن مس ايرة
التطورات التكنولوجية الهائلة.
فاإلنترنت من بين النعم العديدة التي م َن هللا به ا عل ى
اإلنس ان إذا م ا احس ن اس تخدامها ،وإال فه و نقم ة م ع إس اءة
استخدامه ،فمثل ه مث ل اي تق دم تكنول وجي؛ فعن دما ُيف رط ف ي
االعتم اد علي ه ويب دا ف ي تجاه ل االنش طة ،والمناس بات
ومس ؤوليات العم ل ،والدراس ة ،والرياض ة ،وعن دما يب دا
المقرب ون من ه بالش كوى م ن قض ائه الوق ت الطوي ل ام ام
االنترن ت ،فإن ه يمك ن الق ول إن ه واق ع ف ي مش كلة إدم ان
االنترنت.
واض طراب إدم ان االنترن ت مش كلة متزاي دة ،فق د اش ار
ً
شخصا م ن ب ين ()533
علماء النفس البريطانيون إلى ان هناك
شخص من مستخدمي االنترنت تظهر علي ه اع راض اإلدم ان ب ل
إن هن اك اشخاص ًا يقض ون ( )08س اعة او اك ث ر عل ى االنترن ت
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الس تخدام تقني ة االنترن ت ،وتعل يم الطلب ة ط رق التعام ل
االيجابي مع هذه التقنية المهمة.
 – 6ج اء االهتم ام بدراس ة إدم ان االنترن ت وعالقت ه
بالعزلة االجتماعية لدى طلبة الجامع ة ِّبع ِّدهم م ن اك ث ر الف تات
ً
تخداما ل ه م ن خ الل بع ض اإلحص اءات المت وفرة والم ذكورة
اس
ً
س ابقا ،وه ذا م ن ب اب اإلحس اس بخط ورة االم ر للوق وف عل ى
آ
االث ار الس لبية إلدم ان االنترن ت ل دى ه ؤالء الش باب ال ذين ه م
قوة المجتمع وعموده الفقري.

وبن اء علي ه تتح دد مش كلة الدراس ة الحالي ة ف ي اإلجاب ة
عن التساؤلين التاليين:
 – 1ه ل توج د عالق ة ارتباطي ة ب ين إدم ان االنترن ت
والعزلة االجتماعية لدى طلبة جامعة ام البواقي؟
 – 5ه ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي إدم ان
االنترنت بين طلبة جامعة ام البواقي تعزى لمتغير الجنس؟
ثافيا -فرضيات الدراسة
- 1توج د عالق ة ت رابط ب ين إدم ان االنترن ت والعزل ة
االجتماعية لدى طلبة جامعة ام البواقي.
- 5توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي إدم ان
االنترنت بين طلبة جامعة ام البواقي تعزى لمتغير الجنس.
أ
اهداف الدراسة
- 1التع رف عل ى طبيع ة العالق ة ب ين إدم ان االنترن ت
والعزلة االجتماعية لدى طلبة جامعة ام البواقي.
 -5معرف ة درج ة الف روق ب ين ال ذكور واإلن اث م ن طلب ة
جامعة ام البواقي في درجة إدمان االنترنت.
أ
اهمية الدراسة

ثالثا -حدود الدراسة
لقد كانت حدود الدراسة على النحو التالي:
أ
ا – الحدود البشرية
تقتص ر الدراس ة عل ى طلب ة جامع ة العرب ي ب ن مهي دي -
ام البواقي.
ب – الحدود الزمنية
طبقت الدراسة خالل السنة الجامعية .5310/ 5315
جـ – الحدود المكافية
اجريت الدراسة الحالية في مدينة ام الب واقي وبالض بط
في جامعة العربي بن مهيدي -ام البواقي.

 – 1إلق اء مزي د م ن الض وء عل ى ظ اهرة جدي دة ه ي
إدم ان االنترن ت خاص ة عل ى مس توى البيئ ة المحلي ة ،فالبح ث
فيه مازال في مرحلة االستكشاف.
آ
 – 5لف ت انتب اه المختص ين إل ى االث ار الس لبية الناتج ة
ع ن اس تخدامات التكنولوجي ا بم ا فيه ا االنترن ت ،نظ ًرا لق وة
جاذبيته التي ال تق اوم ،وتخطي ه ح واجز المك ان والزم ان وع دم
وجود قيود على استخدامه.
 – 0تستمد الدراسة اهميتها من تناولها موضوع إدمان
االنترن ت ،وعالقت ه بالعزل ة االجتماعي ة ال ذي ل م يتن اول ف ي
البيئة المحلية في حدود علم الباحثة.
 – 4التحق ق م ن الخص ائص الس يكومترية للمق اييس
المس تخدمة ،وم دى مالءمت ه للبيئ ة المحلي ة ،خاص ة فيم ا
يتعل ق بمقي اس اإلدم ان عل ى االنترن ت ،واالس تفادة من ه ف ي
إجراء بحوث ودراسات تتعلق بظاهرة إدمان االنترنت.
 – 2م ن خ الل النت ائج المتوص ل إليه ا س وف توض ع
آ
الخط ط والب رامج اإلرش ادية الالزم ة لمواجه ة االث ار الس لبية
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رابعا -تحديد مصللحات الدراسة
تتضمن هذه الدراسة المصطلحات االساس التالية:
 –1ادمان الفترفب ()Internet Addiction1
قب ل تعري ف إدم ان االنترن ت يج ب اإلش ارة إل ى ان
مص طلح إدم ان االنترن ت يقابل ه عدي د م ن التس ميات مث ل:
اإلدم ان التكنول وجي ،واالعتم اد عل ى االنترن ت ،وإس اءة
اس تخدام االنترن ت ،واالعتم اد عل ى الكمبي وتر ،وإدم ان
الكمبيوتر ،واالستخدام المفرط لإلنترنت .15
 تعري شارلتون ()2002،Charltonإدمان االنترنت ه و حال ة م ن االس تخدام المرض ي وغي ر
الت وافقي لإلنترن ت ،ي ؤدي إل ى اض طرابات إكلينيكي ة يس تدل
عليها بوجود بعض المظاهر كالتحمل واالعراض االنسحابية.10
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ويع رف إدم ان االنترن ت إجرائي ًا ف ي ه ذه الدراس ة بان ه
الدرج ة الكلي ة الت ي يحص ل عليه ا اف راد عين ة الدراس ة عل ى
مقياس إدمان االنترنت ل "بشرى إسماعيل احمد".

وهدفت إلى معرفة العالقة بين االك تتاب واالنطواء ف ي
ض وء متغي ري الج نس والعم ر ،وبل غ ق وام العين ة ()442
مس ً
تخدما لإلنترن ت ذك و ًرا وإناث ًا ف ي امريك ا ،تراوح ت االعم ار
الزمني ة م ا ب ين ( 03-53عام ًا) ،طب ق عل يهم اس تبيان إلدم ان
االنترن ت م ن إع داد الب احثين ،وقائم ة االك ت تاب ،ومقي اس
ايزن ك لالنط واء واالنبس اط ،وق د توص لت النت ائج إل ى وج ود
عالق ة ارتباطي ة دال ة إحص ً
ائيا ب ين إدم ان االنترن ت وك ل م ن
االك ت تاب واالنط واء ل دى المس تخدمين لإلنترن ت ذك و ًرا وإناث ًا
كم ا اوض حت النت ائج وج ود ف روق دال ة إحص ً
ائيا ب ين ال ذكور
واإلناث في إدمان االنترنت لصالح الذكور.16
- 3دراســة كرييــتوفر وااــرون ( Christopher et
)al ,2003
عنـ ــوان الدراسـ ــة* :العالق ة ب ين اس تخدام االنترن ت
واالك تتاب والعزلة االجتماعية لدى المراهقين *
هدفت إلى دراسة العالقة بين اس تخدام االنترن ت وك ل
م ن االك ت تاب والعزل ة االجتماعي ة ل دى الم راهقين ،وتكون ت
عين ة الدراس ة م ن ( )89طالب ا م ن ط الب الس نة االخي رة
بالمدرس ة الثانوي ة ،وطب ق ك ل م ن مقي اس اس تخدام االنترن ت
ومقياس العزلة االجتماعية من إع داد الب احثين ،ومقي اس بي ك
لالك ت تاب ،وتوص لت الدراس ة إل ى ان مرتفع ي اس تخدام
االنترن ت ل ديهم اض طرابات عل ى مس توى العالق ات م ع وال ديهم
واق رانهم ،اي إن ارتف اع اس تخدام االنترن ت ي ؤدي إل ى العزل ة
االجتماعية ،كم ا اوض حت نت ائج الدراس ة ان مس توى اس تخدام
االنترنت ال يرتبط باالك تتاب.
-4دراسة لروز واارين ()Larose ,et al ,2001
عنـ ــوان الدراسـ ــة * :التفس يرات المعرفي ة االجتماعي ة
الستخدام االنترنت*
ً
ً
تكون ت عين ة الدراس ة م ن ( )171طالب ا وطالب ة)29( ،
ذك ًرا و( )09إنث ى ،مس جلين ف ي ف رع عل وم االتص ال ف ي جامع ة
واش طن بامريك ا ،م ن مختل ف المس تويات اال كاديمي ة ،وق د
اس تخدم ك ل م ن مقي اس العزل ة االجتماعي ة ،والوض ع النفس ي
واالك ت تاب ،ومقي اس الك ف اءة الذاتي ة لإلنترن ت ،واظه رت
النت ائج ان اس تخدام االنترن ت لفت رة طويل ة ي ؤدي إل ى الش عور

 – 2العزلة الجتماعية ()Social Isolation
 تعري بايناأ ()Painkaآ
ه ي انع زال الف رد ع ن االخ رين ،وع دم االتص ال به م
وع دم االنض مام له م ،والبق اء ف ي اغل ب االوق ات منف ً
ردا وحي ًدا
واإلحساس بعدم االرتباط بمعايير المجتمع وثقافته.14
وتعرف العزلة االجتماعية إجر ً
ائيا في ه ذه الدراس ة عل ى
انه ا الدرج ة الكلي ة الت ي يحص ل عليه ا اف راد عين ة الدراس ة عل ى
مقياس العزلة االجتماعية ل "عادل عبد هللا دمحم".
ااميا -الدراسات اليابقة
ُتع د الدراس ات الس ابقة ذات دور إيج ابي لك ل باح ث
وبن اء عل ى ذل ك ف إن الباحث ة س تلقي الض وء عل ى الدراس ات
االجنبي ة والعربي ة للتع رف عل ى اه م النت ائج الت ي توص ل إليه ا
الباحثون ،نذكر اهمها على النحو التالي:
أ
أ
ا – الدراسات الجنبية
 –1دراسة كروات ()Kraut, 1981
آ
عن ـ ـ ــوان الدراس ـ ـ ــة* :اث ار اس تخدام االنترن ت ل دى
الشباب*.
ه دفت ه ذه الدراس ة الطويل ة الت ي دام ت ع امين إل ى
آ
معرف ة اث ار اس تخدام االنترن ت م ن قب ل الش باب ،وطبق ت ف ي
والي ة بنس لفانيا االمريكي ة عل ى عين ة مكون ة م ن ( )169ش ًابا
آ
ً
مستخدما لالنترنت ،وقد اش ارت النت ائج إل ى وج ود اث ار نفس ية
واجتماعية سلبية الس تخدام االنترن ت ،كم ا اظه رت النت ائج ان ه
كلم ا زاد اس تعمال االنترن ت كلم ا انخف ض مس توى النش اط
االجتم اعي ،وزاد مس توى الش عور بالعزل ة االجتماعي ة
واالك تتاب.12
-2دراسة بيتر وجان ()Gunn,1982 ،Petrie
عن ــوان الدراسـ ــة* :العالق ة ب ين االك ت تاب واالنط واء
وإدمان االنترنت في ضوء متغيري الجنس والعمر*
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ب االك تتاب ،كم ا اظه رت النت ائج ان مي ل مس تخدمي االنترن ت
لفترات طويلة يؤدي إلى العزلة االجتماعية.17
 –5دراسة ديتمان ()Dittmamm,2002
عنوان الدراسة* :العالق ة ب ين إدم ان االنترن ت وش عور
طالب الجامعة بالوحدة واالنعزال*
هدفت هذه الدراس ة عل ى العالق ة ب ين إدم ان اس تخدام
االنترنت وش عور ط الب الجامع ة بالوح دة واالنع زال ،وتكون ت
العينة من (ً )066
طالبا بجامعة اندروز في امريكا ،طبق عليهم
ك ل م ن مقي اس الش عور بالوح دة والعزل ة ،واس تبيان اس تخدام
ش بكة االنترن ت ،وق د اوض حت النت ائج وج ود عالق ة ارتباطي ة
ب ين اس تخدام االنترن ت والش عور بالوح دة والعزل ة االجتماعي ة
وان م دمني االنترن ت يس تخدمونه اك ث ر م ن ( )43س اعة
ً
بوعيا ،بينم ا الطلب ة غي ر الم دمنين عل ى االنترن ت
اس
يستخدمونه اقل من ( )43ساعة اسبوعيا.18
 – 6دراسة كو وليو ()Cui Liw, 2003
عنوان الدراسة * :العالق ة ب ين إدم ان االنترن ت والنم و
االجتماعي والتوافق واالغتراب النفسي*
ه دفت ه ذه الدراس ة إل ى معرف ة العالق ة ب ين االعتم اد
على االنترنت بالنمو االجتم اعي ،والتواف ق ،واالغت راب النفس ي
ل دى ط الب الجامع ة ،وتكون ت العين ة م ن ( )113م ن ط الب
الجامع ة ف ي ش نغهاي بالص ين ،وطب ق عل يهم ادوات لقي اس
المتغي رات موض ع البح ث ،واظه رت نتائجه ا وج ود عالق ة
ارتباطي ة قوي ة ب ين االعتم اد عل ى االنترن ت واالغت راب النفس ي
والتواف ق والنم و االجتم اعي ،كم ا اظه رت وج ود ف روق دال ة
إحص ائ ًيا ب ين ال ذكور واإلن اث م ن طلب ة الجامع ة ف ي إدم ان
االنترنت لصالح الذكور.19
 –7دراسة اكيايوس لي ()XiaaSi,Li ,2006
عن ـ ــوان الدراس ـ ــة * :المش كالت الناتج ة ع ن إدم ان
االنترنت*
ه دفت الدراس ة إل ى التع رف عل ى المش كالت المرتبط ة
بإدم ان االنترن ت ،وس ماتها ،واالس باب المؤدي ة لإلدم ان
وطبق ت الدراس ة عل ى عين ة عش وائية اختي رت م ن س ت م دارس
إعدادية في مدينة هيفاى في الصين قدرها ( )1949طالب ًا طب ق
جمةل العلوم الاجامتعية
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عل يهم اس تبيان م ن إع داد الباح ث ،وتوص لت الدراس ة إل ى
مجموعة من النتائج اهمها ان معدل اإلدمان على االنترنت عند
الذكور اعلى من اإلناث ،وان إدمان االنترنت في الضواحي اق ل
من المدن ،وان إدمان االنترنت يكون اعلى لدى م ن يمتلك ون
اجهزة الكمبيوتر؛ اي لديهم مستوى معيشي مرتفع.53
ب – الدراسات العربية
 – 7دراسة (مهد )5334،
آ
عن ـ ـ ــوان الدراس ـ ـ ــة * :االث ار النفس ية واالجتماعي ة
الستخدام شبكة االنترنت لدى طالب الجامعة*
آ
ه دفت ه ذه الدراس ة إل ى التع رف عل ى االث ار النفس ية
واالجتماعي ة الت ي يس ببها االنترن ت لط الب الجامع ة ،وتكون ت
العين ة م ن ( )543طالب ًا وطالب ًة ف ي جامع ة االزه ر بالق اهرة
واالقاليم ،وطبق على افرد العين ة مقي اس عالق ة طلب ة الجامع ة
آ
باإلنترن ت ،ومقي اس االث ار النفس ية واالجتماعي ة م ن إع داد
الباحث ة ،وق د توص لت النت ائج إل ى وج ود ف روق دال ة إحص ً
ائيا
ب ين ال ذكور واإلن اث ف ي اس تخدام ش بكة االنترن ت لص الح
ال ذكور ،كم ا اوض حت النت ائج ايض ًا ان ط الب جامع ة االزه ر
ً
تخداما لش بكة االنترن ت ،كم ا اس فرت النت ائج
بالق اهرة اك ث ر اس
آ
ً
ع ن وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ب ين ال ذكور واإلن اث ف ي االث ار
النفس ية واالجتماعي ة ،وك ذا ع ن وج ود عالق ة ارتب اط ب ين س وء
اس تخدام االنترن ت والش عور ب االغتراب النفس ي ،وس وء العالق ة
مع المجتمع ومع االصدقاء ،والمشكالت الجنسية.51
 – 1دراسة (زامل)5336 ،
عنـ ـ ــوان الدراسـ ـ ــة * :العالق ة ب ين إدم ان االنترن ت
واالغتراب لدى طالب الجامعة *
كان الهدف من هذه الدراسة معرفة عالقة اإلدمان عل ى
االنترن ت ب االغتراب ل دى ط الب جامع ة االزه ر بالق اهرة ف ي
مص ر ،وق د بلغ ت عين ة الدراس ة ( )153طالب ًا وطالب ة نص فهم
آ
من الذكور واالخر من اإلناث ،واظهرت النتائج وجود فروق ف ي
االغتراب بين مدمني االنترنت وغي ر الم دمنين ذك و ًرا وإناث ًا ،وال
توج د ف روق ب ين ال ذكور واإلن اث ف ي درج ة إدم ان االنترن ت
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ووج ود عالق ة ارتباطي ة موجب ة ب ين إدم ان االنترن ت وب ين
.55
االغتراب لدى افراد العينة
 – 9دراسة (الشافعي)5313،
عن ــوان الدراس ــة* :إدم ان االنترن ت وعالقت ه بالوح دة
والطمانين ة النفس يان ،ل دى ط الب وطالب ات جامع ة المل ك
خالد بالسعودية على ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية *
ه دفت ه ذه الدراس ة إل ى بح ث عالق ة إدم ان االنترن ت
بك ل م ن الوح دة والطمانين ة النفس يان ،والف روق ب ين
الجنس ين ف ي إدم ان االنترن ت ،واث ر بع ض المتغي رات
الديموغرافية على إدمان االنترنت لدى عين ة تتك ون م ن ()444
من طالب وطالبات جامعة الملك خالد بالسعودية ،وقد طب ق
اختب ار إدم ان االنترن ت م ن إع داد (يوف ــت ،)1991،وتعري ب
ص احب الدراس ة ،ومقي اس الوح دة النفس ية (رسـ ــل)1992،
وتعري ب (اضـ ـ ــر والش ـ ـ ــناو  ،)1991،واس تمارة البيان ات
الديموغرافي ة م ن إع داد الباح ث الح الي ،واظه رت النت ائج:
وج ود عالق ة ارتباطي ة موجب ة دال ة ب ين إدم ان االنترن ت
والوح دة النفس ية ،ووج ود عالق ة ارتباطي ة س البة دال ة ب ين
إدم ان االنترن ت والطمانين ة النفس ية ،ول م تختل ف الص ورة
ب اختالف الج نس ،كم ا وج دت ف روق دال ة ب ين الجنس ين م ن
طالب الجامعة في إدمان االنترنت لصالح الذكور.50
 – 11دراسة (الحوسيني)5311،
عن وان الدراس ة* :إدم ان االنترن ت وعالقت ه ب االك تتاب
والعزلة االجتماعية لدى طلبة جامعة نزوى*
هدفت هذه الرسالة إلى التعرف إلى العالقة بين إدم ان
االنترن ت ،وك ل م ن االك ت تاب والعزل ة االجتماعي ة ل دى طلب ة
جامع ة ن زوى ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن (ً )046
طالب ا
وطالب ة ،م نهم ( )26طالب ًا ،و( )593طالب ًة م ن الس نة االول ى
إل ى الس نة الخامس ة ،وم ن جمي ع كلي ات الجامع ة ،وتض منت
ادوات الدراس ة :مقي اس إدم ان االنترن ت م ن إع داد
(احم د ،)5337،ومقي اس العزل ة م ن إع داد (المزاه ر)5335 ،
وقائم ة بي ك المعرب ة الثاني ة لالك ت تاب (غري ب.)5333،
واس فرت النت ائج ع ن ان نس بة انتش ار إدم ان االنترن ت بلغ ت
( )%4.9ل دى اف راد عين ة الدراس ة ،كم ا اش ارت النت ائج إل ى
جمةل العلوم الاجامتعية
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وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين متوس ط درج ات اف راد
العين ة عل ى مقي اس إدم ان االنترن ت تع زى للن وع االجتم اعي
والتخص ص الدراس ي لص الح الطالب ات ،وتخص ص العل وم
آ
واالداب ،كم ا اش ارت النت ائج إل ى وج ود عالق ة ارتب اط س البة
ذات دالل ة إحص ائية ب ين متوس ط درج ات إدم ان االنترن ت
واالك ت تاب ،كم ا اوض حت وج ود عالق ة ارتب اط موجب ة ذات
دالل ة إحص ائية ب ين إدم ان االنترن ت والعزل ة االجتماعي ة ل دى
افراد عينة الدراسة .كما اظهرت النتائج وج ود ف روق ذات دالل ة
إحص ائية ب ين المتوس طات الحس ابية لك ل م ن االك ت تاب
والعزل ة االجتماعي ة ل دى اف راد عين ة الدراس ة تع زى الخ تالف
درجات إدمانهم على االنترنت.54
تعقيب عا عل الدراسات اليابقة
م ن خ الل اس تعراض الدراس ات الس ابقة نس تنتج م ا
ياتي:
 من حيث الهدف ،فقد كانت ته دف بع ض الدراس اتللكشف ع ن إدم ان االنترن ت ،وعالقت ه بالعدي د م ن المتغي رات
(العزل ة االجتماعي ة ،االك ت تاب ،االنط واء ،الوح دة النفس ية
االغت راب النفس ي ...إل خ) ،كدراس ات (كريس توفر ،5333بت ري
افعي 5313
ل  ،5336الش
وج ان ،1998زام
الحوس يني...5311إل خ) ،وبعض ها آاالخ ر ك ان اهتمامه ا منص باً
آ
على معرفة المشكالت واالثار المترتبة عن إدمان االنترنت مثل
(إكسايوس ى ل ي،5336ك روت ،1998مه دي ،)5334كم ا ه دف
بع ض الب احثين إل ى الكش ف ع ن درج ة الف روق ب ين الجنس ين
ف ي إدم ان االنترن ت ن ذكر م نهم (بت ري وج ان 1998
مه دي ،5334اكسايوس ى ل ي  ،5336الش افعي  ،)5313وعل ى
العم وم تتف ق اه داف ه ذه الدراس ات م ع ه دف م ن اه داف
الدراسة الحالية.
 م ن حي ث العين ات ،فمعظ م الدراس ات اجري ت عل ىطالب الجامعات من الجنس ين ،وتتف اوت اعم ار اف راد العين ات
وق د تف اوت حج م العين ة م ن ( )89ف ً
ردا كم ا ه و ف ي دراس ة
آ
(كريس توفر واخ رون )5333،إل ى ( )194كم ا ه و ف ي دراس ة
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(اكسايوس ى ل ي ،)5336،وه ذا م ا يتف ق م ع الدراس ة الحالي ة
التي ستتناول طلبة الجامعة من الجنسين.
 م ن حي ث ادوات الدراس ة فق د تنوع ت بحس بالغ رض الم راد الوص ول إل ى تحقيق ه ،ام ا بخص وص الدراس ة
الحالي ة فإنه ا تس تخدم االدوات الت ي ت م اس تخدامها ف ي
الدراسات السابقة الذكر.
 بالنس بة لنت ائج الدراس ات الس ابقة ،فق د اختلف توتنوع ت ،إال ان ه ك ان هن اك ش به إجم اع عل ى وج ود عالق ة
ارتباطية دالة إما سلبية او ايجابي ة ب ين إدم ان االنترن ت وظه ور
بع ض االض طرابات النفس ية ك االك تتاب والعزل ة االجتماعي ة
آ
واالغت راب واالنط واء ،وعل ى وج ود اث ار س لبية س واء نفس ية ام
اجتماعي ة ع ن ه ذا االض طراب ،وعل ى وج ود ف روق ب ين
الجنسين في إدمان االنترنت لصالح الذكور.

بجان ب الجامع ة لض مان الحص ول عل ى عين ة م ن مختلف ة
االختصاصات.
أ
- 4ادوات الدراسة
 – 1-4مقياس ادمان الفترفب
اع دت ه ذا المقي اس (بش رى إس ماعيل احم د)5315،
به دف اس تخدامه ك اداة موض وعية ف ي تش خيص إدم ان
االنترن ت ،ويتك ون المقي اس م ن ( )63عب ارة موزع ة بالتس اوي
عل ى س تة ابع اد إلدم ان االنترن ت وه ي كالت الي :الس يطرة او
الب روز ،تغي ر الم زاج ،التحم ل ،االع راض االنس حابية ،الص راع
االنتكاسة .ولإلجابة على المقياس يختار المفحوص اح د ب دائل
اربع درجات وهي (( )3،1،5الملحق رقم .)1
وقد قامت معدة المقياس بتقنين المقياس ،حي ث ت م
حس اب ثبات ه باس تخدام طريق ة االتس اق ال داخلي ،وق د بل غ
معام ل االرتب اط( ،)3.89وه و دال عن د مس توى الدالل ة
( ،)3.31كم ا اس تخدمت طريق ة التجزئ ة النص فية؛ حي ث بل غ
معامل الثبات سبيرمان ( ،)3.93وهو دال عند مستوى الداللة
( ،)3.31ام ا الص دق فق د ت م حس ابه باس تخدام التحلي ل
العاملي؛ وذلك باختبار نموذج العامل الكامن العام الذي حاز
عل ى مطابق ة تام ة مم ا يش ير إل ى ان المقي اس يتمت ع بمعام ل
صدق مرتفع.52
ام ا ف ي الدراس ة الحالي ة -للتاك د م ن م دى مالئم ة
المقي اس م ع البيئ ة المحلي ة -فق د قام ت الباحث ة بتطبيق ه عل ى
العين ة االس تطالعية الت ي تكون ت م ن ( )03طالب ًا م ن ط الب
جامع ة العرب ي ب ن مهي دي -ام الب واقي -الجزائ ر ،تت راوح
اعمارهم مابين ( 58-18سنة).
وق د ت م حس اب ص دق وثب ات المقي اس ف ي الدراس ة
الحالية كالتالي:
أ
ا – حدت المقياس :تم حس اب ص دق مقي اس إدم ان
االنترن ت ع ن طري ق حس اب الص دق التميي زي (المقارن ة
الطرفية):
م ن ادن ى درج ات المقي اس للعين ة الت ي ( )57%م ن
اعل ى درج ات المقي اس و( )57%قام ت الباحث ة باخ ذ عين ة

سادسا -اجراءات الدراسة الميدافية
- 1منه الدراسة
للتحق ق م ن ف روض الدراس ة الحالي ة ،اس تخدم الم نهج
الوص في االرتب اطي ال ذي يه دف إل ى إيج اد عالق ة ب ين متغي رين
والذي يناسب موضوع الدراسة.
- 2مجتمع الدراسة
تك ون مجتم ع الدراس ة م ن الط الب والطالب ات ال ذين
يس تخدمون ش بكة االنترن ت ف ي جامع ة ام الب واقي خ الل الع ام
الجامعي 5310/5315
- 3عينة الدراسة
تكون ت عين ة الدراس ة م ن ( )194طالب ًا وطالب ة م ن
ط الب جامع ة العرب ي ب ن مهي دي -ام الب واقي ،م ن مختل ف
كلي ات الجامع ة )95( ،طالب ًا و( )135طالب ة ،تت راوح اعم ارهم
م ابين ( )52-19عام ًا بمتوس ط عم ري ق دره ( )55.30عام ًا
وانح راف معي اري ق دره ( .)4.13اختي رت العين ة بطريق ة العين ة
القص دية؛ حي ث وزع ت ادوات الدراس ة ف ي قاع ة االنترن ت
الموج ودة بمك تب ة الجامع ة ،وف ي مق اهي االنترن ت المتواج دة
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سلوبا إحص ً
نستخدم ا ً
ائيا مالئم ًا يتمث ل ف ي اختب ار "ت" لدالل ة
الف روق بينهم ا ،Spss, 16.0 .وه ذا باس تخدام نظ ام الحزم ة
اإلحصائية.
وكان ت النت ائج كم ا ه ي مبين ة ف ي الج دول الت الي:

تتك ون م ن( )03ف ً
ردا ،وه ذا بع د ترتي ب ه ذه ال درجات
تص اعديا ،فاص بح ل دينا مجموعت ان تتك ون ك ل منه ا م ن ()38
اف راد؛ الن ( ،)38 = 3.57 * 03ومن ه ناخ ذ ( )38اف راد م ن
المجموع ة العلي ا ،و( )38اف راد م ن المجموع ة ال دنيا ،ث م

جدول رقم ( :)11يوضح قيمة "ت" لداللة الفرق بين المجموعة الدنيا والمجموعة العليا على مقياس إدمان االنترنت
مقياس ادمان الفترفب

المجموعات
المجموعة الدفيا

ن
8

المتوسا الحيابي
76.56

الفحراف المعيار
11.15

المجموعة العليا

8

117.10

6.13

المصدر :من إعداد شخصي.
ً
يتبين من الجدول ان قيمة "ت" دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ()3.31؛ مما يعني ان المقياس يتوفر على
القدرة التمييزية بين المجموعتين الدنيا والعليا ،ومنه
فالمقياس ُيعد ُ
صادقا فيما يقيسه.
ب – ثبات المقياس
لمعرفة ذلك قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس
العزلة االجتماعية باستخدام معامل ثبات الفا لكرونباخ
وباستخدام نظام ( )Spss,16تم التوصل إلى معامل ثبات قدره
ً
إحصائيا عند مستوى الداللة
( ،)3.876هذا المعامل دال
( )3.31مما يدل ان المقياس يتمتع بمستوى عال من الثبات.

"ت"

ميتوى الدللة

10.76

 3.31دال

طريق استخدام طريقة التجزئة النصفية وتم التوصل إلى
ً
جميعا قيم دالة عند مستوى الداللة
معامل ( ،)3.72وهي
( ،)3.31اما الصدق فتم حسابه عن طريق الصدق التالزمي
حيث دلت النتائج على وجود ارتباط بين المقياس الحالي
وبين مقياس الوحدة النفسية من إعداد (إبراهيم
قشقوش )1979،حيث بلغ معامل ارتباط ( ،)3.73كما
استخدمت طريقة المقارنة الطرفية فبلغت قيمة "ت"
( )11.15وهي نسبة دالة عند ( .56)3.31اما في الدراسة
الحالية -للتاكد من مدى مالئمة المقياس مع البيئة المحلية-
فقد قامت الباحثة بتطبيقه على العينة السابقة الذكر.
وقد حسب صدق وثبات المقياس في الدراسة الحالية
كالتالي:
أ
ا – حدت المقياس :تم حساب صدق مقياس العزلة
االجتماعية عن طريق حساب الصدق التمييزي (المقارنة
الطرفية):
حيث قامت الباحثة بحساب الصدق التميزي وفق
نفس الخطوات السابقة الذكر في مقياس إدمان االنترنت
وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:

 – 2-4مقياس العزلة الجتماعية
اعدت هذا المقياس في االصل جليرفيلد
( ،)Gierveld.1993وذلك لقياس العزلة االجتماعية ،ويتالف
من ( )03عبارة ،يوجد امام كل منها خمسة اختيارات هي
(موافق بشدة ،موافق بدرجة معقولة ،متردد ،ارفض إلى حد
ما ،ارفض ً
تماما) ،تاخذ الدرجات ارقام ( )4،0،5،1،3ولقد
قام بتعريبه (عادل عبد هللا دمحم ،)5333،وحسب ثباته عن
طريق إعادة االختبار فبلغ معامل االرتباط (،)3.86كما تم
حساب معامل الفا كرونباخ -الذي بلغ ( -)3.81كذلك عن

جدول رقم ( :)12يوضح قيمة "ت" لداللة الفرق بين المجموعة الدنيا والمجموعة العليا على مقياس العزلة االجتماعية
مقياس العزلة الجتماعية

المجموعات
المجموعة الدفيا
المجموعة العليا

ن

المتوسا الحيابي

الفحراف المعيار

8

66.80

8.85

8

96.16

2.52

"ت"

ميتوى الدللة

13.80

 3.31دال
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يتبين من الجدول ان قيمة "ت" دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة ()3.31؛ مما يعني ان المقياس يتوفر على القدرة
التمييزية بين المجموعتين الدنيا والعليا ،ومنه فالمقياس يعد
صادقا فيما يقيسه.
ب – ثبات المقياس
لمعرفة ذلك قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس
العزلة االجتماعية باستخدام معامل ثبات الفا لكرونباخ
وباستخدام نظام ( )Spss,16تم التوصل إلى معامل ثبات قدره
( ،)3.780هذا المعامل دال إحصائيا عند مستوى الداللة
()3.31؛ مما يدل ان المقياس يتمتع بمستوى عال من الثبات
أ
الساليب الحصائية

سامية ابريعم

 معامل الثبات الفا كرونباخ لحساب ثبات المقاييسالمستخدمة.
 معامل االرتباط بيرسون لإلجابة على السؤال االول.سابعا -عرن النتائ ومناقشتها
 – 1عرن النتائ
أ
- 1 – 1عرن النتائ المتعلقة بالفرضية الول
نص الفرضية "توجد عالقة ارتباطية بين إدمان
االنترنت والعزلة االجتماعية لدى طلبة جامعة ام البواقي ".
للتحقق من صحة هذه الفرضية ،تم استخدام معامل
االرتباط " بيرسون " بين الدرجات التي تحصل عليها افراد
عينة الطلبة على مقياس إدمان االنترنت ،وبين الدرجات التي
تحصلوا عليها على مقياس العزلة االجتماعية ،وبعد المعالجة
اإلحصائية بنظام ( )Spss,16.0تحصلنا على النتائج الموضحة
في الجدول التالي:

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري. اختبار "ت" لداللة الفروق بين المتوسطاتالحسابية ،في حساب كل من الصدق التمييزي ولإلجابة على
السؤال الثاني.
جدول رقم ( :)13يوضح معامل االرتباط بين درجة إدمان االنترنت والعزلة االجتماعية لدى طلبة جامعة ام البواقي
المتغيرات
ادمان الفترفب  /العزلة الجتماعية

ميتوى الدللة

معامل الرتباط

دال 3.31

1.448

المصدر :من إعداد شخصي.
فص الفرضية" :توجد فروق ذات داللة إحصائية في
يتضح من الجدول رقم ( )13ان قيمة معامل االرتباط
إدمان االنترنت بين طلبة جامعة ام البواقي تعزى لمتغير
بين درجة إدمان االنترنت والعزلة االجتماعية لدى افراد عينة
الجنس".
الدراسة والمساوية ل ( )1.448دالة إحصائيا عند مستوى
وللتحقق من صحة هذه الفرضية استخدم اختبار "ت" لداللة
الداللة ( ،)3.31وهذه العالقة االرتباطية هي عالقة موجبة
الفروق بين متوسطات درجات افراد عينة الدراسة من
وتعني انه كلما زادت درجة إدمان االنترنت زاد الشعور بالعزلة
الجنسين على مقياس إدمان االنترنت ،وبعد المعالجة
االجتماعية لدى طلبة جامعة ام البواقي.
اإلحصائية بنظام ( )Spss,16.0تحصلنا على النتائج الموضحة
- 2 – 1عرن النتائ المتعلقة بالفرضية الثافية
في الجدول التالي:
أ
جدول رقم ( :)14يوضح فتائ ااتبار"ت" لدللة الفروت بين الذكور والفاث من ىلبة جامعة ا البواقي في درجة ادمان
الفترفب
فوع العينة
الذكور
الفاث

ن
95
135

المتوسا الحيابي
97.59
78.18

الفحراف المعيار
49.78
07.85

درجة الحرية

"ت"

ميتوى الدللة
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4.76

دال 3.31

المصدر :من اعداد شخصي.
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يتضح من الجدول رقم ( )34المتعلق باختبار "ت"
إليجاد الفروق بين الجنسين من طلبة جامعة ام البواقي في
درجة إدمان االنترنت ،ان قيمة "ت" المحسوبة تساوي
ً
إحصائيا عند مستوى الداللة
( ،)4.76وهي قيمة دالة
( ،)3.31مما يشير بوضوح إلى وجود فروق في درجة إدمان
االنترنت بين الطلبة تعزى إلى متغير الجنس ،وهذه الفروق
لصالح الذكور.

علمية وترفيهية ،ومكالمات ومحادثات (الشات) ،سينجم عنه
االعتماد المك ثف لهذه الشبكة التي ستعوضه عن فصل
الدراسة ،وعن االسرة ،وعن السوق والملعب ،مما يسهم في
انخفاض مستوى العالقات االجتماعية المباشرة وزيادة العزلة
االجتماعية ،وعدم القدرة على إقامة عالقات اجتماعية مباشرة
وواقعية ،فيصبح االنترنت هو المسيطر على عقله فيتجنب
آ
االخرين بشكل كبير حتى يختلي بفعل ما يحبه وما يريده مما
آ
يجعله اك ثر حساسية في عالقاته باالخرين ،واك ثر انطوائية ال
يرغب في عقد عالقات معهم ،كي ال يشغله ذلك عن االنترنت
بسبب عطل في جهاز الكمبيوتر او انقطاع الشبكة او التيار
الكهربائي ،وسيشعر بالقلق واالنزعاج الشديد ويصبح جد
عصبي وينفجر التفه االسباب ،وتلك كلها من اعراض العزلة
االجتماعية.
وما يؤكد ما توصلنا إليه ما جاء به اإلطار النظري
حيث اكدت الك تابات المختلفة انه من بين المشكالت
المترتبة على سوء استخدام االنترنت هو شعور الفرد بالعزلة
االجتماعية ،وعدم اإلحساس باالنتماء إلى المجتمع الذي
نعيش فيه ،ما يعبر عن انطواء االفراد وانسحابهم من
المشاركة في االنشطة االجتماعية؛ بحيث يكون الفرد في حالة
تناقض بين ما هو مادي وما هو نفسي ،فهو موجود في
المجتمع من الناحية المادية ،ولكنه منفصل عنه من الناحية
النفسية.57
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه نتائج
بعض الدراسات ،منها دراسة (كروات )1991،التي توصلت
إلى انه كلما زاد استعمال االنترنت كلما انخفض مستوى
النشاط االجتماعي ،وزاد مستوى الشعور بالعزلة االجتماعية
ودراسة (كرييتوفر واارون )2111،التي توصلت إلى ان
اإلفراط في استخدام االنترنت يؤدي إلى العزلة االجتماعية
ا ً
يضا دراسة (لزور )2111،التي توصلت إلى ان ميل الطلبة
إلى استخدام االنترنت لفترات طويلة يؤدي إلى العزلة
االجتماعية ،كما تتفق مع دراسة (ديتمان )2112،التي
توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية بين استخدام شبكة
االنترنت والعزلة االجتماعية لدى طالب الجامعة ،وكذلك

- 2مناقشة النتائ
أ
- 1 – 2مناقشة النتائ المتعلقة بالفرضية الول
إن البيانات المتحصل عليها من خالل عرض النتائج
الخاصة بالفرضية االولى باستخدام معامل االرتباط
"بيرسون" ،والموضحة في الجدول رقم ( ،)30تظهر ان هناك
عالقة ارتباطية موجبة بين إدمان االنترنت والعزلة االجتماعية
لدى طلبة جامعة ام البواقي ،اي ان مدمني االنترنت يشعرون
بالعزلة االجتماعية ،وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى تفضيلهم
االنترنت على االنشطة االجتماعية وعلى التفاعل االجتماعي
مما يدفعهم إلى االنسحاب ،ومعلوم ان قضاء اكبر وقت في
استخدام االنترنت يسهم في تخفيض الساعات التي يقضيها
آ
االشخاص مع االخرين ،وفي إقامة العالقات االجتماعية
آ
واالبتعاد عن االخرين ،ورفض إقامة عالقات معهم ،فاإلنترنت
آ
يحقق لهم النشوة عن طريق عوالم وافاق جديدة لم يعهدها
مما يضفي لهم العديد في حياتهم ،ويجعلهم يستغنون عن
إقامة الصداقات والعالقات االجتماعية مهما كان نوعها إضافة
إلى ذلك فإنه يمنحهم عضوية مجانية دون اية شروط في
المجتمع االفتراضي ،ودون ان يخشوا اية مسئوليات او قيود
فيعوضهم ذلك عن االندماج الحقيقي مع المحيطين بهم.
كما ان االنغماس الزائد في استخدام االنترنت ،وقضاء
اطول االوقات يسبب اضطر ًابا في حياة الفرد من الناحية
االجتماعية؛ حيث سوف يقضي اوقات اقل مع اسرته ،كما
آ
سيهمل واجباته االسرية ،وعالقاته مع االخرين ،اي ًا كانت
مكانتهم لديه ،حيث إن سهولة استخدام الكمبيوتر والدخول
على االنترنت ،وما يحتويه من برامج متنوعة من معلومات
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دراسة (الحوسيني )2111،التي اشارت نتائجها إلى وجود
عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين إدمان
االنترنت والعزلة االجتماعية لدى طلبة جامعة نزوى.

استخدام االنترنت سواء داخل المنزل ام خارجه ،في النهار ام
الليل ،ولساعات طويلة ،مما يؤدي إلى إدمانهم بصورة اكبر
دافعا ً
ً
قويا لالستكشاف
من اإلناث خاصة وان لديهم
ً
والمغامرة ،في حين ان االنترنت ليس متاحا لإلناث في كل
ً
محدودا ،فمثال
وقت ،مما يجعل وقت استخدامهن لإلنترنت
مقاهي االنترنت ال يرتادها اإلناث ليال والوقات طويلة ،على
عكس الذكور الذين يعدونها وسيلة لقضاء اوقات الفراغ
وللتسلية ،والعمل ،واالتصال مع االصدقاء ،وتكوين معارف
جديدة ،ومن كل مكان في العالم.

- 2 – 2مناقشة النتائ المتعلقة بالفرضية الثافية
إن البيانات المتحصل عليها من عرض النتائج الخاصة
بالفرضية الثالثة باستخدام اختبار"ت" لداللة الفروق بين
متوسطات درجات افراد عينة الدراسة من الجنسين في درجة
إدمان االنترنت ،والموضحة في الجدول رقم( ،)34يظهر
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث من طلبة
جامعة ام البواقي في إدمان االنترنت؛ حيث كانت قيمة "ت"
ً
إحصائيا عند
الخاصة بالمقارنة تبلغ ( ،)4.76وهي قيمة دالة
مستوى الداللة ( ،)3.31وهذه الفروق لصالح الذكور مقابل
اإلناث ،ومعنى ذلك ان الذكور اك ثر ً
إدمانا لالنترنت مقارنة
باإلناثُ ،وتعد هذه النتيجة مطابقة للنتائج والبحوث
والدراسات السابقة؛ حيث توصلت دراسة كل من (كيوي
ً
إحصائيا بين الذكور
وليو )5330،إلى وجود فروق دالة
واإلناث في إدمان االنترنت لصالح الذكور ،كما توصلت دراسة
(اكسايوسى لي )5336 ،إلى ان معدل إدمان االنترنت بين
الذكور اعلى من اإلناث ،كما خلص كل من (زامل)5336،
و(الشافعي )5313،إلى وجود فروق دالة بين الجنسين من
طالب الجامعة في إدمان االنترنت لصالح الذكور مقابل
اإلناث.
ُ
فسر ذلك ان الطالب الذكور اك ثر من
ولعل ما ي ِّ
ً
ً
الطالبات اإلناث استخداما لالنترنت ،وذلك طلبا للثقافة
والتسلية والترفيه ،واك تشاف الجديد من االختراعات
والتكنولوجيا ،عكس الطالبات اللواتي يستخدمن االنترنت
إيجابيا ومر ً
ً
تبطا اك ثر بالتحصيل
بعقالنية ،وعادة ما يكون
الدراسي ،هذا باإلضافة إلى ان الذكور اك ثر ثقة في قدرتهم على
تشغيل الكمبيوتر ،وتحميل البرامج ،واك تشاف الجديد في
االنترنت مقارنة باإلناث ،كما ان للذكور اكبر قدر من الحرية
واالستقاللية في استخدام االنترنت؛ حيث تزيد فرصهم في
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ااتمة
يتضح من العرض السابق ،ومن خالل ما ظهر من
نتائج للدراسة الحالية ،ان اإلفراط في استخدام االنترنت بدون
مبرر موضوعي وبصفة مستمرة ،يسهم في تزايد مؤشرات إدمان
االنترنت ،السيما لدى طالب الجامعات ،مما يؤدي إلى جملة
من االضطرابات منها العزلة االجتماعية .والنتائج المستخلصة
من الدراسة الحالية تؤكد ذلك ،حيث توصلت إلى وجود
عالقة ارتباطية موجبة بين إدمان االنترنت وكل من العزلة
االجتماعية ،ووجود فروق بين الذكور واإلناث من الطلبة في
درجة إدمان االنترنت.
ومن ثم فإنه من االهمية ان يتم نشر الوعي بين
آ
طالب الجامعات عن اثار االستخدام المفرط لإلنترنت لتفادي
تاثيراته السلبية على التوازن النفسي واالجتماعي لديهم ،والتي
ال تختلف عن إدمان الكحول والمخدرات ،من خالل إعداد
برامج إرشادية.
وفي االخير نود ان نشير إلى ان هذه الدراسة محاولة
للتعرف على طبيعة العالقة بين إدمان االنترنت والشعور
بالعزلة االجتماعية ،فنتائجها غير نهائية ،تبقى بحاجة إلى
مزيد من التقصي والدراسة ،من اجل التحكم اك ثر في
الظروف المحيطة بالبحث ،بغية التاكد اك ثر من النتائج
لالستفادة منها خاصة في ظل التحديات التي تواجه الشباب
المسلم في عصر العولمة.
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قائمة المالح
ملح رقم ( :)1مقياس ادمان الفترفب
تنلب
تماما

م

الـ ـعـ ـبـ ــارة

1
2
3
4
2
6
2
3
9

اقوم بفتح االنترنت بعد ان استيقظ من النوم مباشرة.
اك ثر من مرة نمت لمدة اقل من اربع ساعات بسبب استخدام االنترنت.
استخدم االنترنت لوقت طويل اك ثر مما كنت انويه.
اشعر باالك تتاب عندما ال استخدم االنترنت.
ال استطيع التركيز في دراستي بسبب انشغالي باالنترنت.
استمر في استخدام االنترنت بشكل كبير رغم ما يسببه لي من مشكالت في حياتي.
استخدام االنترنت احب االنشطة التي اقوم بها في حياتي.
عندما توجد ضوضاء او ضجيج من حولي عند استخدام االنترنت تجعلني اتوتر واشعر بالعصبية.
ازيد من استخدام االنترنت للحصول على الشعور بالسعادة والرضا الذي كنت اشعر به من قبل عند
استخدام االنترنت.
ينتابني القلق لعدم استخدامي االنترنت.
استخدامي لالنترنت بشكل كبير جعلني ال ازور اقاربي وانقطع عنهم.
رغم ان استخدام االنترنت مكلف ماديا إال انني مازلت استخدمه ك ثيراً.
افضل استخدام االنترنت عن الخروج مع اصدقائي.
اتاخر في النوم ك ثيرا من االحيان بسبب سهري امام االنترنت.
اشعر بالسعادة الغامرة عندما استخدم االنترنت.
اشعر بارتعاش في يداي وبخاصة اصابعي عندما اتوقف عن استخدام االنترنت.
توجد خالفات ك ثيرة بيني وبين اصدقائي بسبب استخدامي الك ثير لالنترنت.
رغم شعوري باإلرهاق من استخدام االنترنت بشكل كير إال انني استمر في استخدامه.
اهرب من المشكالت والصعوبات التي تواجهني باستخدام االنترنت.
اكذب واخفي عن اصدقائي الوقت الذي اقضيه في استخدام االنترنت.
اشعر بتغيرات تضطرني لزيادة الوقت الذي اقضيه في استخدام االنترنت.
إذا لم اقض وقت امام االنترنت فانني ال اشعر بالمتعة طوال اليوم.
استخدامي لالنترنت باستمرار جعلني افقد الك ثير من اصدقائي.
استمر في استخدام االنترنت وبشكل كبير رغم تعرضي للعقاب من والدي.
تعرفت على اصدقاء ك ثيرون من االنترنت.
في ك ثير من االحيان الجا للكذب على والدي حتى استخدم االنترنت.
الوقت الذي اقصيه امام االنترنت غير كاف.
من شدة حبي لالنترنت ك ثيرا ما احلم اثناء نومي انني اقوم باستخدامه.
اذهب الستخدام االنترنت في احد النوادي بسبب تحريم والدي على بعدم استخدام االنترنت.
ليس لي اصدقاء ك ثيرون خارج نطاق االنترنت.
في ك ثير من االحيان اتناول بعض وجباتي امام االنترنت حتى ال اتوقف عن استخدامه.
اختار االنشطة واال لعاب التي تحتاج مني لوقت طويل في استخدام االنترنت.
في الوقت الذي ال استخدم فيه االنترنت اكون مشغوال جدا بالتفكير فيه.
فشلت في الدراسة بسبب حبي الشديد لالنترنت.
رغم ما يسببه لي استخدام االنترنت بشكل كبير من مشكالت اسرية إال انني ال استطيع ان امنع
نفسي من استخدامه مرة اخرى.
آ
إذا خيروني بين مكان فيه اصدقائي ولكن ليس به انترنت وبين مكان اخر به اصدقاء لي فانني
اختار الذي به انترنت.
انقص دائما من عدد ساعات نومي لكي اقضي اكبر وقت ممكن في استخدام االنترنت.
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ك ثي ًرا ما اقوم بفرقعة االصابع او هزهزة االرجل بسبب شعوري بالضيق من عدم استخدام االنترنت.
قمت بمحاوالت عديدة لتقليل عدد الساعات التي اقضيها في استخدام االنترنت.
استمر في استخدام االنترنت رغم ما يسببه لي من مشكالت جسمية بسبب الحرمان من النوم.
ك ثيرا ما اعود الستخدام االنترنت بعد ان عزمت على التوقف عنه.
توقفي عن استخدام االنترنت بسبب عطل مؤقت بالشبكة يجعلني اشعر بالتوتر والعصبية.
استخدامي لالنترنت يسبب لي الشعور بالصداع.
اهمل ممارسة اي موهبة لدى بسبب حبي الشديد لالنترنت.
آ
اجد في االنترنت المتعة واإلثارة التي ال اجدها في اي شيء اخر.
االصدقاء المخلصين هم اصدقاء االنترنت.
الحياة الحقيقية هي حياة االنترنت.
آ
اجد متعة شديدة في محادثة االخرين على االنترنت (الشات) اك ثر من محادثتهم وجها لوجه.
االنترنت هو المكان الوحيد الذي اشعر فيه باالمان.
عندما اتوقف عن استخدام االنترنت اشعر وكان صفحة الويب اراها امام عيني.
آ
استخدامي لالنترنت جعلني اشعر باني إنسان مرغوب من االخرين.
االنترنت يتيح لي المعرفة في اي مجال اك ثر بك ثير من الك تب.
كنت اتمنى ان يكون عدد ساعات اليوم ابر من  24ساعة المارس هواية تصفح االنترنت.
استخدامي لالنترنت يسيطر على تفكيري بدرجة كبيرة.
اهمية االنترنت لدى تماما مثل اهمية الماء والهواء.
اشعر وكانني مكبل اليدين والساقين من ك ثرة استخدام االنترنت.
اشعر بانني اصبحت اسير لالنترنت ولم استطع مفارقته.
رغم حرصي التام على الدوام في الدراسة إال ان تاخري في النوم بسبب تصفح االنترنت يمنعني من
ذلك.
استخدامي لالنترنت يجعلني اشعر باني عظيم.
آ
االنترنت مالذا امنا إذا ضاقت بي الحياة.
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ملح رقم ( :)2مقياس العزلة الجتماعية
مواف
بشدة

العبارات
1
2
3
4
2
6
2
3
9
11
11
12
13
14
12
16
12
13
19
21
21
22
23
24
22
26
22
23
29
31

مواف
بدرجة
معقولة

أ
ارفب
أ
ارفب
متردد ال حد
تماما
ما

يقف عدد ال باس به من االصدقاء معي في وقت الشدة.
ال يوجد هناك اتصال مباشر بيني وبين ك ثير من جيراني.
انقطعت عالقتي بكل اصحابي منذ وقت طويل.
ال يوجد سوى القليل من االفراد فقط هم الذين يمكنني ان اتحدث معهم في مختلف
االمور.
اتحدث مع عدد كبير من االفراد ممن يسكنون في نفس الشارع الذي اسكنه وكاننا
اعضاء في اسرة واحدة.
ال يوجد لي صديق حميم.
يقبلني عدد كبير من االفراد بما انا عليه.
اشعر بالحزن لعدم وجود صحبة من االصدقاء لي.
آ
ارى ان االخرين بما فيهم افراد اسرتي يسيئون فهمي.
اشككك في موقف ك ثير من اصدقائي مني وفي عالقاتهم بي.
آ
يبدي االخرون درجة عالية من الفتور والالمباالة تجاهي.
آ
غالبا ما اشعر انني مرفوض من االخرين.
عدد االفراد الذين اشعر بالسعادة لوجود عالقة مباشرة بيني وبينهم قليل للغاية.
آ
حينما اكون في حالة جيدة اشعر انني اصبح مرغوبا من االخرين ولكن االمر يختلف
تماما إذا ماكنت اشعر بالحزن.
ال يوجد هناك من يشغل نفسه بي وباموري.
آ
يوجد عدد كبير من االصدقاء اتبادل معهم الزيارات واالراء.
اشعر كاني اعيش في فراغ اجتماعي دون وجود اي إنسان.
اشعر بالتجاهل من جيراني.
يمكنني االعتماد على عدد كبير من االفراد اعتمادا كليا في تصريف اموري.
اشعر باني سجين في منزلي.
ليس لدي في الواقع اي اصدقاء حقيقيين بمعنى الكلمة.
ال يوجد سوى القليلون فقط هم الذين يتحملون المشقة من اجلي.
لم اعد اتوقع ان انال اي اهتمام حتى من افراد اسرتي.
ال اجد اشخاصا مخلصين من حولي.
عادة ما يوجد شخص ما قريب مني يمكنني ان اتحدث معه عن مشاكلي اليومية.
هناك العديد من االفراد يمكنني اللجوء إليهم وطلب مساعدتهم إذا ما صادفتني اي
مشكلة.
يرى الك ثيرون ان اسلوبي في التعامل غير مريح بالنسبة لهم مما يجعلهم يبتعدون
عني.
ال اجد في الواقع الشخص المناسب الذي ارغب ان يشاركني افراحي واحزاني.
اعرف ان دائرة معارفي واصحابي محدودة للغاية.
اشعر انني قريب من عدد كبير من االفراد.
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*الزايدي

بودرامة
الملخص

يسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على واقع كل من اللسانيات العربية واللسانيات الغربية؛ ذلك ان معرفة هذا الواقع
ً
ً  على إدراك االسباب التي جعلت منه،وخصوصا العربي
ً
ُ
ديناميكيا عند الغربيين
علما
،سعف متلقي هذا ِّالعلم
ِّ واإلحاطة بمحركاته ت
ً (إيجابا
ً
.)وسلبا
 كما تعينه على معرفة مختلف التاثيرات المتبادلة بينهما،بينما ركن عند العرب إلى الثبات والسكون
. القرض واالقتراض، النظرية، الثبات، التطوير، التكامل، اللسانيات الغربية، اللسانيات العربية:الكلمات المفاتيح

Résumé
Cet article tente de mettre la lumière sur la réalité de la linguistique arabe et la linguistique occidentale,
car connaître cette réalité et ses tendances permet au récepteur de cette science, en particulier le récepteur arabe,
de comprendre les raisons qui ont fait de la linguistique une science dynamique chez les occidentaux, tandis
qu’elle ne connaît aucun progrès chez les Arabes. Cela aide également à connaître les différentes influences
mutuelles «positives et négatives».
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Summary
This article attempts to focus on the reality of the Arabic linguistics and Western linguistics. Knowing
this reality and all its trends assist the receiver of this science, especially in the Arab world, to know the reasons,
which made linguistics a dynamic science in the West while stagnating in the Arab world, and helps to know the
different mutual influences whether positive or negative .

Keywords: Arabic Linguistics, Occidental Linguistics, Integral, Development, Stability, Theory, Lending
And Borrowing.
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خاص ة) ،وم ن بينه ا م ا ق دم ف ي الفك ر اللغ وي العرب ي الق ديم
ال ذي نج ده ،تبع ًا للمفه وم ال ذي تاخ ذه اللس انيات ،ينض وي
تحت لوائها مخص ً
صا وجهة النظر والمعالجة.
إنن ا إذا امعن ا النظ ر ف ي ج ل االعم ال اللس انية الت ي
خلفها اإلنسان ف ي اللغ ة او الت ي يمك ن ان يخلفه ا اس تقباال فإن ه
يمكن حصرها في ثالثة إمكانات:4
ا-بع ض الدراس ات اللس انية رك زت وجه ة نظره ا عل ى
دراس ة الخص ائص المش تركة ب ين اللغ ات جميعه ا ،وه و م ا
يعرف باللسانيات الكلية.
ب-وهن اك دراس ات جعل ت همه ا دراس ة لغ ة واح دة
معينة وهو ما يعرف باللسانيات الخاصة.
ً
ج-وهن اك دراس ات وقف ت وس طا ب ين اللس انيات
الخاص ة والكلي ة ،وه ي م ا يع رف باللس انيات النس بية ،حي ث
ً
موضوعا لها.
تتخذ بعض اللغات ال كلها
وتبع ا له ذا التص نيف فال درس اللغ وي العرب ي الق ديم
ين درج ض من م ا ُيع رف باللس انيات الخاص ة الت ي تتخ ذ لغ ة
ً
موضوعا للدراس ة ،م ع خصوص ية ،طبع ًا ،ف ي
معينة (العربية)
محركات الدراسة ودوافعها وطريقة المعالجة والنظر.
لك ن إذا ك ان ه ذا ه و الواق ع العلم ي (المفت رض) للفك ر
اللغ وي العرب ي الق ديم م ع اللس انيات ،فلم اذا ه ذا النف ور منه ا
ف ي الوس ط العرب ي؟ ولم اذا نح س بانه ا ِّعل م غرب ي يري د ان
يسلبنا خصوصياتنا ويقضي على تراثنا؟
إن الم دقق ف ي مرجعي ة ه ذا الموق ف يج د ان ه ق د
غذت ه ،ف ي راي الباح ث ،مجموع ة اس باب ،منه ا م ا يمك ن
تس ميته بالس بب التاسيس ي ،ومنه ا م ا يمك ن تس ميته بالس بب
االس تقبالي ،ويمك ن الق ول ك ذلك إن ه حت ى نظرتن ا إل ى الت راث
كان ت س ً
ببا م ن االس باب الت ي ص نعت موق ف النف ور ه ذا (وه و
ما يمكن تسميته بالسبب التراثي) ،وسنعرض لكل س بب عل ى
حدة فيما يلي:
أ
-اليبب التاسييي

-1الواقع الليافي بين التكامل والتغييب
اللس انيات ،كم ا ه و متف ق علي ه ب ين الدارس ين ،ه ي
الدراس ة العلمي ة للغ ة ،واللغ ة المقص ودة ههن ا ه ي اللغ ة الت ي
تمي ز الك ائن البش ري (دون تخص يص او تفض يل) ،إنه ا ِّالعل م
ال ذي يق را اللغ ة اإلنس انية عل ى وف ق منظ ور علم ي عمي ق
ودقيق ،ويستند إلى معاينة االح داث وتس جيل وقائعه ا ،قائم ًا
عل ى الوص ف وبن اء النم اذج وتحليله ا باإلف ادة م ن معطي ات
العل وم والمع ارف اإلنس انية االخ رى ،ويرم ي ه ذا ِّالعل م إل ى
كش ف حق ائق الظ واهر اللس انية وقوانينه ا ومناهجه ا ،وبي ان
عناص رها ووظائ فه ا وعالقاته ا اإلفرادي ة والتركيبي ة داخ ل بني ة
ال نص وخارجه ا ،1وهن اك م ن يوس ع دائرته ا لتش مل مختل ف
التطورات التي عرفته ا عب ر تاريخه ا الح ديث في ورد ان "الظ اهرة
اللغوي ة تبس ط ام ام الفك ر البش ري من ذ الق ديم ص نفين م ن
آ
القض ايا اح دهما ن وعي واالخ ر مب دئي ع ام ،فام ا الص نف االول
فيتمثل في عناصر اللغة باعتباره ا نظام ًا مخصوص ًا ل ه مكونات ه
الص وتية والص رفية والنحوي ة والمعجمي ة ،ولك ل ه ذه االوج ه
ف رع مخ تص م ن ف روع الدراس ة اللغوي ة ،وه ذا الجان ب ن وعي
باعتبار انه متعلق بكل لغة على ح دة ،وام ا الص نف الث اني م ن
القض ايا فيتص ل بالمش اكل المبدئي ة الت ي يواجهه ا الن اظر ف ي
اللغة م ن حي ث ه ي ظ اهرة بش رية مطلق ة ،ويت درج البح ث ف ي
هذه المسائل من تحدي د الك الم وض بط خصائص ه إل ى تحس س
نواميس ه المحرك ة ل ه حت ى يق ارب مش اكل اك ث ر تجري ًدا وابع د
ِّ
نس بة ك قض ية اص ل اللغ ة وعالق ة الك الم ب الفكر وتفاع ل اللغ ة
بالحض ارة اإلنس انية ،فض ًال ع ن مش كل الدالل ة اللغوي ة ذاته ا
وكيف يحدث إدراك العقل لمعاني اال لفاي".5
وبن اء علي ه ،فاللس انيات ِّعل م ش مولي يتن اول جمي ع
اللغات دون تفريق ،ويدخل ضمنها "كل النظريات والمف اهيم
والمن اهج العلمي ة الت ي تتن اول اللس ان كظ اهرة موض وعية،
وتح اول تفس يرها باالعتم اد عل ى التجرب ة واالس تدالل العقل ي
س واء ك ان م ن إب داع اللس انيين الغ ربيين او غي رهم ام م ن
مواص لة البح ث اللس اني ال ذي ابت داه الخلي ل واص حابه"،0
وه ذا يعن ي ان اللس انيات ال تق وض او ال تلغ ي المنج زات الت ي
ُقدمت قبلها حول اللغة (سواء كانت القضايا المعالج ة عام ة او
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د سوســير نفس ه ،فق د اغف ل المنج ز اللغ وي العرب ي إغف ًاال
تام ًا ،ول م يعت د ف ي نظرت ه التراجعي ة النقدي ة إال بم ا ق دم ف ي
ديما وح ً
الحض ارة الغربي ة (ق ً
ديثا) ،2وه و م ا يمك ن اس تنتاجه
م ن ق راءة ب دايات محاض راته ،6حي ث يتب دى ان اللس انيات
الم راد إنش اؤها ه ي لس انيات غربي ة خالص ة .لك ن ل يس معن ى
هذا ان جميع اللسانيين الغربيين قد مارسوا تغاض ًيا ب ل هن اك
من اشاد بالتراث اللغوي العربي ايما إشادة كما فع ل روبنـز ف ي
ك تاب ه (م وجز ت اريخ عل م اللغ ة ف ي الغ رب) ،وجولي ا كريس تيفا
في ك تابها (اللغة ذلك المجهول).
واالم ر نفس ه م ع اللس انيات التوليدي ة التحويلي ة؛
حي ث إن م ن "عقائ د تشوميـ ــكي والمطبق ين لنموذج ه ان
البح ث اللغ وي المنج ز ف ي غي ر إط ار نظريت ه ال ي دخل ف ي
البح ث العلم ي المن تج لليق ين الرياض ي ,ب ل ك ل م ا يق ع ف ي
اللس انيات خ ارج نظريت ه ال يعني ه ،وال يهم ه ام ُر م ا ق د ي اتي ب ه
غي ره إذا ل م ي دعم بوج ه م ن وج وه نظري ة النح و التولي دي
التح ويلي ,إذ ك ل م ا ُيق ال خ ارج ه ذا النح و فه و ل يس م ن عل م
اللغة وليس ا ً
7
هال الن يقارن بنحوه"
ه ذا اإلغف ال ال ذي مارس ه بع ض ه ؤالء ال رواد ،وه ذه
المواق ف الت ي ك انوا يبن ون عليه ا تص وراتهم ش كل (ف ي راي
الباح ث) نف و ًرا وموقف ًا قبلي ًا س ً
لبيا تج اه ال درس اللس اني
الح ديث ف ي المراح ل االول ى الحتك اك الدارس ين الع رب
باللس انيات الغربي ة ،لك ن الموق ف تغي ر م ع اللس انيين الع رب
المت اخرين حي ث ان دمجوا ف ي الح راك اللس اني الع المي ،وص ار
ينظ ر إل ى اللس انيات نظ رة إيجابي ة ،وم ن ثم ة فق د زال ت ك ل
مبررات النفور.

االول ى ف ي الع الم العرب ي اتهام ات للغ ة العربي ة ف ي نحوه ا
وص رفها ومعجمه ا كم ا يب رز ف ي اعم ال ال رواد االوائ ل مث ل:
أ
أ
ال دك تور عب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرحمن اي ـ ـ ــوب ،واف ـ ـ ــيس فريح ـ ـ ــة،8"....،
فاللس انيون الع رب المح دثون (واغل بهم درس ف ي جامع ات
غربي ة) انبه روا بم ا عن د الغ رب ،ول ذلك فق د ك انوا يعتق دون ان
اللس انيات الت ي ات وا به ا م ن عن د ه ؤالء تمث ل العل م الص حيح
الذي يجب ان تقاس بالنظر إليه نتائج الدرس اللغوي في االم م
االخ رى ،وم ن اخص ها ال درس اللغ وي العرب ي ،وم ن ثم ة فق د
جعلوا النتائج الموافق ة ل ه م ن ِّالعل م والت ي ال توافق ه مجانب ة ل ه
خارج ة ع ن ح دوده ،وينبغ ي طرحه ا والتخل ي عنه ا يق ول
آ
الفاسي الفهر " :إن اال لة الواصفة الموجودة عند القدماء ل يس
لها اي امتياز في وصف العربية ,بل هي غير الئ قة ف ي ك ثي ر م ن
آ
االحوال" ،9ويق ول ف ي موض ع اخ ر" :إن الت راث ع ائق ف ي ك ثي ر
م ن االحي ان لهات ه النهض ة ف ي المج ال اللغ وي والمج ال
اللس اني ,وان ا اتح دث ع ن تجرب ة ,كان ت ال دعوة إل ى الت راث ف ي
ك ثي ر م ن االحي ان وم ا زال ت عائ ق ًا للتط ور وللتص ور ولح ل
مش اكل اللغ ة العربي ة" ،13وك ان م ن نت ائج ه ذا المنطل ق
الخاط ان كانت قراءتهم للت راث ق راءة ال تتع دى التجريبي ة،11
يق ول ىــه عبــد الــرحمن" :كم ا ان ه ق د غل ب عل ى نق اد الت راث
التوس ل ب ادوات البح ث الت ي اص طنعها المح دثون م ن مف اهيم
ومن اهج ونظري ات ،معتق دين انه م به ذا التقلي د ق د اس توفوا
ش رائط النظ ر العلم ي الص حيح ،او ل م ي دروا ان ه ل يس ك ل م ا
نق ل ع ن المح دثين ب اولى بالثق ة مم ا نق ل ع ن المتق دمين ،وال
كل ما نسب إل ى ِّالعل م الح ديث ب اقرب إل ى الص واب مم ا ُنس ب
إلى ِّالعلم المتقدم".15
آ
وهناك س بب اخ ر يش كل امت دادا له ذا الس بب االخي ر
(االس تقبالي)؛ اال وه و قل ة االلتف ات للج ذور التاص يلية له ذه
النظريات الغربية ،إذ ال يكاد يحاط بالخلفيات اإلبس تمولوجية
والتس اؤالت الفلس فية الت ي وجه ت بن اء النظري ة عل ى تل ك
الشاكلة؛ يقول ىـه عبـد الـرحمن" :وحت ى ل و ق درنا ان المن اهج
الحديثة ال يضاهيها غيرها ،وال يبطلها يسير ال زمن عليه ا ،فه ل
مل ك ه ؤالء المقل دون ناص ية تقنياته ا وتفنن وا ف ي اس تعمالها،
حت ى ج از له م ان ينقلوه ا إل ى غي ر اص ولها" ،10وه ذا م ا جع ل

 اليبب الستقباليُويعن ى ب ه كيفي ة إيص ال المنج ز اللس اني الح ديث إل ى
القارئ العربي العام او المتخصص ،فبعض "اللسانيين االوائل
ل م ُيحس نوا زرع النبات ات اللس انية ف ي الع الم العرب ي النه م
حمل وا اللس انيات ول م يحمل وا طريق ة زرعه ا ف ي الع الم العرب ي
ب الحوار المبن ي عل ى فه م الت راث اللغ وي العرب ي ا ً
وال ،ث م فه م
المعطي ات اللس انية ،م ن هن ا حمل ت الطروح ات اللس انية
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الق ارئ العرب ي ،وخصوص ًا ف ي الب دايات االول ى م ن وف ود ه ذا
ِّالعلم ،غير مدرك لجوهر تلك النظريات ،وال لكيفية االستفادة
منها في فهم لغت ه .وإذا ل م ي درك ه ذا فإن ه ال محال ة س يدعو إل ى
التخلي عنها ونبذها.
ُيضاف إلى هذا ان هذه النظريات الغربية كانت تتس م
بس مة المرحلي ة؛ فه ي ال تلب ث ان تغي ر ال رؤى وته دم االص ول
لتظه ر ف ي ث وب جدي د يش كل نظري ة جدي دة كم ا ه و الح ال م ع
البنيوي ة والتوليدي ة التحويلي ة ،مم ا جع ل الق ارئ العرب ي -ف ي
بدايات تلقي الدرس اللساني الحديث -ينفر منها وال يثق فيها.

االس باب الت ي جعل ت الت راثيين ي دعون إل ى االك تف اء بم ا قال ه
الس لف ُم ِّرج ًع ا إياه ا إل ى خمس ة مب ررات :16معرف ي ،عق دي،
حضاري ،منهجي ،اختياري.
يتمثل السبب المعرفي في طبيعة اللغ ات الت ي اقيم ت
عليه ا اللس انيات عن د الغ ربيين ,إذ نج دها ق د "انطلق ت م ن
دراسة اللغات االوربي ة وخلص ت إل ى نت ائج ال يص دق اغلبه ا ف ي
العربي ة" 17النه ا ل م ت راع خصوص ية ه ذه اللغ ة ,ام ا الس بب
أ
العق دي فيرجع ه الوراغ ــي إل ى م نهج اللس انيات الت ي ال تق يم
تميي ًزا ب ين مختل ف مس تويات اللغ ة ،وت دعو إل ى دراس ة اللغ ة
التواصلية الحية ،وال شك ان مثل هذه ال دعوة "س وف ي ؤدي،
ال محال ة ،إل ى إض عاف العقي دة ف ي النف وس ,وثاني ًا م ن خل ق
تص دع لس اني ف ي ال وطن العرب ي تثبيت ًا الس تمرار تش رذمه
السياس ي ف ي الوق ت الح الي ,وتمهي ًدا النقس امه النه ائي" ,18ام ا
الس بب الحض اري فيرجع ه الباح ث إل ى ان "االش تغال بفك ر
الغ ربيين اللغ وي سيفض ي ال محال ة إل ى إهم ال إلنت اج مفكرين ا
ح ول العربي ة الن ه عل ى ق در االنخ راط ف ي اللس انيات الحداثي ة
ي اتي االنس الخ م ن اللس انيات التراثي ة" ,19ام ا الس بب المنهج ي
فه و ان االستض اءة بم ا ي ورد م ن نظري ات غربي ة ق د ادى إل ى
إس قاطات غي ر مقبول ة؛ م ن مث ل جع ل الت راث ً
بنوي ا م ن جه ة
ً
وتولي ًديا تحويلي ا م ن جه ة اخ رى
ووظيفي ا م ن ناحي ة اخ رى.
وبك ث رة الج دل ح ول هوي ة النح و العرب ي تض يع اص ول بنائ ه
وتتع ذر عندئ ذ ك ل إمكان ات اس تثماره ف ي بن اء نظري ة لس انية
جديدة" ,53اما السبب االخير (السبب االختي اري) ف ال يعن ي ب ه
االوراغي حرية االخذ من اي الدرسين وفق م ا يخت اره الباح ث،
بل يعن ي باالختي اري اختي ار القري ب حض ً
اريا ال البعي د؛ يق ول:
"بمعنى ا َّن التراثي إذا كان مقل ًدا السالفه ر ً
اضيا بترديد معارفهم
اللس انية ,وك ان الح داثي ب دوره مقل ًدا الس اتذته الغ ربيين
مسترش ًدا ف ي دراس ته للعربي ة بافك ارهم اللس انية ومك تفي ًا ف ي
وصف لغته بتطبيق نماذجهم النحوية فإن تقليد القريب ً
ثقافيا
ً
حضاريا".51
اولى من الغريب

اليبب التراثيمن المعلوم ان الت راث ال ذي خلف ه الس لف ت راث ض خم
وثري ويحتاج إلى قراءة واعي ة وتمث ل ،ه ذا االم ر ل م نحقق ه إل ى
آ
االن (لع دم انطالقن ا م ن فه م المحرك ات والطرائ ق الت ي ك انوا
يعتم دونها) ،وم ا يت وفر حول ه م ن دراس ات ه و مح اوالت
لتسليط الض وء علي ه لك ن بعي ون غربي ة ،14إنن ا إذا ل م نس تطع
اس تيعاب تراثن ا وفهم ه وقراءت ه ،وه و القري ب من ا الن ه يش كل
هويتنا ومرجعنا ومستندنا ،فكيف يمكن ان نتجاوزه إلى بدائل
ً
خصوصا ونحن نعلم علم اليقين ان ه ذا الغرب ي م ا ات ى
غربية،
بم ا ات ى ب ه إال بع د ق راءة تمحيص ية نقدي ة لتراث ه .والمنط ق
السليم يوجب علينا ان نقرا ونفهم ما عندنا اوال ف إذا اس توعبناه
آ
امكننا تجاوزه ،وهذا التجاوز ال شك انه س يفتح افاق ا للنظ ر ف ي
المناهج والنظريات اللسانية الحديثة.
ُيضاف إلى هذا ،ان المنجز التراثي اس تطاع ،باقت دار،
آ
ان يك ون ال ة موص لة لفه م دق ائق النص وص ،12ام ا ال درس
اللس اني (العرب ي الت ابع للغرب ي) الح ديث فاغل ب مادت ه نظري ة
(وحت ى االس ئلة الت ي ينطل ق منه ا له ا تعل ق بثقاف ة غريب ة عن ا)
وح ين تن زل إل ى التطبي ق فه ي تتخ ذ م ن المعطي ات التراثي ة
مرجع ًا تعتم ده واساس ًا تبن ي علي ه تحليالته ا ،وه ذا م ا يجع ل
آ
الق ارئ العرب ي يفض ل م ا ك ان ل ه نف ع تطبيق ي عل ى م ا ك ان اراء
فلس فية م ا تلب ث ان تفس ح المج ال لغيره ا ليح ل محله ا ،إذ ال
يك في في النظرية ان تكون ذات بهرج فك ري نظ ري ف ي ح ين ال
أ
تك اد تن زل إل ى الواق ع ،وي دقق الباح ث الوراغ ـ ــي ف ي
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مغيب ا ،54والنظري ة الوحي دة ،ف ي ح دود عل م الباح ث ،الت ي
حاول ت االنط الق م ن الت راث وص بغه بص بغة ت تالءم والعق ل
المعاص ر ه ي النظري ة الخليلي ة لل دك تور عبــد الــرحمن الحــاج
حالح ،يق ول ف ي ه ذا الص دد مبين ا اص ول النظري ة الت ي تبناه ا
ذاكرا معالم تميزها" :تعرضنا ف ي ه ذه الدراس ة الول م رة لتق ويم
النظري ة اللغوي ة العربي ة الت ي كان ت اساس ًا الغل ب م ا يقول ه
سيبويه وشيوخه السيما الخلي ل ،وكيفي ة مواص لة ه ذه الجه ود
االص يلة ف ي الوق ت ال راهن .ويب دا بوص ف المب ادئ المنهجي ة
الت ي بني ت عليه ا ه ذه النظري ة وذل ك بالمقارن ة ب ين المب ادئ
الت ي تاسس ت عليه ا اللس انيات الحديث ة ،وخاص ة البنيوي ة
والنح و التولي دي التح ويلي ،وب ين ه ذه النظري ة .وب ذلك تظه ر
في نظرنا الفوارق االساسية التي تمتاز بها كل نزع ة منه ا بم ا ف ي
آ
النظري ة العربي ة القديم ة" ،52ويق ول ف ي موض ع اخ ر" :فالغاي ة
م ن ه ذا البح ث ه و قب ل ك ل ش يء التعري ف به ذه النزع ة الت ي
آ
تص ف نفس ها بانه ا امت داد منتق ى ل الراء والنظري ات الت ي اثبته ا
النح اة الع رب االول ون وخاص ة الخلي ل ب ن احم د ،وف ي الوق ت
نفس ه مش اركة ومس اهمة للبح ث اللس اني ف ي اح دث ص ورة
وخاصة البحث المتعلق بتكنولوجيا اللغة".56
غي ر ان ه ال يعل م ف ي ت اريخ اللس انيات العربي ة الحديث ة
محاولة جادة مك تملة المعالم حقق ت م ا يص بو اللس اني العرب ي
إلى تحقيقه ،فالناظر في الواق ع اللس اني ف ي الع الم العرب ي ي رى
ان ثمة ً
اتجاها يتجاهل التراث تمام ًا وحج تهم ف ي ه ذا "ان ه ذه
آ
االق وال ه ي اخ ر م ا توص ل إلي ه ِّالعل م الح ديث ،وان الب احثين
الع رب ل م يبلغ وا ،لقل تهم وق رب عه دهم بالبح ث ،مس توى
االجته اد ،ف إن االفك ار الت ي تص لنا م ن الغ رب ف ي اللغ ة
وظواهرها هي وليدة هذا العصر ،ثم هي من جنس االفكار التي
تخ ص عل وم الفيزي اء والكيمي اء واالحي اء وغيره ا م ن العل وم
التجريبي ة الت ي تق دمت ف ي ايامن ا التق دم المع روف" ،57وف ي
مقابل ه ثم ة اتج اه يتجاه ل تمام ًا او إل ى ح د بعي د اللس انيات
الحديث ة (الس باب ك ثي رة ،ابرزه ا م ا عرض ه البح ث س ً
ابقا)،
ويبق ى ال راي الوس ط ه و الح ل لواقعن ا ،فيج ب علين ا ان نق را
تراثنا ونس توعبه ،ث م نض يف إلي ه م ا ه و ن اقص مم ا نحت اج إلي ه

 -2الل ـ ــرح الغال ـ ــب فـ ـ ــي الواق ـ ــع اللي ـ ــافي العربـ ـ ــي
المعاحر
"تنوع ت االعم ال اللس انية العربي ة المعاص رة ب ين
الترجم ات المباش رة ،والت اليف واإلب داع الجدي د ،والموازن ات
ب ين م ا توص ل إلي ه الغ رب ح ديثا وم ا اك تش فه الع رب ق ديما,
وبين إحياء التراث العربي ومحاولة إع ادة بعث ه م ن جدي د بغي ة
ع رض افك اره القيم ة ,ونف ض الغب ار عم ا تاه ت عن ه اال لب اب
ح ً
ديثا ,وب ين الق راءات الجدي دة للق ديم عل ى ض وء اللس انيات
الحديث ة وق د مس ت ه ذه االعم ال اللغ ة العربي ة م ن جوانبه ا
المختلف ة" ،55وف ي غي اب تمث ل جي د للت راث وفه م لمض امينه
الفكري ة ومحركات ه المنهجي ة (وربم ا ع دم االقتن اع به ا لكونه ا
عربي ة قديم ة) نج د ان الك تاب ة اإلس قاطية والك تاب ة التمثلي ة
تاخ ذان النص يب االوف ر م ن الك تاب ات اللس انية العربي ة "ذل ك
ان المجه ودات المقدم ة ف ي ه ذا المج ال ال تك اد تع دو النق ل
والترجم ة ع ن الغ رب ،فه ي ف ي مجمله ا ،باس تثناء بع ض
المح اوالت الج ادة ف ي إحي اء الت راث والتعري ف ب ه ،تنتق ل م ن
اللس انيات الغربي ة وتع ود إليه ا ،فتق دمها ،او تطبقه ا عل ى
المدون ة العربي ة ،ال ب ل وحت ى تقارنه ا م ع م ا ج اءت ب ه ق رائح
علمائن ا ف ي الماض ي ،علم ًا ان ك ال منهم ا ,اعن ي التفكي رين
اللغ ويين العرب ي والغرب ي ,ق د نش آا ف ي ظ روف مختلف ة وعص ور
مختلف ة واله داف مختلف ة ايض ًا" ,50وهن اك بع ض الك تاب ات،
وإن كان ت قليل ة ،انطلق ت م ن تمث ل لنظري ة م ا لكنه ا جعل ت
آ
م ن الت راث العرب ي معين ا يم دها باف اق جدي دة للنظ ر كم ا ه و
الحال مع احمد المتوكل في نظرية النحو الوظيفي.
ولع ل الش يء اإليج ابي ال ذي يمك ن التنوي ه ب ه ،فيم ا
يتعل ق به ذه الك تاب ات ،ه و ان ه ق د تم ت الع ودة إل ى الت راث
اللغ وي الق ديم بك ل معارف ه وعلوم ه ،إم ا بحث ًا ع ن ش رعية
للوج ود اللس اني ف ي ال ذاكرة العربي ة ،وإم ا بغي ة إخض اعه
للفح ص اللس اني المعاص ر حت ى ي تم تطويع ه لخدم ة اه داف
الحداث ة ،ل ذا اص بح لزام ًا عل ى ك ل م ن رام البح ث ف ي حق ائق
العربية واستعماالتها اللجوء إلى الذاكرة النحوية إما على س بيل
انتقاء معطيات الدراسة او انتقاد التجربة التراثية ،ولكن ،رغ م
ذل ك ،فف ي كلت ا الح التين يظ ل ج وهر ال درس النح وي العرب ي
جمةل العلوم الاجامتعية
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والنظريات ،اما الدرس اللساني العربي فقد تق ررت في ه مجم وع
نظري ات فرعي ة ترت د إل ى نظري ة نظري ة نحوي ة واح دة عام ة
تجمعه ا ال يك اد ُيخ َرج ع ن مبادئه ا واص ولها ،وه ذا معن اه ان
الفكر اللساني الغربي فكر تطوري اما الفكر اللساني العربي فه و
فك ر -ي ركن ف ي العم وم -إل ى الثب ات ،ومرج ع ه ذا ،ف ي بع ض
الجوانب ال كلها ،إلى طبيعة االسئلة التي تطرح في ك ل درس،
كما ُنوه ً
سابقا ،وإلى الزاوية التي تعالجها تلك االسئلة ،وهذا ما
ِّ
س يحاول البح ث مدارس ته بتوزيع ه عل ى نقطت ين :الواق ع
اللساني الغربي ،الواقع اللساني العربي .
أ
ا-الواقع الليافي الغربي

(مم ا يخترع ه العق ل العرب ي او ت وفره ل ه اللس انيات) وهك ذا
سيكون للسانيات دور التكميل ال دور التغييب.
لك ن ه ذا ال راي الوس ط ل م ي تم تحقيق ه بع د ،ويحت اج
إلى جهود متكاتفة لها وجهة موحدة ورؤية واضحة وهدف ب ين,
وإذا م ا ذك رت ف ي ه ذا الس ياق ك تاب ات المتوك ل فإن ه يمك ن
القول عنها كذلك إنها لم تاخذ بهذه الوسطية ،فعلى ال رغم م ن
ان انطالقت ه كان ت م ن "البح ث ف ي الت راث العرب ي مس ً
تهدفا
الكش ف ع ن نظري ة اللغ ويين الع رب م ن اج ل مقارنته ا
بالنظري ات اللس انية المعاص رة ،وإدم اج تحالي ل االول ى ف ي
الخطاب اللساني المعاصر ،حتى إذا اك تمل البناء صار بإمك ان
النظري ة اللس انية العربي ة ان تص ف اللغ ة العربي ة وغيره ا م ن
اللغات البشرية" ،58فإنه لم يس تمر ف ي تحقي ق ه ذا المش روع،
ب ل اك تف ى بتبن ي نظري ة لس انية غربي ة (نظري ة النح و ال وظيفي)
ً
جاعال إياها اإلطار الذي يشتغل عليه ،وإذا ما نظر إلى النظرية
اللغوي ة العربي ة القديم ة فإلغن اء تل ك النظري ة الغربي ة ،يق ول
ف ي ه ذا الص دد" :س يمكننا عق د الح وار ب ين الفك ر اللغ وي
العرب ي الق ديم والنح و ال وظيفي ،فض ًال ع ن تمح يص
مش روعيته ،م ن  ...إغن اء النح و ال وظيفي بتحل يالت ومف اهيم
يس تلزمها وص ف الوظ ائ ف الخم س ف ي اللغ ة العربي ة خاص ة،
دون ان يم س اقت راض ه ذه التحل يالت والمف اهيم بالمب ادئ
المنهجي ة المعتم دة ف ي النح و ال وظيفي وال ببني ة النح و
المقترح ة" ،59وه ذا معن اه ان المب ادئ والمف اهيم الت ي س يتم
اقتراض ها يج ب ان تقب ل االنض واء وال دخول ض من المب ادئ
المنهجية في نظري ة النح و ال وظيفي وإال نحي ت والغي ت ،وه ذا
م ا يجع ل مج ال الرؤي ة ف ي الفك ر اللغ وي الق ديم ض ً
ئيال وابع اد
تحليلها قليال النه يحصره فيما يتوافق فقط.

رك ز البح ث عل ى واقع ه الح ديث ال الق ديم؛ ذل ك ان
الق ديم ،ف ي نظ ر ك ثي ر م ن الب احثين (سوس ير م ً
ثال) ،ال ين درج
ض من اللس انيات ،نظ را لغي اب الموض وع وغي اب الم نهج ال ذي
يج ب ان يع الج ب ه ،يض اف إل ى ه ذا ان الفك ر اللس اني الغرب ي
اك تس ب ه ذه الحركي ة التطوري ة الالفت ة للنظ ر بع د تبني ه
للمف اهيم والمس اطر الت ي ارس اها د سوسـ ــير ال قبل ه ،فق د
عرف ت اللس انيات الحديث ة ط وال الق رن العش رين ث الث ث ورات
كب رى :ث ورة بنيوي ة ب دات م ع د سوسـ ــير ،وث ورة توليدي ة
تحويلية تحت لواء تشوميكي ،وثورة تبليغي ة تواص لية بزعام ة
هايمس ( )Dell Hymesوويليـا لبـوف (،)William Labov
ُويع د الفك ر العلم ي والمنهج ي ال ذي ارس اه د سوس ــير ف ي
ك تاب ه (محاض رات ف ي اللس انيات العام ة) االرض ية الت ي ارتك زت
عليها ج ل االفك ار والنظري ات اللس انية الت ي ج اءت بع د ذل ك،
ب ل نج د ان م ن ب ين ثنائيات ه (او ثالثيات ه) م ا يتنب ا بظه ور تل ك
النظريات؛ وهي المثلث االصطالحي ( اللغة ،اللسان ،الك الم
) الذي اصبح عالميا.
َ
َ
جع ل د سوس ــير موض وع اللس انيات اللغ ة ِّبع ِّدها
نظام ًا م ن العالم ات ،وان الدراس ة العلمي ة له ا الب د ان تنظ ر
إليها في ذاته ا؛ بوص فها كيان ا مغلق ا ل ه زم ان مح دد مع زول ع ن
ك ل الم ؤثرات الخارجي ة المحتمل ة ،وم ن اج ل ذاته ا؛ وذل ك
ح ين يك ون اله دف ه و استكش اف واس تنباط الق وانين الت ي
تحك م اللغ ة البش رية والت ي تس عف ف ي فه م ه ذه الظ اهرة

-3الواقع الليافي بين الثبات والتلور
إذا ك ان م ن المق رر ان "بن اء نظري ة نحوي ة ه و محاول ة
لإلجاب ة ع ن اس ئلة مح ددة ,مم ا يفس ر اخ تالف االنح اء الت ي
افرزه ا الفك ر اللغ وي اإلنس اني عل ى م ر العص ور ،فب اختالف
االس ئلة الموجه ة للنظ ر تختل ف االنح اء والنظري ات" ،03فإنن ا
نج د ان ال درس اللس اني الغرب ي ق د اختل ف في ه االنح اء
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(معرفة وحداتها ،كيفية تعالق هذه الوحدات ،ما هي التراكيب
التي تجوزها لغة ما وما هي التراكي ب الت ي ترفض ها ،)...اي ع دم
ربط دراسة اللغة او ج زء منه ا به دف خ ارجي عنه ا ،ك ان يك ون
ه ذا اله دف تحلي ل نص وص معين ة ،او دراس ة مجتم ع م ن
المجتمعات ،...وذلك الن ربطها بهذا اله دف الخ ارجي عنه ا ق د
يقلل من التدقيق الجيد لبعض مكوناتها.
إال ان ه ف ي س نة  1927نج د ان الموض وع واله دف ق د
اختلف ا اختالف ًا بين ًا عم ا كان ا علي ه ف ي التوج ه االول الوص في
البني وي (لك ن ل يس معن ى ه ذا إلغ اؤه إلغ اء كلي ا ،ب ل تج اوزه
إل ى الظ الل الت ي ل م تتن اول بالدراس ة)؛ فق د جع ل تشوميــكي
موض وع اللس انيات ه و اللس ان ،ويري د ب ه تل ك الملك ة الت ي
يتمي ز به ا الك ائن البش ري ع ن بقي ة الكائن ات ،فموض وعها ه و
الملكة او القدرة حيث يقوم بوصفها وتوضيحها ،اما عن الهدف
فه و تق ديم تفس ير للكيفي ة الت ي به ا ين تج ويفه م م تكلم مث الي
لغت ه ،يق ول تشوميـ ـ ـ ــكي" :إن الموض وع االول للنظري ة
اللس انية ه و الم تكلم المس تمع المث الي المنتم ي لعش يرة لغوي ة
متجانسة كليا ،والذي يعرف لغته ،وعن دما يطب ق معرفت ه ه ذه
ف ي إنج از فعل ي فإن ه ال يخض ع للش روط النحوي ة غي ر المالئم ة
ك قص ور ال ذاكرة او ع دم االنتب اه او االخط اء" ،01ولك ن
تشوميــكي اغف ل (ع ن قص د) اإلنج از او الك الم وم ا يس تتبعه
م ن معطي ات تداولي ة محكوم ة بالمق ام ال ذي انج ز في ه؛ وذل ك
العتق اده "ان دراس ة اإلنج از ،اي اس تعمال اللغ ة ،بحس ب
تشومي ــكي ،ل ن تك ون ممكن ة ،م ن الناحي ة اللس انية عل ى
االقل قب ل دراس ة ش املة وتام ة لطبيع ة الق درة وخصائص ها كم ا
ان ه ال يمك ن انتظ ار الش يء الك ثي ر م ن دراس ة اإلنج از دون
اعتم اد دراس ة ش املة ومعمق ة للمعرف ة الض منية الت ي يت وافر
عليه ا مس تعمل اللغ ة" ،05وي رى التولي ديون ان ه يج ب عل ى
النظرية اللسانية ان تجيب عن تساؤالت لها تعل ق به ذه الق درة
م ن مث ل :00م ا طبيع ة ه ذه اإلمكان ات اللغوي ة ،وه ذه الق درة
اللغوي ة الت ي يت وافر عليه ا االف راد المتكلم ون؟ وكي ف يس تعمل
االف راد المتكلم ون ه ذه اإلمكان ات المت وافرة ل ديهم؟ وكي ف
تك تسب هذه اإلمكانات؟ واإلجابة عن هذه االسئلة قادتهم إلى
البح ث ع ن نم وذج له ذه الق درة؛ ويتمث ل ه ذا النم وذج اساس ًا
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في نحو اللغة (نسق القواعد) التي يتكلمها االف راد ،كم ا ق ادتهم
إل ى بن اء نم وذج لإلنج از ،اي بي ان الكيفي ة الت ي تتحق ق به ا
الق درة اللغوي ة ،كم ا ق ادتهم إل ى بن اء نم وذج لالك تس اب (وك ان
اكبر التركيز موجها إلى الطفل).
وق د ب دا اللس انيون يلتفت ون إل ى البح ث ع ن الكيفي ة
الت ي يتحق ق به ا التواص ل والعوام ل الم ؤثرة في ه من ذ اواس ط
السبعينات ،ومع هذا االلتف ات تغي ر موض وع اللس انيات حي ث
ص ار الكـ ــال ب دل اللغ ة (بع دها نس ًقا تجري ً
ديا) او اللس ان
ِّ ِّ
(الملك ة او المق درة)؛ وص ار يبح ث ع ن الك الم ف ي عالقت ه
بمنجزه والكيفيات التي يحقق بها المتكلم اغراضه .وص ار ينظ ر
إل ى "العالم ات اللغوي ة عل ى انه ا وس ائل له دف مع ين ،وإدراك
اللغة عل ى انه ا ذل ك النش اط ال ذي تب رز مع ه عالم ات يعم ل به ا
الم رء ش يتا  ...ويتجل ى ف ي تغيي ر التوج ه ه ذا االقتن اع ب ان
اللغ ات الطبيعي ة ليس ت ادوات وص ف فق ط ،ب ل ه ي ادوات
فع ل ايض ًا ،اي ادوات تنج ز بمس اعدتها افع ال" 04وف ي ه ذا
الص دد ي رى ليبــوف ان موض وع اللس انيات "ل يس ه و الق درة
اللغوي ة كم ا يح ددها تشومس كي ،وإنم ا ه و دراس ة البني ة
اللغوي ة وتطوره ا ف ي خض م الس ياق االجتم اعي ال ذي تش كله
العشيرة اللغوية .إن اللسانيات العامة مهما كان محتواها يج ب
ان تق وم اوال عل ى اللغ ة كم ا يس تعملها المتكلم ون ال ذين
يتواصلون بينهم في الحياة اليومية" ،02ويؤكد هـايمس عل ى ان
"م ا يتمي ز ب ه الف رد الم تكلم ه و امتالك ه لق درة اكب ر واش مل
واك ث ر وظيفي ة مم ا يقترح ه النح و التولي دي ،وه ي الق درة
التواص لية  Competence communicativeالت ي ال تمك ن م ن
القدرة على إنتاج وفه م م ا ال حص ر ل ه م ن الجم ل النحوي ة ،ب ل
تتعلق باش تغال الس لوك اللغ وي ف ي ش موليته وواقعيت ه؛ وه ي
مختل ف الس ياقات والمقام ات الممكن ة لتحقي ق ك ل اغراض ه
التواصلية في ابعادها الفردية والجماعية".06
يحا للرؤي ة وتوس ً
تدقيقا في المفاهيم وتوض ً
يمكنً ،
يعا
للم دارك ،تس مية المرحل ة االول ى بمرحل ة ال داليات ،والمرحل ة
الثانية بمرحلة الدالليات ،اما االخي رة ف يمكن تس ميتها بمرحل ة
التداوليات ،07ولكل مرحلة منجزاتها واتباعها ،وهو م ا نوض حه
آ
في النقاط االتية:
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 مرحلـ ــة الـ ــداليات :ويس توعبها ح ق االس تيعاب م ايعرف بالتوجه البنيوي؛ ركز ه ذا التوج ه عل ى تقطي ع العالم ات
اللغوية (جمل ،كلمات) وتفتيتها إلى عناصرها االساسية باحثة
عن العالقات المنظمة لها والقوانين الداخلي ة المتحكم ة فيه ا،
إن اللس انيات عن د اص حاب ه ذه المرحل ة "تب دو ص ً
الحة الن
تاخ ذ بع ين االعتب ار الظ واهر اللغوي ة قص د اس تخراج المنظوم ة
الت ي ت تحكم فيه ا ،ول يس انطالق ًا م ن منظوم ة ج اهزة ومع دة
م ن قب ل؛ اي مالحظ ة االح داث ،مم ا يجبرن ا عل ى تنظ يم ه ذه
الوق ائع بحس ب الطريق ة المهي اة (النظري ة) ،ب دل تنظيمه ا
بحسب قوانينها الداخلية الخاصة بها" ،08م ن اب رز اعالمه ا م ن
االوربيين :د سوسير ،علم اء مدرس ة جني ف ،وعلم اء مدرس ة
ب راغ ،وعلم اء مدرس ة كوبنه اجن (يلمس ليف) وعلم اء المدرس ة
الوظيفي ة الفرنس ية (ا .م ارتني) ،وم ن االم ريكيين :بلومفيل ــد
وهاريس وتلميذه تشوميكي (في البدايات).
ح اول ه ذا التوج ه ان يح دث قطيع ة م ع الدراس ات
اللغوي ة التاريخي ة والمقارن ة ،والتاس يس لم نهج علم ي لس اني
يماث ل من اهج العل وم الطبيعي ة ،يق ول روبــنس مرك زا عل ى رؤي ة
استشرافية للسانيات وهي في بداياتها" :م ن الممك ن ان نجع ل
مكان ة اللس انيات ب ين العل وم اال ك ث ر وض ً
وحا .إنه ا عل م
تجريبي".09
 مرحلــة الــدلليات :م ن اب رز االنتق ادات الت ي وجهه اتشوميــكي للبنيوي ة ه ي انه ا تك تف ي بوص ف الظ اهرة اللغوي ة
ً
انطالقا من مدونة لغوية محدودة ،ويرى تشوميـكي
وتصنيفها
ان ه يج ب عل ى اللس انيات ان ال تتوق ف عن د ح دود الوص ف
والتص نيف ب ل ان تتجاوزه ا إل ى تفس ير وتحلي ل الق درة اللغوي ة
الت ي تمك ن الم تكلم م ن إنت اج ع دد ال مح دود م ن الجم ل
الصحيحة نحويا.
واالهتم ام بالدالل ة والتركي ز عليه ا ل م يت وفرا عن د
تشومي ـ ــكي (او عل ى االق ل ف ي المرحل ة الممت دة إل ى س نة
 )1968ب ل نج دها عن د اتباع ه (او معه م) م ن امث ال :ك ــاتز،
أ
وجاكندوف فيما يعرف بالدل لـة التاويليـة ،وفيلمـور ،وروس،
ومك ـ ـ ــاولي ،وبوس ـ ـ ــلال ،ول ك ـ ـ ــوف فيم ا يع رف بالدل ل ـ ـ ــة
التوليدية.43
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 مرحلــة التــداوليات :وه ي المرحل ة الثالث ة الت ي ب داتتتض ح معالمه ا م ع رواد "الفلس فة والمنط ق ،امث ال :ف ريج
 ،fregeوراس ل  ،russelوفتجنش تاين ،wittgenstein
وستراوس ن  ،strawsonه ؤالء وغي رهم ككارن اب ،carnap
وبارهلي ل  ،barhillelال ذين ح اولوا التمهي د لت داوليات نظري ة
انطالق ًا م ن فك رة المع ارف والعاق ات االجتماعي ة"ُ ،41وي ِّرج ع
ك ثي ر م ن الب احثين فض ل إدراج مص طلح  pragmatiqueف ي
الدراس ات اللس انية "إل ى ش ارل م وريس  ch. morrisوه و
اص طالح ك ان ق د اخ ذ ب ه ب ورس  peirceف ي بن اء نظري ة
للعالم ات" 45ث م تجل ت اك ث ر م ع ديــل هــايمس ووليــا لبــوف
ح ين ش نا هجوم ًا عل ى التص ور التجري دي ال ذي انحص ر في ه
البح ث اللس اني ،س واء م ن رائ د اللس انيات الحديث ة (د
سوسير) الذي حصر موضوع تنظيره في اللغ ة دون الك الم ،ام
ص احب النظري ة التوليدي ة التحويلي ة ال ذي قص ر موض وع
تنظيره على القدرة اللغوية دون الكالم او التادية.
وق د ص ار التركي ز منص ًبا عل ى دراس ة الق درة التبليغي ة،
ب دل الق درة اللغوي ة الت ي ص ار ينظ ر إليه ا عل ى انه ا إح دى
مكوناته ا فق ط ،يق ول هــايمس منتق دا تشوميــكي " :إن نظري ة
تشوميـ ـ ــكي القائم ة عل ى تولي د الجم ل اللغوي ة المختلف ة
ص حيحة تمام ًا إذا ك ان المقص ود منه ا وص ف اللغ ة ككي ان
مس تقل بذات ه بعي ًدا ع ن المواق ف االجتماعي ة والحي اة الت ي
تس تخدم فيه ا اللغ ة ،ولك ن اللغ ة ال قيم ة له ا ككي ان مس تقل،
ً
وصيغا وتراكي ب مقص ودة ل ذاتها ،وإنم ا ه ي
فهي ليست قوالب
موج ودة للتعبي ر ع ن الوظ ائ ف المختلف ة كالطل ب والترج ي
آ
واالمر والنهي  ...وغير ذلك من االف الوظائ ف اللغوية".40
وبه ذا االنتق اد الش هير ُا ِّعي د االعتب ار للنظري ات
الس ياقية ،حي ث دخل ت مج ال اللس انيات بق وة ،كنظري ة
افع ال الك الم لفالس فة اللغ ة العادي ة ،ونظري ات الت داول
والملفوظية ونظريات النح و ال وظيفي  ...وم ا يجم ع ه ذا التوج ه
الجدي د ه و محاول ة ربط ه البني ة بوظ ائ ف تداولي ة مح ددة
تحكمها سياقات وطبقات مقامية معينة ،وشبكة م ن العالق ات
االجتماعي ة المنظم ة لمقاص د المتخ اطبين ،والمنطقي ة الت ي
تتضمنها محاوراتهم.
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ه ذه ه ي اب رز التط ورات (ال كله ا) الت ي عرفه ا ال درس
اللساني الغربي الحديث ،وه ي تط ورات تنبن ي ف ي اساس ها عل ى
التراكمي ة والتج اوز بحث ًا ع ن اي جان ب م ن الجوان ب الت ي
تسعف على فهم الظاهرة اللغوية وضبطها.

جان ب م ن جوانبه ا؟ إن ه ذه العل وم تعك س النظ ام التجري دي
الذي يحكم تل ك اللغ ة (متمثل ة ف ي النص وص الت ي بني ت عليه ا
الدراس ة) ،ول و افترض نا انه م اغفل وا بع ض الجوان ب المتعلق ة
باللغ ة موض وع الدراس ة ف إن ه ذا اإلغف ال س ينعكس ال محال ة
عل ى بع ض جوان ب النص وص (وخصوص ًا النص وص الش رعية
الت ي ه ي من اط اس تنباط االحك ام الش رعية) الت ي يس تعان ف ي
تحليله ا ،م ن اج ل فهمه ا ،عل ى تل ك العل وم .خالف ًا لل درس
اللس اني الغرب ي ال ذي بن ي تط وره ا ً
ساس ا عل ى مراع اة الجوان ب
المغيبة ،ولذلك ما يلبث ان يظهر بعد كل نظرية نظرية اخرى
تجعل موضوعها الجانب المغيب (كما عرضنا ً
سابقا).
ولك ن :ه ل التغيي ر ف ي نظري ات اللغ ة ظ اهرة ص حية
دائما؟ إن التغيير الص حي مره ون بوج ود "مب رر معق ول يحم ل
واح دا م ن مجتم ع اللس انيين او اك ث ر عل ى بن اء نظري ة لس انية،
ويرغ ب الب اقي ف ي ب ذل جه د الس تيعاب النظري ة المس تحدثة
والوقوف على خصائصها وجدواها بالقياس إلى غيرها ،وال مب رر
اق وى م ن ت ازم الفك ر اللغ وي الق ائم" ،42يق ول تومــاس كــون:
"ف ي ك ل حال ة ،ل م تك ن تظه ر نظري ة جدي دة إال بع د فش ل
معل ن ف ي النش اط الع ادي لح ل المش كالت  ...وق د ب دت
النظرية الجديدة استجابة مباشرة الزمة".46
لك ن ،يج ب ان ال يفه م ان التط وير منب وذ وان ه ل م
آ
ً
يت رك االول لالخ ر ش يتاَّ ,إن التط وير ض رورة ولك ل عص ر
مستجداته وحاجاته ،لكن يجب ان نفرق بين تط وير يرك ز عل ى
إنش اء نظري ات جدي دة تعي د النظ ر ف ي ك ل االم ور م ن الص فر
(ممارس ة اإللغ اء) وب ين تط وير يس عى إل ى اس تثمار الق ديم
والمحافظة على جوانب القوة في ه ث م تطويع ه لمواكب ة ال دواعي
العص رية (الحوس بة ،التعل يم ،الك فاي ة اإلجرائي ة  )...وه ذا م ا
ل م يحق ق بع د (ل يس معن ى ه ذا ان ه ال توج د مح اوالت مث ل
محاولة الدك تور عبد الرحمن الحاج ص الح م ع النظري ة الخليلي ة
الحديث ة) ،وق د يق ول قائ ل :ق د ق دمت دراس ات لس انية عربي ة
حديث ة ،كجه ود تم ام حس ان ،وجه ود مخت ار عم ر ،وجه ود
كم ال بش ر ،والمتوك ل ،والفاس ي الفه ري ... ،اف ال ُتع د جه ود
هؤالء ً
تطويرا؟

ب-الواقع الليافي العربي
يش مل ال درس اللس اني العرب ي جمي ع العل وم الت ي
تناول ت اللغ ة العربي ة بالدراس ة والتحلي ل (م ن اي جان ب م ن
جوانبها) فيندرج ضمنها جهود النحاة والبالغي ين وعلم اء اللغ ة
واالص ول والتفس ير ...والن اظر ف ي ه ذه العل وم يج دها متداخل ة
متفاعل ة "فالمباح ث الكالمي ة تتفاع ل م ع المباح ث اللغوي ة
والبالغي ة والفلس فية ,كم ا تتفاع ل المباح ث المنطقي ة م ع
المباح ث اللغوي ة واالص ولية ,وهك ذا ،وق د س اهم ه ذا التفاع ل
ف ي إث راء العل وم والفن ون بعض ها ل بعض وف ي توجي ه مس ار
آ
ال بعض االخ ر ،ب ل ادى ذل ك التفاع ل إل ى امت زاج مص طلحات
ِّالعل م الواح د بمص طلحات غي ره م ن العل وم إل ى ح د ان تب دو
بعض اإلشكاالت المعرفية التي يولدها ه ذا ِّالعل م كم ا ل و كان ت
تنتسب إلى اإلشكاالت المعرفية الت ي ت دخل ف ي ِّعل م غي ره"،44
وه ذا التفاع ل تعكس ه وح دة اله دف ال ذي م ن اجل ه وض عت،
آ
فه ي وض عت م ن اج ل حف ظ الق ران والح ديث م ن التحري ف
والزي غ وال ش ك ا َّن اول خط وات حفظهم ا ه ي حف ظ اللغ ة الت ي
آ
به ا ان زال ،وهن اك ه دف اخ ر يس تتبع عملي ة الحف ظ وي رتبط به ا
اشد ارتباط وه و ه دف الفه م ،ف الفهم ج زء م ن الحف ظ ال ينف ك
عنه وال ينفصل.
ولك ن م ا إن بن ى ال درس اللغ وي العرب ي الق ديم جه ازه
(مم ً
ثال ف ي مض امين العل وم المختلف ة :الص رفية والنحوي ة،
والبالغي ة )... ،حت ى توق ف ع ن التجدي د والتط وير ،فبمج رد
آ
اك تم ال اال ل ة حول ت وجه ة ِّالعل م م ن البح ث والتفت يش إل ى
محاولة االستيعاب والتفعيل العمل ي؛ م ن اج ل فه م النص وص
وإدراك نكاتها ،وربما توسع نحو جمع متفرق او تفصيل مجمل
وهكذا.
والسؤال الذي يطرح نفسه في ه ذا الس ياق :ه ل معن ى
ه ذا ان العل وم الت ي تناول ت العربي ة بالدراس ة ل م تغف ل اي
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العربي ة المتق دمين ،معتق ًدا ان اس تعمال معطي ات الق دماء
يجعل اللساني المحدث سجين مناهج القدماء "نظ ًرا لم ا هن اك
م ن العالق ة ب ين االص ول الت ي وض عوها وب ين الم واد الت ي
وص فتها ه ذه االص ول ،م ع ان ه ال ض رورة منهجي ة وال منطقي ة
تف رض الرج وع إل ى فك ر الماض ي وتص نيفاته ومفاهيم ه لمعالج ة
م ادة معين ة ،وق د ادى ه ذا ببعض هم إل ى تبن ي مواق ف غريب ة
تخلط بين وصف اللغة العربية وقراءة التراث النح وي العرب ي،
آ
كم ا ادى ب بعض اخ ر إل ى ان يع رف منهج ه س ل ًبيا فق ط،
بموض عته بالنس بة لم ا قال ه الق دماء ،واال يقت رح تص ًورا جدي ًدا
للظ اهرة اللغوي ة او نح ًوا ب ً
ديال لنس ق قواع د الق دماء" ،23وه ذا
م ا ح اول ه ذا اللس اني تالفي ه وع دم الس قوط في ه مؤك ًدا "ان
آ
اال ل ة الواص فة الموج ودة عن د الق دماء ل يس له ا اي امتي از ف ي
وص ف العربي ة ب ل ه ي غي ر الئ ق ة ف ي ك ثي ر م ن االحي ان"،21
لكن السؤال الذي يواجه هذا اللس اني ه و :ه ل حق ق فع ال بن اء
جهاز واصف للغة العربية يضاهي الجهاز الواصف ال ذي وض عه
علماء العربية المتق دمون؟ ث م م ا ه ي ميزت ه وخصيص ته؟ وه ل
معن ى إنش اء جه از واص ف ان ه تط وير؟ وه ل التط وير يطل ب
لذات ه؟ وكي ف س يتعامل ه ذا الجه از الجدي د م ع ال زخم اللغ وي
التراثي؟
وه ذا ال ذي ذك ره البح ث يمث ل جه ود اللس انيين
التولي ديين الع رب مم ً
ثال ف ي ش خص اب رز لس اني ف يهم وه و
ال دك تور عب د الق ادر الفاس ي الفه ري ،والش ك ان م ا قدم ه ه و او
غيره ممن يشتغلون على هذا التوجه (التولي دي التح ويلي) يع د
مرحل ة م ن مراح ل اللس انيات العربي ة الحديث ة ،ال مرحل ة
تطويري ة لل درس اللغ وي العرب ي الق ديم ،ونج د إل ى جان ب ه ذا
آ
االتجاه اتجاه ًا اخ ر ك ان ل ه موق ف إيج ابي م ن الت راث إال ان ه ل م
آ
يس ع ه و االخ ر إل ى تط وير ال درس اللغ وي العرب ي الق ديم ب ل
س عى إل ى محاورت ه لالس تفادة من ه ،ه ذا االتج اه ه و االتج اه
الوظيفي ،وابرز متبني ه م ن الدارس ين الع رب ه و ال دك تور احم د
المتوك ل وه و "م ن اللغ ويين المغارب ة ال ذين تخل وا ع ن مب دإ
التوفي ق المعرف ي فانض موا إل ى اللس انيات الغربي ة  ...ب دا
مش روعه اللغ وي س نة  1985بالبح ث ف ي الت راث العرب ي
ً
مستهدفا الكشف عن نظرية اللغويين العرب من اج ل مقارنته ا

واإلجاب ة ع ن ه ذا الس ؤال تنطل ق م ن تفهم ه ف ي ذات ه
(انطالقا من مفهوم التطوير ذاته ،الذي يعني اول ما يعني فهم
الشيء ً
جيدا ومعرفة نقائصه قبل ق ول اي ش يء) ،وه ذا ال تفهم
يقودن ا إل ى ان انطالق ة ه ؤالء اللس انيين ل م يحركه ا ال وعي
ب التراث ف ي ذات ه ب ل ك ان يحركه ا النظري ات الغربي ة الت ي ك ان
يستش ف منه ا ه ؤالء من اهجهم ومف اهيم ،ول ذلك كان ت ج ل
الدراس ات الت ي ق دموها تتس م بالتجريبي ة ،عل ى ح د تعبي ر عــز
الــدين المجــدوب؛حي ث يق ول" :ك اد يجم ع ناق دو الت راث عل ى
ان ب النحو العرب ي عيوب ًا تجع ل إص الحه وإع ادة النظ ر في ه
ضرورة ملحة ومهمة اساس ية م ن مقتض يات عص رنا ومس تلزمات
نهض تنا ،وذهب وا ف ي ه ذا النق د م ذاهب ش تى وتب اينوا ف ي
تش خيص ه ذه العي وب وتعي ين ط رق اإلص الح ً
تباين ا يجع ل
الباح ث يتس اءل ع ن قيم ة االس س الت ي اعتم دوها وم دى
سالمتها ،وقد بدا لنا بعد تدبر ه ذه المقارب ات للت راث ان عيبه ا
هو اتصافها بالتجريبية ،ونحن ال نقص د بالتجريبي ة تل ك النزع ة
ف ي العل وم الت ي تقض ي باعتم اد التجرب ة قب ل إص دار احك ام
علمي ة فتل ك م ن محاس ن الم نهج العلم ي ،وإنم ا ال ذي نقص ده
بالتجريبي ة ( )empirismeه و قل ة التنظي ر للممارس ة العلمي ة
وعدم وعي الباح ث بالمس لمات الت ي ينطل ق منه ا وع دم تفكي ره
فيما يقتضيه التس ليم به ا م ن مس تلزمات ونت ائج فرعي ة" ،47وال
يمك ن ع د التجريبي ة تط ً
ويرا بح ال م ن االح وال النه ا تعتم د
االنتقاء الموجه المعتم د ف ي ج وهره واساس ه عل ى م ا تص ل إلي ه
آ
النظري ات الغربي ة ب دعوى "ان ه ذه االق وال ه ي اخ ر م ا توص ل
إلي ه ِّالعل م الح ديث ,وان الب احثين الع رب ل م يبلغ وا بع د،
لقل تهم وق رب عه دهم بالبح ث لمس توى االجته اد  ...وم ن ث م
االعتقاد بان جميع م ا تص وروه م ن المف اهيم ه ي حق ائق علمي ة
مس لمة م ن قب ل جمي ع العلم اء الغ ربيين" ،48وه ذا ق اد ك ثي ًرا
م نهم إل ى تقري ر "ان م ا ظه ر عن د الع رب م ن االفك ار ول م يثبت ه
اللغويون الغربيون فال قيمة علمية له".49
وق د يق ول قائ ل إن فك رة التجريبي ة ه ذه الت ي ات ى
البح ث عل ى ذكره ا تنطب ق عل ى اللس انيين الع رب الوص فيين
فق ط ،وإن هن اك بع ض اللس انيين ح اول ان ي درس العربي ة
بجه از واص ف جدي د ال يم ت بص لة لم ا ك ان يع الج عن د علم اء
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الجوان ب الت ي ل م نعه دها ف ي درس نا او تنبهن ا إل ى بع ض الزواي ا
المغيبة عندنا.
 الواقع اللساني العربي تغلب عليه الك تاب ة اإلس قاطيةوالتمثلية وتكاد تغيب الك تابة اإلبداعية.
 تحقي ق التكام ل ب ين اللس انيات العربي ة واللس انياتالغربي ة مره ون باالعت داد ب اي منج ز دون تحي ز (تقزيم ًا ام
ً
تضخيما) ووضع معايير يحتكم إليها.
 يتس م ال درس اللس اني العرب ي بالثب ات ،بينم ا يتس منظيره الغربي بالحركية والتطوير.
 وجود نظرية لسانية عربية حديثة (متكاملة المعالم)مرهون باالنطالق مما قدمه علماء العربية المتقدمون.

بالنظري ات اللس انية المعاص رة وإدم اج تحالي ل االول ى ف ي
الخطاب اللساني المعاصر ،حتى إذا اك تمل البناء صار بإمك ان
النظري ة اللس انية العربي ة ان تص ف اللغ ة العربي ة وغيره ا م ن
اللغ ات البش رية ،لكن ه س رعان م ا تخل ى ع ن ه ذا المش روع
بتبنيه سنة  1982لنظرية النحو ال وظيفي الت ي وض عها س يمون
دي ك الهوالن دي ،واتخ ذها المتوك ل إط ًارا ف ي جمي ع مؤلفات ه
التي شارفت العشرين ك تابا".25
ااتمة
نخلص مما سبق عرضه إلى انه:
 يبق ى االط الع عل ى ه ذه الجه ود والنظري ات ض رورياًلم ن رام تط وير النظري ة اللغوي ة العربي ة ،إذ ق د تم دنا ب بعض

الهوامش
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 .1عبد القادر عبد الجليل ،2112 ،علم الليافيات الحديثة ،فظم التحكم وقواعد البيافات ،ط ،1دار صفاء ،االردن ،ص.116
 .2عبد السالم المسدي ،1936 ،التفكير الليافي في الحضارة العربية ،،ط ،2الدار العربية للك تاب ،تونس ،ص ص .116 -112
 .3عبد الرحمن الحاج صالح ،2112 ،بحوث ودراسات في علو الليان ،ط ،1موفم للنشر ،الجزائر ،ص.134
أ
 .4ينظر :دمحم االوراغي ،2111 ،الوسائا اللغوية ( -1افول الليافيات الكلية) ،ط ،1دار االمان ،المغرب ،ص.4.
 .2اورد سوسير في محاضراته ان الدرس اللغوي مر بثالث مراحل (كلها غربية) لم يعرف فيها موضوعه بدقة ،سمى المرحلة االولى بمرحلة
القواعد او النحو المعياري ،ويبدا مع اإلغريق ،اما المرحلة الثانية فاطلق عليها اسم الفيلولوجيا وراى ان بداياتها تعود إلى القرن 3ق م ،وقد ربطها
بمدرسة اإلسكندرية اإلغريقية القديمة ،والحركة العلمية التي اسسها فريدريك اوغست وولف سنة  ،1222اما المرحلة االخيرة فيطلق عليها اسم
أ
الفيلولوجيا المقارنةُ ،ويرجع بداياتها الحقيقية مع عالم غربي هو فرانز بوب .ينظر :فردينان دو سوسير ،1932 ،دروس في ال لينية العامة ،ترجمة :صالح
آ
القرمادي واخرين ،ط ،1الدار العربية للك تاب ،تونس ،ص ،12وما بعدها.
 .6ينظر الباب االول من محاضراته :لمحة عن تاريخ اال لسنية ،من ص ،12إلى ص.23.
أ
 .2دمحم االوراغي ،2111 ،فظرية الليافيات النيبية (دواعي النشاة) ,ط ،1دار االمان ،المغرب ،ص.22
 .3حسن خميس الملخ ،الليافيات في الثقافة العربية الحديثة. www.aljabriabed.net/n96_07khamis.htm ،
 .9عبد القادر الفاسي الفهري ،1932 ،الليافيات واللغة العربية (فماذج تركيبية ودللية) ,ط ،1دار توبقال للنشر ،المغرب ،ص.61
أ
أ
 .11عبد القادر الفاسي الفهري ،عن اساسيات الخلاب العلمي والخلاب الليافي ،ضمن المنهجية في الدب والعلو الفيافية ،ص ،94نقال
أ
عن :دمحم االوراغي ،2111 ،فظرية الليافيات النيبية (دواعي النشاة) ،ص.39
 .11المقصود بالتجريبية ،كما يذكر عز الدين المجدوب ليس" :تلك النزعة في العلوم التي تقضي باعتماد التجربة قبل إصدار احكام علمية
فتلك من محاسن المنهج العلمي ،وإنما الذي نقصده بالتجريبية هو قلة التنظير للمارسة العملية ،وعدم وعي الباحث بالمسلمات التي ينطلق
منها وعدم تفكيره فيما يقتضيه التسليم بها من مستلزمات ونتائج فرعية" ,عز الدين المجدوب ،1993 ،المنوال النحو العربي ،ط ،1دار دمحم
آ
علي الحامي ،كلية االداب سوسة ،تونس ،ص.12
 .12طه عبد الرحمن ،2112 ،تجديد المنه في تقويم التراث ،ط ،3المركز الثقافي العربي ،المغرب ،ص.11
 .13المرجع نفسه ،ص.11
 .14وحتى إن وجدت هناك دراسات فيها جدة وتميز فإنها تبقى في الهامش؛ النها ليست من المرغوب فيه ،كما هو الحال مع ما قدمه فاضل
اليامرائي حول قضية معاني النحو ،ينظر :فاضل صالح السامرائي ،2111 ،معافي النحو ،ط ،1دار الفكر ،االردن.
 .12وهو من بين االهداف التي انيطت به ،وقد قادهم هذا الهدف إلى "البحث عن كل ما يفيد في استنطاق النص وفي معرفة ما يؤديه التركيب
آ
القراني على وجه الخصوص باعتباره اعلى ما في العربية من بيان" .عبده الراجحي ،1929 ،النحو العربي والدرس الحدي (بح في المنه )،
ط ،1دار النهضة العربية ،لبنان ،ص.11
أ
 .16دمحم االوراغي ،2111 ،فظرية الليافيات النيبية (دواعي النشاة) ,ص ص.26 -22
 .12المرجع نفسه ،ص.22
 .13المرجع نفسه ،ص.26
 .19المرجع نفسه ،ص.26
 .21المرجع نفسه ،ص.22
 .21المرجع نفسه ,ص.22
أ
 .22هبة خياري ،2111 ،اصائص الخلاب الليافي (اعمال ميشال زكريا فموذجا) ,ط ،1الجزائر :دار الوسام العربي ،ص.41
 .23المرجع نفسه ,ص.42
آ
 .24ينظر :فؤاد بوعلي" ،الدرس النحوي في الخطاب اللساني المعاصر" ،مجلة علو افيافية ،كلية االداب والعلوم اإلنسانية ،المغرب ،العدد
 ،31سبتمبر .2116
 .22عبد الرحمن الحاج صالح ،2112 ،بحوث ودراسات في الليافيات العربية ،ج ،1ط ،1موفم للنشر ،الجزائر ،ص.212
 .26المرجع نفسه ،ج ،1ص.213
 .22المرجع نفسه ،ج ،1ص.12
أ
 .23دمحم االوراغي ،2111 ،فظرية الليافيات النيبية (دواعي النشاة) ،ص.63
 .29احمد المتوكل ،1932 ،الو ائ التداولية في اللغة العربية ,ط ،1دار الثقافة ،المغرب ،ص.11
 .31حافظ اسماعيلي علوي ،ادمحم المالخ ،2119 ،قضايا ابيتمولوجية في الليافيات ,ط ،1منشورات االختالف ،الجزائر ،ص.44
 .31تشومسكي ،فظرات في النظرية التركيبية ،ص ،12نقال عن :مصطفى غلفان ،2111،الليافيات التوليدية (من النموذج ما قبل المعيار
أ
أ
ال البرفام الدفو  :مفاهيم وامثلة) ،ط ،1عالم الك تب الحديث ،االردن ،ص42
 .32مصطفى غلفان ،2111 ،الليافيات التوليدية ،ص.42
 .33المرجع نفسه ،ص.42
 .34جرهارد هلبش ،2112 ،تلور علم اللغة منذ سنة  ،1270تر :حسن بحيري ،ط ،1زهراء الشرق ،مصر ،ص ص.263 -262

جمةل العلوم الاجامتعية

258

العدد  20جوان 2225-

اللّسانيات العربيّة واللّسانيات الغربيّة "توصيف للواقع"

بودرامة الزايدي

 .32مصطفى غلفان ،الليافيات التوليدية ،ص.49
 .36المرجع نفسه ،ص.49
أ
 .32هذا التقسيم من اقتراح الباحث المغربي طه عبد الرحمن ،ينظر :طه عبد الرحمن ،2111 ،في احول الحوار وتجديد علم الكال  ،ط،2
المركز الثقافي العربي ،المغرب ،ص .23
 .33س .بيرو ،علم التركيب الو يفي ،نقال عن :مصطفى غلفان ،الليافيات التوليدية ،ص.13
 .39هنري روبنس ،الليافيات العامة (مقدمة) ،ص ،21نقال عن :مصطفى غلفان ،2111،الليافيات التوليدية ،ص.12
 .41ينظر :مصطفى غلفان ،2111،الليافيات التوليدية ،ص.119
 .41حافظ إسماعيلي علوي،2111 ،التداوليات علم استعمال اللغة ،ط ،1عالم الك تب الحديث ،االردن ،ص19
 .42المرجع نفسه ،ص.19
أ
 .43نايف خرما وعلي حجاج ،اللغات الجنبية تعليمها وتعلمها ،نقال عن :نحو نظرية وظيفية للنحو العربي ،يحي بعيطيش ،اطروحة
دك توراه ،لسانيات ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،2116 -2112 ،ص.39
 .44طه عبد الرحمن ،تجديد المنه في تقويم التراث ,ص.91
أ
 .42دمحم االوراغي ،2111 ،فظرية الليافيات النيبية (دواعي النشاة) ،ص.12
 .46توماس س .كون ،بنية الثورات العلمية ،2112 ،تر :حيدر حاج اسماعيل ،ط ،1المنظمة العربية للترجمة ،لبنان ،ص.126
 .42عزالدين مجدوب ،1993 ،المنوال النحو العربي (قراءة ليافية جديدة) ،ط ،1دار دمحم علي الحامي للنشر والتوزيع ،تونس ،ص.12
 .43عبد الرحمن الحاج صالح ،2112 ،بحوث ودراسات في الليافيات العربية ،ج ،1ط ،1موفم للنشر ،الجزائر ،ص.13 -12
 .49المرجع نفسه ،ص.14
 .21عبد القادر الفاسي الفهري ،الليافيات واللغة العربية (فماذج تركيبية ودللية) ,ص.22
 .21المرجع نفسه ،ص.61
أ
 .22دمحم االوراغي ،2111 ،فظرية الليافيات النيبية (دواعي النشاة) ,ص.63
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*دعيش

لريادلين
الملخص

 وذلك من خالل مراجعة،تلخص هذه المداخلة مقاربة الجدل بين ما هو نسقي وبين ما هو تاريخي في التراث االدبي العربي
 وكيف ان هذه، وكيفيات تمثل حاالت الحب والعشق وتمثيله في النصوص االدبية،نصوص ابن حزم االندلسي ونصوص الجاحظ
النصوص تعقد مقاربة بين ما هو من الحاالت النفسية واالهواء والطبائع البشرية في شكله النسقي البنيوي وبين ما هو تجريبي فعلي
 إن تمظهر الحاالت النفسية والشعورية ال يمكنه ان ينكشف إال من خالل ممارسة اإلنسان للفعل التاريخي عبر،منتج للتاريخ وللواقع
.الزمن وداخل العالقات اإلنسانية الفعلية
. التراث، الجدل، التزمن، الزمن، التاريخ، النسق:الكلمات المفاتيح
Résumé
Cette feuille résume l'approche dialectique entre ce qui est systématique et ce qui est diachronique dans le
patrimoine littéraire arabe et ce, à travers la relecture des œuvres d'Ibn Hazm el-Andaloussi et celles d'el-Jahidh,
et comment arrivent-elles à présenter et représenter l'amour dans les textes littéraires. Ces derniers tentent
d'établir une approche entre les états psychiques, les mœurs et les caractères humains dans leurs formes
structurelles et entre ce qui est expérimental et effectif, disant productif de l’Histoire et de la réalité. La
manifestation des états psychiques et émotionnels ne peut être découverte que par la pratique de l’Homme des
actes historiques à travers le temps et dans les relations humaines réelles.
Mots Clés : Système, Histoire, Temps, Dialectique, Tradition.

Summary
This paper summarizes the dialectical approach between what is systematic structural and what is
diachronic in the Arab literary heritage, through rereading the works of Ibn Hazm Al-Andaloussi and those of
Al-Jahidh and how they arrive to present and represent love in literary texts. These texts try to establish an
approach between mental states, morals and human characters in their structural forms and between what is
experimental and effective, and even productive of History and reality. The manifestation of psychic and
emotional states can be discovered through the human being practice of historical acts through time and human
relationships.

Keywords: System, History, Time, Dialectic, Tradition.

2* أس تاذ حمارض أ فسم اللغة والادب العريب مدير خمرب البحث "امجلاليات يف ادلراسات الدبية والنقدية" لكية الآداب واللغات جامعة محمد ملني دابغني سطيف
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احلب املؤرخنة  -مقاربة اجلدل يف أدب اجلاحظ وابن حزم -
أنساق ّ

التي استوحى منها "كارل يونج"  Carl Jungمقولته (الالشعور
الجمعي) ضمن مدرسة التحليل النفسي.
بينما ينزع النقد الوجودي إلى تفتيت هذه المعادلة
الفلسفية الرائجة في فكر اصحاب االتجاه البنيوي ،ومحاولة
عرضها في شكل جدل انطولوجي ،تستقيم وفقه حركة َ
قطب ْي
المعادلة ( البنية والتاريخ ) ،ولعل ما قدمه "سارتر" Sartre
في ك تابه (دفاع عن المثقفين) اوضح تعريف بهذا النقد
لالتجاه البنيوي ،حيث عاب على هذا االخير إبعاد القطب
الثاني من حقل الدراسات البنيوية واالهتمام المفرط بالبنية
 Structureفي ذاتها ،بل إن التاريخ -بدوره -ينتج ُالبنى كما ان
ُالبنى تنتجه وتثري سيرورته..." :والواقع ان البنية تصنع
اإلنسان بقدر ما ان التاريخ -اي الممارسة السيرورية هنا-
يصنع التاريخ ،إن الدراسة البنيوية إذن لحظة من
انثروبولوجيا ُيفترض فيها ان تكون تاريخية وبنيوية ًمعا".4
إننا نتصور -تبعا لهذا المفهومً -
شكال ً
نمطيا يتكرر في
كل لحظة تاريخية ،وتتكرر معه اللحظة التاريخية في نظامها
االفقي ،فالشكل النمطي الالزمني إنما هو نمذجة لسلوك
يوجد
إنساني او مظهر اجتماعي او طقس ثقافي ال يمكن ان ِّ
لنفسه كينونة ومعنى إال داخل الحيز الزمني ،وليس للنموذج
(النسق) انطولوجيا إال داخل انطولوجيا الفعل والممارسة
التاريخية ،بل إن الجدل يتضح تدريجيا في افهامنا كلما
امكننا التفريق بين وعي الذات بالبنية معرفيا خارج حدود
ً
الزمن ،وبين وعيها بهذه البنية وهي تتموضع ً
وحدثا
سلوكا
آ
داخل سياق تعاقبي يصنع التاريخ ،يقول "ريمون ارون" R.
" :Aronولئن كانت سلسلة المضامين التاريخية َترد إلينا ما
يعادل الحياة المنقضية ،فذلك الن استمرارية التجربة
المعيشة ،تتواصل مع التركيب العقلي" .2وليس المقصود
بهذه االسطر المتقدمة محاولة لعرض اشكال متعددة في
تعريف البنية او التاريخ ،بقدر ما هي تقريب نظري لفكرة
الجدل الحاصل بين الثنائية وبين القطبين ،وهو الجدل الذي
حاولت كل نظرية -على اختالف مناهلها الفلسفية والفكرية-
ان تشده إليها وإلى مبادئها .إن ما يكون المادة االولى للتاريخ
كشكل ،إنما هي تلك البنى واالنصاف في ابسط صورها وفي

مقدمة
"ان الفيان منت كل ما هو افيافي  ...والبشر هم
أ
أ
الذين يخلقون اللغات والساىير والديان والمجتمعات،
أ
ولول ذلك لفتهينا ال تصور ميتلب للبنية ،فبدل من ان
فرى فيها فموذجا علميا بنا الفيان ،سنمنحها قواما
أ
افلولوجيا" .1هذا ما نقله "روجيه غارودي"Roger Garaudy
ً
محاولة منه لمقابلة الذات
عن "بول سيباغ"  Paul Sebagفي
العارفة بالذات الفاعلة ،وتاطير التصور الجدلي العالق بين
القول بالنسق العام ونموذجيته وبين اإلقرار بحقيقة الممارسة
التاريخية لإلنسان (*)Praxis
ً
واضحا في فهم اصحاب المنظور البنيوي
لقد بات
وعند دعاته التسليم بمقولة النسق العام ،وكذا االساس
الشامل المحدد النساق السيرورة التاريخية ،هذه السيرورة
التي تشتغل -في شكلها ومضمونها -وفق انموذج ثابت وكلي
متعال على الزمن ،بل إن المزاعم فوق كل تصور حين يصبح
هذا االنموذج اسبق في الوجود على كل االنظمة البشرية
وليس لهذه االنظمة حينئذ إال ان ُتعيد تمثيل صورة االنموذج
االول لتشكيل نماذج  Modelsمتكررة ،يقول فؤاد زكريا:
"فالبنائية -مثل فلسفة كانت -تبحث عن االساس الشامل
الالزماني ،الذي ترتكز عليه مظاهر التجربة ،وتؤكد وجود
نسق اساسي ترتكز عليه كل المظاهر الخارجية للتاريخ .5"...
حقل الدراسات االنثروبولوجية َ
ولم يتجاوز ُ
مثل هذا الطرح
واالعتقاد ،حين تقرر عندها تاكيد مراجعة النموذج االول فيما
تعلق بالبحث في الثقافات واالديان والسلوك واالساطير وكل
االنماط االجتماعية ،من منطلق ان هذه االنماط تنحدر من
نموذج بدائي في صورتها المتكررة عند اغلب االجناس
البشريةُ .ويعد "نورثروب فراي"  Northrop Fryeابرز ممثلي
هذا التصور من خالل نظرية (االنماط العليا والنماذج
البدائية) التي عرضها في ك تابه (تشريح النقد) سنة 1927
ومفادها" :ان كل إنسان يرث من جنسه البشري قابلية لتوليد
(الصورة الكونية) التي ُوجدت منذ دهور سحيقة في النفس
حين كان اإلنسان مر ً
تبطا بالطبيعة"  ،0وهي الفكرة نفسها
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اعقدها ،فهو جملة من االحداث والوقائع واالنماط والصور
والمظاهر التي يمكن ان نقول عنها إنها تتكرر وتتزمن ،ولكن
دونما نمذجة  Modalitéاو نمط اعلى ،إننا نعيش ماضينا
بصورة وباخرى وهو ممتد فينا ،ولكن ال نشعر باستمرار بهذا
الماضي الن الحاضر له ما يطبعه ويفسره ،والن كل بنية قد
تشبه بنية اخرى ولكنها ليست هي بعينها كما يوضحه
"برغسون" " : H.Bergsonإننا نرى ان الديمومة شيء واقعي
بالنسبة للشعور الذي يحتفظ باثرها ،وال يحق لنا من ثمة ان
نتحدث هنا عن حاالت متشابهة ،الن اللحظة الواحدة ال تظهر
مرتين"  .6والواقع ان وعينا باالشياء هو الذي يصنع عالقات
المشابهة بينها وبين مختلف الظواهر ،وهو ما يفسر حضور
الذات في تاطير العالقات وترتيبها والحكم عليها ،فالذات
ً
تاريخيا وال يمكنها ان تتعالى على الزمن
حاضرة هنا حضو ًرا
الن الربط بين االشياء ومختلف الظواهر يستوجب حركة
نفسية وفكرية واعية ال يمكنها ان تضع الزمن ً
جانبا ،وهو في
النهاية ً
وعينا بالتاريخ وبالبنى ًمعا .إننا إذن ،نمسك بالبنى
وندركها ولكن الذي يفسر وجودها إنما هو تعاقبها واختالفها
من لحظة إلى اخرى ،حتى ولو كانت كل البنى تكرر إنتاج
صورة النموذج االول والنمط االعلى على حد قول "فراي" F.
 ،Northropاما التزامن فال يفسر البنية إال في ذاتها النها
تعالت على الذات" :إذا كان التعاقب يعني وجود ذات شاهدة
على مجرى التغيير واالنتقال بالظاهرة من حال إلى حال ،بل
قد تتدخل الذات في هذا االنتقال ،فإن التزامن هو منطق
تغييب الذات ".7
لقد شد انتباهي وانا اعود إلى قراءة بعض النصوص
االدبية من تراثنا العربي حضور هذا الجدل ووقوعه في محل
إعرابها ،ولست ادري ْإن صح لي ان اسمي هذه النصوص
"طوق الحمامة البن حزم ورسائل الجاحظ" ً
عمال ا ً
دبيا
بالمعنى الذي يتداوله اهل النقد حول مفهوم الك تابة واإلبداع
االدبي؟ والحقيقة ان هذه النصوص قد استوقفت قراءتي لها
بما حوته من مادة مضمونية اتصور انها تعكس صورة معرفية
ما عن الجدل الذي اشرنا إليه ،وإن ُ
كنت ادرك تمام اإلدراك
ْ
صاحبي هذين الك تابين لم يقصدا تقديم المادة بالشكل
ان
جمةل العلوم الاجامتعية

المفاهيمي والطرح الفلسفي الذي نروم البحث فيه ،بل إن
محاولتنا نحن ،ونحن وحدناَ ،من اراد تقريب تلك النصوص
من مفاهيم متجاوزة لإلقليمية وللزمانية والقومية ،ذلك ان
المعرفة نتاج بشري تراكمي ال تختص به امة دون اخرى وال هي
آ
وقف على عقل دون اخر.
- 1ىوت الحمامة ،جدل المتزامن والمتزمن
يتاسس الك تاب على مادة سيكولوجية في عموم
مضامينه ،من خالل ما اراده " ابن حزم" من ْ
سبر الغوار
النفس البشرية ولكوامنها ،من نوازع واهواء وطباع تتارجح
بين التواري والظهور ضمن سلوكيات عملية وإشارات وعالمات
لغوية وغير لغوية ،فهي ما يترجمه المرء عن عالمه الداخلي
المعقد والمركب من شعور نحو موضوع معين يدركه او ْيح ِّد ُسه
او يشتهيه او ينقبض منه اويهيم به ،وهي عالقات داخلية
متداخلة ومتنوعة تنوع اإلنسان في عوالمه النفسية .فك تاب
"طوق الحمامة في اال لفة واال الف" وبدءا بعنوانه ،يكشف عن
صورة ما لبنية متكررة ،وعن نسق نمطي شامل يحوي جميع
النماذج واالشكال ،والعنوان -بما تضمنه من ادبية ما في
ً
معنويا
تركيبه واصطفاء الفاظه -يعكس داللة ُم َت َب ْن َين ًة ومغلقة
في المستوى الوظيفي للفظة ومع ما يجاورها من الفاي ،لذلك
نتساءل :ما الذي جمع بين الطوق وبين اال لفة واال الف في
تركيب واحد؟
إن التحليل النصي للتركيب يستدعي في ك ثير من
الحاالت االستعانة بعناصر اإلجراء الداللي ،لكشف العالقات
التركيبية القائمة والمتفاعلة بين البنى السطحية وبين البنى
العميقة في مستوى كل لفظ وكل سياق ،وكذا كشف االنساق
الداللية التي تشتغل داخلها هذه البنى وتتفاعل ،بما يعين
على تقريب الدالالت من مرجعياتها وفهم ك فاءاتها وكيفيات
ادائها ،فالطوق -في شكله المستدير -يشير إلى ال نهائية
استدارته وإلى استحالة معرفة نقاط بدايته من نقاط نهايته ،إذ
كل نقطة فيه تشكل البداية والنهاية معا في كامل شكله
والطوق وفق هذا العرض يعكس مبدا البناء واالنبناء والعودة
في كل مرة إلى المحورية والتمركز الذي يوقف الزمن لكي
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يتعالى على الذات ،فهو" :تعطيل الممكنات التي تختب في
لحم الشيء ،واالك تفاء بلحظة السكون الحيادي حيث
آ
تستدعي االن ال ُ"هنا"" .8ثم إن الطوق ،في تركيبه
وصناعته ،مجموع حبات متكررة تاخذ الشكل نفسه والنموذج
النظير عادة ،وإذا كنا نكشف في واقعنا عن اطواق مختلفة
التركيب كان نقول :طوق الياسمين وطوق اللؤلؤ وطوق
اللوريا  ،Lauréateفإننا نجدها في النهاية مجموع وحدات
متماثلة ومصفوفة ومرتبة في نسق واحد ،لذا فإن هذه
النمذجة هي تراتب وتواتر بنية واحدة تكشف ً
داللة ما متعلقة
َبم ْت ِّن الك تاب ،وما يحاول هذا المتن تقديمه من حاالت
شعورية واهواء وعواطف ُوبنى نفسية متكررة ،وال نكاد
نستثني منها ً
نفسا بشرية باعتبار ان النموذج واحد وان البنية
ذاتها لم تتغير ،يقول "ابن حزم" في ماهية الحب" :والذي
اذهب إليه انه اتصال بين اجزاء النفوس المقسومة في هذه
الخليقة في اصل عنصرها الرفيع.9" ...
اما لفظ "اال لفة" فإنه يتعالق مع لفظ "الطوق"
ً
دالليا ،فاال لفة تحوي صورة الثبات على هيئة ما والبقاء على
تلك الحال المتكررة ،ونحن نالف الشيء إذا ما صار من
عاداتنا ،وإذا تكرر في كل مرة بالشكل وبالصورة المعهودة
حتى ليكاد يقع ويقبع في هامش شعورنا وإدراكنا ،فاال لفة
إذن ،حالة من كمون الذات وسكونها امام موضوع ما ثابت
ومتكرر ،يتجلى في كل مرة بنية متنمذجة تلغي المسافة
تدريجيا بينها وبين الذات ،وهي المسافة الجمالية التي تحدد
نوع العالقة بين الذات وبين موضوعها ،فالمتكرر دائما
ً
تدريجيا في
بشكله وخصائصه وصورته المالوفة يمتص الذات
إدراكها وفي تاطيرها له حتى ينتهي االمر إلى إلغائها نهائيا ،الن
بقاء المسافة مشروط بتجدد الموضوعات وتعدد المحتويات،
وهو ما يخرج هذه العالقة "الذات/الموضوع" من دائرة
المتداول ُ
والم ْس َت ْه َلك .
اما التداول فيمكن ان نستشفه من صيغة الجمع التي
آ
تعرض لنا لفظ "اال الف" وهو اخر كلمة من العنوان ،فيبدو
اول االمر ان االشتقاق من االسم "اال لفة" قد حمل معه صفة
السكون والثبات ،غير ان المناورة تكاد تفضح حالتها بين
جمةل العلوم الاجامتعية

الثابت والمتغير ،بسبب ما يوقعه هذا اللفظ من اثر في مخيلة
القارئ وفي إدراكه ،فحركة االنتقال اثناء القراءة البصرية من
لفظ اال لفة إلى لفظ اال الف توهم القارئ بانتقال ما وقع على
اللفظ االول من حكم إلى اللفظ الثاني ،لوال الصيغة الصرفية
التي تشكل بها لفظ اال الف ،فصيغة المبالغة والجمع هي التي
انتجت هذا الجدل بين حالة اللفظين ،على ان االول ثابت
بينما الثاني متغير ،الن صيغة الجمع "اال الف" قد فتحت
معنى التعدد والتغير ،وكذا اختالف الحاالت بين هؤالء اال الف
ً
درجة ً
وكيفا .إن التداول هو الذي من شانه ان يضفي على
الشيء وعلى المفهوم وعلى الحالة صفة الحركة والتغير ،في
كيفها وشكلها وعددها ودرجة تاثيرها ،الن الذي يتداولها
ً
ذوات ،والذوات تتفاوت إدر ً
وتفاعال.
اكا وشعو ًرا
فعنوان الك تاب إذن ،يفصح عن حركة داللية تتراوح
بين الثبات والتغير ،من خالل قراءة متانية تتجاوز اللفظ في
ً
وصوال إلى بنيته العميقة ،وما تحيل عليه هذه
بنيته السطحية
َ
ْ
ُ
البنية من مرجعيات متنوعة ت َفعل ِّمخيال القارئ وتستدرج ردة
فعل التفكير عنده ،في محاولة لكشف العالقات الموجودة
بين اللغة المعروضة وبين ما تستحضره هذه اللغة وما
تستدعيه من الفضاء الداللي.
والحقيقة ان مالمح الجدل بين البنية وبين التاريخ ال
تلوح إال في تضاعيف متن الك تاب ،الذي عك ف صاحبه على
ً
تقديمه بين ْ
متداخال ومتعا ًلقا مع نصوص
يدي القارئ نص ًا
اخرى كالشعر والحكايات واالخبار ،مما قد يعضد اساليب
اإلقناع واإلمتاع فيما اورده من تلك النصوص ،فقد اعتمد "ابن
حزم" نظام االبواب في تقسيم مادة ك تابه مشيرا إلى هذا
التقسيم قائال" :وقس ُ
مت رسالتي هذه على ثالثين ًبابا ،منها في
اصول الحب عشرة ....ومنها في اعراض الحب وصفاته
آ
المحمودة والمذمومة اثنا عشر بابا  ....ومنها في االفات الداخلة
على الحب ستة ابواب  ....من هذه االبواب الستة بابان لكل
واحد منهما ضد من االبواب المتقدمة ْ
والمؤلف
الذكر.13"...
ِّ
يحاول في كل باب تعزيز مادته بنسج من الشعر والنظم او
بسرد لوقائع عايشها او باخبار سمعها هنا وهناك ،ولعل هذا
التنوع والتضمين النصي هو الذي اوحى بفكرة الجدل القائم
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ولقد كانت هي وجميع اهلها ممن ال تتعدى اال ُ
طماع
َ
الشيطان ُ
غير مامون الغوائل ،وفي ذلك اقول:
إليهن ،ولكن
ال ُت ْتبع ْ
َودع التعر َ
َح ْن
للم
َس َالهوى
النف
ض ِّ
ِّ
ِّ
إبلي ُس ح ي ْلم َيمتْ
والع ْي ُن ب اب ِّللفتنْ
واقول:
ُد َك غ َ َّيا
ظن يزي
وق ائل ل ي هذا
فقلت ْدع َ
ُ
ا ْلي َس إبلي ُس َّ
15
حي ا
عنك ِّلوم ي
يخض "ابن حزم" في ك تابه هذا ْ
ولم ْ
خوض المستهتر
الالهي ،بقدر ما ابدى شخصية المتدين الورع في تناول
موضوع الحب والهوى والعشق ،إذ لم يكن المبتغى منه إال
ً
دفعا إلى ُ
الخ ُلق الكريم الفاضل والخاطر الطيب والنفس
آ
السامية ،يقول .." :ليكون خاتمة إيرادنا واخر كالمنا الحض
على طاعة هللا عز وجل ،واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فذلك مفترض على كل"مؤمن" .10فلما كان ذلك مقصده
آ
آ
ً
عك ف على تضمين ك تابه شيتا من اي القران الكريم
واالحاديث الشريفة واالقوال الماثورة عن الصحابة
والصالحين ،فضال على النصوص الشعرية واالخبار
والحكايات ،فهو في النهاية فضاء من النصوص المتعالقة
والمتالقحة ً
شكال ومعنى الستيفاء غرض الك تاب.
إن طوق الحمامة يشكل مصب ًا ً
فكريا لمختلف اجناس
الك تابة والتعبير ،فيلغي بذلك الحدود بينها ويقر بنظرية تعدد
االنواع وتداخلها ضمن نص واحد متفرد في شكله ونوعه ،بل
ً
لقد بدا "ابن حزم" في هذا الك تاب مؤر ً
ومبدعا في حركة
خا
ناقال ً
حديثه بين السرد والتاليف وبين اشتغاله ً
وقائال ،ولعل
فضاء الجدل يمتد بين حرك َت ْي نقله وقوله ،ولسنا نعني هنا بما
نقله ،إال االخبار والحكايات وال نعني ايضا بما قاله إال ما جاء
في حديثه عن الحب واعراضه وماهيته وما ُح ِّمد منه وما ُذ َّم
فالمادة التي يعرضها الكاتب من خالل ك تابه تكشف عن
حركة ما وراء صورة ضبابية للجدل القائم بين الثابت وبين
المتحول ،لهذا فإن الجدل ال يتجلى إال باستقراء هذا الثابت
وهذا المتحول وخرق تلك الصورة التي يتوارى خلفها.
تقوم حركة الجدل داخل الك تاب بين مادة اصلها
ثابت ثبات الطبيعة اإلنسانية ،وبين اخرى متغيرة تغير

بين ما هو مشترك ثابت في النفس البشرية وبين ما هو فردي
متغير متوقف على الممارسة الفردية لكل واحد منا إزاء هذا
الثابت والمشترك .فلقد اعتمد "ابن حزم" ْ
الوص َف في عرض
المتضم َنة لمجموع الحاالت والعواطف
المادة النفسية
ِّ
واالهواء والصفات المحمودة والمذمومة التي تصاحب الشعور
بالحب ،على افتراض ان هذه المادة تشكل بنية ثابتة تتمحور
حولها النفس البشرية قاطبة وال يعتريها التغير ،فهي دائمة
دوام تلك النفس ومتاصلة تاصلها ،يقول..." :فعلمنا انه شيء
في ذات النفس ،وربما كانت المحبة لسبب من االسباب
وتلك تفنى بفناء سببها ".11
بينما ينهج الكاتب -في إيراد االخبار والحكايات -نهج
ً
مقتفيا في ذلك اثر
القاص والسارد لالحداث والوقائع،
الحاالت النفسية وخبايا الحب واعراضه داخل فضاء الممارسة
التاريخية لإلنسان ،فاالخبار التي يرويها الكاتب هي َمشاهد
إنسانية واقعة في زمن ما من االزمنة ،وهي يقين "ابن حزم"
فيما ذهب إليه من عرض ووصف ومعاينة للنفس في مشاعرها
واحوالها ،واالخبار في هذا الك تاب تاتي على مسلكين احدهما
يكون الخبر فيه ُم َّ
ضم ًنا داخل الحديث عن الحب واصوله
واعراضه وصفاته فيمتزج حينئذ الخبر مع الوصف ،والثاني
يتفرد فيه الخبر بقصة مستقلة عن الحديث والوصف ،فتكون
ً آ
غالبا في اخر الكالم تحت عنوان "خبر".
اما الشعر فيكاد يكون الميزة االدبية الوحيدة في هذا
الك تاب ،وهي اشعار نظمها "ابن حزم" ً
وقوفا عند كل باب من
ابواب ك تابه تقريبا ،ولم يستعر فيها ً
بيتا واحدا لشاعر من
ً
فغالبا ما نجده
الشعراء بل هي نضمه واسلوبه وإبداعه،
يستبق اشعاره قائال" :وفي ذلك اقول -وفي ذلك اقول قطعة
منها-واقول في ذلك شعرا -واقول -وفي مثل هذا اقول شعرا
منه "...ثم يورد ابياته بين مقاطع ال يتجاوز عدد االبيات فيها
الستة وال يقل عن البيتين ْ
وبين قصائد تربو االبيات فيها على
العشرة والعشرين .والمقاطع والقصائد في عمومها محاولة
لترجمة ما هو منثور من حديثه ووصفه وعرضه ،فاالبيات تاتي
ً
وامتدادا لحديثه او تا ً
ً
ً
تشبيها
كيدا ِّل َما ذهب إليه او تاتي
تكملة
ً
وتعليقا ،ومن نماذجها قوله:
وتفسي ًرا
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فهو يقف على المادة النفسية في صورتها الخام التي ال
يمكن ان يضبطها الزمن إال زمن الوقوف عندها وزمن تاطيرها
آ
وهو زمن االنية المتعالية على الفعل ،وال يمكن معاينتها
داخل الفضاء الزمني ً
بعيدا عن الممارسة اإلنسانية للتاريخ
فهي في حقيقتها مادة تشكلها مجموعة ُالبنى القارة في العوالم
الداخلية للنفس البشرية ،والتي قد ال يستقيم معها إخضاعها
للقياس الزمني والكمي ،وانظرَ ،ت ًبعا لذلك ،إلى القوالب
اللغوية (التركيب) التي ُح ِّو َر ْت داخلها هذه المادة ،فهي قوالب
فضفاضة ال تشير إلى تخصيص او استثناء او قصر او حصر
بقدر ما تدل على شمولية في اإلحالة والتعيين ،فابن حزم
حين يقول" :واول مراتب الوفاء ان يفي اإلنسان لمن يفي له"
فإنه يقف امام نموذج ُخ ُلقي وإنساني عام "الوفاء" ال يمكن ان
آ
يكون حك ًرا على شخص دون اخر ،لهذا جاء بلفظ اإلنسان
واالسم الموصول َ"م ْن" على سبيل التعميم والشمولية
واالمثلة ك ثيرة من هذا الك تاب التي ال يسمح مقامنا هنا ان
نذكرها جميعا.
ويختلس "ابن حزم" مساحات ك ثيرة من الفضاء
آ
النصي ليوظف نمطا اخر من الك تابة ،هو الك تابة التاريخية
التي تفترض بدورها ً
ً
جديدا من ادوات التعبير واال ْسلبة
شكال
فهو من خالل هذه النصوص المتسللة يعرض لوحات تاريخية
االصل فيها الممارسة والتعاقب في الوقائع والمشاهد الواقعة
تحت منظار الذات وتاثيرها ،والحقيقة ان هذه الممارسة
ً
تفعيال لتلك المادة النفسية الخام ،وتحويرها ِّمن
ليست إال
ِّق َبل الذات اإلنسانية داخل سيرورة تطورية تفترض حضور
الزمن واشتغاله "التزمن" ،وهنا بالضبط تطفو إلى السطح
مالمح الجدل بين ما هو ثابت وبين ما هو متحول .فالكاتب
في اخباره التي نقلها يوظف مادة تاريخية متحركة باستمرار
تستلهم عناصرها من مادة ثابتة قارة هي المادة النفسية التي
يعرضها في كل باب ،وهو ما يستدعي حضو ًرا ً
واعيا للذات
القارئة لتاطير هذه العالقة الجدلية وفهمها في امتدادها بين
ثنائية (البنية /التاريخ) ،وإذا قلنا بان التزامن هو خصوصية
ما هو نسقي وبنيوي وانه ثابت من خالل االفعال المضارعة
والمصادر واالسماء التي رصدناها قبل ،فإن السرد المستخدم

ممارسة اإلنسان حيال هذه الطبيعة الثابتة ،وليس الجدل إال
حصيلة تلك الحركة الممتدة بينهما ،الن البنية تعاود تشكيل
نموذجها الثابت من خالل حركة ما هو متغير" :إن التعريف
المبدئي للبناء او البنية  structureيقوم على اعتباره مجموعة
من العالقات الثابتة بين عناصر متغيرة يمكن ان ينشا على
منوالها عدد ال حصر له من النماذج" .14والواقع ان المادتين
ً
واحدا في معناه وفي تركيبه ،ولكن ليس من
تشغالن نص ًا
حيث الزمن المستخدم في تقديم المادتين ،ذلك ان "ابن
حزم" في معرض الحديث عن احوال النفس وعن الحب
آ
واعراضه وماهيته إنما يعتمد االنية "التزامن" التي تستقيم مع
الوصف والمعاينة واإلحاطة بدقائق الموضوع ،وهو سبيله في
كل باب من ابواب الك تاب ،وال ادل على ذلك من صيغ
االفعال المضارعة ومصادرها التي تصاحب كل عرض
ومعاينة ،وهذه نماذج من حديثه وعرضه يقول:
 وال يعرض في شيء من هذه االجناس المذكورةَ ،م ْنُش ْغل البال والوسواس "باب الكالم في ماهية الحب".
ومن الدليل على هذا ايضا انك ال تج ُد اثنين يتحابانإال وبينهما مشاكلة" باب الكالم في ماهية الحب".
 وللحب عالمات يقفوها َالف ِّط ُن ،ويهتدي إليها الذكي"باب عالمات الحب".
 ومن غريب اصول العشق ان تقع المحبة بالوصفدون المعاينة "باب من احب بالوصف".
 ومن الناس َمن ال تصح محبته إال مع المخافتة،وك ثير المشاهدة ومتمادى االنس"باب من ال يحب إال مع
المطاولة".
 واعلم ان ْالعي َن تنوب عن ُ
الرسلُ ،وي َدرك بها
المراد"باب اإلشارة بالعين".
 وقد تعرض في الحب اإلذاعة ،وهو منكر ما يحدثمن اعراضه "باب اإلذاعة".
 ومن عجيب ما يقع في الحب طاعة المحب لمحبوبه"باب الطاعة".
 واول مراتب الوفاء ا ْن َيفي اإلنسان َلم ْن يفي له "باب
الوفاء".12
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لالفعال الماضية وللحكي ْ
التاريخي والتسجيلي هو خصوصية
ما هو متحرك ومتغير ،من مثل ما جاء في كالمه في هذه
التراكيب:
َ
 ولقد ُعلمت فتى من بعض معارفي قد َو ِّحل في
الحب وتورط في حبائ ِّله "باب الكالم في ماهية الحب".
 إنه كان بيني وبين رجل من االشراف ود وكيدوخطاب ك ثير ،وما تراءينا قط  ...فما مرت إال ايام قالئل حتى
وقعت لنا ُمنافرة عظيمة "باب َمن احب بالوصف".
 وانا اعرف فتى وجارية كانا يتحابان ،فارادها فيبعض وصلها ...فقالت :وهللا الشكونك في المإل عالنية
والفضحنك فضيحة مستورة "باب التعريض بالقول".
 وإني العرف جارية اشتد وجدها بفتى من ابناءالرؤساء ،وهو ال علم عنده "باب الوصل".
ُ
شاهدت يوما محبين في مكان قد ظنا انهما قد
 ولقدانفردا فيه وتاهبا للشكوى ...فلم يلبثا ان طلع عليهما َمن كانا
يستثقالنه "باب الرقيب".
ُ
 ولقد ِّوط ُوشاهدت محاضر الملوك
ئت بساط الخلفاء
فما را ُ
يت هيبة تعدل هيبة محب لمحبوبه "باب الهجر".
إن هذه النماذج المستقاة تكشف بوضوح عن َتم ْو ُض َع
المادة النفسية -التي تحدث عنها "ابن حزم" -داخل السيرورة
التاريخية الممتدة بين التزامن والتزمن ،وليس اإلنسان او
الذات ،في حدود هذا المفهوم ،إال حلقة واصلة بين هذه
المادة النفسية "البنية" وبين الممارسة االنطولوجية
والتاريخية لتلك البنية ،لذلك فإننا كما بدانا اول قول نعيده:
ليس للنموذج "البنية" من انطولوجيا إال داخل انطولوجيا
الفعل وفي تضاعيف السيرورة التاريخية ،يقول "روجيه
غارودي"..." :يمكننا ان نعطي البنى في التاريخ اإلنساني
مكانها ،مكانها كله ،وهو عظيم ،من دون ان نجمد في الوقت
نفسه دينامية التاريخ بما ندعيه من إقصاء ،باسم البنية
للمبادرة التاريخية ولفعل البشر الخالق" .16والواقع ان
االلتباس  confusionهو اول ما يطبع واجهة هذا الجدل
الحاصل بين المادتين ،حين يغدو الترتيب والتفاضل بينهما
ً
ً
مضنيا بالنسبة إلى الذات القارئة ،إذ إن الوعي بهذا
عمال
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الجدل يستوجب فتح إشكالية فلسفية عميقة ترجو الفكاك
آ
والخالص من شغب السؤال التالي :اي المادتين ينتج االخر
ُالبنى ام التاريخ؟ ام إن اإلنسان -على حد تعبير سيباغ -منتج
كل ما هو إنساني  ...والبشر هم الذين يخلقون اللغات
واالساطير واالديان والمجتمعات؟
-2رسائل الجاحظ ،المتشاكل والمتضاد
ولدى الجاحظ في "رسائله" ما ُينب عن الجدل ويعزز
دالئله ،ذلك ان بعض الرسائل عنده اجتمعت على بيان ما
يختص بطبائع اإلنسان ،من غيرة وعشق ووشاية وحسد
وشوق وصبابة ( ...رسالة مفاخرة الجواري والغلمان/ك تاب
القيان /رسالة العشق /ك تاب النساء  ،)....وكلها طبائع
البشرية االولى واالخيرةِّ ،ق ْسمة بينهم وإرث الخالف عن
السالف ،ال يحوزها قوم دون قوم ،وال هي وقف على امة دون
امة ،إنها بنية نفسية وشعورية قارة ومتواترة ،وإنما تتفاوت في
الحضور والغياب بدرجات ،وتسري في النفوس وتثبت في
الوجدان وتطفو في السلوك بما َ
تفاض َل به الناس بعضهم على
بعض ،في اجسامهم وكالمهم وانماط عيشهم ومعيشتهم،
وفي تقاليدهم ونماذج عالقاتهم االجتماعية والثقافية
والطبيعية ،فالتفاوت واالختالف إذن في نماذجهم ال في
انموذجهم ،وفي اشكال تعاطيهم للطبائع والغرائز ال في
َ
محالة راجعة إلى اصولها
اصلهم ِّوج ِّب َّل ِّتهم" :إن الفروع ال
واالعجاز الحقة بصدورها ،والموالي تبع الوليائها ،وامور العالم
َ
بالمشاكلة ومنفردة بالمضادة" .17فاما ما تشاكل منها
ممزوجة
فمن طريق التشابه والتماثل والتواتر ،وتلك انساق "بنية"
متكررة قارة في النفوس واالهواء والغرائز ،ال تتبدل من إنسان
إلى إنسان ،واما ما تضاد منها فمن طريق احوال الناس
المتقلبة من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع ،وهي منسوبة
في كل ذلك -إلى اوضاعهم وعالقاتهم وافعالهم وتفاعالتهموتلك مادة التاريخ االولى (الفعل اإلنسانيَ /
المنتج اإلنساني)
َوسيرورة الفعال الناس في االزمنة واالمكنة ،شواهد َوترجمان
عن االنماط العليا ال َ
مود َعة في النفوس ،ولوال المتضاد
المختلف ،الساري في حركة المعيش التجريبي "التاريخي" ،ما
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دل على المتشاكل امرَ ،وما تكشف من اخباره سر ،وهي
لك ان َت َ
حقيقة في المتطابق والمتشابه والمتماثل ،انى َ
ميز
آ
بعضه عن بعض من غير اية في التفاضل واالختالف ،وهي
حال في اال لوان واالقوال واالبعاد واالحجام واالجسام ُ
تفاوتها
معرفة وتدرجها إدراك ،وكيف لالصل ان ُيعرف اصال ما لم
تدل عليه الفروع ،فكيف النساق المتشاكل ان ُتدرك ما لم
يؤرخنها المتضاد اختالفا في مجرى الزمان والمكان ،يقول
"هربرت " " :H. Marcuseإن حقيقة الوضع اإلنساني خفية،
وهي ُتقهر -ال من ِّق َبل مؤامرة من اي نوع -بل من ِّق َبل المجرى
الفعلي الواقعي للتاريخ".18
وليس في رسائل الجاحظ من دالئل ما نسوقه على
جدل الثابت والمتحول إال ما كنا قد اوضحناه من دالئل ابن
حزم في"طوق الحمامة" ،فتارة من المنظوم حجة واخرى من
المنثور شاهد ،وجميعها اقوال وافعال داخل اشعار واخبار
وقصص وحكايات ،يستهلها الجاحظ بكالم عن الطبائع
اإلنسانية والشرائع اإللهية ،وكيف اودع هللا في الناس ا ً
نماطا
نفسية خفية واخرى جلية يتفاوت جالؤها بدرجات تفاوت
افعال البشر وتفاضلهم في السلوك واالقوال والحركة ،كالحب
والشوق والحسد والعداوة والغيرة والغيبة  ،...وكلها مترجمة
في افعال العباد واقوالهم وسلوكهم ..." :والعداوة عارية من
ذلك ،ال تتصل إذا اتصلت إال بافعال العباد  ،19"...والعباد
بعد كل ذلك شركاء في جواهر النفس وحقائ قها ،منها ما
تمسكه الفطرة ويحفظه الطبع والسجية ،ومنها ما تسوؤه
المخالطة والمعاشرة والفعل.
وإذا كنا قد اشرنا مع "ابن حزم" إلى ان حركة الجدل
داخل ك تابه "طوق الحمامة" تتراوح بين مادة اصلها ثابت
ثبات الطبيعة اإلنسانية ،واخرى متغيرة تغير ممارسة اإلنسان
ً
حصيلة لهذه
حيال هذه الطبيعة الثابتة ،وليس الجدل إال
الحركة بين الثابت والمتغير ،فإننا -ومع الجاحظ -ما نفتا
نستشعر حضور هذا الجدل بين تضاعيف رسائله المخصوصة
في مراسيم العشق والشوق والنساء والقيان ،وما نفتا نقف
على حاالت "التزامن" التي يعقدها في معرض وصفه الحوال
آ
النفس واعراض الصبابة والياس والكابة ُالمركبة في الخلق
جمةل العلوم الاجامتعية

والخليقة ،وهي حاالت الجوهر الممتنع عن الفعل وعن
"التزمن" من الداخل ،اي في تركيبها وفي عناصرها المكونة
والمحددة ،لكونها تعرض بنيات نمطية مطلقة ،وتكشف عن
انساق كلية مغلقة وشاملة ومنتظمة آا ًليا او ً
ذاتيا على حد تعبير
"جان بياجيه" " : J. Piagetإن الخاصية الثالثة واالساسية في
ُالبنى هي انتظامها ذاتيا ،هذا االنتظام الذاتي هو ما يبقي على
تحصنها وبعض انغالقها" ،53والتحصن واالنغالق ال يعني عدم
تمثلها وتمثيلها في الخارج المعيش /المتحرك/المتزمن بل إن
حياتها ومبررات بقائها ووجودها مرهونة باالنتقال من حال
التزامن "الثابت" إلى حال التزمن "المتغير" الفاعل في
التاريخ والمنتج للتاريخ في آاالن نفسه ،وإال بقيت ً
فاقدة
للمعنى والفهم والوجود حتى ،ما لم يعانقها الفعل والحركة
واالثر ،وهذا ما عني به "ارسطو"  Aristoteفي إشارته إلى ان
الحياة والسعادة والشقاء إنما هي في الفعل . 51
والواقع ان الجاحظ -فيما اورده من شان ذلك -ك ُ
ثير
االستشهاد واإليراد للحقائق الفعلية وللنصوص المروية على
سبيل الحجة والدليلُ ،
قليل الكالم واإلشارة إلى عموم
المفاهيم ومطلق االحكام المنوطة بالبنية النفسية َ
والط ْبعية
في البشرية ،فنالفه ال يعطي المفاهيم واالحكام إال ما يوفي
َّ
حقها من النعت والبيان والتفصيل من غير تعليل او تدليل
ذلك ان ما يجري من حياة الناس وافعالهم وعالقاتهم هو
القمين بالتعليل والتدليل ،بما يوضح اختالفهم في المعيش
والظروف والمناسبات والمقامات والمنظوراتْ ،
فإن ك ُثر كالمه
وطال حديثه في النفوس واالهواء والطباع بما يصور طبيعة
الخلق والخليقة فذلك من جهة التفصيل ال من جهة التعليل
والتدليل ،ولعل هذا ما يبينه كالم الجاحظ في ك تاب
"القيان" حيث يطيل ويسهب في نعت العشق والحب وما
تشاكل بينهما من حاالت التعلق واالنس ،يقول :
 والعشق داء ال ُي َمل ُك دفعه ،كما ال ُيستطاع دفععوارض االدواء إال بالحمية.
 وانا واصف َلك حد العشق لتعرف حده :هو داء
يصيب الروح ويشتمل على الجسم بالمجاورة.
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الرج ِّال النس َاء وح ب النس ِّاء الرج َال ،المرك ب ف ي جمي ع
الفح ول واإلن اث م ن الحي وان ،ص ار ذل ك عش ًقا ص ً
حيحا".50
فالمرك ب والم َ
ود ُع ف ي جمي ع النف وس (الفح ول واإلن اث) ،إنم ا
ي تم بيان ه بالوص ف والنع ت دون الفع ل والت زمن وال َح َدثي ة،
وه ذا معن ى ق ول الج احظ (وان ا واص ف ل َك ح َّد العش ق)،
والمعن ى بي ان امارات ه واحوال ه ف ي الطبيع ة عل ى نح و م ا تع ارف
ْ
عليه الخلق وما توارثت ه العق ول والنق ول ،وعل ى نح و م ا اتفق ت
حوله النفوس واجتمعت حوله الطبائع" :ومما ينجر ع ن الق ول
بالمش اكلة افت راض االش تراك ف ي العش ق ب ين العاش ق
والمعشوق".54
ف إذا ا َ
ردت اس تبيان م ا لك الم "الج احظ" م ن حقيق ة
الوص فية والتزامنية/الس انكرونية ،الحظ َت معن ا اس ماءه
وافعال ه الت ي اوض ح به ا المقص ود ،فعلم َت معن ا ان االس ماء
عام ة س اكنة يعت ري اك ثره ا التعري ف والتن وين واإلض افة
(اله وى /المش اكلة /ح ب الرج ال /ح ب النس اء /المرك ب/
جمي ع /عش ًقا) ،بم ا يتناس ب وحال ة الوص ف والش رح والبي ان
الم ر العام ة م ن اح وال تتف ق وال تفت رق ،وال يخ تص الح د به ا
س ْبق وال ْ
كس ب وال اهلي ة ،إال م ا تقاس مته الخليق ة والنف وس
بعض ها م ن بع ض س واء ..." :وذل ك م ن المش اكلة ،وإجاب ة
بع ض الطب ائع بعض ا ،وتوق ان بع ض االنف س إل ى بع ض،
وتق ارب االرواح  ،52"...وعلم َت معن ا ان االفع ال (ف ْ
اعلم/
ضيف /اعنيَ /
ُا َ
لتعرف  )...مصروفة في مجمله ا إل ى الح ين وإل ى
آ
آ
االنية "االن" ،بم ا يعض د حال ة الواص ف ف ي وص فه ،وبم ا ينف ي
الحدثي ة والتقري ر عم ا اخ تص بع رض االم ارات وش رح الح دود
والتص ورات ،وم ا ش ان اداة التفس ير ف ي إحض ارها (اي ح ب
الرج ال للنس اء  ).....م ا ل م تع زز كالم ه ف ي الح د ووص فه للح ب
وللود؟
فاما إذا جئنا إلى افعاله التقريرية الحاكية او العيانية
آ
المنوطة بالتزمن والحدثية ،فالنسق يستتر وتخبو االنية في
مقابل بروز المنقضي والفردي والجزئي ،فالفردية والجزئية
صفتان للتزمن وإلنتاج التاريخ ،وكذا للمنقضي الذي يؤطر
زمكانيا فعل الفرد وتفاعله في كل لحظات حياته ومعاشه
والواقع ان ما يطبع تلك االفعال من حيث الخصوصية الزمنية

 وداء العشق وعمومه في جميع البدن بحسب منزلةالقلب من اعضاء الجسم.
ثم ياتي إلى تفصيل ذلك بقوله:
َ
 وصعوبة دوائه تاتي من ِّق َبل اختالف ِّعل ِّله ،وانهيتركب من وجوه شتى.
 فالعشق يتركب من الحب والهوىُ ،والمشاكلة
ْ
واإللف ،وله ابتداء في المصاعدة ،ووقوف على غاية ،وهبوط
في التوليد إلى غاية االنحالل ووقف المالل.
 والحب اسم واقع على المعنى الذي ُرسم به. ثم يتبعه حب الهوى ،فربما وافق الحق واالختياروربما َعد َل عنهما.
 وهذا سبيل الهوى في االديان والبلدان وسائراالمور.55
فالج احظ ف ي مق ام النع ت واإلبان ة بم ا يفي د الت زامن
والوصف لالحوال العامة واالهواء المودع ة ف ي ال نفس البش رية
على مطلق وجودها وشمول دالالتها ،وم ا نحس ب ه ذه العب ارة
االخي رة إال س ْو ًقا للش اهد عل ى عم وم الح ال ف ي س ائر االقط ار
واالمصار واالديان والبلدان ،ثم انظر إلى اال لفاي كيف س اقها
عامة ش َ
الكاتب ً
املة الدالل ة ،ل م ُي َرد به ا ً
وضع ا مخصوص ًا وال
حالة متزمنة في الفعل اإلنس اني ،بقدر م ا اراد به ا نع ت البني ة
العام ة لل نفس البش رية حي ث م ا حل ت وحي ث م ا نش ات
فاال لفاي من مثل (العشق /العوارض /االدواء /الحب /اله وى/
ْ
المش اكلة /اإلل ف /االبت داء /الهب وط /التولي د) ق ارة س اكنة
سكون النفس وقرارتها ،بعيدة عن التص ريف وع ن الفع ل وع ن
الزمنية ،بما َي ْع ُض ُد كالم الج احظ ع ن الح د ف ي تعري ف العش ق
(وان ا واص ف ل َك ح َّد العش ق لتع رف ح َّده) ،والح د منته ى
الش يء وحافت ه وحرف ه وش موله ،ال يزي د عل ى ُبع ده وال ي نقص
م ن طرف ه ،كانه ا خاص ية االنغ الق والش مولية الت ي راين ا بيانه ا
م ع "بياجي ه" ف ي تعري ف خصوص يات البني ة ،ول يس وص ف
الج احظ وتص نيفه بابع د عم ا يحي ل إل ى خصوص ية البن ى
النفس ية الش املة الواقع ة ف ي وع اء ك ل ذي تركيب ة ش عورية
وطبيعية ،وهذا ما يستطرد به ً
قائال " :فاعلم انه إذا اضيف إل ى
الح ب واله وى المش َ
اكل ُة ،اعن ي مش اكلة الطبيع ة ،اي ح ب
جمةل العلوم الاجامتعية
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الجاحظ" :فكذلك الظفر بالمعشوق ُيسرع في حل عشقه،
والعلة في ذلك ان بعض الناس اسرع إلى العشق من بعض،
ْ
الختالف طبائع القلوب في الرقة والقسوة ،وسرعة اإللف
وإبطائه" ،58فليس االختالف ،كما ترى ،في الجوهر والحيازة
والماهية ،بقدر ما هو في السرعة واإلبطاء والظفر والحل
باعتبارها افعاال مقرونة بالحدثية والتزمن ،وباعتبارها تجسيدا
للمضادة التي اشار إليها "الجاحظ" ،بينما تظل بنية العشق
ْ
ً
واحدة بالمشاكلة ويظل نسق ُاال ل َفة جامعا للجوهر وللماهية،
ً
سابقا في الوجود قبل كل فعل وتزمن " :إنه مركب في كل
قلب ،ممثل في كل لب ،توحش النفس مما لم يمض على
ْ
ُالعرف ،ونفارها عما لم ْيجر على اإللف ...وقد زعموا ان
الطباع ،واذنت لها اال ُ
المعاني البارزة إنما قبلتها ُ
سماع ،لقيامها
في القوة قبل الفعل ،وتصورها في طبيعة العقل".59

والمكانية انها إنتاج تلك اللحظة بالذات دون غيرها من
اللحظات ،ودون غيرها من المعطيات الظرفية ،الن كل
ظاهرة محكومة ومحددة بشروطها  ،56ما يجعل َّكل فعل
ً
محكوما بالخلفيات النفسية والمرجعيات السلوكية التي تؤسس
لكل فرد حياته الخاصة وعالمه المتميز.
ْ
فإذا تتبعنا قول "الجاحظ"" :وقد راينا وبلغنا عن ك ثير
ممن قد َتل َف َ
وطال ُ
ُ
وضناه بداء العشق" ،57وجدنا
جهده
ِّ
الخطاب قد تحول عن مسار الحالة الوصفية البيانية إلى الحالة
الحكائية العيانية المتوافقة مع اغراض التقرير والتحقيق في
الفعل ،فلم يعد مقام الخطاب مقام الحديث عن ُالبنى
واالنساق النفسية الشعورية الشاملة والعامة ،بقدر ما تحول
إلى مقام الحديث عن لحظات تجسد تلك ُالبنى وتمظهر تلك
االنساق ،ضمن سلسلة من االفعال الفردية والوقائع الجزئية
المنسوبة إلى كل فرد في فرديته وذاتيته.
على"من"ْ
ْ
وبيان ذلك في معنى قوله ِّ"ممن" الدالة
ِّ
ً
التبعيضية ُالمدغمة مع َ"م ْن" الوصلية ،اي ً
جزءا وبعضا من
الخلق والناس وليس جميعهم ،اما االفعال فمصروفة إلى ما
انقضى من الزمن وانتهى من الوقائع واالحداث ،داللة على
ْ
العيان او من طريق الخبر المنقول
التحقق إما من طريق
باللسان ْ :
ْ
"وقد َرا ْينا َوب َل َغنا ،"...فال تكون " ْقد" مع الماضي إال
دالة على التحقيق والتقرير لالفعال المنقضية في الزمن ،بما
آ
يفيد ان ما راه الكاتب وما بلغه من اخبار الناس لم يكن إال
من جهة االحوال الفردية واالحداث المخصوصة عند بعضهم،
وهذا متناسب مع قوله" :م َّم ْن ْقد َتلف َ
وطال ُ
جهده وضناه
ِّ
ِّ
ْ
بداء العشق ،"...حيث يتعاضد التبعيض "ممن" والفعل
الماضي َ"تل َف َ
وطال" وحرف التقرير والتحقيق ْ
"قد"الستفاء ما
ِّ
َ
َ
للتزمن وللحدثية من معنى في حديث الكاتب وفيما جرى
ووقع "فعال وتاكيدا" من احوال الناس وامورهم ،فهم في ذلك
درجات تتفاوت تفاوت احوالهم النفسية واالجتماعية
والثقافية ،وكذا ظروف الحياة عندهم واحكام العقول
واالفهام ،وشروط المناسبة والمقام ،لذلك نجد ان االفعال
َ
وردودها ليست واحدة فيما بينهم ،موقوفة على درجات البنية
الشعورية والنفسية والعاطفية لدى كل فرد منهمْ ،
وإن كانت
ُ
ُ
وماهيتها ،يقول
جوهرها
واحدة عند جميعهم من حيث

جمةل العلوم الاجامتعية

ااتمة
إن المعاني والصور والجواهر -كما جاء بها "ابن حزم"
ْ
خلق في النفوس ومستودعة في القلوب ً
نسقا
و"الجاحظ"-
ً
منتظما ال تحوير في تكراره وفي انتظامه ،وليس العشق
والحب والصبابة واال لفة والشوق وغيرها من المعاني والجواهر
إال مضمون ذلك النسق ومادته االولى في صورتها الخام
واساسها الماهوي ،فهذا النسق موجود بالقوة قبل وجوده
بالفعل والحدثية ،وإنما تتنافر تلك المعاني والجواهر وتتضاد
وتختلف حين يشحذها ْ
الفع ُل ويستخرجها من كمونها
التزامني/الوصفي إلى حال من الممارسة اإلنسانية للتاريخ ،او
إلى حال من الجدل الممتد بين المشاكلة وبين المضادة عند
"الجاحظ" وبين الزمنية وبين التزمن عند "ابن حزم" ،وهل
اإلنسان غير تلك العالقات المتشاكلة والمتضادة بينه وبين
اقرانه ممن ُركب فيه ذلك النظام وتلك البنية؟ وهل اإلنسان
غير ذلك اللقاء الفعلي الواقع في الزمن بين النفوس والطبائع
ُ
التاريخ بفعل لقائه
واالهواء ،ليحصل الجدل ُوي َنت ُج
وممارسته" :الحب كامن في النفوس ،بل سابق لخلقها ،يك في
التقاء النفوس والصور لكي يخرج من كمونه ويظهر" ،03ولعل
هذا ما اشار إليه "غارودي" بان اإلنسان منتج كل ما هو
إنساني.
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الهوامش
 .1غارودي روجيه ،1929 ،البنيوية فليفة موت الفيان ،ترجمة جورج طرابيشي ،د ط ،دار الطليعة ،بيروت ،ص .23
 Praxis تعني التطبيق العملي ،او محاوالت تغيير العالم ،وبخاصة وسائل اإلنتاج التي تقوم عليها البنى االجتماعية .بينما تعني في الفلسفة
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ً
وخاصة علم
، في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية،إن المتصفح للتراث العلمي في المجتمعات العربية واإلسالمية
 ولكن في معظمه ذا صبغة فكرية غربية قاصرة نابعة من ثقافة ال تمد بصلة إلى ثقافة،االجتماع يجده مل بالمؤلفات والجهود العلمية
 ومن هذا المنطلق فقد جاء هذا المقال ليبين اهم المعوقات الوظيفية التي يعاني منها علم االجتماع في،مجتمعنا الجزائري
: ويمكن حصر اهم المعوقات الوظيفية فيما يلي. وتحول دون تاديته الدور الواجب عليه قصد المساهمة في تنمية المجتمع،مجتمعنا
. تسييس العلم، ضعف المكونين والمتكونين، إشكالية اللغات، إشكالية المنهج،االعتماد على النظرية الغربية
. علم االجتماع، الدور، الوظيفة، المعوقات:الكلمات المفاتيح
Résumé
L’explorateur du patrimoine scientifique des sociétés arabes et muslmanes dans le domaine des sciences
humaines et sociales, en particulier la sociologie, trouvera baucoup d'écrits et d’efforts scientifiques, mais qui
sont pour la majorité d’un caractère intellectuel occidental très limité, découlant d’une culture qui n’a aucun
rapport avec la culture de notre société algérienne. De ce fait, ce rapport vise à mettre au claire les obstacles
fonctionnels les plus importants subis par la sociologie dans notre société, et qui l’empêchent d’achever le rôle
lui incombant afin de contribuer au développement de celle-ci. Ces obstacles se présentent sous de multiples
aspects:
La Dépendance de la théorie occidentale, le problème de la méthodologie, le problème des langues, le
niveau bas des formateurs et des apprentis, la politisation de la science.

Mots clés : Obstacles, Fonction, Rôle, Sociologie
Summary
Anyone interested in the scientific legacy of Arabic and Islamic communities in the field of human and
social sciences, especially sociology, finds it full of writings and scientific efforts. But; most of the writings have
the form of a western, deficient thought, which emerges from a culture that has nothing to do with the culture of
the Algerian society. From this point of view, this article came to show the most important functional obstacles
that sociology suffers from in our society, and prevent it from doing its role in order to contribute to the
development of society. It can limit the most important functional constraints as follows: dependence on Western
theory, problematic approach, and the problem of languages, the weakness of the trainers and the trainees, and
the influence of politics on science.

Keywords: Constraints, Functional, Role, Sociology.
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- 1اشكالية تبن النظريات الغربية في دراسة
المجتمعات العربية والسالمية
ُيعد مصطلح النظرية من اك ثر المصطلحات التي
تحمل ك ثي ًرا من الغموض ،وقد ُا ُ
خدم باك ثر من مدلول
ست ِّ
فبعضهم يقصد به التصور التجريدي ،الذي يكونه ِّالعالم او
المفكر حول ميدان من ميادين المعرفة الواسعة ،وبعضهم
يشير إليه بجانب من جوانب الدراسة ،حيث يقابل الجانب
التطبيقي لتلك الدراسة ،وبعضهم يشير إلى تلك القضايا غير
القابلة لالختبار والتحقق الميداني .في حين نجد ان بعضهم
ينظر إلى النظرية على انها ذلك التفكير المجرد ،او يحصرها
فيما هو نظري بمعنى غير واقعي ،وبعضهم ينظر إليها عكس
الحقيقة ،ونجد من يري بانها عملية تخمين علمي ،ترتبط
بكل ما له صلة بالتامل والنظر ،او انها تحمل تصورات غير
مؤكدة وفيها غموض...
اما هذا المقال المتواضع فيتبنى فكرة ان النظرية
االجتماعية هي ذلك النسق الكلي للتفكير النظري المنطقي في
علم االجتماع المؤسس على مذهبية سليمة ،القائم على
المنهج العلمي بالتناول والتفسير والتحليل .او هي معرفة
تجريدية ومنطقية متكاملة ومتسقة تحتوي على رؤيا منهجية
ً
تمكن من التحقق منها ً
وعلميا ،وهي كما تستند على
نظريا
الواقع االجتماعي للحياة البشرية ،فهي ال تتقيد به وتعتمد على
الخيال العلمي والتفكير اإلبداعي وال تك تفي بتقرير ما هو كائن
بل تسعى إلى ما يجب ان يكون .بمعنى انها تحاول ان تغير
الواقع ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.
ولكن ال يمكن للنظرية االجتماعية ان تعطي ثمارها إال
من خالل انطالقها من ارضية صلبة (إطار مرجعي واضح
المعالم) باإلضافة إلى الواقع المعيش ،وليس باالعتماد على
مثيالتها المستعارة من بيتات غربية ،وحسب اعتقادي هذه
اولى المعوقات التي تعترض المسيرة التنموية في مجتمعنا
وهي االعتماد الصارخ على نظريات ال تمت بصلة إلى المجتمع
الجزائري او إلى اإلطار المرجعي السليم.
فالنظرية الغربية كما يقول عادل حيين ،نظريات
عنصرية تقوم على اإلحساس بالتفوق والهيمنة ،وتبرز سيطرة

مقدمة
من المؤكد ان اية محاولة إلجراء تقويم علمي موضوعي
لمعوقات علم االجتماع في المجتمع الجزائري ،يتجاوز اي
جهد فردي مهما اوتي من قدرات التالق النظري والمنهجي
فالمسالة والموضوع صعب ومتشابك ،فيه التاريخ وتتبع
مراحل تطور علم االجتماع في المجتمع ،وفيه التحليل
والتفسير وغيرها من الخطوات والتحليالت التي تحتاج إلى
فريق كامل من الباحثين المتمرسين ،ومع هذا حاولت
الخوض في هذا الموضوع من خالل هذا المقال ،النبه
الطالب والقارئ الجزائريين ،ان ِّلعلم االجتماع في مجتمعنا
اهمية كبرى تكمن في مختلف الدراسات التي يقدمها عن
ً
جاهدا ان يتتبع
مختلف انساق وانظمة المجتمع ،إذ يحاول
مسار الظواهر االجتماعية ،إما بالكشف عنها او بالمستوى
الذي وصلت إليه من االنتشار.
كما يحاول ان ُيشخص مختلف االمراض االجتماعية
التي تسود المجتمع وفي بعض االحيان يشارك في إيجاد
آ
حلول او ادوية لهذه االفات السلبية في المجتمع ،ولكن
وحسب اعتقادي هناك عدة معوقات تحول وتعرقل مسار علم
االجتماع في المجتمع الجزائري ،ويمكن ان نحصر اهم
المعوقات في النظرية المتبعة من طرف بعض الباحثين ،وهي
النظرية الغربية التي ال تمت بصلة إلى مجتمعنا ،اضف إلى
ذلك قصور في المناهج المستخدمة وعدم العمل على تطويرها
ً
مالئمة لمختلف الدراسات ،كما ال ُنفوت مسالة ضعف
لتصبح
المكونين ،وإشكالية اللغة وفي االخير قضية اسبقية
السياسي على رجل ِّالعلم .كل هذه المعوقات جعلت من علم
االجتماع يعاني ،بل اصبحنا نشاهد الشارع الجزائري ينظر إليه
بدونية ،بل البعض يرى ان ال اهمية ِّلعلم االجتماع الن ال
فائدة ترجى منه .وفيما يلي ساحاول ان استعرض اهم
المعوقات (بشيء من التحليل) التي تعترض علم االجتماع في
المجتمع الجزائري ،وتعوق اداء وظائ فه االساسية في العملية
التنموية.
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الغرب االقوى على النظام العالمي المستبد إلى تقسيم دولي
ينظر إلى التنظيمات االجتماعية غير الغربية بانها ادنى ،وغير
قابلة للتجديد والتطور ،وان على الغرب مهمة تاريخية هي
العمل على تحديث العالم وتمدنه .الحضارة عندهم احتكار
للبيض الذين هم ارقى االجناس .الغرب هو الغاية الوحيدة
للتقدم اإلنساني عند (دوركايم) ،وتفوق الغرب مسلمة من
مسلمات (ماكس فيبر).
صورت لنا العلوم االجتماعية على انها علوم عالمية
تقوم على الموضوعية ،وتعتمد على قاعدة قوية من المعلومات
عن سائر المجتمعات البشرية .وهذا تصور او ادعاء غير
صحيح ،النها تعتمد فقط على خبرة المجتمعات الغربية
وحدها .قبلنا النظريات الغربية في بالدنا على اساس انها علم
تعتمد على المنهج العلمي الذي يقوم على االستقراء والمالحظة
ال على الحدس والميتافيزيقا والقول الماثور .صورت لنا
أ
النظريات الغربية كما يقول جالل امين على اساس انها
تتجاوز حدود الزمان والمكان وواقع االمر ،انها كانت تنقل لنا
تحت ستار العلم قيم العالم الغربي وافكاره ليس لصالح العلم
وإنما لصالح دول الغرب .تخلينا عن ديننا وعن عقيدتنا وعن
تصوراتنا عن الكون واإلنسان والحياة واستبدلناها بقيم الغرب
وافكاره وتصوراته واخالقياته ،لنك تشف في النهاية ان ما
يدعونه بالنظريات الغربية ال عالقة لها بالعلم.1
"اإلنسان هو محور الكون" ،العمل يجب ان يكون
ً
منطلقا من اإلنسان وليس من هللا" ،هذه هي النقطة المركزية
في كل النظريات الغربية .وهذا في حد ذاته يتناقض ً
جذريا مع
المسلمة االولى في حياتنا وهي ان هللا هو محور الكون" نقطة
االنطالق تبدا منه وتنتهي إليه.5
ويرى عبد الباسا عبد المعلي ان الرعيل االول من
الباحثين والك تاب في علم االجتماع" :انهم تعلموا في
جامعات اوروبا ك فرنسا وإنجلترا كما حدث في مصر والمغرب
العربي ،او في امريكا كما حدث في العراق ،وقد اثر هذا
بدرجة واضحة في تعليمهم وتصوراتهم ،وحتى بعد عودتهم
من البعثات ظلوا على صلة بالجامعات االجنبية التي تعلموا
فيها ،وكان معظم منتجهم إما ترجمات او مؤلفات معتمدة على
جمةل العلوم الاجامتعية

نفس المراجع والمصادر التي تعلموا من خاللها .وبإيجاز تمثل
الجهد في النقل من الفكر السوسيولوجي االوروبي الذي تعلموا
من خالله .0وهذا ما ُيفسر سطوة االتجاهات الوضعية
والوظيفية على علم االجتماع في الوطن العربي اما عن
مجتمعنا الجزائري ،فيقول بن عودة (وهي ك فكرة مؤيدة
لما قاله عبد الباسط عبد المعطي)..." :كما تتلمذ على يد هؤالء
الباحثين الكلونياليين عدد كبير من الطلبة الجزائريين
والمغاربة الذين كانوا يدرسون علم االجتماع ضمن الفلسفة
في المعهد الذي تم إحداثه في جامعة الجزائر سنة  1925وهم
الذين تابعوا المسيرة السوسيولوجية في الجزائر وشمال
ً
خاصة بعد االستقالل ...ومن الصفات التي تميزت بها
إفريقيا
هذه المرحلة من مسيرة علم االجتماع في الجزائر هو ان
ً
موضوعا
الجامعة الجزائرية كانت تابعة للمدرسة الفرنسية
تباطا وثيقاً
تبطا ار ً
ومنهجا ،وكان النظام التعليمي الجزائري مر ً
ً
بالجامعة الفرنسية من حيث البرامج والغايات
واالستراتيجيات ،كما ظل التوجه الفرنك فوني للخطاب
السوسيولوجي قائما حتى عام  ،1971وهو توجه كرس لهذا
الخطاب كعلم ك تبي ُيعنى بالتنظير ،وهو يفتقر للدراسات
الميدانية الواقعية ،ويعمل على نقل اإلرث السوسيولوجي
الفرنك فوني إلى الطلبة ،ويصب جل اهتماماته على اعمال
المدرسة الدوركايمية غالبا ،ويكاد يقتصر على النقل دون
4
التاصيل وعلى التحصيل دون التحليل"
ويؤكد عبد الباسا عبد المعلي كذلك،ان تعليم
الجيل االول لعلم االجتماع في عشرينات وثالثينات القرن
العشرين ،ثم سفرهم إلى اوروبا وتلقينهم بعض العلوم
العلمانية افضى إلى وجود صراع في ك تاباتهم وتوجهاتهم ،بين
قضايا التراث ،وقضايا العلم الحديث .وانعكس هذا على
اعمالهم التي اتت موزعة بين هذا االنتماء وذلك االهتمام.
فحتى البعض منهم عندما اراد قراءة مقدمة ابن خلدون قراها
بعين الفكر االوربي ،فافضى إلى قولبة المقدمة في إطار
دوركايمي احيانا وكونتي في اخرى.2
اما مراد زعيمي فيرى ان النظريات الغربية تتفق من
الناحية البنائية وانها مكونة من مصطلحات ،مفاهيم قضايا،
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المنهجية بدراسة مختلف المناهج العلمية بناء على قاعدتين:
االولى ان لكل علم منهجه الخاص ،والثانية ان عمل المنهجية
الحق للعمل العلمي وليس سابق عليه ،الن الباحث في علم
المناهج ال يرسم للباحث الطريق التي يسلكها ،بل انه
بالعكس من ذلك ،يتعقبه ويالحق خطواته الفكرية
والعملية ،يصفها ويحللها وقد يناقش وينتقد ،كل ذلك من
اجل صياغة نظرية منطقية قد تفيد العالم في بحثه ،وتجعله
اك ثر ً
وعيا لطبيعة عمله.
وتثير كلمة المنهج الك ثير من اللبس المعرفي ،إال ان
هذا ال يمنعنا من حصر اهم مالمحها االساسية .فالمنهج من
حيث االشتقاق هو ترجمة للكلمة الفرنسية ذات االصل
اليوناني" ،"méthodeالتي تعني التتبع والتقصي والبحث ،اما
ً
اصطالحا فالمنهج هو الطريق المؤدي إلى بلوغ الحقيقة.
ويعرف باعتباره "مجموعة العمليات الذهنية التي يحاول من
خاللها علم من العلوم بلوغ الحقائق المتوخاة مع إمكانية
بيانها والتاكد من صحتها."8
فالمنهج اسلوب في التفكير ،وخطوات علمية منظمة
تهدف إلى حل مشكلة او معالجة امر من االمور ...وهو برنامج
عمل في البحث العلمي ،وفي نقل النظري إلى التطبيق ،وفي
التخطيط للمستقبل وفق نظرة بصيرة ولقد اثارت القضايا
المنهجية المتعلقة باالعتماد على االتجاه الكيفي واالتجاه
الكمي في الدراسة والتحليل في العلوم االجتماعية ،ك ثيرا من
الجدل والنقاش بين المتخصصين والباحثين في العلوم
االجتماعية .وظهر في تراث العلوم االجتماعية المختلفة
إسهامات ومحاوالت من جانب بعض العلماء المهتمين
بالنواحي المنهجية ،يمكن تلخيصها في مجموعتين.
أ
الول  :تؤيد االعتماد على احد االتجاهين على حساب
آ
االخر ،في محاولة إلبرازه والتاكيد على اهميته وجدواه.
الثافية :وترى انه ال مجال للتفرقة بين االتجاهين او
آ
االعتماد على واحد منهما دون االخر ،واعتبروا ان التفرقة
بينهما ً
نوعا من الثنائية المصطنعة التي ال اساس منهجي لها .9
ويعتمد انصار االتجاه الكيفي في العلوم االجتماعية
على قضية هامة مؤداها :ان معظم مشكالت البحث والدراسة

تعريفات وفرضيات ،في حين تختلف من حيث المحتوى
التصوري لتلك العناصر وإلى الوظائ ف التي تقوم بها ،فإننا
نجد اختالفات ك ثيرة "بل تناقضات في ك ثيرا من االحيان
حادة وغير قابلة لالنتقاء ،فهناك اختالف حول حقيقة
اإلنسان والشخصية اإلنسانية ،وهل ان الفرد سابق في
الوجود عن الجماعة ام العكس ،كما ان هناك خالف حول
اولوية العوامل المؤثرة في الحياة االجتماعية ،هل هي
العوامل المادية ام القيم الثقافية ،وهناك خالف حول
العمليات االجتماعية االساسية التي تسود المجتمع ...ومع هذا
االختالف فإنه من المؤكد ان االصول الفكرية للنظريات العلم
اجتماعية الغربية تعود إلى مصدر واحد...فهي تفصح عنذلك الطابع المادي واإللحادي.6
ويقول مراد زعيمي كذلك ،في ملخصه الطروحة
الدك توراه حول قصور النظريات الغربية وما يعانيه علم
االجتماع ،ليس في الجزائر فقط بل حتى في المجتمعات
الغربية نفسها" :إن ما يعانيه علم االجتماع عندنا من ازمة
خانقة يعود ا ً
ساسا إلى ارتباطه باصول مذهبية غربية ،تجعله
يعيش من جهة ازمة علم االجتماع الغربي نفسه ،ويعيش من
جهة اخرى حالة اغتراب عن الواقع االجتماعي لمجتمعنا
(الجزائري)  ...ومن هنا نقول بان عجز النظريات العلم-
اجتماعية عن تحقيق اهدافها إال جزئيا ،هو ارتباطها بمذهبيات
قاصرة ،وال ينفع مع ذلك التلفيق بين تلك النظريات بل
يجب البحث عن اساس مذهبي تتوفر فيه الشروط الك فيلة
7
باداء مهمة التوجيه داخل النظرية بك فاءة وصدق".
- 2اشكالية المنه
ُتعد مسالة المنهج من المسائل المركزية في العلوم
الطبيعية واإلنسانية على حد سواء ،وذلك الن نتائج كل علم
ترتبط بالمنهجية المتبعة .وتاريخ العلم الحديث يثبت انه
ليس هناك من علم دون منهج يشكل حلقته االساسية التي
يبنى عليه .واالبستومولوجيا بوصفها دراسة نقدية لمبادئ
ً
استقالال
العلوم المختلفة ومنها المنهجية التي استقلت بنفسها
ً
ً
خاصا هو علم المناهج ،حيث تقوم
تاما ،لتشكل ِّع ًلما
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إال ان بعض علماء العلوم االجتماعية قد حاولوا الجمع
او التوفيق بين كل من االتجاهين ،وجاءت محاوالتهم من
منطلق ان -علما بان طبيعة مشكالت الدراسة في العلوم
االجتماعية تعتبر ذات صفة كيفية -المعطيات او البيانات التي
يسفر عنها اي بحث في العلوم االجتماعية تنقسم إلى :بيانات
كيفية ال يصلح معها في الدراسة والتحليل سوى االتجاه
الكيفي .واخرى كمية ال يجدي معها سوى اساليب وطرق
االتجاه الكمي .هذا باإلضافة إلى إمكانية تحويل البيانات
الكيفية إلى كمية يمكن قياسها من خالل إحالل وحدات
كمية بدال منها وعلى ذلك يمكن معالجتها كميا ،مع ضرورة
الوضع في االعتبار ردها مرة ثانية إلى اصلها الكيفي او بمعنى
ادق مضمونها االجتماعي ،مع وضع التحفظات االزمة حتى ال
يضيع هذا المضمون خالل االرقام والمعادالت والصيغ
الكمية.11

في العلوم االجتماعية تعد ذات طبيعة كيفية ،باإلضافة إلى
صعوبة استخدام الرياضيات او إجراء التطبيقات الرياضية،
ويرجع ذلك إلى اختالف مفهوم النظرية وصعوبة تعريف
المتغيرات االساسية وقياسها في العلوم االجتماعية عنها في
العلوم الطبيعية.
اما انصار االتجاه الكمي في العلوم االجتماعية ،فقد
انطلق تاييدهم لهذا االتجاه من خالل نظرتهم للنتائج المذهلة
التي توصلت إليها العلوم الطبيعية عن طريق استخدامها
لالساليب الرياضية واإلحصائية .وبناء على ذلك راوا ان
محاولة محاكاة هذه العلوم في مناهجها قد تساعدهم على
االرتقاء بالعلوم االجتماعية ووضعها في مصاف تلك العلوم،
واالبتعاد بها عن المعالجات الفلسفية التي سيطرت على العلوم
االجتماعية زمنا ً
طويال.13

جدول يوضح مقارفة بين التجا الكيفي والكمي في العلو الجتماعية
سمات التجا الكمي
سمات التجا الكيفي
التاكيد على الطابع الكيفي للمتغيرات التي تكون مشكلة البحث وذلك التاكيد على الطابع الكمي للمتغيرات التي تكون مشكلة البحث.
بمقارنتها بمجموعة اخرى من الظواهر تفترض على نحو قيمي.
االهتمام ومحاولة تحليل عناصر مشكلة البحث.
تركيب عناصر موضوع البحث.
االهتمام بالبعد المكاني والزماني للعناصر التي توجد داخل مجموعة
االهتمام بالبعد الزمني لعناصر موضوع البحث.
الظواهر موضوع البحث.
إنسانية العالقات االجتماعية والبحث عن القوانين االجتماعية التي تحدد تجسيد العالقات االجتماعية اي (تحويلها إلى مسائل مادية) والبحث عن
القوانين الطبيعية التي تحكم مشكلة البحث.
التحول من مجموعة الظواهر إلى مجموعة اخرى.
االهتمام بتاريخ الظواهر او عناصر البحث بما يعنى عدم إمكانية عكس إغفال تاريخ موضوع البحث بما يعنى إمكانية قلب وعكس التسلسل
التاريخي لعناصر موضوع البحث.
التسلسل والتغير التاريخي لعناصر موضوع البحث.
تجنب إصدار االحكام القيمية.
إمكانية إصدار احكام قيمية.
التركيز على مجموعة الظواهر التي تشكل موضوع البحث.
التركيز على القوى التي تحدد عناصر موضوع البحث.
المماثلة والتحقق االمبريقي كطريقة نموذجية للتحقق من صدق المعرفة .االعتماد على المنهج التجريبي كطريقة نموذجية للتحقق من صدق المعرفة.
االخذ بسياسة تعميق المتناقضات في مجموعة الظواهر موضوع البحث .تخطيط مصادر مجموعة ظواهر البحث ومحاولة وضع سياسة التقليل من
التناقضات الواقعية بينهما (التحكم والضبط التجريبي).
التاكيد على منهجية الوقائع التي امكن جمعها.
التاكيد على منهجية التغير وإحداث الثورات.
تميز موضوع البحث بالدوام واالستمرارية.
تميز موضوع البحث بالتغير.
المصدر :من إعداد الباحث (ناجي بدر) ضمن مقال المنهج الرياضي في العلوم االجتماعية

ولقد حصر اللاهر جغيم ،االستاذ الباحث بقسم
اإلعالم واالتصال بجامعة قسنطينة  0اهم العوائق التي
تعترض المنهج في دراسته للظواهر االجتماعية
واالنثروبولوجية في النقاط التالية:
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اوال -عوائق او صعوبات إبستيمولوجية ذاتية تتعلق
بشخصية الباحث وخصائصه النفسية والثقافية واهتماماته
ً
وضوحا
وقدراته العلمية والفكرية ،ويظهر ذلك بصورة اك ثر
فيما يعرف بالنزعة الذاتية ،ونقص الخبرة والممارسة في مجال
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تطبيق المنهج ،ومدى تحلي الباحث بالصفات والخصال
االخالقية من صبر وامانة علمية وشجاعة في مواجهة معاناة
البحث والروح العلمية التي تعتبر الموضوعية صميمها
وجوهرها ،إلى جانب التواضع والشعور بروح التعاون.15
ثانيا -عوائق وصعوبات موضوعية ،تتعلق بالظواهر
االجتماعية واالنثروبولوجية مجال االهتمام العلمي والتناول
البحثي .ومن بين هذه الصعوبات نجد على سبيل المثال:
طبيعة الظواهر االجتماعية ،تنوعها مع تعدد المناهج،
خصوصيتها ومرونتها ،تداخلها وعدم قابليتها للمالحظة
المباشرة والتجريب ،إلى جانب كيفيتها وعدم إمكانية
إخضاعها للتقدير الكمي ،وكذلك صعوبة التنبؤ بها والتحكم
فيها وعزلها عن بقية الظواهر االخرى.10
اما فبيل توفي اليمالوىي فقد وضح في ك تابه
"النهج اإلسالمي في دراسة المجتمع" الصعوبات المنهجية في
علم االجتماع ،وارجعها إلى عدة نقاط نوجزها فيما يلي:
اوال -ان التفاعالت االجتماعية وما تؤدي إليه من
آ
عالقات وعمليات اجتماعية ال تخضع لنظام الي رتيب ،وال
تسير طبقا لمبدا االطراد في وقوع الحوادث وال نجد في تتابعها
نظاما يسير بالوصول في سهولة إلى القوانين التي تحكمها.
ويمكن القول إن هذه المشكلة حالت دون محاولة العديد من
الباحثين تطبيق قواعد المنهج العلمي في دراسة الظواهر
االجتماعية .14
ثانيا -عدم تعاون المجتمعات مع الباحثين عند
تطبيق الدراسات الميدانية ،االمر الذي يزيف بياناته مما ال
أ
يمكنه الوصول إلى الحقيقة (وهذا معوت اساسي وجوهر ،
أ
ليس فقا اما الدراسات الجتماعية ،ولكن معوت يق
أ
حجر عثرة ضد التنمية المجتمعية ،لن عد تزويد البحوث
أ
الميدافية بالمعليات الواقعية من شافه شل الحركة
التنموية في المجتمع الجزائر ) ،وعليه كان على المسئولون
عن المجتمع المحلى ضرورة االقتناع باهمية البحث
االجتماعي.
ثالثا -انه ال يمكن الوصول إلى قواعد وقضايا عامة الن
المجتمعات البشرية تختلف في بنيتها ونظمها ومعتقداتها
ولغتها وسلوك ابنائها.
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اما جميلة شلغو ومن خالل بحثها الميداني حول
واقع السوسيولوجيا في الجزائر في ظل الحداثة وما بعد
الحداثة ،ومن خالل ما توصلت إليه من نتائج ،خاصة
النتيجة الثالثة في بحثها والتي تخص الطريقة التي تتم بها
معالجة البحوث السوسيولوجية ،تقول"إن اغلب الظواهر
المدروسة والتي ال زالت تدرس في علم االجتماع في الجزائر
تتناولها جل البحوث بصورة وصفية دون تغلغل في عمق
الظاهرة من الناحية التفسيرية والتاويلية ،وهو االمر الذي
جعل من حقل السيوسيولوجيا يمتل بالظواهر المكررة
والمعادة ،كما تجعل من المجتمع مجموعة متراصة من
الظواهر التي تنتظر تسليط الضوء عليها 12".وهذه حقيقة اتفق
فيها مع الباحثة ،فالمتصفح لجل البحوث السيوسيولوجية
يجدها تعتمد بالدرجة االولى على المنهج الوصفي التحليلي
وكانه المنهج الوحيد في علم االجتماع ،مع ِّالعلم ان علم
االجتماع هو العلم الذي تتعدد مناهجه ،فالوصف والتحليل
هما خطوتان رئيسيتان في كل بحث علمي ،فحسب اعتقادي
ان طبيعة الموضوع والصياغة الدقيقة للعنوان (تحديد
المتغير التابع والمتغير او المتغيرات الفرعية) هي التي تحدد
لنا نوعية المنهج واالدوات البحثية .وعليه فإن كل هذه
المعوقات المنهجية السالفة الذكر تحول دون تحقيق نتائج
مرضية في مجال البحوث االجتماعية ،الشيء الذي ينعكس
سلبا على العملية التنموية في المجتمع الجزائري.
- 3اشكالية اللغة واللغة اليوسيولوجية
ُتعد اللغة نوعا من انواع التعبير الكالمي الذي يؤديه
اإلنسان ،ساعيا بواسطته إلى الفهم واإلفهام وإلى التوصيل
واالداء .وتتخذ اللغة اإلنسانية حيزا مهما في منظومة التواصل
المتعدد االقنية التي تربط المجتمعات البشرية في عصرنا
الحالي .واللغة باشكالها اإلشارية والمنطوقة والمك توبة تمثل
الوسيلة االقدم للتواصل البشري ...فهي في نهاية المطاف
صورة المجتمع ،تعكس اولوياته وكيفيات تعبيره عن ذاته
آ
وطرائق فهمه لعالقته بافراده وباالخرين وبالعالم .بيد انها ال
يتصل معناها الشمولي بالمجتمع وبصورته عن نفسه فحسب
بل يتصل ايضا بالتطور الثقافي االجتماعي ووعي هذا المجتمع
بذاته ومهماته واولوياته ،وتوقه إلى االتصال بالحضارات
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اإلنسانية االخرى والتفاعل معها دون التخلي عن
الخصوصيات الثقافية البنائه.16
فاللغة هي االداة الرئيسية التي تمكن الكائن البشري
من تنظيم تواصله بل وإنتاجه ،كما تعتبر اداة "بها يتواصل
الناس وتنقل االفكار والعواطف والرغبات فهي تساعد على
التفكير وهي عند بعضهم نمط من السلوك وضرب من
العمل" ،17ووسيلة مثلى للحفاي على الهوية ونقلها من جيل
إلى جيل .زد على ذلك انها تعد معيارا للتنمية االجتماعية
والعلمية ،فإننا نضيف قوة اللغة في تحقيق إدماج اجتماعي.
ويمكننا القول ان المشروع السياسي قد فشل في
كسب الرهان اللغوي بعد االستقالل ،ليتحول إلى ازمة لغوية
حقيقية جعلت من التواصل اللغوي شتاتا من المفردات
اللغوية للعربية ،الدارجة ،الفرنسية واللهجات البربرية لدرجة
جعلت التواصل اللغوي في ك ثير من المناطق الجغرافية
محدودا لعدم القدرة على استيعاب المفردات اللغوية .إن هذا
الواقع اللغوي المختلف والمتنوع يعكس تواجدا لغويا ال
متجانسا ،ففي الوقت الذي تصر فيه الفئة الجزائرية المعربة
على تعليم الطفل اللغة العربية واإلصرار على مواصلة التفاعل
اللغوي في المسجد على يد ابرز الجمعيات .ورفض اي لغة
مغايرة سيما الفرنسية ،لدرجة يمكن وصف هذا الموقف
التربوي باالديولوجي الذي يحاول حماية الهوية اللغوية
والدينية للطفل .بالمقابل نجد فئة المفرنسين الرافضين لهذا
الواقع العروبي والمتمسكين بالذات المختلفة والمميزة ...وربما
ايضا المؤدلجة التي تعتمد في تواصلها االسري واالجتماعي
على المفردات اللغوية الفرنسية في تعليمها للطفل ،لتحاول
قدر اإلمكان مواصلة تعليمه ابجديات اللغة الفرنسية حتى
التاكد من نطقها وتعلمها نظرا للحاجة االتصالية من جهة،
ومن جهة اخرى للميل إلى االنفراد والتميز .هذه الوضعية
الشفهية للفرنسية ادى بها إلى التاثير على العربية االمازيغية.
وضمنيا يعتبر الك ثير من اصحاب هذا الموقف ان
العربية لغة ينبغي ان يقتصر دورها على الدين والمناسبات
االجتماعية بشكل عام ،فبحكم طبيعتها لن تفي باحتياجات
العصر العلمية والتكنولوجية ،فحركة التطور السريع للعلوم
والمعارف المصحوبة ببطء في حركة التعريب تجعل الوفاء
بكل ما يحتاجه الطالب والمدرس من مصطلحات ومفاهيم
جمةل العلوم الاجامتعية

امرا غير ميسور ،ويزداد االمر سوءا إذا ما اضفنا إلى ذلك
آ
فوضوية وضع المصطلحات وتباينه من قطر إلى اخر ومن
آ
باحث إلى اخر ،وما يؤدي إليه ذلك من بلبلة وتشوش ذهن
المعلم والمتعلم.
ويرى
يوفس علي "ان من اسباب التخلف
وعدم تحقيق تقدم تنموي  -شاعرية التفكير -إذ يرى ان تدريس
الشعر يؤدي وظيفة جمالية مهمة "،هدفها تنمية اذواق
الناس ،واالرتقاء بفلسفتهم الجمالية ،غير انه من المهم ان
ننتبه إلى االثر السلبي الذي قد يؤثر في تفكير الطالب عندما
نبالغ في إلصاق سمة الشعرية باستخدامنا للغة ،ومالزمة
الستعمالها ،وإذا كانت البالغة قد سميت بهذا االسم ،النها
تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه ،فذلك يعنى الدقة
والوضوح في التعبير ،ومراعاة مقتضى الحال ،هي السمات
المهمة التي يتحقق بها نجاح التخاطب ،الذي يقاس بإدراك
مراد المتكلم.18
هذا عن إشكالية اللغة في مجتمعنا على العموم ،اما
عن مشكلة اللغة المستعملة في علم االجتماع فيقول في هذا
الصدد مراد زعيمي " :ولكننا عندما ننظر إلى اللغة المستعملة
عند الغالبية من طلبتنا يتضح لنا انهم يوظفون الك ثير من
المفردات العامية وغير العلمية ،ويسيؤون استخدام
المصطلحات ،ويميلون ً
ميال ً
جارفا الستخدام العبارات االدبية
كالمجاز ،الكناية ،التشبيه والمترادفات بحجة تنويع
االساليب التعبيرية ،او بحجة ان علم االجتماع ليس من
العلوم الدقيقة  ...ونحن نستخدم في حديثنا اليومي كلمات
وعبارات دون ان نحتاج إلى تفسيرها او تحديد معانيها مسبقا
فذلك راجع إلى حكم العادة ،فمنذ الصغر نتعلم ،بالتقليد
آ
والمحاكاة ،كيف نتحدث مع االخرين...اما العلماء
فيستعملون من اجل الكشف عن الحقائق والتعبير عنها لغة
علمية ،هي لغة المجتمع ا ً
صال ،ولكنهم يستخدمون هذه
ً
ً
مناسبا.19" .
استخداما
اللغة
اما الدك تور الفضيل رتيمي ،فإنه ال يتعجب من عدم
إتقان طلبة علم االجتماع لغة هذا العلم النه يشخص لنا
المرض فيقول" :بالرغم من المدة المعتبرة من عملية التعريب
إال ان البعض ما زال يدرس بالدارجة (العامية) وذلك على
آ
حساب اللغة العربية الفصحى ،بينما نجد البعض االخر
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ثالثا -عدم االهتمام باللغة العربية واعتبارها لغة شعر

يستعمل خليطا ومزيجا من العربية والفرنسية او اللهجة التي
يتحدث بها في الشارع او في اسرته ،وكل هذا يجعل لغة
التدريس هي خليط من اللغات ،الذي ينعكس سلبا على
التحصيل وتكوين الطلبة ،وبالتالي على المحتوى المعرفي
الذي اضحى يعرف تدهورا  ...وليست الظاهرة حكرا على اقسام
علم االجتماع ،بل تعدت إلى تخصصات اخرى ،وشعب
تحسب على انها تخصصات علمية وتقنية  ...وال يكون هذا إال
بإعادة النظر في مكانة اللغة في الجامعة الجزائرية سواء اللغة
العربية الفصحى او اللغة الحية سواء اكانت الفرنسية او
اإلنجليزية .وال يتاتى ذلك إالﱠ بالرسكلة وتكوين االساتذة في
هذا الشان".53
أ
ويقدم لنا موريس افجرس الدواء ،النه يرى ان
الحديث عن لغة علمية في علم االجتماع يجب اال يدفعنا
لتصور لغة صعبة معقدة جافة وبعيدة المنال ،حيث يقول:
"إن العلم يتميز ،ليس من خالل لغة صعبة الفهم او مبهمة
ولكن اوال وقبل كل شيء من خالل استعمال الكلمات حتى
تلك المستعملة في التعبيرات العادية اليومية بعد ان يعطيها
طابعا رسميا متميزا ،النه يسعى إلى تثبيت المعاني
وتوحيدها 51".إذا يجب ان تكون اللغة المستخدمة في علم
االجتماع تتصف بالبساطة والوضوح والدقة.
وعليه يمكن حصر إشكالية اللغة في مجتمعنا
الجزائري عموما وعلم االجتماع على وجه الخصوص ،واعتبارها
احد المعوقات الوظيفية للتنمية في النقاط التالية:
اوال -تناحر المشرع السياسي والتربوي ،وانقسامهم
آ
إلى مؤيدين للتدريس باللغة العربية ،واخرين رافضين لها
ومتمسكين باللغة الفرنسية ،الشيء الذي ادى إلى عدم تمكن
الطالب الجزائري من إتقان اللغتين ،وحدوث هوة بين
المعربين والمفرنسين.
ثانيا -إهمال المشرع الجزائري عن قصد او غير قصد
تدريس اللغة االمازيغية ،مع العلم ان المجتمع الجزائري
يحتوي على مناطق ناطقة بعدة لهجات او لغات مغايرة
للعربية او الفرنسية (منطقة القبائل ،الشاوية ،التوارق) ،مما
جعل الباحثين في مجال علم االجتماع ال يولون اهتمام
لدراسة هذه المجتمعات المحلية ،عدا الباحثين المنتمين إلى
هذه المناطق ،مما يضفي صفة التحيز وعدم الموضوعية.
جمةل العلوم الاجامتعية

ودين.
رابعا -إغفال ان هناك بعض اللغات وجب علينا
كباحثين تعلمها ،إما النها لغات حية ولغة علم (االنجليزية)،
او بعض اللغات التي اصبحت ضرورية بحكم العالقات التاريخ
و-اقتصادية (التركية).
خامسا -الحذر عند تدريس علم االجتماع ،فعلى
المدرسين تمكين طالبهم من اللغة السوسيولوجية وادوات
التحليل المتمرس ،وااللتزام بالمفاهيم والمصطلحات التي
تنتمي إلى علم االجتماع ،الن لكل علم لغته الخاص به
والمتمثلة في المعرفة السوسيولوجية.
- 4اشكالية المكوفين والمتكوفين
يعتبر التكوين من المجاالت اال ك ثر اهمية في صيرورة
التاهيل الوظيفي للموارد البشرية باعتباره ضرورة اساسية لبناء
ك فاءة االفراد عند االلتحاق بالعمل ومعالجة مشكالتهم
االدائية وتطوير قدراتهم المختلفة وتمكينهم من التجاوب مع
المعلوماتية المتسارعة ،فالتكوين من العمليات االساسية
لتنمية الموارد البشرية فهو يعني :العملية التي تهدف إلى
تنمية قدرات ومهارات االفراد المهنية والتقنية او السلوكية،
من اجل زيادة ك فاءتهم وفعاليتهم في إطار تنفيذ المهام
واالدوار المتصلة بوظائ فهم الحالية او المستقبلية ،فهو وسيلة
للترقية الفردية وتنمية الموارد البشرية ،الشيء الذي يسمح
بنمو وتطور المؤسسة وهو لذلك يعتبر استثمار للعامل،
ويجب ان يشمل التكوين كل اعضاء المؤسسة بما فيهم
المسؤولين ...فهو عملية مستمرة من اجل تجديد
المعلومات.55
واالستاذ الجامعي بحاجة ملحة لهذا التكوين ،فهو
احد الركائز االساسية الي بناء جامعي ،فعلى مدى تاهيل هذا
االستاذ وعلى مدى قدرته العلمية والمهنية تتوقف قدرته على
اداء وظائ فه االساسية من تدريس وبحث علمي من اجل
خدمة المجتمع .فال يستطيع ان يؤدي ادواره على اكمل وجه
إال إذا تحقق شرطين اثنين:
اوال -تاهيله لالنفتاح على البحث التربوي في اشكاله
العامة والمتخصصة واالقتناع باهمية هذا البحث في تطوير
278

العدد  20جوان 2225-

كرمية فاليح

املعوقات الوظيفية دلور عمل الاجامتع يف اجلزائر

ممارسته الميدانية والتفكير فيها علما ان الخبرة النابعة عن
امتداد الممارسة قد تقيد االستاذ وتكبله بروتين ممل يفقده
حيويته ،وقد تكون مدخال للتجديد والتطوير إن استطاع
تجديد التفكير حول ممارسته من خالل تفعيل ديناميكية
الممارسة :المساءلة /التشخيص/التقويم الذاتي .حينها يزداد
عطاؤه ويتجدد حماسه ويعزز الثقة بنفسه.
آ
ثانيا -إعادة النظر في اليات اشتغال المنظومة
التربوية بهدف تحفيز االستاذ على التحصيل المستمر والتعليم
الذاتي واالرتقاء به إلى مستوى شريك حقيقي ،واإلقرار بدوره
إلى جانب السياسيين واإلداريين والخبراء في تاطير وتطوير
الشان التعليمي .لهذا يعد التاهيل من ابرز الشروط الواجب
توافرها لمن يرغب في العمل في مهنة التدريس ،وهو اليوم
اشد ضرورة من اي وقت مضى.
ويمكن ان نوجز مبررات التاهيل والتكوين لالستاذ
الجامعي في النقاط التالية:
التغير الحاصل على مستوى الفلسفة التربويةواهدافها وطبيعتها العملية والتربوية.
تاثر عمل االستاذ بالمؤثرات الداخلية والخارجية،والتي تشكل ضغوطا حقيقية عليه ،لذا عليه ان يوائم بين
هذه الضغوط ومطالب التنمية.
وعليه فإن التعليم عملية متشابكة ومتداخلة تؤثر في
عناصر ك ثيرة ،لذا يتطلب اإلعداد المسبق الك تساب الخبرات
الالزمة للنجاح فيها ،فالتوسع الكبير في حجم المعلومات وما
يحدث من ثورة هائلة في المعلومات واالتصاالت ،وما يتبع
ذلك من ظهور اجهزة ومواد تعليمية وعناصر جديدة للتوصيل
المادة الدراسية واساليب التعلم ،كل هذا يفرض ضرورة إعداد
االستاذ وتاهيله وتدريبه ،وذلك قصد اك تساب المهارات
المختلفة ،من اجل الرفع من مستوى التعليم تكوينا وبحثا.
"التدريس مهنة تشهد إضافات مستمرة ال بد من الوقوف
عليها ،خاصة ان هناك من يلتحقون بهذه المهنة لظروف
خاصة دون باعث ذاتي او إعداد مهني" .ومن الك تابات التي
ترددت حديثا في نقد الجامعات االمريكية اإلشارة إلى ان
السبب الرئيسي في عدم ك فاءة التدريس في الجامعات
االمريكية ليس في االعداد الكبيرة للطالب ،وليس في قلة
خبرة اعضاء هيتات التدريس او عبء العمل التدريسي .وإنما
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السبب الرئيسي هو ان اعضاء هيتات التدريس لم يعدوا
للتدريس ويصدق هذا النقد على ك ثير من مؤسسات التعليم
العالي المعاصرة في مختلف دول العالم .وتعمل هذه
المؤسسات بدرجات متفاوتة للتغلب على هذا القصور
باساليب مختلفة .ومع هذا فالواقع وعلى مستوى ك ثير من
مؤسسات التعليم العالي انها تك تفي بالدرجة العلمية كمعيار
للحصول على وظيفة استاذ .وعليه فإنه ليس هناك بديل إال
بتحسين اداء االستاذ الجامعي وتنمية وتطوير ك فاياته
التدريسية والمهنية اثناء القيام بعمله.
هذا عن إعداد االستاذ الجامعي بصفة عامة -اما في
الجزائر -فإن االهتمام الفعلي باإلعداد البيداغوجي لالستاذ
الجامعي يكاد يكون حديثا .إذ لم يتضح إال في ثمانينات القرن
العشرين ،وكانت اول مبادرة في هذا المجال هي االيام
الدراسية التي نظمها معهد العلوم االجتماعية بجامعة
قسنطينة سنة  ،1980ليشهد بعد ذلك التوسع واالنتشار في
ً
ومتمثال في الملتقيات
التسعينات ،مدعما من طرف الوزارة
التي تنظمها الجامعات الجزائرية ،فاالهتمام بالتكوين
البيداغوجي لالستاذ الجامعي مبررات عدة ،اهمها ما لوحظ في
التكوين العالي من ضعف يكون وراءه نقص اإلعداد
البيداغوجي لالستاذ ،وقد تاخر االهتمام الفعلي بالموضوع
السباب عدة نوجزها في:
 إن التعليم العالي في عقدي السبعينات والثمانيناتمن القرن الماضي كان يعتمد على الخبرات االجنبية
والمتعاونين من العرب وغير العرب الذي يفترض انهم
يمتلكون الخبرات التربوية الكافية.
– إن اهتمام المسؤولين بالتعليم العالي كان ُمنصباً
على توفير العدد الكافي من الكوادر واإلطارات العليا التي
كانت الجامعة الجزائرية في امس الحاجة إليها.
–ان عدد ك ثير من االساتذة الجزائريين الذين تم
إرسالهم إلى الجامعات االجنبية المختلفة العربية وغير العربية
قصد التكوين ومزاولة الدراسة والحصول على الشهادات
اال كاديمية العليا (ماجستير /دك توراه) كان يعتقد انهم ،عالوة
على الشهادة اال كاديمية التي يحصلون عليها ،يحصلون على
خبرات تربوية تساعدهم في التدريس عند العودة إلى ارض
الوطن.
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–من خالل عمليات إصالح المنظومة التعليمية
الجزائرية ،ومن ثم التعليم الجامعي ،اعطى ُالمشرع الجزائري
االولوية للتكوين العلمي والتكنولوجي (إصالح )1971
وإهمال التكوين في مختلف التخصصات االجتماعية
واإلنسانية ،انطالقا من االعتقاد الذي كان سائدا بان تقدم اي
مجتمع مرتبط بمدى تحكمه في العلوم والتكنولوجيا .وعليه
كانت سياسة اإلصالح في هذه الفترة عرجاء تسير برجل واحدة
لمدة من الزمن ،همشت فيها العلوم االجتماعية ومن ثم علم
االجتماع والحرمان من فرص تدريسه والتكوين فيه وعليه
الحرمان من المشاركة في العملية التنموية وتطوير المجتمع.50
والشيء الذي يجب ان نشير إليه هو ان التنظيم
المعمول به حاليا في الجامعة الجزائرية ،ال يلزم االستاذ
الجامعي على تلقي تكوين اساسيات التدريس قبل التحاقه
بالمهنة ،وهذا ما يوضحه عمر العرباوي حيث يقول" :هناك
مشكلة تعاني منها الجامعة وتخص االساتذة وهي مسالة
التكوين عند االستاذ حيث يتكون االساتذة بطريقة تقليدية
تعتمد على الحصول على الدرجات الجامعية مثل :الماجستير
او الدك توراه ثم يباشرون مهامهم في التدريس بدون ان يتلقوا
اي تدريب او تكوين بيداغوجي في طرق التدريس وعلم النفس
التربوي .إن حصول االستاذ على درجة الدك توراه وغيرها بدون
اي تكوين اكاديمي ليس شرطا كافيا للتدريس" .54اما في
مجال البحث العلمي فهناك وضع خاص بالنسبة إلعداد
االستاذ الجامعي في الجزائر لمهمة البحث العلمي ،حيث
هناك ضعف واضح في هذا اإلعداد ،فهناك عوامل ك ثيرة
مسئولة عن هذا الوضع (عامل تكوين الطالب في مرحلة
التدرج ،طريقة اختيار الطلبة الذين سيلتحقون ببرنامج
الماجستير ،االستاذ المشرف الذي يفترض ان يكون متخصص ًا
وخبي ًرا في مجال البحث العلمي في مجال تخصصه ،ندرة
المصادر والمراجع الضرورية ،قلة االعتماد على التقنيات
الحديثة لالتصال ومصادر المعلومات االلك ترونية )...هذه
ً
ً
ضعيفا ورديتا.52
العوامل جعلت البحث العلمي يسير
ومن كل ما سبق ومن اجل تفعيل قطاع التعليم
العالي ومن ثم علم االجتماع من اجل المشاركة في العملية
التنموية وتطوير المجتمع الجزائري ،يمكن ان نتبنى ما نص
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عليه المؤتمر العالمي حول التعليم العالي لسنة  ،5339حيث
اكد على:
اوال -يجب ان يسهم التعليم العالي في تاهيل وتدريب
المعلمين قبل وبعد الخدمة ،وهذا يتطلب مناهج جديدة ،بما
في ذلك التعليم المفتوح والتعليم عن بعد ،وكذلك استخدام
تقنية المعلومات واالتصاالت بما يوفر فرصا للوصول إلى جودة
التعليم.
ثانيا -إعداد المخططين التربويين وإجراء البحوث
العلمية لتطوير المناهج.
ثالثاُ -يعد االهتمام بمجاالت العلوم التقنية والهندسية
والرياضيات والعلوم االجتماعية واإلنسانية ام ًرا ً
حيويا وبالغ
االهمية إلنتاج المعرفة وتوظيفها في التعامل مع مشكالت
العصر ،واإلسهام في تقدم الحضارة اإلنسانية.
رابعا -ضمان الجودة ُيعد وظيفة حيوية في انظمة
التعليم العالي المعاصرة ،والجودة تستلزم استحداث انظمة
ومعايير ومؤشرات وانماط للتقييم.
خامسا -يجب ان تعكس معايير الجودة االهداف
الشاملة للتعليم العالي ،بشكل خاص بناء التفكير النقدي
المستقل ،والقدرة على التعليم مدى الحياة ،ويجب تشجيع
االبتكار بدال من التركيز على االمتثال للنماذج التعليمية
القائمة .56
 - 5تيييس العلم
ونقصد به اسبقية رجل السياسة على رجل العلم
حيث نجد ان النظام التعليمي يتاثر بالنظام السياسي ،الن
هذا االخير يقدم نفسه في عملية توجيه المجال المعرفي
واحتوائه وتسييره باالتجاه الذي يخدم النظام وتوجهاته
واهدافه ،حيث ونتيجة لسيطرة النظام السياسي على
مؤسسات التعليم والمعارف وإقحامه هذه المؤسسات في
حلبات الصراع السياسي ،كانت النتيجة انحراف المنظومة
العلمية عن مسارها الصحيح واالتجاه بها إلى معوقات معرفية
يصعب التغلب عليها خاصة وان القائمين على هذه
المؤسسات قد تم اختيارهم من قبل النظام والموالين
والمؤيدين له بعيدا عن معايير الك فاءة والقدرة المعرفية وهذا
الوضع كان كافيا لتاطير البحث وإعمال الفكر ضمن ما يتالءم
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مع النظام وايديولوجيته .57والجدير بالذكر ان هناك اتجاه
يحمل النظام السياسي دور المعيق في بناء مجتمع المعرفة
والعلم ،الن النظام السياسي يقحم نفسه ويقمع حريات
آ
االخرين (المفكرين والباحثين وحتى الطلبة الجامعيين)،
الشيء الذي يعمل على قتل روح اإلبداع واالنجاز ،االمر الذي
ادى إلى الشعور بالالمباالة واالك تتاب .وتؤكد جميلة شلغو
هذه الفكرة من خالل النتيجة السادسة في بحثها حيث تقول:
"إن علم االجتماع ال يخرج عن دائرة تم رسمها من قبل قوى
خارجة عنه بل انه يحاول ان يتكيف والشروط الموضوعية مما
يفرغه من محتواه االصيل ويبعده عن دوره اإلنساني بالدرجة
االولى ودوره االجتماعي في سبر اغوار المجتمع .فما تزال
الك ثير من المؤسسات الرسمية تتجاهل الدور الحقيقي الذي
يمكن ان يلعبه علم االجتماع في التاثير اإليجابي في التحوالت
58
الجارية في المجتمع".
اما عن العالقة بين رجل العلم -اجتماعي وصانع
القرار السياسي ،هي :ان االول يمثل خطورة على الثاني ،لما
يقوم به رجل علم االجتماع بدراسات حول المجتمع (دراسة
مسببات الظواهر السلبية ً
مثال ،توعية الناس ،تغيير اتجاه
الراي العام ،)...فكان لز ً
اما على رجل السياسة ان يقيد من
حرية عالم االجتماع بتسيسه لهذا العلم وهذا ما تؤكده دراسة
أ
احمد دفاقة في بحثه الموسوم بعنوان "االستاذ الباحث وواقع
إنتاج المعرفة العلمية في الحقل السوسيولوجي حيث جاء في
االستنتاج العام للدراسة" نادرا ما تؤخذ الدراسات
السوسيولوجية بعين االعتبار من طرف السياسي على اعتبار
ان السياسي يعتقد ان البحث السوسيولوجي يجب ان يخضع
للمراقبة والتوجيه ،الن بعض الحقائق التي تتوصل إليها
السوسيولوجيا تزعج السياسي ،كما يعتبر اغلب االساتذة
(اساتذة عينة الدراسة) ،انه يوجد انحياز من طرف الهيتات
الرسمية إلى جانب العلوم التطبيقية على حساب العلوم
االجتماعية ،وهذا بغض النظر على متغير المؤهل العلمي او
متغير الدرجة العلمية او متغير الخبرة لديهم" ،59اما جمال
معتوق فيرى ان هناك غياب للمشتغلين بهذا العلم ويرجع
ذلك لعدة اسباب اهمها:03
اوال --خطورة هذا العلم وبالخصوص على مصالح النخبة
الحاكمةِّ ،ل َما يسببه لها من ضرر معنوي.
جمةل العلوم الاجامتعية

ثانيا -غياب الديمقراطية وتقييد حرية الفكر.
ثالثا -التحيز الفكري اإليديولوجي لبعض المشتغلين
في هذا العلم على حساب علم االجتماع.
رابعا -انعدام او ندرة الدراسات الجادة في مجال
التراث العربي اإلسالمي عامة والتراث الجزائري خاصة.
وقد احصت مها سامي فؤاد المصري عدة ازمات
يعيشها النظام السياسي جعلته ً
ً
معيقا لتطور العلم
عامال
والمعرفة في البلدان العربيةً ،
بدال من ان يكون اداة تيسر
للمتعلم والمثقف العربي اإلبداع والتميز في مجاله ،وقد
اوعزت ذلك لالسباب التالية:
اوال -ازمة الديمقراطية ودورها في غياب مجتمع العلم
والمعرفة.
ثانيا -ازمة الشرعية ودورها في غياب مجتمع العلم
والمعرفة.
ثالثا -انعكاس ازمة الديمقراطية والشرعية بالهيمنة
على وسائل اإلعالم واالتصال.
رابعا -ازمة الدساتير ودورها في غياب مجتمع العلم
والمعرفة.
خامسا -ازمة الحريات ودورها في غياب مجتمع العلم
والمعرفة.
سادسا -ازمة التعددية السياسية ودورها في غياب
مجتمع العلم والمعرفة.
سابعا -غياب مؤسسات المجتمع المدني ودورها في
غياب مجتمع العلم والمعرفة.
ثامنا -ازمة الفساد السياسي ودورها في غياب مجتمع
العلم والمعرفة.
ً
اما عن مكانة علم االجتماع عموما عند المشرع
الجزائري فيقول الطاهر إبراهيمي" :وكان من نتائج ذلك
التحول (التحوالت السياسية ويقصد التعددية السياسية ،اي
بعد  ،)1989العام وضع علم االجتماع في الجامعة حيث بدا
ان العمل المؤسساتي التشريعي يذهب في اتجاه ترجيح ك فة
العلوم التطبيقية على حساب ك فة العلوم االجتماعية
واإلنسانية ،خصوصا علم االجتماع ،إال استثناءات محدودة
كان التالقي فيها بين هذا العلم والسلطة مثلث فائدة لهذه
االخير حملت صورا متعددة".01
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ال تمت بصلة لمجتمعنا وذلك من خالل االستفادة العملية
من نتائج الدراسات والبحوث االجتماعية والثقافية النه ال
يمكننا التنظير دون الدراسات الحقلية الواقعية عن مجتمعنا
الجزائري ومن ثم ال يمكننا تحقيق التنمية المنشودة ،وهذا ما
اكد عليه فضيل محمود الغرايبه في مقاله " علم االجتماع
العربي...إلى اين؟ ،إذ ومن بين الحلول التي قدمها قصد
تطوير علم االجتماع ":دراسة المشكالت االجتماعية الحادة،
نظريا وميدانيا ،اعتمادا على االرقام والوثائق والتحليل".05
 – 0إعطاء االهتمام الكافي للباحثين والمشتغلين
بعلم االجتماع ،وجعل االولوية لرجل العلم بدال من رجل
السياسة عندما يتعلق االمر باخذ قرارات تخدم المجال
المعرفي ،الن اهل مكة ادرى بشعابها.
 – 4إحداث نقلة فكرية وذلك بتشجيع روح المبادرة
على كافة مستويات البحث العلمي لتفجير الطاقة اإلبداعية،
وإعطاء فرص لبروز المواهب وإزالة العقبات من طرف
الباحثين الكبار امام الطلبة الناشئين في المجتمع الجزائري،
من اجل محاولة إعطاء البدائل العلمية كل حسب تخصصه.
 – 2فتح ابواب الجامعات على مختلف اللغات
العالمية خاصة اإلنجليزية مع عدم إغفال محاولة تعلم اللغات
المحلية (االمازيغية ،الشاوية ،الترقية ،)...خاصة من طرف
المختصين في علم االجتماع النها تفيدهم في التعرف على جزء
مهم من وطنهم (عادات ،تقاليد ،قيم ،تاريخ.)...

ومن خالل هذه االزمات التي يعيشها النظام
السياسي ،فإنها قد اثرت سلبا على النظام التعليمي بصفة
عامة ،والتعليم العالي بصفة خاصة ،ومن ضمنها علم
االجتماع ،الشيء الذي انعكس سلبا كذلك على العملية
التنموية.
ااتمة
وفي ختام هذا المقال الذي يحتاج إلى مزيد من
البحث والتنقيب قصد التعمق اك ثر في فهم المعوقات
الحقيقية لعلم االجتماع ،والتي تحول دون االداء الجيد
لوظيفته في المجتمع الجزائري ،والذي من المفروض ان يعمل
على دفع عجلة التنمية إلى االمام ،وفي راي ي ال يتاتى له ذلك
إال من خالل تحقيق جملة من اإلصالحات ،وإعادة النظر من
طرف المعنيين في القيمة الحقيقية لعلم االجتماع ،وفيما يلي
يمكن ان نجمل جملة من االقتراحات من شانها مساعدة علم
االجتماع على تخطي ازماته ،قصد تحسين ادائه مستقبال.
 – 1من اجل النهوض بالعلوم االجتماعية عامة وعلم
االجتماع بصفة خاصة ،وفق منظورنا الثقافي والحضاري ال بد
من فحص المناهج التي نستعملها فحصا دقيقا لكشف بعض
منطلقاتها التي تؤدي بنا إلى االخطاء في التحليل وفي النتائج
علما ان الزمن ليس في صالحنا إذا بقينا هكذا دون مناهج
اصيلة مستمدة من ثقافتنا.
–5محاولة صياغة نظريات اجتماعية نابعة من بيئتنا
اإلسالمية العربية االمازيغية ،بدال من محاولة توطين نظريات
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 .31الطاهر إبراهيمي ،)5336(،فحو علم اجتماع لما بعد التعددية اليياسية في الجزائر – الدواعي والمكان ،-مجلة العلوم اإلنسانية،
جامعة دمحم خيضر – بسكرة ،العدد  ،11نوفمبر  ،5336ص.76.
أ
 .32فضيل محمود الغرايبه ،)5339(،علم الجتماع العربي ...ال اين؟ ،مجلة المنتدى ،العدد ( ،546سبتمبر/ديسمبر ،)5339
ص.12.
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الملخص
 حيث صار دوره. ومحاكم حقوق اإلنسان،شكل صديق المحكمة ممارسة إجرائية نوعية في ضوء المحاكم الجنائية الدولية
 وقد يدعى او ياذن له القضاء بتقديم معلومات او، إذ إنه يشارك ويؤثر برايه ومالحظاته ومعلوماته امام هذه المحاكم،فاعال
.مالحظات تسهم في تسوية النزاع
ً اصبح دوره المؤثر
 كونه ال يستهدف تحقيق مصلحة، النه يحظى بثقة القضاء واالطراف،الفتا في صياغة احكام القضاء
 يبدي براي او بمالحظات او بمعلومات قانونية وواقعية قد ترقى احيانا إلى مستوى االدلة. بل حماية مصلحة قانونية عامة،شخصية
آ
 فال ينحاز الي طرف من اطراف النزاع، يضمن صديق المحكمة كالية إجرائية اإلدارة الحسنة العدالة.المساعدة على معرفة الحقيقة
. فال عالقة له بموضوع النزاع،حيث يقتصر دوره على اإلجراءات
 المالحظات، التاثير، اإلدارة الحسنة للعدالة، المصلحة، اإلذن، الدعوة، المشاركة، صديق المحكمة:الكلمات المفاتيح
.المعلومات
Résumé
L’amicus curiae est un mécanisme procédural par lequel un tribunal invite ou autorise une personne ou
une entité à participer à une instance existante entre des parties. Elle lui fournit des informations susceptibles
d’éclairer son raisonnement.
La participation de l’amicus curiae comme acteur de la société civile lui permet de s’associer à
l’élaboration de décisions qui le concernent. Les règles proposées s’efforcent de donner les moyens aux
tribunaux de trancher les litiges et de dire le droit dans des affaires mettant en cause des intérêts plus généraux
que ceux des parties sans que les tiers ne puissent imposer leur présence dans les prétoires.

Mots Clés : Amicus Curiae, Participation, Inviter, Autoriser, Intérêt, La Bonne Administration De La
Justice, Influence, Observations, Informations.

Summary
The amicus curiae is a procedural mechanism by which a court invites or authorizes a person or entity to
participate in an existing instance between parties. It provides it with information that could help in settling the
disputes.
The participation of amicus curiae as a civil society actor to be involved in the elaboration of decisions
concerning them. The proposed rules seek to empower the courts to settle disputes and to state the law in cases
involving broader interests than those of parties without, that third parties can impose their presence in the
courtroom.

Keywords: Amicus Curiae, Participation, Invite, Authorize, Interest, Good Administration Of Justice,
Influence, Observations, Information.

2*أس تاذ مساعد أ بقسم العلوم الس ياس ية لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية جامعة محمد ملني دابغني سطيف
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ك ذلك .كم ا يتص ف ب الغير المت دخل غي ر ان ه ليس ت ل ه الص فة
وال المص لحة الشخص ية ،وعل ى ال رغم م ن ذل ك ي دعى م ن
القض اء او ي اذن ل ه بتق ديم مالحظ ات او معلوم ات تس اعد عل ى
حل النزاع.
كم ا تب دو اهميت ه النظري ة ف ي كون ه ل م يح ظ بالدراس ة
الالزمة في البح وث القانوني ة العربي ة ،ل ذا ج اءت ه ذه الدراس ة
كإسهام إلثراء الموضوع.
ُق ِّس م الموض وع إل ى مبحث ين ،ع الج المبح ث االول
مفه وم وطبيع ة ص ديق المحكم ة ،ودرس المبح ث الث اني
ممارس ة ص ديق المحكم ة ام ام بع ض جه ات التقاض ي الدولي ة
واإلقليمية المختلفة.
أ
المبح الول :اللبيعة القافوفيـة لصـدي المحكمـة
ُيعد صديق المحكمة مؤسسة قانونية مس تقلة ازده رت ف ي ظ ل

مقدمة
ادى تغي ر النظ ام الق انوني ال دولي بع د الح رب العالمي ة
الثاني ة إل ى ظه ور ف اعلين م ن غي ر ال دول ،كالش ركات
والمنظمات غير الحكومي ة ،واالف راد .وق د ص ار ت اثيرهم واض ً
حا
ف ي تك وين وتنفي ذ ودع م الق انون ال دولي؛ إذ يش اركون إل ى
جان ب ال دول ف ي ص نع قواع د الق انون ال دولي الت ي ته تم
باإلنس ان وتوجيه ه وتطبيق ه .وق د تع ددت وتنوع ت مج االت
ت دخل ه ؤالء الف اعلين م ن غي ر ال دول فل م َيع ْد اهتم ام الق انون
الدولي مقتص ًرا عل ى القض ايا الس لم واالم ن ال دوليين فق ط ،ب ل
امتد للبيئة وحقوق اإلنسان والتجارة والمعلوماتية.
آ
اس توعب الق انون ال دولي مف اهيم والي ات قانوني ة
جدي دة ،م ن بينه ا ص ديق المحكم ة ،كمؤسس ة قانوني ة فاعل ة
وم ؤثرة تس اعد عل ى الوص ول إل ى الحقيق ة ،وتك رس العدال ة
الجنائية ،حيث يسهم صديق المحكم ة ف ي ح ل القض ايا ،بن اء
عل ى دع وة او إذن م ن القض اء .م ا ه و س ائد ف ي إج راءات
الخص ومة القض ائية ،ان ه ال يمك ن للغي ر االجنب ي ع ن ه ذه
الخص ومة ،ان يش ارك ف ي قض ية معروض ة عل ى القض اء ،إال إذا
كانت له صفة ومصلحة.
تجاوز صديق المحكم ة تل ك العقب ة اإلجرائي ة ،فاص بح
يش ارك ام ام المح اكم الجنائي ة الدولي ة ومح اكم حق وق
اإلنس ان ،ف ي القض ايا ذات الص لة بحق وق اإلنس ان ،تراع ى
المعلومات والمالحظات التي يدلي بها ،النها مهمة ومؤثرة تؤثر
في مسار تحقيق العدالة .هذا ما يثي ر إش ً
كاال قانوني ًا اساس ًا ه و:
كي ف يمك ن لص ديق المحكم ة كش خص اجنب ي اإلس هام ف ي
تحقيق العدالة الدولية؟
فم ن يك ون ص ديق المحكم ة؟ م ا ه ي الص فة او
المص لحة الت ي به ا يش ارك ف ي قض ية منش ورة ام ام القض اء
الجن ائي ال دولي؟ م ا ه و االس اس الق انوني له ذه المش اركة؟ ه ل
كان تفاعل القضاء الجنائي الدولي مع هذه المؤسسة إيجابيا؟
يستهدف هذا البحث معرف ة االهمي ة العملي ة والنظري ة
لص ديق المحكم ة كمؤسس ة إجرائي ة تس هم ف ي تحقي ق العدال ة
وتظهر اهمي ة عملي ة تتعل ق بطبيعت ه القانوني ة ،ودوره ف ي س ير
إج راءات الخص ومة ،فه و يش به المس اعد القض ائي ،لكن ه ل يس
جمةل العلوم الاجامتعية

محاكم حق وق اإلنس ان والقض اء الجن ائي ال دولي ،بع د االنتش ار
القوي والمؤثر للمجتمع المدني الدولي ال ذي اض حى ي ؤدي دو ًرا
ف ً
اعال .انخ رط ص ديق المحكم ة ض من ه ذا المس ار ،عل ى ال رغم
من الغموض الذي يشوب مفهومه وطبيعته القانونية.
أ
الملل ــب الول :مفه ــو ح ــدي المحكم ــة وىبيع ــة
دور
انخ رط ص ديق المحكم ة ض من مس ار الق انون ال دولي
المتف تح عل ى ف اعلين م ن غي ر ال دول ،ال ذين ص اروا يس اعدون
القض اء الجن ائي ال دولي ف ي اداء مهمت ه ،ومس اعدة االط راف بم ا
يس مح ب التطبيق الجي د للق انون ال دولي لحق وق اإلنس ان .1ل ذا
يتع ين تحدي د مفه وم ص ديق المحكم ة وطبيع ة دوره المتس م
باللبس والغموض.
أ
الفرع الول :مفهو حدي المحكمة
ُيالح ظ عل ى مفه وم ص ديق المحكم ة ع دم الدق ة
الكافية ،عرفه النظام القانوني العام بتسمية " Friends of the

 ." courtبينم ا ي دل مص طلح " "l’amicus curiaeف ي اللغ ة
الالتيني ة عل ى ص ديق المحكم ة ،2إذ ُتع د الكلم ة غريب ة ع ن
الق انون الروم اني .ارج ع بعض هم ج ذور التس مية إل ى كلم ة
 Amicitiaوتعن ي المجل س ال ذي ك ان يت الف م ن ق انونيين
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محت رفين ،وم ن خب راء يس اعدون الحك ام والقض اة ف ي اداء
مهامهم.2
ُيفه م م ن ذل ك ان ه ش خص اجنب ي ع ن الن زاع ،يتق دم
للقض اء او المحكم ة بمعلوم ات قانوني ة او واقعي ة ،ق د تس اعد
القاض ي عل ى تك وين حكم ه .0إن ه يرغ ب كش خص اجنب ي ع ن
النزاع في تقديم حجج او ادلة قانونية للمحكمة حتى تفصل ف ي
النزاع .5
يس اعد ص ديق المحكم ة عل ى تج اوز الض عف او ع دم
االختص اص ،ال ذي يص يب عم ل القض اء حت ى يتجن ب الوق وع
ف ي اخط اء قانوني ة  .2ويلف ت انتب اه القض اة إل ى بع ض الس وابق
او القوانين التي قد يغفل عنها االطراف احيانا.
ع د ال بعض ان ص ديق المحكم ة ص احب رؤي ة او
مص لحة قوي ة ف ي الن زاع ،لكن ه ل يس طرف ًا في ه ،حي ث يطل ب
من المحكمة اإلذن او الترخيص ل ه بع رض معلوم ات واقعي ة او
قانونية تساعد على ح ل الن زاع .2م ا يجم ع ب ين القض اء وص ديق
المحكم ة ه و تحقي ق اإلدارة الحس نة للعدال ة الجنائي ة ،إذ
يتمت ع بص فة المستش ار االس تثنائي ،وص احب معلوم ة يتط وع
بعرض ها اثن اء الجلس ة ،بن اء عل ى دع وة م ن المحكم ة قص د
إعالمها.9
يتس م ص ديق المحكم ة بالمرون ة وع دم الخض وع
للشكلية اإلجرائية المعقدة ،فال يحظى بتغطية قانونية كافي ة.1
بالمقاب ل يتمت ع بس لطة علمي ة وادبي ة وإنس انية تجعل ه مح ل
تق دير وإجم اع ،ي دعى م ن القض اء لتق ديم معلوم ات خاص ة
توضح مسائل معينة ،تساعد في حل النزاع.10
اورد معج م ( )Black’s Law Dictionaryتعريف ًا
لص ديق المحكم ة بان ه ش خص اجنب ي ع ن الن زاع ،ي ؤذن ل ه او
يس تدعى م ن المحكم ة إلب داء معلوم ات واقعي ة او قانوني ة بم ا
يحق ق مص لحة العدال ة .11يعط ي المعلوم ات المس اعدة عل ى
تسوية النزاع المنشور امام القضاء .12
جاء في معجم القانون الدولي العام انه كمفهوم ق انوني
انجلوامريكي ،يدل على شخص او هيئة ليس طرفا في خص ومة
قض ائية ،ي دلى بمعلوم ات تني ر عم ل القض اء م ن الن احيتين
الواقعي ة والقانوني ة .12يق دم ص ديق المحكم ة معلوم ات واقعي ة
جمةل العلوم الاجامتعية

او قانونية للقضاء ،تساعد على حل النزاع م ع ض مان المحاكم ة
العادلة ،فال ُيعد ً
شاهدا وال خبي ًرا.10
الفرع الثافي :ىبيعة دور حدي المحكمة
اثار دور ص ديق المحكم ة نقاش ًا قانوني ًا ب ين الفقه اء،
آ
َفع َّده بعض هم مس ً
اعدا ،بينم ا ذه ب بعض هم االخ ر إل ى ع ده
مت ً
دخال ف ي الخص ام .ويرج ع س بب ه ذا االخ تالف إل ى دوره
المؤثر والفاعل ولطريقة اتصاله بالنزاع.
يقل ل ص ديق المحكم ة م ن اعب اء وتك اليف التقاض ي إذ
يش ارك مجان ًا ف ي اإلج راءات إال إذا ق رر القض اء غي ر ذل ك .الن ه
يش ارك الج ل مص لحة عام ة ،ه ي مص لحة اإلج راءات .ويتمت ع
بحرية إثارة مسائل واقعية او قانوني ة ،لكن ه يبق ى تح ت س لطة
القضاء .كما تظهر اهميت ه ف ي ع دم اس تهدافه لمص لحة شخص ية
او مباش رة ف ي الخص ومة ،ب ل يس عى لخدم ة المص لحة العام ة
(مصلحة العدالة) .15
أ
اول .حـدي المحكمـة ميـاعد :يش ير الق انون الفرنس ي
لمص طلح مس اعد العدال ة « ،»Auxiliaires de justiceويعن ي
التعاون القضائي ،الذي يعين القض اء عل ى الوص ول للعدال ة.12
شخصا ا ً
ً
جنبيا ع ن الن زاع ،ف ال يخض ع للقض اء
لما كان المساعد
ب ل ه و مس اعد متط وع ،غي ر منح از الي ط رف ،فيس هم ف ي
اإلدارة الحس نة للعدال ة .12ل يس المس اعد ص ً
ديقا وال خص ًما
لالط راف ،إذ يس اعد ف ي تحقي ق اإلدارة الحس نة للعدال ة ،الت ي
تتض من اليس ر واله دوء والفعالي ة .19تنش ا عالق ة وطي دة ب ين
ص ديق المحكم ة وب ين القض اء ،ال ذي ي دعوه او ي اذن ل ه
بالمش اركة ف ي اإلج راءات دون تحي ز ،ويث ري عم ل القض اء
ويخدم العدالة بإسهامه في تحقيق المصلحة العام ة الت ي كان ت
حك ًرا على جهة اإلدعاء العام.11
يكس ب ص ديق المحكم ة الثق ة ح ين يق دم المعلوم ات
الفني ة او القانوني ة الدقيق ة ،الت ي ت دعم مرك زه عن دما ُي دعى م ن
القض اء او ي اذن ل ه بالمش اركةُ .20ي َ
نظ ر إل ى مش اركة ص ديق
المحكم ة بان ه فاع ل جدي د ،ووس يلة جدي دة تس هم ف ي اإلدارة
الحسنة لإلجراءات.
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ال يتمت ع ص ديق المحكم ة باالهلي ة اإلجرائي ة ،إذ يبق ى
خ ارج الخص ومة ،الن ه ال يش ارك ف ي المواجه ة المق ررة ب ين
االط راف دون غي رهم .كم ا يفتق ر لص فة الط رف القائم ة عل ى
معي ار ش كلي يتمث ل ف ي العالق ة القانوني ة الت ي تربط ه
بالخصومة ،وعلى معيار مادي يتعلق باالنخراط في النزاع.29
ُيس ِّهم ص ديق المحكم ة ف ي وص ول القض اء إل ى ح ل
يراع ي مص ً
لحة عام ة ،اوس ع م دى م ن المص الح الشخص ية
الض يقة للمتن ازعين .ي دافع ع ن مص لحة جماعي ة ،ويث ري عم ل
القضاة وتفكيرهم بتوض يح مس ائل فني ة او قانوني ة .ال يرق ى إل ى
مستوى الطرف الخصم او ش به الخص م ،او الش اهد او الخبي ر،
ب ل يتمت ع بوض ع خ اص ض من إج راءات الخص ومة ،مم ا يس مح
له بتقديم مالحظات ه وتعليقات ه الت ي تس هم ف ي الوص ول للحك م
الفاص ل .21رغ م ان االتفاقي ة االوروبي ة لحق وق اإلنس ان وحت ى
الئحة المحكمة االوروبية لحقوق اإلنسان ،قد اس تعملتا احيان ًا
لمصطلح الغير المتدخل.20
ليس ت مش اركة ص ديق المحكم ة حق ًا ،ب ل ه ي س لطة
بي د القض اء ،ال ذي بي ده إمكاني ة اإلذن ل ه بالمش اركة ،مت ى
اقتضت اإلدارة الحسنة للعدالة تلك المش اركة ،حت ى تس مح ل ه
بتحدي د ص فة وهوي ة ص ديق المحكم ة .21إذ يض من ع دم
آ
التدخل اال لي اثناء سير الخصومة ،يتولى القضاء اإلشراف عل ى
حس ن س ير اإلج راءات ،في اذن لص ديق المحكم ة بالمش اركة م ا
لم تكن له مصلحة خاصة في النزاع.22
يتخ ذ ص ورة اإلدخ ال م ن ناحي ة إقحام ه ف ي اإلج راءات
لكن ليس من الخصوم ،بل م ن القض اء بن اء عل ى دع وة او إذن
قض ائي .وم ن جه ة اخ رى يق وم ب دور المس اعد القض ائي م ن
حي ث تقديم ه لي د الع ون للقض اء بغي ة تحقي ق مص لحة العدال ة
وضمن إطار اإلدارة الحسنة للعدالة.

راى ال بعض ف ي ص ديق المحكم ة وس يلة لتق دم
المجتمع ،حي ث يف تح لل راي الع ام منف ًذا بالمش اركة ف ي ص ناعة
الق رار ،بالت الي س د العج ز ال ذي ش اب عم ل المؤسس ات
التقليدي ة ،إن ه فاع ل م ؤثر ف ي النق اش الع ام ض من الس لم
القض ائيُ .ي َعتب ر ص ديق المحكم ة مستش ا ًرا قانوني ًا مس ت ً
قال
يساعد على فحص مصداقية الشهود وتقدير االض رار الت ي تلح ق
بالمتهم عند الشهادة المجهول ة ،فه و ي دافع ع ن احت رام تطبي ق
القواعد واإلجراءات.21
ثافي ـ ــا .ح ـ ــدي المحكم ـ ــة مت ـ ــدال :ال يش به المرك ز
الق انوني لص ديق المحكم ة ف ي الخص ومة القض ائية مرك ز الغي ر
المت دخل ،الن ه ذا االخي ر يت دخل لحماي ة حقوق ه ومص الحه
المه ددة ،بينم ا ص ديق المحكم ة يس تهدف حماي ة مص لحة
جماعي ة .22يك ون ت دخل ص ديق المحكم ة بن اء عل ى دع وة او
إذن م ن القض اء لتق ديم معلوم ة قانوني ة او إب داء رؤي ة مختلف ة
عن رؤى االطراف .22يصبح المت دخل طرف ًا ف ي الخص ومة ح ين
آ
يدافع عن مصالحه الخاصة ،وقد ينضم لطرف دون االخر ،فال
عالقة له بمصلحة العدالة او اإلدارة الحسنة للعدالة.20
بينم ا يق دم ص ديق المحكم ة مس اعدة معين ة للقض اء
حي ث يب ادر بص فة فردي ة ومس تقلة بإعط اء معلوم ات تخ دم
مص لحة العدال ة ،ف ال ينح از الي ط رف ف ي الن زاع ،يت دخل بن ًاء
عل ى دع وة م ن المحكم ة مت ى اقتض ت مص لحة اإلدارة الحس نة
للعدالة ،او بإذن منها عندما يطلب هو ذلك ،لتوض يح القض ية
ومساعدة القضاء.25
ال يت دخل ص ديق المحكم ة ف ي الخص ومة لمص لحته
الشخص ية ،ب ل للمص لحة العام ة ،بن ًاء عل ى دع وة او إذن م ن
القضاء ،فالنزاع يتعلق بمصلحة تتج اوز وتختل ف ع ن المص الح
الشخص ية للمتن ازعين ،حي ث يب دي راي ه ف ي مس الة قانوني ة او
فني ة ،م ن هن ا تس تمد مش ارك ته ش رعيتها القانوني ة .22يق ع عل ى
ص ديق المحكم ة ع بء إثب ات المص لحة الت ي يس عى لل دفاع
عنها ،ويبدي مالحظ ات او تعليق ات لتطبي ق الق انون .ال ي رتبط
تدخل ه ب النزاع المنش ور ام ام المحكم ة ،ب ل ب التطبيق الس ليم
والصحيح لقواعد القانون.22
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اإلجراءات .22وعليه يتعين االلتزام ب احترام المهل ة المح ددة بم ا
ُيس ِّهم ف ي س رعة وفعالي ة عم ل القض اء ،وع دم إره اق الخص ومة
القضائية بإجراءات إضافية قد تثقل كاهل االطراف.29
أ
رابعــا .المشــاركة بنــاء عل ـ الــدعوة او الذن :يس تطيع
صديق المحكمة المشاركة في اإلجراءات ،متى ُد ِّع َي م ن القض اء

م ن مختل ف ل وائح وق رارات المح اكم اإلقليمي ة لحق وق اإلنس ان
او منظم ة التج ارة العالمي ة ،وحت ى م ن بع ض ال نظم القانوني ة
الوطنية.
أ
الفرع الول :الشروط الشكلية
ال ُي َقب ل طل ب المش اركة كص ديق للمحكم ة إال بت وفر

او اذن ل ه .حي ث يتمت ع القض اء بس لطة تق دير اإلج راءات
المساعدة على تحقيق مصلحة العدالة.

الشروط التالية:
أ
اول .يكون حـدي المحكمـة شخصـا :يش مل مص طلح
الش خص ك ل ف رد او جماع ة او ش خص معن وي (دول ة ،او
منظم ة حكومي ة وغي ر حكومي ة) ،حت ى يش ارك ام ام الجه ة
القض ائية المعني ة ،وتق ديم معلوم ات او مالحظ ات او
تعليقات ،من شانها خدمة مصلحة العدالة وحسن إدارتها.22

 .1المش ــاركة بن ــاء علـ ـ دع ــوة م ــن المحكم ــة :يمك ن
للمحكم ة مت ى اقتض ت مص لحة العدال ة ،دع وة ص ديق
المحكم ة للمش اركة بص فته تل ك .21فق د منح ت الم ادة 2/22
م ن الئح ة المحكم ة االوروبي ة لحق وق اإلنس ان لرؤس اء الغ رف
س لطة دع وة ك ل ش خص او هيئ ة ل إلدالء بمعلوم ات ،او إب داء
راي ،او إع داد تقري ر ح ول مس الة مح ددة .00بينم ا اس تعملت
المح اكم الجنائي ة المؤقت ة والدولي ة بش كل ص ريح مص طلح
دع وة ص ديق المحكم ة .01اش ارت الئح ة االدل ة واإلج راءات
للمحكم ة الجنائي ة الدولي ة إل ى توجي ه ال دعوة لدول ة او منظم ة
(تش مل المنظم ات غي ر الحكومي ة) ،او الش خص ال ذي يش مل
الفرد الطبيعي والمعنوي.

ثافي ــا .يكـ ــون الللـ ــب مكـتوبـ ــا :20يج ب عل ى ص ديق
المحكم ة إي داع طل ب بالمش اركة مك ت وب وموق ع ومعل وم
الت اريخ ،يك ت ب الطل ب بلغ ة رس مية ومعتم دة م ن الجه ة
القضائية المعنية .25قد يكون سبب اشتراط الك تاب ة ه و ض مان
جدية المشاركة ،باإلش ارة للنق اط والمس ائل الم راد إثارته ا حت ى
ت اذن المحكم ة ل ه وتتحق ق ب ذلك اإلدارة الحس نة للعدال ة .22
يش مل الطل ب هوي ة مقدم ه ،وتحدي د االس باب بوض وح ودق ة
م ع بي ان مرك ز ص ديق المحكم ة م ن المس الة المنش ورة ام ام
القضاء ،لتحقيق الشفافية وسهولة االتصال مع القضاء.

يتوق ف س بب ال دعوة عل ى ظ روف ك ل قض ية
ومقتض يات مص لحة اإلدارة الحس نة للعدال ة ،ومراع اة حق وق
كافة االطراف ،فيكون صديق المحكمة في هذه الحالة مس ً
اعدا
للقضاء.02

ثالثــا .احت ـرا الجــال المحــددة مــن القضــاء :إذا قب ل
طل ب لص ديق المحكم ة بالمش اركة ،يح دد القض اء ل ه مهل ًة
لتقديم مالحظاته او معلوماته او تعليقات ه س واء بن ًاء عل ى دع وة
موجه ة ل ه ،ام اإلذن ل ه بالمش اركة .ويتع ين عل ى ص ديق
المحكم ة تمك ين االط راف م ن االط الع عل ى المالحظ ات
والمعلوم ات خ الل فت رة زمني ة كافي ة ،للتعلي ق عليه ا
ومناقشتها .قد تثري تل ك المناقش ات احك ام القض اء ،ال ذي ه و
غير ملزم بالرد عليها ومناقشتها مثل مذكرات االطراف.

 .5المشـ ــاركة بموجـ ــب الذن مـ ــن المحكمـ ــة :يس عى
القض اء إل ى ض مان احت رام اإلج راءات واإلجاب ة ع ن اإلش كاالت
الت ي ق د تعترض ها ف ي حال ة غي اب ال دليل الق اطع .تقتض ي
مص لحة العدال ة الوص ول إل ى حك م مت وازنَ ،ب ْ
ات ونزي ه .ال
يتحقق ذلك إال ب اإلذن لص ديق المحكم ة ب ان يق دم ادل ة مفي دة
لجميع االطراف ،وتخدم مصلحة العدالة.02
يتقدم صديق المحكمة بطلب اإلذن له بالمش اركة ام ام
القض اء ،ويب رر طلب ه حت ى يمك ن للمحكم ة تق دير دوره واهمي ة
مش ارك ته ف ي الوص ول للح ل ،وتحقي ق اإلدارة الحس نة
للعدالة.00

منح ت المح اكم س لطة تحدي د الفت رة الزمني ة المناس بة
مانا لس رعة اإلج راءات وع دم اختالله ا بم ا ق د ت ؤثر س ً
ض ً
لبا عل ى
حق وق االط راف ،واال تزي د مش اركة ص ديق المحكم ة م ن إطال ة
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تنير عمل القضاء ،حيث تصبح مصداقيته تحت المح ك ،الن ه
يتمم النقاش والمرافعات.09
ال يوج د ح د فاص ل ب ين المعلوم ات الواقعي ة
والقانوني ة ،نظ ًرا لت داخل االعتب ارات القانوني ة م ع السياس ية
واالقتص ادية واالجتماعي ة ،فاله دف ه و الوص ول لح ل الن زاع
بشكل مناسب وعادل.01
تس اعد المعلوم ات الواقعي ة القض اء عل ى إنج از عمل ه
فق د تتح ول ف ي اثن اء المحاكم ة إل ى ادل ة ،وذل ك بع د عرض ها
عل ى الم دعي الع ام -ل ذا يج ب ان تك ون معلوم ات معتب رة
ومعقولة ،تسمح بفتح تحقي ق الحق ًا .وال يتع ارض ه ذا م ع مب دإ
السرية الذي يميز اعمال بعض االشخاص او الهيتات .50م ا يه م
القض اء ه و اال تتعل ق تل ك المعلوم ات بموض وع الن زاع مباش رة
بل تك ون مس ائل ذات ط ابع ع ام ،تس هم ف ي الوص ول للحقيق ة
وتكريس العدالة.
يشارك صديق المحكم ة ف ي اإلج راءات ك فاع ل ،حي ث
يق دم مالحظات ه او معلومات ه ش ً
فويا او ك تابي ًا ،حس ب م ا
تقتض يه ظ روف ك ل قض ية .51يط رح القض اء عل ى ص ديق
المحكم ة اس ئلة مح ددة ودقيق ة ،م ن ش انها الت اثير عل ى قناع ة
القضاة ،ومن ثم على الحكم الذي سيصدر عنهم.
كما يساعد صديق المحكم ة بمعلومات ه القانوني ة -ذات
الص لة ب النزاع -بإيج اد الح ل المناس ب ل ه ،فه و يث ري بخبرت ه
آ
النق اش ،ويعط ي عم ل القض اء بع ًدا اخ ر .يج ب ان تك ون
المعلوم ات القانوني ة عام ة ،إع الم القض اة بترجم ة نص وص
قانوني ة او بمس ائل م ن الق انون المق ارن او بالممارس ة الدولي ة
(تفس ير معاه دة ،الق انون المق ارن او الق انون ال دولي الع ام).52
يق ف ص ديق المحكم ة إل ى جان ب القض اء ،حي ث يس اعد
بالمعلوم ات المقدم ة عل ى إخ راج الحك م المناس ب ،ويس تهدف
تفعي ل قواع د الق انون وتطويره ا .ال يس اند اي ط رف ،الن ه يثي ر
مسائل قانونية وواقعية عامة تساعد على الحل.

الفرع الثافي :الشروط الموضوعية
ي ؤثر ص ديق المحكم ة ف ي إج راءات الخص ومة ويس هم
ف ي ح ل الن زاع ،ل ذا ح ددت الش روط الموض وعية الت ي تخ دم
اإلدارة الحسنة للعدالة.
أ
اول .الدفاع عن مصلحة العدالة :اشار الفقه للمصلحة
دون تحدي د م دلولها ،ق د ل تك ون مص لحة قانوني ة ،إذ يمكن ه
تق ديم راي ه بش ان وق ائع مادي ة ،ل ذلك كان ت المص لحة عام ة
ومج ردة ،ويج ب عل ى ص ديق المحكم ة إظه ار المص لحة الت ي
يؤس س عليه ا مش ارك ته وي دافع عنه ا .05ق د تتعل ق المص لحة
باإلدارة الحسنة للعدالة كما اشترطت االتفاقية االوربية لحق وق
اإلنس ان .او إذا ارت ات المحكم ة ان ذل ك مستص وبا للفص ل ف ي
القضية بصورة سليمة ،كما ورد في االنظم ة االساس ية لمختل ف
المحاكم الجنائية الدولية.
تختل ف المص لحة حس ب طبيع ة اإلج راءات المتبع ة
امام الجه ة القض ائية .02واالش خاص (المنظم ات غي ر الحكومي ة
او االف راد) المهتم ين بقض ايا حق وق اإلنس ان والبيئ ة ،فه ي
مصالح اقتصادية واجتماعية عامة.
تكم ن المص لحة ف ي إيج اد الح ل الق انوني وال واقعي
المناس ب للن زاع ،وتقتض ي مص لحة اإلدارة الحس نة للعدال ة
ض مان الس رعة ونوعي ة العدال ةُ .يس ِّهم ص ديق المحكم ة ف ي
سرعة العدالة كمشارك غير عادي ،فال يحتاج إلج راءات معق دة
وطويل ة .كم ا ي ؤثر ف ي نوعي ة االحك ام بإب داء مالحظات ه ورؤيت ه
فيوضح للقضاء المسائل القانونية او الفنية الغامضة.
أ
ثافيــا .تقــديم معلومــات قافوفيــة او واقعيــة :يحت اج إل ى
المعلومات واالدلة التي تساعده على الوصول للحل ،قد تك ون
معلوم ات قانوني ة او واقعي ة ،حي ث تتخ ذ ص ورة مالحظ ات او
آ
اراء غي ر ملزم ة ،إذ تكم ن قيمته ا ف ي كونه ا ص درت م ن ش خص
خبير ومتخصص في مجال معين.
ُتع د المعلوم ات الت ي يق دمها ص ديق المحكم ة للقض اة
اول ى الخط وات لح ل الن زاع ،حي ث تس اعدهم عل ى تحدي د
االختي ار الممك ن إتباع ه .02يكم ن ت اثير ص ديق المحكم ة
كمؤسسة إجرائي ة ،ف ي تق ديم معلوم ات موض وعية وموث وق به ا
جمةل العلوم الاجامتعية
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أ
المبح ـ ـ الثـ ــافي :مشـ ــاركة حـ ــدي المحكمـ ــة امـ ــا

الف ــرع الث ــافي :ح ــدي المحكم ــة ف ــي ض ــوء الق ــافون

القضاء

القار

آ
بع د ان اثبت ت الي ة ص ديق المحكم ة فعاليته ا وتاثيره ا
في الممارسة القضائية الوطنية ،امتدت إلى المس توى القض ائي
ال دولي ،س واء مح اكم حق وق اإلنس ان ام القض اء الجن ائي
الدولي.
أ
المللــب الول :ممارســة حــدي المحكمــة فــي ضــوء
القضاء الوىني

تس لل ص ديق المحكم ة إل ى النظ ام الق انوني الق اري
المتس م بالش كلية ف ي اإلج راءات .ق د تعام ل م ع ه ذه الوس يلة
مت اخ ًرا وح ذ ًرا ،فاخ ذ به ا نظ ًرا لفاعليته ا ودوره ا ف ي مس اعدة
عمل القضاء.
ل م ي رد ذك ر لص ديق المحكم ة ف ي مختل ف النص وص
القانوني ة ،وق د ع رف النظ ام الق انوني الق اري وس ائل اخ رى
مش ابهة له ا ،كالت دخل واإلدخ ال ف ي الخص ام ،حي ث إن ه
يش ترط المص لحة للمش اركة ف ي إج راءات اي خص ومة قض ائية.
ت اثر القض اء الفرنس ي به ذه الوس يلة ،نظ ًرا الهميته ا العملي ة
وقيمتها القانونية في تطوير احكام القضاء.
كان ت البداي ة ب دعوة وجهته ا محكم ة االس تئناف
بب اريس ف ي  21ج وان  1199إل ى نقي ب المح امين لمنظم ة
ب اريس ،بص فة ص ديق للمحكم ة ،وتق ديم المس اعدة ف ي ح ل
ن زاع يتعل ق بالمح امين .52وس رعان م ا اق رت الممارس ة الالحق ة
للقض اء الفرنس ي ص ديق المحكم ة كممارس ة إجرائي ة ،حي ث
دع ت محكم ة ال نقض الفرنس ية عمي د مجل س اخالقي ات الط ب
كص ديق للمحكم ة ،إلب داء رؤيت ه ف ي موض وع االم الحامل ة او
الناقلة (.59)Mères porteuses
يب دي ص ديق المحكم ة براي ه ،او يق دم مالحظات ه
بحض ور كاف ة االط راف المعني ة ،مم ا يني ر عم ل القض اة
ويس اعدهم ف ي الوص ول إل ى الح ل المناس ب .ارج ع رئ يس
محكم ة ال نقض الفرنس ية االخ ذ به ذه الوس يلة إل ى دوره ا المه م
والكبي ر ف ي إث راء النق اش اثن اء المرافع ات ،وللعم ل الفن ي
والمتخص ص ال ذي يقدم ه ص ديق المحكم ة .اص بح االنفت اح
ضروري ًا على كل ما يمثل قيما إنسانية واخالقي ة .51ك ان تعام ل
القض اء الفرنس ي م ع ص ديق المحكم ة ممي ًزا وسلس ًا وش ً
فافا
حي ث اخ ذ ف ي االعتب ار عام ل المص لحة العام ة ال ذي يض من
موضوعية الحقوق اإلجرائية -من خالله -للخصوم.

اس تطاع ص ديق المحكم ة االنتش ار ف ي ك ثي ر م ن
الق وانين الوطني ة ،الن ه حق ق نت ائج مرض ية وفاعل ة ،حي ث
س اعد القض اء عل ى ح ل ك ثي ر م ن النزاع ات الش ائكة .تباين ت
النظرة إلى صديق المحكمة ،نتيجة الختالف االنظمة القانونية
بين عام وقاري.
أ
الفرع الول :حدي المحكمة في القافون العا
ظه ر ص ديق المحكم ة كممارس ة إجرائي ة ف ي بريطاني ا
بمناس بة قض ية ( )R.v.Lilbuneس نة  .52 1201س رعان م ا
انتش ر ف ي معظ م بل دان النظ ام الق انوني الع ام ،خاص ة ف ي
بريطاني ا والوالي ات المتح دة االمريكي ة ،وكن دا ،وبع ض دول
الكومنولث.50
آ
اثبت ت ه ذه اال لي ة ق درتها عل ى مس اعدة القض اء ف ي
تس وية النزاع اتِّ ،بع ِّده وس يلة إجرائي ة ض من إج راءات
الخص ومة ،ال يمي ل الي م ن الخص وم ،حي ث يطل ب من ه -بن اء
عل ى دع وة او بع د اإلذن ل ه -إعط اء راي خ اص ح ول مس الة
قانوني ة له ا عالق ة بالمص لحة العام ة .إن الغاي ة م ن وراء ه ذه
الوس يلة ه ي االس تفادة م ن مع ارف وخب رة ص ديق المحكم ة ف ي
مجال تخصصه.55
استحس ن النظ ام الق انوني الع ام وس يلة ص ديق
المحكم ة ،الن ه ي ؤثر ف ي نوعي ة االحك ام الص ادرة ،وال يخ ل
بت وازن اإلج راءات او حق وق االط رافِّ ،بع ِّده ص احب خب رة
واختص اص ف ي مج ال مح دد .يجن ب القض اء م ن الوق وع ف ي
االخطاء ،كما يمتاز رايه بالحياد والموضوعية .52
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أ
المللـب الثــافي :دور حـدي المحكمــة امـا المحــاكم

ال تكون في موقع صديق المحكمة ف ي ال دعوى الرئيس ة ،ب دون
ان تلزم باي التزام من التزامات الخصم الفعلي في الدعوى.20
اس تبعدت المحكم ة طل ب مالط ا ،الن ه تمي ز بص فة
مج ردة ،اي ال توج د مص لحة خاص ة تب رر طل ب الت دخل،
استهدفت مالطا الوصول إلى تفسير واسع للمصلحة ،الت ي ه ي
مص لحة عام ة لجمي ع ال دول المهتم ة بتط وير القواع د الخاص ة
بالجرف القاري.25

الدولية
ظهرت بعض مالمح هذه الوسيلة اإلجرائية ف ي ممارس ة
آ
محكم ة الع دل الدولي ة ،لكنه ا بقي ت مح دودة االث ار نس بيا.
لك ن ت اثير ه ذه الوس يلة امت د إل ى مح اكم حق وق اإلنس ان
اإلقليمي ة ،ومنظم ة العالمي ة للتج ارة ،وإل ى المح اكم الجنائي ة
الدولي ة .وق د اثبت ت ه ذه الوس يلة ق درتها ف ي الت اثير وفاعليته ا
في تحقيق العدالة ،فصارت بمثابة ل وبي وم دافع ع ن المص لحة
الجماعية ،وتحقق مصلحة العدالة.
أ
الفـ ــرع الول :حـ ــدي المحكمـ ــة فـ ــي ضـ ــوء محكمـ ــة
العدل الدولية

تباين ت ممارس ة محكم ة الع دل الدولي ة م ع ه ذه
الوس يلة اإلجرائي ة ،22حي ث فتح ت المج ال للمنظم ات غي ر
الحكومي ة بتق ديم مالحظاته ا فيم ا يتعل ق القانوني ة الت ي كان ت
آ
مح ل اراء استش اريةِّ ،بع ِّدها تم س مص لحة دولي ة عام ة.22
حيث يفهم من الئح ة المحكم ة ان ه بإمك ان ال دول والمنظم ات
الدولي ة -دون تميي ز ب ين المنظم ات الحكومي ة او غي ر
الحكومي ة -تق ديم معلوم ات تتعل ق بالمس الة موض وع ال راي
االستشاري.29

كان ت ممارس ة ص ديق ام ام محكم ة الع دل الدولي ة
مختلف ة ع ن تل ك الت ي تم ت ف ي ض وء مح اكم حق وق اإلنس ان
اإلقليمية.
راى بع ض الفقه اء ف ي س ماح محكم ة الع دل الدولي ة
لل دول والمنظم ات الدولي ة العام ة بالت دخل امامه ا ،إذا تعل ق
آ
االمر بمصلحة دولية عامة ،هو مظهر ال لية ص ديق المحكم ة.20
يمك ن للمحكم ة دع وة دول ة ،باس تطاعتها تق ديم معلوم ات
ش فوية او مك توب ة له ا ص لة بالمس الة موض وع ال راي االستش اري
كم ا يمك ن للدول ة المعني ة االس تئذان م ن المحكم ة إلب داء
مالحظاته ا الش فوية والمك توب ة .21اس تبعد االف راد والمنظم ات
غي ر الحكومي ة م ن ممارس ة ه ذه الوس يلة ،الفتق ارهم الهلي ة
التقاضي امام المحكمة .حي ث تعامل ت المحكم ة بص رامة ودق ة
ف ي ه ذا الش ان ،عل ى اس اس ان ال دول وح دها ه ي االش خاص
القانونية التي باس تطاعتها التقاض ي ام ام المحكم ة .22كم ا يج وز
للمنظمات الدولية العام ة اس تثناء تزوي د المحكم ة بالمعلوم ات
التي تخص دعاوى منشورة امامها ،بعدما استبعدت المنظم ات
غير الحكومية من سياق المنظمات الدولية العامة.22

الف ــرع الث ــافي :ح ــدي المحكم ــة ف ــي ض ــوء مح ــاكم
حقوت الفيان
اس همت بع ض مح اكم حق وق اإلنس ان اإلقليمي ة ب دور
ب ارز ومه م ف ي إث راء الق انون ال دولي عموم ًا وحق وق اإلنس ان
تحدي ًدا ،منه ا المحكم ة االوروبي ة واالمريكي ة لحق وق اإلنس ان.
بينما ال ُتقر المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنس ان والش عوب به ذه
آ
اال لية ،على الرغم من اجتهاد بعضهم في تاويل النص وص الت ي
تبرر وجود هذه الوسيلة.
أ
أ
اول .المحكمة الوروبية لحقوت الفيان :فتحت ه ذه
المحكمة المجال لصديق المحكمة عبر مراحل مختلفة ،حي ث
سمحت لهذه الوسيلة بإيجاد مكان ة له ا ض من مس ار اإلج راءات
المتبع ة ،فيم ا يتعل ق بقض ايا حق وق اإلنس ان الت ي تم س
المص لحة العام ة والجماعي ة .حي ث س محت المحكم ة س نة
 1191لمنظم ة غي ر حكومي ة ()Trade Union Congress
بالت دخل ش ً
فويا اس ً
تنادا للم ادة  29م ن الئح ة المحكم ة.21
س اهمت الممارس ة الالحق ة للمحكم ة ف ي تع ديل االتفاقي ة
االوربي ة لحق وق اإلنس ان والئح ة المحكم ة ،مم ا ف تح الطري ق

بينت محكمة العدل الدولية في قضية االمت داد الق اري
ب ين ليبي ا وت ونس س نة  ،1191ان ه دف مالط ا م ن طل ب
التدخل ،ه و الس ماح له ا ب الظهور كن وع م ن االش تراك ،إال انه ا

جمةل العلوم الاجامتعية

292

العدد  20جوان 2225-

كامل سعداوي

مشاركة صديق احملمكة يف ادارة العداةل ادلولية

آ
واس ًعا لص ديق المحكم ة كالي ة إجرائي ة تس هم ف ي تحقي ق
العدالة.

ك ان اجنبي ًا ع ن الن زاع ،الن ه يش ارك ف ي اإلج راءات .تعامل ت
المحكم ة االوربي ة بانفت اح م ع ص ديق المحكم ة الن ه ف ي ص الح
اإلدارة الحس نة للعدال ة ،والمحكم ة ف ي حاج ة لك ل م ا يس اهم
في حل النزاعات ،ويحسن من اداء المحكمة وعملها.
أ
ثافيــا .المحكمــة المريكي ـة لحقــوت الفيــان :ال توج د
باالتفاقي ة االمريكي ة لحق وق اإلنس ان نص وص ص ريحة تس مح
بلج وء االف راد او المنظم ات غي ر الحكومي ة إل ى المحكم ة
االمريكية لحقوق اإلنسان مباش رة ،إذ يقتص ر االم ر عل ى ال دول
االعض اء فق ط .25غي ر ان ه توج د إش ارة ف ي الم ادة  2/20م ن
االتفاقي ة االمريكي ة لحق وق اإلنس ان له ذه الوس يلة ،تجي ز
للمحكم ة االس تماع إل ى ط رف ،او لمن دوب اللجن ة االمريكي ة
لحق وق اإلنس ان ،او خبي ر ،او ش اهد ،او اي ش خص ق ادر عل ى
آ
اإلف ادة بش هادته ،لك ن ذل ك يتوق ف عل ى االراء االستش ارية
للمحكمة.22

استطاع االف راد والجمعي ات (المنظم ات غي ر حكومي ة)
التواص ل مباش رة م ع المحكم ة االوروبي ة لحق وق اإلنس ان .21إذ
اق ر ل رئيس المحكم ة مت ى اقتض ت مص لحة اإلدارة الحس نة
للعدال ة ،ان ي دعو دول ة طرف ًا غي ر معني ة به ذا اإلج راء ،او ك ل
شخص معني ،او منظم ة غي ر حكومي ة او جماع ة اف راد ،تق ديم
مالحظ ات مك توب ة او ش فوية .20فق د اذن رئ يس المحكم ة ف ي
ع دة قض ايا لمنظم ات غي ر حكومي ة بالت دخل بم ذكرات ك تابي ة
كص ديق للمحكم ة ،مت ى تعل ق االم ر بمس ائل حق وق اإلنس ان
والبيئة .21
كم ا جس د البروتوك ول الراب ع عش ر الم ؤرخ ف ي  12م اي
 2000احك ام الم ادة  2/22م ن االتفاقي ة االوروبي ة لحق وق
اإلنس ان ،ال ذي اق ر لمف وض حق وق اإلنس ان لمجل س اوروب ا
بإمكاني ة تق ديم مالحظ ات مك توب ة ،او الت دخل ام ام المحكم ة
في اثناء اإلجراءات ،وقد ُع َّد ذلك خطوة مهمة في سبيل تعزي ز
وحماية حقوق اإلنسانِّ ،ب ِّعدها مصلحة عامة.
ل م يع د ممكن ا تجاه ل ص ديق المحكم ة كوس يلة
إجرائية امام المحكم ة االوروبي ة لحق وق اإلنس ان ،بع د ان ازال
البروتوكول الرابع عشر الغم وض المتعل ق بص فة ت دخل ص ديق
المحكم ة .يتب ين م ن اس تقراء الممارس ة القض ائية للمحكم ة ان
مشاركة المنظمات غير الحكومية ف ي إج راءات الرقاب ة الدولي ة،
تتخذ صورة صديق المحكمة ال ذي يب دي مالحظات ه ،م ا دام ت
مص لحة اإلدارة الحس نة للعدال ة تقتض ي ت دخل ك ل ش خص
معني.22
ق د رب ط البروتوك ول الراب ع عش ر مش اركة ص ديق
المحكم ة بس لطة رئ يس المحكم ة ،وبوج ود مص لحة العدال ة
وان تك ون هن اك ص لة ب ين موض وع المش اركة والقض ية الت ي
تنظر فيها المحكمة .23ساهم انفت اح المحكم ة االوروبي ة لحق وق
اإلنسان على الفاعلين من غير الدول ،في ازدياد تهافت االف راد
والمنظم ات غي ر الحكومي ة عل ى اس تعمال ه ذه الوس يلة ،م ن
اجل دعم مسائل حقوق اإلنسان .20سمحت المحكمة االوربي ة
لحقوق اإلنس ان بمش اركة ك ل ش خص ل ه مص لحة قانوني ة ،وإن
جمةل العلوم الاجامتعية

كانت المحكمة االمريكية لحقوق اإلنسان منفتحة على
آ
الي ة ص ديق المحكم ة ،حي ث س محت بمش اركة ع دة جماع ات
آ
لتقديم ارائها الش فوية ،فاذن ت لبعض ها ودع ت اخ رى احيان ا.22
لكن المحكم ة ل م تش ر ف ي احكامه ا لمص در تل ك المعلوم ات او
آ
الراء اصدقاء المحكمة .29حي ث اذن رئ يس المحكم ة االمريكي ة
لحق وق اإلنس ان ل بعض المنظم ات غي ر الحكومي ة عن د دراس ة
آ
االراء االستش ارية -بع د التش اور م ع اللجن ة الدائم ة للمحكم ة او
آ
االط راف المعني ة -بتل ك االراء االستش ارية .ب ذلك اجت ازت
المحكم ة العقب ات القانوني ة والواقعي ة الت ي اعترض ت ه ذا
المسار.
الفــرع الثال ـ  /حــدي المحكمــة فــي ضــوء المحــاكم
الجنائيــة الدوليــة :ش جعت ممارس ة المح اكم اإلقليمي ة لحق وق
اإلنس ان المح اكم الجنائي ة الدولي ة عل ى االخ ذ به ذه الوس يلة
اإلجرائي ة ،لم ا له ا م ن اهمي ة وقيم ة عملي ة ف ي خدم ة العدال ة
الدولي ة .وق د تجس د ه ذا الت اثر ف ي الئح ة االدل ة واإلج راءات
لمحكمت ي يوغس الفيا وروان دا بص ديق المحكم ة كوس يلة
إجرائي ة ،حي ث كان ت اإلش ارة ف ي البداي ة ض منية ،لكنه ا
اس تدركت االم ر الحق ًا وص ارت القاع دة بعن وان "ص ديق
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توكيل محام عنه ،مما اضطر المحكمة إل ى دع وة ثالث ة اص دقاء
المحكم ة لمس اعدتها ف ي توض يح بع ض المس ائل المح ددة؛
كال دفاع الش رعي ،وعناص ر ال دفاع ،وم دى ش رعية القص ف
الج وي العس كري لط ائرات الحل ف االطلس ي ف ي إقل يم
كوسوفا.95
يش ارك ص ديق المحكم ة ض من الح دود المرس ومة ل ه
م ن ط رف القض اء ،ل يس طرف ًا ف ي الن زاع ،بحي ث ال تتج اوز
المش اركة ح دود التوض يح وإرش اد القض اء ،الن ص ديق
خصما ول يس ص ً
ً
ديقا لالدع اء او ال دفاع ،ب ل ه و
المحكمة ليس
ف ي خدم ة اإلدارة الحس نة للعدال ة .92رغ م اإلق رار بال دور الفاع ل
له ذه الوس يلة ف ي إث ارة مس ائل قانوني ة تس اعد القض اة وتحق ق
العدال ة ،رفض ت المحكمت ان م ن طلب ات اإلذن بالمش اركة
كص ديق المحكم ة ،نظ را لغي اب مب ررات قبوله ا .إذ تمتل ك
المحكمت ان وح دهما س لطة تحدي د م ا يمك ن إثارت ه م ن مس ائل
ومالحظات تخدم اإلدارة الحسنة للعدالة.92
اس همت وس يلة ص ديق المحكم ة ف ي إث ارة العدي د م ن
المس ائل القانوني ة المهم ة ،المتعلق ة بمب ادئ الق انون الجن ائي
الدولي؛ كإسقاط بعض التهم التي اثارها االدعاء العام ،او إث ارة
مس الة حص انة الم وظفين الت ابعين لمنظم ة االم م المتح دة ،او
مناقش ة حق وق اإلنس ان كح ق ا ل دفاع ،الت ي م ن ش انها خدم ة
مصلحة العدالة ،وتحقيق العدالة الدولية.

المحكم ة" .21ام ا الئح ة االدل ة واإلج راءات للمحكم ة الجنائي ة
الدولي ة فق د ج اءت الم ادة  102منه ا تح ت عن وان "ص ديق
المحكم ة واالش كال االخ رى لإلف ادات" .توس عت مش اركة
المنظم ات غي ر الحكومي ة ف ي مج ال الق انون ال دولي عموم ًا
وحق وق اإلنس ان خصوص ًا وتن امي دوره ا ،حت ى ص ارت ت زاحم
الدول امام المحاكم الجنائية الدولي ة م ن خ الل وس يلة ص ديق
المحكمة.90
أ
اول .مش ــاركة ح ــدي المحكم ــة ف ــي ض ــوء محكمت ــي
يوغيـ ــالفيا وروافـ ــدا :اش ارت القاع دة  20م ن الئح ة االدل ة
واإلجراءات لمحكمتي يوغس الفيا إل ى ص ديق المحكم ة .منح ت
ه ذه القاع دة للغ رف س لطة دع وة او اإلذن لدول ة او ك ل منظم ة
او ش خص لتق ديم راي ف ي مس الة ه ي مح ل نظ ر م ن قب ل
المحكمة ،إذا اقتضت مصلحة اإلدارة الحسنة للعدالة.
مورس ت ه ذه الوس يلة ام ام المحكمت ين ،س واء ب دعوة
اش خاص او منظم ات حكومي ة او غي ر حكومي ة ،91او اإلذن
لل دول ،كم ا ه و الح ال الحكوم ة البلجيكي ة الت ي طلب ت م ن
المحكم ة الجنائي ة الدولي ة الخاص ة بروان دا س نة  1112اإلذن
له ا كص ديق للمحكم ة ف ي قض ية ( ،92 )Bagosoraوق د دع ت
ذات المحكم ة االم ين الع ام لمنظم ة االم م المتح دة الس ابق
فيما يتعل ق بم نح الحص انة للجن رال ( )Romeo Dallaireال ذي
ك ان قائ د حف ظ الس الم ف ي روان دا خ الل الح رب االهلي ة
وارتك اب الج رائم الدولي ة الخطي رة ف ي ه ذا البل د .92وش اركت
المنظم ات غي ر الحكومي ة المهتم ة بحق وق اإلنس ان بص فة
ص ديق المحكم ة ،الت ي ت دافع ع ن النس اء ض حايا االغتص اب
الجم اعي ،حي ث قبل ت المحكم ة بع ض الطلب ات ورفض ت
آ
بعضها االخر.90
يتدخل صديق المحكمة في ح التين :الحال ة االول ى إذا
واجه ت المحكم ة اوض اع قانوني ة معق دة ،تس توجب تط وير
الحج ة القانوني ة .الحال ة الثاني ة عن دما يك ون الت دخل لحماي ة
واحت رام حق وق ال دفاع ،إذا اقتض ت اإلدارة الحس نة للعدال ة
مثلما اخذت به المحكمة الجنائي ة الدولي ة الخاص ة بيوغس الفيا
في قضية ( ،)Mikosevicال ذي تمس ك بال دفاع ع ن نفس ه دون
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ثافيــا .مشــاركة حــدي المحكمــة فــي ضــوء المحكمــة
الجنائي ــة الدولي ــة :ج اءت القاع دة  102م ن الئح ة المحكم ة
بعن وان :ص ديق المحكم ة واالش كال االخ رى لإلف ادات .يمك ن
للمحكم ة الجنائي ة الدولي ة دع وة ،او اإلذن لدول ة او منظم ة او
شخص لتقديم مالحظات خطية او شفوية بان اي موض وع ت راه
ال دائرة مناس ًبا ،إذا ارت ات ان ذل ك مستص ً
وبا للفص ل ف ي
القضية بصورة سليمة.
ل م تقي د القاع دة  102ن وع المالحظ ات او االش خاص
ال ذين يتق دمون بطلب ات المش اركة ،حي ث إن كلم ة ش خص
تش مل الش خص الطبيع ي والمعن وي ،لك ن تبق ى بي د المحكم ة
س لطة اختي ار وتحدي د الموض وع ال ذي يحت اج إل ى المش اركة
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فه ي الت ي تق در ال دور ال ذي يؤدي ه ص ديق المحكم ة ف ي تس وية
القض ية المعروض ة عليه ا ،بن اء عل ى ذل ك يمكنه ا دع وة ص ديق
المحكمة او اإلذن له.
ك ان المعي ار ف ي ض وء المح اكم الجنائي ة المؤقت ة ف ي
دع وة ص ديق المحكم ة او اإلذن ل ه ه و مص لحة اإلدارة الحس نة
للعدال ة ،بينم ا توس ع المعي ار ف ي ظ ل المحكم ة الجنائي ة
الدولي ة ،الت ي منح ت س لطة تحدي د الموض وع ال ذي يناس بها
وف ي اي مرحل ة م ن مراح ل اإلج راءات .م ا يؤخ ذ عل ى ه ذه
القاعدة انها اعطت االدعاء والدفاع فرصة الرد عل ى المالحظ ات
المقدم ة م ن ص ديق المحكم ة ،دون التمك ين للض حية م ن
ممارس ة ه ذا اإلج راء ،ال يس ذل ك م ن مص لحة ومقتض يات
اإلدارة الحسنة للعدالة؟
تنوع ت ممارس ة المحكم ة الجنائي ة الدولي ة ،حي ث
قبلت بعض الطلبات النها تعزز وتحمي حقوق الدفاع االساسية
للمتهمين ،حيث اذنت لمنظم ة المح امين لمنطق ة ب اريس ف ي
قضية ( )Lubangaبالتدخل كصديق للمحكمة.99
يش ارك ص ديق المحكم ة ف ي إج راءات الخص ومة ام ام
المحكمة الجنائية الدولي ة بخبرت ه وتخصص ه ،حي ث يس هم ف ي
تطوير بعض قواعد القانون الدولي العام والوصول للحقيقة ،او
يكرس العدالة بالمعلوم ات الواقعي ة ،الت ي ق د تتح ول إل ى ادل ة
تس اعد ف ي تس وية الن زاع ( .)91كم ا ان ه ي دافع ع ن المص لحة
العام ة للجماع ة ،الن ه ش خص محاي د ومس تقل تج اه االط راف،
هو ما يقتضيه مركزه ضمن اإلجراءات.
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ااتمة
ُيعد صديق المحكمة وسيلة إجرائية حديثة ونوعية ف ي
ض وء مح اكم حق وق اإلنس ان والمح اكم الجنائي ة الدولي ة ،بع د
ان اثب ت فعاليت ه العملي ة ف ي بع ض ال نظم القض ائية والقانوني ة
الوطني ة .يش ارك ص ديق المحكم ة وي ؤثر بحجج ه ،وبراي ه،
وبالمعلوم ات المك تس بة نتيج ة خبرت ه العلمي ة او الفني ة ف ي
مج االت حق وق اإلنس ان والبيئ ة ،حي ث ي دعى م ن القض اء او
ي اذن ل ه لتق ديم معلوم ات او مالحظ ات م ن ش انها إث راء عم ل
وتفكي ر القض اة ،والت ي ق د ترق ى احيان ًا إل ى مس توى االدل ة
المساعدة في معرفة الحقيقة ،ومن ثم تحقيق العدالة الدولية.
لص ديق المحكم ة دور كبي ر ف ي تحقي ق العدال ة
الدولي ة ،فق د تب رز مس تجدات قانوني ة معق دة تحت اج إل ى تبري ر
مقن ع وتوض يح م ن اه ل االختص اص ،او ف ي حال ة ظه ور
إش كاالت ام ام المح اكم الجنائي ة الدولي ة ،تس توجب دع وة
صديق المحكمة لالستشارة وتقديم الع ون للقض اء ،مت ى تعل ق
الموض وع بحماي ة وتعزي ز حق وق اإلنس انِّ ،بع ِّدها مص لحة
قانوني ة جماعي ة وعام ة .يش ارك ف ي خدم ة اإلدارة الحس نة
العدالة وتجسيد المحاكمة العادلة ،فال ينحاز الطراف الن زاع إذ
ينحص ر دوره ف ي اإلج راءات دون موض وع الن زاع .كم ا ُيع د
آ
ص ديق المحكم ة الي ة إجرائي ة بي د القض اء ،ال ذي يمل ك وح ده
س لطة دعوت ه او اإلذن ل ه بالت دخل ،مت ى راى ان تدخل ه يس هم
في حل النزاع.
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*صيد

اامت
الملخص

ً
تصديقا لدى الراي العام
 واك ثر،تهدف الدراسة إلى محاولة الكشف عن اإلشاعات التي تكون موضوعاتها اك ثر انتشا ًرا
 ان نسبة انتشار: هي، وبعد الفحص الميداني للفرضيات تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، والعالقة فيما بينهما،الطالبي
 كما اكدت على، في الراي العام الطالبي كانت مرتفعة بين الجنسين دون اختالف بينهما-سواء بيداغوجية ام خدماتية- اإلشاعات
ً  واكدت ا.يضا
ً ارتفاع نسبة تصديق الراي العام الطالبي لها دون اختالف بين الجنسين ا
يضا نتائج الدراسة االمبريقية بان هناك ارتباط ًا
.وحجم تصديق الراي العام الطالبي لها-الخدماتي والبيداغوجي- قوي ًا وطرديا بين حجم انتشار اإلشاعات بنوعيها
. الطلبة، الراي العام، التصديق، االنتشار، اإلشاعة:الكلمات المفاتيح
Résumé
La présente étude vise à lever le voile sur les rumeurs les plus propagées et les plus convaincantes pour
les étudiants, en s'intéressant aussi au rapport qui les unit. Après vérification sur le terrain de nos hypothèses,
nous sommes arrivé aux résultats suivants : le pourcentage de la propagation des rumeurs qu'elles soient
pédagogiques ou utilitaires au sein du milieu estudiantin est élevé concernant les deux sexes sans aucune
différence. Les résultats de l’étude empirique ont également confirmé qu’il y a un lien fort et relatif entre la
propagation des rumeurs et l’ampleur de conviction de l’opinion publique estudiantine.

Mots-clés : rumeurs, propagation, conviction, opinion publique, étudiants.

Summary
This study aims to explore the spread of the most persuasive rumors in the students’community, and the
relation between them. After field verification of our hypotheses, we got the following results: the percentage of
the rumors spreading, both pedagogical and commercial, within the student’s environment is high for both sexes
without any difference. The empirical study results confirmed also that there is a strong and relative link between
rumors spreading and the conviction size of students’ public opinion.

Keywords: Rumors, Students, Public Opinion, Persuading, Spreading.
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مقدمة

اقتران بداية االهتمام العلمي بظاهرة الش ائعات بظ روف الح رب
العالمي ة الثاني ة ،الت ي اث ارت اح داثها موج ات متنوع ة م ن
االخبار المتضمنة لمعلومات مخالفة لتلك التي تناقلتها وس ائل
اإلعالم الجماهيرية .ونتيجة لهذه الظ روف ،وجه ت الك ثي ر م ن
االعم ال العلمي ة االجتماعي ة وخاص ة ف ي الوالي ات المتح دة
االمريكي ة ،الت ي ظل ت الدراس ات الجامعي ة به ا ح ول ظ اهرة
الش ائعات مرك ًزة لفت رة طويل ة ح ول إش كالية العرض ية
والمرض ية .ول م تظه ر مح اوالت إث راء ه ذا االتج اه إال بع د ان
توس ع نط اق ه ذه الدراس ات ،ليش مل تخصص ات جدي دة كعل م
االجتماع ،ويتج اوز ح دود الوالي ات المتح دة االمريكي ة ،ليمت د
إلى جامعات القارة االوروبية.
وم ن ب ين اإلش كاليات الجدي دة الت ي نتج ت ع ن تزاي د
االهتم ام العلم ي بالش ائعات ،تل ك الت ي تط رح الظ اهرة كمظه ر
م ن مظ اهر االتص ال االجتم اعي ،وه ذه اإلش كالية ت دور ح ول
أ
فك ر ْتين رئيس يتين الول ـ  :توض ح ب ان الش ائعات وس يلة غي ر
معت رف به ا اجتماعي ا لنق ل االخب ار ،وه ي موج ودة ف ي ك ل
المجتمعات وفي كل االوقات ،اما الثافية :فتبين بان بروز ه ذه
الظاهرة بشكل واضح كوسيلة فعالة لنق ل االخب ار ف ي الظ روف
االجتماعي ة المتازم ة ،ال يجعله ا حال ة مرض ية ،وإنم ا مؤش ًرا
لالخ تالل ال وظيفي الجه زة وس ائل االتص ال االجتم اعي او
الخ تالل التس اند البن ائي ال وظيفي ب ين اج زاء البن اء االجتم اعي
لل وطن الواح د؛ نتيج ة الوض اع اجتماعي ة غي ر عادي ة ،ب رزت
فيه ا الحاج ة إل ى اللج وء إل ى وس ائل إعالمي ة هامش ية لتلبي ة
مطال ب إعالمي ة ال يمك ن تحقيقه ا م ن خ الل قن وات االتص ال
واإلعالم العادية.
ولقد استقر راي الباحث عل ى مجتم ع الدراس ة المتمث ل
ف ي طلب ة بع ض معاه د جامع ة منت وري بقس نطينة ،نظ ًرا الن ه
ك ان ف ي ح دود طاق ة الباح ث وإمكانات ه ،باإلض افة إل ى ان
الباح ث ل ه معرف ة وخب رة طويل ة بمي دان الدراس ة .وعل ى ال رغم
من ان عينة الدراسة تتشكل م ن الطلب ة فق ط ،إال انن ا ف ي ه ذه
الدراسة تناولنا قضايا ال تخ ص الطلب ة فق ط ،ب ل وج دنا انفس نا
ن درس قض ايا لإلش اعة الت ي تلم س النس ق الج امعي بجمي ع
اطراف ه ،ه ذا إن ل م نق ل حت ى البن اء االجتم اعي 5.للمجتم ع

لق د دفع ت االح داث الت ي اعقب ت وتخلل ت ض رب
االس طول االمريك ي ف ي "بي رل ه اربور" ف ي الح رب العالمي ة
الثاني ة ك ال م ن "الب ورت" و"بوس تمان" إل ى القي ام بدراس تهما
التجريبي ة الش هيرة ع ن س يكولوجية الش ائعة 1ف ي المجتم ع
االمريك ي ،ث م توال ت الدراس ات بع دها ح ول ه ذا الموض وع،
جاعل ة م ن الش ائعات ظ اهرة اتص ال عرض ية ،تظه ر ف ي اوق ات
معين ة ،لت دخل عوام ل اإلخ الل بنظ ام ش بكة االتص ال
االجتم اعي ،وبالت الي تعتب ر حال ة مرض ية يج ب معالجته ا .إن
ه ذا الموق ف وإن ك ان ال يخل و م ن الص حة ،يعك س ف ي حقيق ة
االم ر اتجاه ا معين ا ،يفض ل االهتم ام بظ اهرة الش ائعات ف ي
الظ روف الت ي تم ارس فيه ا اك ث ر ت اثي ًرا س ً
لبيا عل ى بقي ة وس ائل
االتص ال االجتم اعي العادي ة ،اي ف ي الظ روف الت ي تعم ل فيه ا
عل ى إدخ ال عوام ل نم و الح االت المرض ية ف ي ش بكة ه ذه
أ
الوس ائل .كمــا تبــدو الشــائعة فــي تصــورات الـرا العــا ــاهرة
عرضـية ومرضـية فـي ان واحـد .ويمك ن تفس ير ش يوع مث ل ه ذا
االتج اه ف ي تص ورات ال راي الع ام بمالحظت ين :تتعل ق االول ى
آ
باالثار الظاهرية لهذه الظاهرة ،والثانية بظروف حدوثها.
آ
فالمالحظ ة االول ى إذن تتعل ق باالث ار الت ي تتركه ا
عملي ات ت رويج الش ائعات عل ى ال راي الع ام ،والمتمثل ة ف ي
ح دوث تغيي رات ف ي المواق ف الفردي ة والجماعي ة بش ان
موض وع،او قض ية ،او ح دث ،بش كل يخل ف ف ي معظ م
االحي ان ح االت ارتب اك باثولوجي ة ،ناتج ة ع ن الرغب ة ف ي تبن ي
انم اط س لوك جدي دة ،وع دم الق درة عل ى التاك د م ن ص حة
المعلوم ات المثي رة له ذه الرغب ة .فه ذه الوض عية الت ي تش كل
حال ة مرض ية ،ق د تط ول او تقص ر م دتها تبع ًا لطبيع ة رد فع ل
الراي العام ،ولقدرة شبكة االتصال االجتماعي بمختلف قنواتها
على التكيف م ع معطي ات ه ذه الوض عية .ام ا المالحظ ة الثاني ة
ف تخص اقت ران ظه ور الش ائعات بش كل واض ح ف ي اي مجتم ع
م ن المجتمع ات بتف اقم االزم ات االجتماعي ة؛ مم ا ي دفع إل ى
االعتق اد ب ان الظ اهرة ولي دة ه ذه االزم ات ،او ه ي م ن وراء ه ذه
االزم ات ،وان وجوده ا ف ي ظ روف اخ رى ام ر مس تبعد ،او عل ى
االق ل وض عية غي ر مالوف ة ،ومم ا زاد ف ي ت دعيم ه ذا االعتق اد
جمةل العلوم الاجامتعية
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الجزائ ري برمت ه -كإش اعة خوصص ة الجامع ة ،وإش اعة غل ق
الجامع ة ،وإش اعة الس نة البيض اء -مم ا جعلن ا نبل ور عن وان
آ
الموضوع في الشكل االتي" :اإلشاعة والراي العام الجامعي".
أ
 .Iاول-موضوع الدراسة

فرضيات الدراسة
يهدف البح ث إل ى اختب ار الفرض يتين الرئيس يتين وك ذا
الفرضيات الجزئية لكل منهما وهي:
 )1توجد فروت ذات دللة احصائية في افتشار
الشاعات -بموضوعيها الخدماتي والبيداغوجي -وتصدي
أ
الرا العا اللالبي لها تبعا لمتغير الجنس.

سنتطرق إلى إشكالية الدراسة وفرضياتها ثم إلى اهمي ة
الدراسة واسباب اختيارها ثم إلى اهداف الدراسة.
 -Iاشكالية الدراسة

 -1توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي م دى انتش ار
اإلش اعات -بموض وعيها الخ دماتي والبي داغوجي -تبع ًا لمتغي ر
الجنس.
-5توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي م دى تص ديق
اإلش اعات -بموض وعيها الخ دماتي والبي داغوجي -تبع ًا لمتغي ر
الجنس.
-0تنتش ر اإلش اعات الخدماتي ة اك ث ر م ن انتش ار
اإلشاعات البيداغوجية ف ي ال راي الع ام الطالب ي -عل ى المس توى
العام ،على مستوى اإلناث ،وعلى مستوى الذكور.-
-4يمي ل ال راي الع ام الطالب ي إل ى تص ديق اإلش اعات
الخدماتي ة اك ث ر م ن تص ديق اإلش اعات البيداغوجي ة -عل ى
المستوى العام ،على مستوى اإلناث ،وعلى مستوى الذكور.-

إن نجاح اإلعالم واالتصال الجامعي مرهون بمدى
استعداد المصادر -اصحاب القرار في جميع مستويات التنظيم
الجامعي ،وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -للتعاون
مع االساتذة ،ممثلو الطلبة والمنظمات الطالبية  ،...اما إذا
ُسدت القنوات الرابطة بين الطرفين ،فإن المعلومات تخرج
ً
حتما ،وتتبع مسالك اخرى ،تعرضها لك ثير من التشويه
والتحريف .ومن هنا اصبح اإلعالم يصنع بصفة مك ثفة في
اروقة الجامعة ،وقاعات الدراسة والمطاعم الجامعية ،وعاش
ً
الراي العام الجامعي ً
خصوصا على
عموما والراي العام الطالبي
اإلشاعة وانصاف الحقائق .ولعل الذي يعنينا من اإلشاعة
ً
عموما هي تلك التي ترتبط بحياة الطالب الجامعي بشكل
مباشر .وسنتخذ من مضمون اإلشاعة نقطة االنطالق في
التحليل والدراسة ،وذلك بالتركيز على نوعين منها ،اإلشاعة
ذات المضمون البيداغوجي واإلشاعة ذات المضمون
الخدماتي ،وما يهمنا في هذا الصدد هو محاولة الكشف عن
ً
تصديقا
اإلشاعات التي تكون موضوعاتها اك ثر انتشا ًرا واك ثر
لدى الراي العام الطالبي ،والعالقة فيما بينهما ،لذا حددت
آ
إشكالية الدراسة في التساؤالت االتية:
 ه ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي انتش اراإلشاعات -بموضوعيها الخدماتي والبيداغوجي -وتصديق ال راي
العام الطالبي لها ً
تبعا لمتغير الجنس؟

 )2كلما زاد حجم افتشار الشاعات كلما زاد حجم
أ
تصدي الرا العا اللالبي لها -عل الميتوى العا  ،عل
ميتوى الفاث ،عل ميتوى الذكور-
-1كلم ا زاد حج م انتش ار اإلش اعات الخدماتي ة كلم ا زاد
حج م تص ديق ال راي الع ام الطالب ي له ا -عل ى المس توى الع ام
على مستوى اإلناث ،على مستوى الذكور.-
-5كلم ا زاد حج م انتش ار اإلش اعات البيداغوجي ة كلم ا
زاد حج م تص ديق ال راي الع ام الطالب ي له ا -عل ى المس توى
العام ،على مستوى اإلناث ،على مستوى الذكور.-
أ
 -IIIاهمية الدراسة

 -IIه ل توج د عالق ة ب ين حج م انتش ار اإلش اعات
وحج م تص ديق ال راي الع ام الطالب ي له ا تبع ًا لمتغي ر الج نس؟
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عل ى نفس ية الجم اهير ،0وتثي ر ل ديهم حال ة م ن الف زع ،ال ذي
يعط ل المؤسس ات االجتماعي ة ع ن اداء دوره ا الفع ال ف ي
الوق ت المناس ب .وق د تاك د ه ذا م ن خ الل بع ض الدراس ات
الس ابقة كدراس ة المرك ز الق ومي للبح وث االجتماعي ة والجنائي ة
بالقاهرة ،ودراسة محمود ابو النيل  1975وغيرها ،حيث وج د
ان ال روح المعنوي ة العالي ة ت رتبط بالزي ادة االقتص ادية الت ي
تنعكس باإليجاب على تنمية المجتم ع ،والعك س ب العكس .وال
تق ف دراس ة الش ائعة عن د تاثيره ا عل ى مس توى ال روح المعنوي ة
بل لم ا تحدث ه م ن تفكي ك ب ين اف راد الجماع ة الواح دة 4.ول يس
بس بب ت اثير اإلش اعة او الش ائعة عل ى ال روح المعنوي ة وعل ى
تماس ك الجماع ة فق ط ،تتس ابق مراك ز البح ث العلم ي
لدراستها ،بل وايضا لما تس تهدفه نش ر الش ائعة م ن بلبل ة ل دى
ال راي الع ام ،بس بب س رعة تاثيره ا في ه 2فتس تخدم الش ائعة ف ي
ك ل االح وال لحج ب الحقيق ة ع ن ال راي الع ام ،فيص عب عل ى
الجم اهير ان تتب ين ف ي ه ذا الك م الهائ ل م ن االنب اء الس رية
حقيقة السر.
ولما كان الطلبة يختلف ون فيم ا بي نهم م ن حي ث مق دار
الملك ة الناق دة ،والقل ق النفس ي الك امن ل ديهم ،ف إن انتش ار
اإلش اعات ب الراي الع ام الطالب ي ،وتاثيره ا في ه يك ون اك ث ر ف ي
وس ط اف راد الطلب ة ال ذين ي زداد ل ديهم مق دار القل ق ،وت نقص
آ
ل ديهم الملك ة الناق دة اك ث ر م ن االخ رين ،وه ذا م ا يتص ف ب ه
ال راي الع ام الطالب ي المنق اد خصوص ًا عل ى خ الف ال راي الع ام
آ
المستنير .ومن هنا فإنه ينفع ل اك ث ر م ن اي ن وع اخ ر بمحت وى
الشائعات ،وهو اقدر من غيره عل ى نق ل ه ذه االخي رة وتردي دها
وتض خيمها بدرج ة كبي رة ،وم ن ثم ة يص بح ف ي حال ة نفس ية
آ
هائجة ،وهذا يدل في اخر االمر على اهمية الموضوع ،وخاص ة
ف ي المواق ف الراهن ة الت ي تعيش ها الجامع ات الجزائري ة .ويق ول
حامد الربيع في هذا الصدد" :من بين مظاهر السلوك الجماعي
التي كانت موضع دراسة علمية متقدمة ،تحت ل ظ اهرة اإلش اعة
المرتب ة االول ى فيه ا ...عل ى ال رغم م ن ان الظ اهرة ه ي اك ث ر
ارتباط ا بنظري ة ال راي الع ام من ه بالنظري ة الس لوكية 6.فه ذه
العناية التي اوالها الباحثون لظاهرة اإلشاعة كانت من ال دوافع
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والمحف زات الت ي دفعتن ا لدراس ة الظ اهرة ف ي المجتم ع الج امعي
ً
ً
خصوصا.
عموما والمجتمع الطالبي
أ
 -IVاهداف الدراسة
إن الهدف من هذه الدراسة ينحصر في جمع البيانات
ً
وتصديقا لدى
الضرورية حول مواضيع اإلشاعة اال ك ثر انتشا ًرا
الراي العام الطالبي باعتبارها رؤية عاكسة الهتمامات الطلبة.
والكشف عن العالقة بينهما.
ثافيا-الشاعة
س نتطرق إل ى مفه وم اإلش اعة والمف اهيم المش ابهة له ا
وإلى تصانيفها.
 -Iمفهو الشاعة
”ه ي عب ارة ع ن ك ل قض ية او عب ارة نوعي ة موض عية
مقدم ة للتص ديق دون ان تك ون هن اك مع ايير اكي دة للص دق
غي ر معلوم ة المص در ذات مواض يع مختلف ة ،تحم ل ف ي طياته ا
إم ا التض خيم لواقع ة م ا او الته وين له ا ،تنتش ر ب ين اف راد
المجتمع إما عن طريق الرواية الكالمية بوج ه خ اص او وس ائل
االتصال الجماهيرية بوجه عام ،وذلك في الراي الع ام؛ تحقيق ًا
اله داف سياس ية او اقتص ادية او اجتماعي ة ...عل ى النط اق
ال داخلي للدول ة او خارجه ا؛ م ن اج ل الحص ول عل ى اس تجابة
معين ة “ويمك ن ان يت داخل مفه وم اإلش اعة م ع المف اهيم
المشابهة له.
 -IIالمفاهيم المشابهة لالشاعة :وهي
 )1العال
-1تعري العال
كلمة اإلعالم مشتقة من العل م ،تق ول الع رب اس تعلمه
الخب ر فاعلم ه إي اه ،يعن ي ص ار يع رف الخب ر بع د ان طل ب
معرفت ه ،فمعن ى اإلع الم لغ وي ه و نق ل الخب ر ،حي ث يعرف ه
آ
"فرن ان تي رو"” :اإلع الم ه و نش ر االح داث والوق ائع واالراء ،ف ي
ص يغة مناس بة بواس طة الف اي او اص وات او ص ور بص فة عام ة
بواس طة جمي ع العالم ات الت ي يفهمه ا الجمه ور“ .7إن ه ذا
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 -2واإلشاعة قد تستعمل وسائل االعالم بوجه عام
غير انها تستعمل االتصال الشخصي بوجه خاص ،وتعتمد
عليه في شيوعها وسريانها بين الناس ،وهي تتفشى بسرعة
البرق بدون استعمالها للوسائل التقنية المعاصرة؛ النها خفيفة
الهضم وقليلة الكلفة.
 -6إن وج ود اإلع الم ينف ي وج ود الش ائعات ،والح ق
ان العالق ة بينهم ا متين ة فوج ود اإلع الم؛ يقل ل م ن ظه ور
الشائعات .وانعدام اإلعالم او ضعفه يجعل الشائعات تنتشر.
 -7وبما ان اإلشاعة تك تسي صفة السرية ،فهي بمثاب ة
إع الم م وازي يع يش بجان ب اإلع الم الرس مي ويغذي ه ويتغ ذى
من ه ،وينافس ه ويزاحم ه ويط ارده احيان ًا اخ رى ،ويكمل ه
وينميه ،ولكن هذا التجانس غير مطرد.

التعري ف ي نص عل ى وج ود عملي ة اإلع الم عل ى ع املين هم ا:
الص يغة وش يوع الخب ر ،حي ث ان الص يغة تتن وع بحس ب
الحاسة الموجهة إليها ،اما ش يوع الخب ر فه و جعل ه معروف ًا عن د
ع دد كبي ر م ن الن اس .إذن ف اإلعالم يرتك ز عل ى الخب ر ال ذي ه و
مجرد نقل لمعلومات واقعية.
-2الفرق بين الشاعة والعال
يمكن إجمال اهم الفروق بينهما في:
 -1العال يص الواقع :فال يمكن ان يكون هناك
إعالم بدون وقائع وحوادث ،سواء كانت مادية او معنوية،
فالخبر الذي يصف الواقع وينقله االعالم ليس وليد الخيال.
فالخبر المبني على الخيال كذب ووهم ،غير ان نقل الخبر يثير
الخيال .فإذا كان من طرف المرسل ،فإن ذلك يشوه الخبر
ويزيفه ،ونقع فيما يسمى باإلشاعة ،وإن كان من طرف
المستقبل ،فإن ذلك ِّيؤدي إلى اإلمعان في التشويه.
 -5العال يتخذ اتجاها واحدا من فوت ال تحب
اي من المرسل إلى المستقبل ،اي قل ان يوجد في عملية
االعالم تبادل .فاإلعالم يفرق بين مصدر الخبر والمستقبل له
في حين ان اإلشاعة يكون فيها مصدر الخبر المزيف -اإلشاعة-
ً
مجهوال .إذ تتنكر بطبعها عن مصادرها وتكون بصفة سرية.
 -0لالعال حبغة اقتصادية فقيمة الخبر تقدر
بثالثة اشياء :ان يكون الخبر محتمل الوقوع ،وان يؤدي
معنى ،وان يكون له تاثير ،وهذا ما يعبر عنه باالحتمالية
واالصابة والتاثير .فاالحتمالية هي كون الخبر يصف حدثا او
ينقل فكرة يحتمل ان تقع كنشوب حرب بين الواليات
المتحدة االمريكية واالتحاد السوفياتي سابقا ،التي تغذي
يوميا االخبار في العالم الغربي .واالحتمالية هي الجذع
المشترك بين اإلشاعة والخبر .فالخبر يصف الواقع واإلشاعة ال
عالقة لها بالواقع ،ولكن كالهما يسري بين الناس ،إذا توفرت
فيه صفة االحتمالية؛ إذ تجعله يصدق وينتشر بين الناس.
 -4واإلشاعة هي نشر الخبر بصفة غير منتظمة ودون
التحقق من صحة الخبر ،في حين اإلعالم عكس ذلك.

جمةل العلوم الاجامتعية
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 )2الدعاية
 -1تعري الدعاية
مدلولها اللغوي العصري فيه مزج للحق بالباطل وهي
تعتمد التلفيق والتزييف ،وال تتردد في استعمال الطعن
والتزوير .والدعاية عملية اتصال شاملة ،وراؤها تغيير جزئي او
كلي للمجتمع بطريقة االستمالة والترغيب او االرهاب والتهديد.
وهذا ما ذهب إليه الدك تور "علي حسن الخربوطلي" ً
معلقا على
الدعاية او الحرب النفسية بانها” :اخطر الحروب التي تواجه
الثورات والحركات االصالحية في كل زمان ومكان ،فهي
تحاول ان تصيب االفكار والتعاليم الناهضة ،وتحول بينها
وبين العقول ،والرسوخ في القلوب ،وهي تبذر بذور الفرقة
واالنقسام ،وتضع العقبات امام التطور والتقدم ،وتعمل في
الظالم ،وتطعن من الخلف ،وتلجا إلى تشويش االفكار وخلق
االقاويل واإلشاعات ،باتباع وسائل الترغيب والتهديد؛ مما
يجعل الحرب النفسية اشد خطورة من حرب المواجهة
العسكرية في ميادين القتال“ .8وتتسم الدعاية بخاصيتين
اساسيتين هما :النشر والتضخم ،وهما متالزمتان ً
معا.
ا -النشر :وهي صفة اخذتها من عملية االتصال.
فالدعاية تقام إذا كان عند اصحابها فكرة او مجموعة اراء
يريدون نشرها بين الناس.
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ب -التضخيم :هو استعمال لغة غير عادية ،فيها ك ثير
آ
من المبالغة والمفاضلة في نشر االراء واالفكار؛ للفت نظر
آ
الناس ،وبما ان الدعاية تبحث عن نشر االراء واالفكار؛ فإنها
ال تتعلق باذهان الناس إال إذا صدمت افكارهم بقوة وعنف اي
بالتضخيم .والحقيقة ان تضخيم الدعاية يعتمد على بعض
آ
االساليب والقواعد لتغيير االراء والسلوك منها بشكل موجز:
التكرار مع التبسيط واإلرضاء والمكافاة .اما فيما يتعلق بعنصر
جذب االنتباه ،فينبغي على الدعاية التركيز على الصورة
الواضحة والمثيرة ،كما ينبغي تكرار الصورة واإلعالن ،كما
يجب تبسيط العرض قدر االستطاعة؛ لتمكين الناس من
الحفظ بسرعة وسهولة ،كما تستعين بعنصر اإلرضاء ،فكل
دعاية يجب ان ِّتع ُدنا باشياء سارة؛ النها خير سبيل لتصديق
الدعاية .كما ينبغي إشعار الناس بان هذا الراي راي االغلبية؛
الن الفرد يجاري االغلبية التي ينتمي إليها.

التاثير على الراي العام ،في حين اإلشاعة هي نشر الخبر بصفة
غير منتظمة.
-4والدعاية تستهدف اإلقناع عن طريق اإلثارة ،في
حين تهدف اإلشاعة إلى االسترخاء من حالة القلق والكبت في
بعض الظروف“.13
أ
-3السلورة
أ
 -1تعري السلورة
هي إشاعة مجمدة اي عبارة عن اقاويل تتميز بقدرة
غير عادية على المقاومة ،بعد تاريخ من التحريفات
والتبديالت توقفت عن ان تتغير في انتقالها عبر االجيال.
ويقول البير فارنزورث في هذا الصدد ”إن االسطورة هي إشاعة
استحالت جزءا من التراث الشفوي لشعب ما“ .11وكما
تستحيل اإلشاعة إلى اسطورة؛ يتحتم ان يتسم موضوعها
باالهمية بالنسبة لالجيال المتعاقبة .اما عبد الحفيظ مقدم فقد
عرفها كما يلي” :اإلشاعة ليست اسطورة فاالسطورة إشاعة
حدثت عبر الزمن ،وارتفعت لتصير قيمة اجتماعية مرتبطة
بالتقاليد“ .15اما اإلشاعة تفترض تداول خبر او تعليق كاذب او
مبالغ فيه حول واقعة معاصرة تعكس اهتمام المجتمع وهكذا
فإن االسطورة تعتبر ً
جزءا من التراث الثقافي ،حيث تؤثر
بوضوح في تشكيل الراي الشعبي ،ومحتوى ك ثير من
االساطير يرتكز على رغبات واماني افراد المجتمع.
أ
 -2الفرت بين الشاعة والسلورة

-2الفرت بين الشاعة والدعاية
يمكن إجمال اهم الفروق بينهما في:
-1لقد اعتبر احمد نوفل ان ”اإلشاعات جزء حيوي من
الحرب النفسية ،وهي وسيلة البلبلة في الحرب والسلم،
والبلبلة الفكرية والنفسية مفتاح تغيير االتجاهات ،واللعب
بالعقول ،ثم السيطرة والتحوير الفكري ،وغسل الدماغ.
واإلشاعة سالح بيد المنحرفين؛ يستعمل للسيطرة على
االتجاهات الشعبية ،وزعزعة الوحدة الفكرية ،واالنتماء
والتماسك االجتماعي“ .9ولقد صنفت الدعاية إلى الدعاية
البيضاء ،والدعاية الرمادية والدعاية السوداء ،حيث ان هذه
االخيرة هي التي ساعدت على إطالق اإلشاعات ،وتعتبر
اإلشاعة وسيلة مؤثرة من وسائل الدعاية.
-5كما يالحظ علماء االتصال ان هناك تداخال بين
اإلشاعة والدعاية ،فكالهما ينشر اخبا ًرا مزيفة للتاثير في الراي
العام وسلوك افراد المجتمع.
-0ويقول عبد الحفيظ مقدم ”على الرغم من ان
اإلشاعة وسيلة من وسائل الدعاية إال ان هناك اختالف ًا بينهما
فالدعاية إعالن منظم عن موضوع من الموضوعات قصد
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يمكن إجمال اهم الفروق بينهما في:
 -1اإلشاعة اقل مجازية واستغر ًاقا في الخيال تفترض
تداول خبر وتعليق كاذب مبالغ فيه حول واقعة معاصرة
تعكس االهتمام االجتماعي ،في حين ان االسطورة هي إشاعة
تحولت عبر الزمن إلى اسطورة.
 -2اإلشاعة اقل مجازية واستغر ًاقا في الخيال ،في
حين ان االسطورة اك ثر مجازية واستغراقا في الخيال.
 -3اإلشاعة تاخذ على انها خبر تبييني إعالمي عن
الواقع ،في حين ان االسطورة وسيلة تصويرية جذابة لنقل
االفكار.
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 -4تاتي اإلشاعة واالسطورة في شكل بسيط وواضح
تتضمن كالهما داللة خفية ،وتكون الداللة الخفية هي اال ك ثر
اهمية من المعلنة.

 -IIIتصني الشاعة :سنذكر فيما يلي بعض
التصانيف:
 )1تحلي ــل الش ــاعات م ــن زاوي ــة الموض ــوع :قس مها
خال د حبي ب ال راوي عل ى حس ب موض وعاتها إل ى اهمه ا ،وه ي
ث الث عل ى الت والي :اإلش اعات العس كرية ،اإلش اعات السياس ية
اإلشاعات االقتصادية.10

 )1الفكاهة
 -1تعري الفكاهة
إن كل إشاعة هي قضية مقدمة للتصديق؛ النها تدعي
تقرير واقعة او تصف حالة قائمة ،ولكن ك ثير من الفكاهات
والنكت تنتشر انتشار اإلشاعة ،إنما هي نتاج صريح للخيال ال
تستهدف إثارة التصديق ،وإنما تستهدف إثارة الضحك ،ومع
ذلك فإنها هي االخرى تنطوي على نقد سياسي او اجتماعي
وتضطلع بالتنفيس عن بعض المشاعر االنفعالية المكبوتة....
فالفكاهة واإلشاعة سواء من حيث طريقة السريان ام من
حيث الوظيفة؛ غالبا ما تكشفان عن تشابه وتداخل بينهما.
ً
وإنه لمن العسير ان نضع ً
فاصال بين اإلشاعات
حدا
العدوانية التي تطلق في شكل فكاهة وبين الحكايات
المغرضة التي هي مجرد فكاهات .فالداللة الوظيفية تكاد
تكون في الحالتين واحدة ،ولكن االختالف بينهما إن وجد
يكمن بالكلية فيما تستند إليه القصة من دليل يمكن التحقق
من صحته.

 )2ولكن تصنيفنا لها يرتكز عل اهتمامات الللبة:
فنصنفها إلى إشاعات خدماتية وإشاعات بيداغوجية.
-1الشاعات الخدماتية :وهي التي تتعلق بمواضيع
وقضايا اإلسكان واإلطعام والنقل والمنحة ....وغيرها من
القضايا التي ترتبط بحياة الطالب مباشرة داخل االحياء
الجامعية.
-2الشاعات البيداغوجية :وهي التي تتعلق بمواضيع
وقضايا التوجيه والتسجيل والتدريس ،الحضور والغياب
االمتحانات ،العالمات االقصائية ،اإلشراف ومناقشة مذكرات
التخرج ،المداوالت ،النجاح ،الرسوب...وغيرها من القضايا
ً
مباشرة داخل االقسام الدراسية.
التي ترتبط بحياة الطالب
أ
ثالث ــا-الـ ـرا الع ــا  :س نتطرق إل ى مفه وم ال راي الع ام
وتصانيفه المختلفة.
أ
 -Iمفهو الرا العا الجامعي :هو محصلة وجهات
النظر والمواقف السائدة لدى اغلبية المجتمع الجامعي -طلبة،
اساتذة وموظفي الجامعة -إزاء موضوع معين يعنيهم ،ويثير
الجدل والنقاش بينهم ،اي ان موضوع الراي العام الجامعي
يمس النسق االجتماعي الجامعي.
آ
أ
 -IIتصافي الرا العا  :وتختلف من عالم الخر
حسب المعيار او االساس الذي يبنى عليه ،وسنذكر منها:

 -2الفرت بين الشاعة والفكاهة
لعل اهم الفروق بينهما هي:
 -1اإلشاعة هي قضية تستهدف إثارة التصديق ،في
حين الفكاهة تستهدف بشكل رئيسي إثارة الضحك.
 -2اإلشاعة تستعمل الفكاهة اسلوب ًا في التاثير على
الراي العام ،في حين الفكاهة ال تستطيع استعمال اإلشاعة
اسلوب ًا إال ناد ًرا.
 -3اإلشاعة هي شكل من اشكال الصراع والمواجهة
في الغالب ،ولكنها غير مباشرة ،في حين الفكاهة تهدف إلى
تحقيق حالة من االسترخاء.
 -4إن االختالف بين اإلشاعة والفكاهة يكمن فيما
تستند إليه القصة من دليل تحقق من صحته.
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 )1من حي التمثيل :وهي راي االغلبية ،الراي
االئ تالفي ،راي االقلية ،الراي الساحق.
 )2من حي
عام باطن.
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أ
 )3من حي درجة التاثير :راي عام قائد ،راي عام
منقاد ،وراي عام مثقف.

اامت صيد

دراسته إلقامة البحث عليها“ ،14ولقد اقتصرنا ف ي ه ذه الدراس ة
عل ى المعاه د المتواج دة بالجامع ة المركزي ة ،وت م اختي ار معه د
آ
اللغ ات االجنبي ة ،معه د اللغ ة واالداب العربي ة ،ومعه د عل م
االجتم اع بواس طة االقت راع المباش ر دون إرج اع ،م ع ِّالعل م ان
معظ م الطالب ات الجامعي ات له ذه المعاه د الثالث ة يقط ن الح ي
الج امعي لعائش ة ام الم ؤمنين ،كم ا ان معظ م الطلب ة
الج امعيين له ذه المعاه د الثالث ة يقطن ون الح ي الج امعي 8
ن وفمبر  1971المع روف بح ي الفيرم ة .ه ذا وق د ت م اختي ار
أ
العين ة ف ي ه ذا البح ث باســلوب العينــة اللبقيــة العشــوائية
ً
تبعا لمتغير الج نس .حي ث ت م تحدي د حج م العين ة باخ ذ نس بة
 %13من افراد المجتمع االص لي ،اس ً
تنادا إل ى اس لوب التوزي ع
المتناس ب ف ي تحدي د العين ات .ولق د ك ان اختي ار اف راد العين ة
دانيا عش ً
الدراس ية مي ً
وائيا بطريق ة المص ادفة االول ى .كم ا ه و
آ
ي:
دول االت
ي الج
ين ف
مب

وال راي الع ام ال ذي نت وخى دراس ته ه و ال راي الع ام
المثقف والمستنير ،وهو ما يعرف في هذه الدراسة بالراي العام
الج امعي -ال ذي يت الف م ن الطلب ة ،االس اتذة الج امعيين
الم وظفين -حي ث س نركز عل ى ال راي الع ام الطالب ي بش كل
خاص ،وذلك حسب متغير الجنس.
رابعا-الجراءات المنهجية لموضوع الدراسة
س نتطرق إل ى مجتم ع الدراس ة وعينته ا والم نهج
المستخدم وادوات جمع البيانات.
 -Iمجتمع الدراسة وعينتها

تع رف العين ة عموم ا بانه ا ”إتب اع نه ج مح دد م ن اج ل
انتقاء مجموعة محددة نسبيا م ن مجم وع اف راد المجتم ع الم راد
أ
جدول رقم ( :)1يبين توزيع افراد عينة الدراسة حيب متغير الجنس والمعهد.
عدد ىلبة
المعاهد
أ
اللغات الجنبية
اللغة العربية
علم الجتماع
المجموع
فيبتهم في عينة الدراسة

ذكور

افاث

المجموع

7
13
11
58
%18.78

23
42
56
151
%81.53

27
22
07
149
%133

المصدر :من اعداد شخصي.
وم ن خ الل الج دول نالح ظ ان ع دد اف راد مجتم ع
الدراسة االصلي بلغ  1491طالب وطالب ة ،يتوزع ون عل ى ثالث ة
معاه د .وعن د اخ ذ نس بة  %13م ن مجتم ع الدراس ة االص لي
يص بح ع دد اف راد عين ة الدراس ة  .149وه م يتوزع ون حس ب
الج دول المك ور اع اله .ولق د ت م تقس يم عين ة الدراس ة حس ب
متغير الجنس.

08.52
06.22
54.80
%133

على المتغيرات المستقلة التي ادت إلى المتغيرات التابعة محل
الدراس ة ،والعالق ات الوظيفي ة بينهم ا .وف ي ه ذا اإلط ار ال يق وم
الباحث بخلق المتغي رات المس تقلة ،وتناوله ا تجريبي ًا للوق وف
آ
عل ى اثاره ا ف ي المتغي رات التابع ة ،وإنم ا ي تلمس الباح ث ذل ك
م ن خ الل مجري ات الح وادث ف ي س يرها الطبيع ي“ 12.لق د رك ز
الباح ث حس ب طبيع ة المش كلة ف ي دراس ته لطبيع ة مواض يع
اإلش اعة اال ك ث ر انتش ا ًرا وتص ً
ديقا عل ى اس ئلة االس تبيان م ع
اس تعمال اق ل للوس ائل االخ رى ،ف ي ح ين رك ز عل ى المالحظ ة
آ
ً
خصوصا في دراسته لبعض اثار اإلشاعة بالراي الع ام
بالمشاركة
ً
الطالب ي خصوص ا .كم ا ان ه يمك ن الباح ث م ن الكش ف ع ن
عوامل ظاهرة ما وارتباطها بالظواهر االخرى.

 -IIالمنه الميتخد في الدراسة
اس تخدمنا م نهج المس ح االجتم اعي بطريق ة المعاين ة
فعرف ه زي دان عب د الب اقي بقول ه” :إن المس ح االجتم اعي طريق ة
م ن ط رق البح ث االجتم اعي الكم ي ،الت ي ته دف إل ى الوق وف
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أ
 -IIIادوات جمع البيافات :استخدم الباحث في
آ
هذه الدراسة االدوات االتية:
)1

 -0الستمارة في حورتها النهائية
لقد خرجت االستمارة في صورتها النهائية ،بهدف
اختبار الفروض ،والكشف الواقعي على الجوانب المحددة
لمشكلة البحث ،فلقد تضمنت نوعين من البيانات :البيانات
الشخصية والبيانات العامة .وتم توزيع استمارة الدراسة على
عينة الدراسة بطريقة المصادفة العشوائية .وتزامن توزيعها مع
رواج إشاعة السنة البيضاء للجامعة في اإلضراب االخير
الفاشل لالساتذة ،ورواج إشاعة خوصصة الجامعة حول
قانون الكليات الذي تم تطبيقه حديثا من طرف وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي مع موجات االحتجاجات الطالبية ضد
هذا القانون.
أ
ااميا :الدراسة بين الساليب الكمية والكيفية

المالحظة :بال مشاركة وبالمشاركة وكذا الوثائق

واليجالت.
)2

اامت صيد

استمارة الدراسة

وق د م رت االس تمارة 16ف ي ه ذه الدراس ة قب ل بلوغه ا
الص ورة النهائي ة الت ي نزلن ا به ا إل ى المي دان بع دة مراح ل يمك ن
إيجازها فيما يلي:
أ
-1الصورة الولية لالستمارة :لقد قمنا ببناء الصيغة
االولية لالستمارة ،بشكل يخدم في االساس االول اهداف
الدراسة.
-2ثم تم تحكيم الستمارة من ىرف جملة دكاترة
متخصصين :17حتى تنجح االستمارة في إنجاز ماهو مؤمل
فيها.
أ
-3ثم تم الاتبار الولي لالستمارة :بميدان الدراسة
مباشرة على عينة تجريبية تقدر ب ً 12
فردا من عينة الدراسة
ً
عشوائيا بنسبة  %13في
التي قدرت ب  ،149 :وتم اختيارها

لقد وضعنا خطة للتحليل اإلحصائي وهي كما يلي:
 -Iااتب ــار ال ف ــرون :11حي ث اس تخدمنا العدي د
من انواع االختبارات للتحقق من الفرضيات وهي:
أ
 )1ااتبـ ـ ـ ــار Zلقيـ ـ ـ ــاس الفـ ـ ـ ــرت بـ ـ ـ ــين فيـ ـ ـ ــبتين او
متوسلين :عن طريق ق انون النس بة الحرج ة :م ً
ثال عن دما نري د
معرف ة ه ل توج د ف روق ذات دالل ة ف ي انتش ار اإلش اعة ب ين
الجنس ين؟ نس تخدم العالق ة الت ي تق يس لن ا دالل ة الف رق ب ين
انون
قق
ن طري
بتين ع
النس

إطار دراسة استطالعية.

ب أ
 ب  100 ب  أ  100 أ

ن1
ن2

 ي

 )2النسبة الحرجة .كالتالي:
)3

=Z

19

واليك الجدول رقم ( )2يلخص الدرجات الحرجة لاتبار Z20

أ
الفا

أأ
فوع الخلا او درجة الثقة

 1.12او 92

 1.11او 99

±1.96
±1.62

±2.23
±2.33

ااتبار Z
ذو الحدين
ذو حد واحد
*المصدر :عبد الكريم بوحفص ،2111 ،اإلحصاء المطبق في العلوم االجتماعي ة واإلنس انية ،ط  ،3دي وان المطبوع ات الجامعي ة ،ب ن عكن ون ،الجزائ ر،
ص.121 :
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م م
2



 ن
2 
1



 1

ن 
1

اامت صيد

1

 ت

2
2

2
1

ع  ن ع  ن


2

  2ن ن
2

1

1

 )2ااتبار"ت" الفرت بـين متوسـلين :بواس طة اختب ار "ت" :ام ا عن د المقارن ة م ثال ب ين حج م انتش ار اإلش اعات البيداغوجي ة
وحجم انتشار اإلشاعات الخدماتية ،فإننا نحسب داللة الفرق بين متوسط حجم انتشار اإلشاعات البيداغوجية ومتوسط حجم انتش ار



n  X .Y    X  Y 

  Y 

2

2

 n  Y

  X 

2

2

n  X

r

اإلشاعات الخدماتية بواسطة اختبار "ت"TEST T.21

 -IIالرتباط الخلي البييا :وقد ُاستخدم ً
مثال في بحثنا من اجل معرفة إن كان هناك عالقة بين حجم انتشار اإلشاعات
ِّ
55
وحجم تصديق الراي العام الطالبي لها؟ وسوف نعمل على استخالص هذه العالقة من خالل القيم الخام حيث سنستخدم في هذا
آ
50
الصدد معامل االرتباط بيرسون وفق المعادلة االتية:
أ
والبيداغوجي -وفي تصدي الرا العا اللالبي لها تبعا
سادسا-فتائ الدراسة وتفييرها
لمتغير الجنس :إليك تحليل الفرضية الرئيسية االولى.
سنتطرق إلى ذلك من خالل محورين:
أ
المحور الول :فيما يتعل بوجود فروت ذات دللة
 -Iالعالقة بين كل من متوسا حجم افتشار
احصائية في افتشار الشاعات -بموضوعيها الخدماتي
الشاعات ومتوسا حجم تصديقها ومتغير الجنس.
جدول رقم ()3
ذكور

الجنس

افاث

احتمالت الجابة

ك

%

ك

%

ك

التصدي
متوسا
افتشار
التكذيب
الشاعة
مجموع1
متوسا عد الفتشار
المجموع الكلي

21.2
3
23.2
4.2
23

23.2
11.21
33.93
16.12
111

22.16
12.66
92.33
23.16
121

63.261
12.94
26.22
23.22
111

92.66
13.94
116.33
32.66
149

المصدر :من اعداد شخصي.
إن درج ة او حج م انتش ار اإلش اعة ف ي ال راي الع ام
الطالب ي تك اف ال ذين س معوا به ذه اإلش اعة ،بمعن ى تس اوي
مجم وع ال ذين َص َّد ُقوا ه ذه اإلش اعة وال ذين ك ذبوها ،ام ا حج م
ع دم انتش ار اإلش اعة ف ي ال راي الع ام الطالب ي فتك اف ال ذين ل م
يس معوا به ا .ف ي ح ين درج ة او حج م تص ديق اإلش اعة فه م
ال ذين ص دقوها فق ط دون ال ذين ك ذبوها .ودرج ة او حج م
تك ذيب اإلش اعة فه م ال ذين ك ذبوها فق ط .وعليـ ـ ــه فهـ ـ ــل
أ
الش ــاعات الجامعي ــة تنتش ــر ف ــي الـ ـرا الع ــا اللالب ــي علـ ـ
جمةل العلوم الاجامتعية

المجموع

%
62.23
12.22
23.13
21.92
111

أ
فلات واسع ا عل فلات ضـي ؟ ه ذا م ا س وف نتع رف علي ه.
فكم ا ه و واض ح م ن الج دول ،ان اغل ب اف راد عين ة الدراس ة ق د
س معوا به ذه اإلش اعات ،حي ث بلغ ت نس بة  %78.38وه ي
نس بة كبي رة تق ارب اربع ة اخم اس عين ة الدراس ة ،إذ وج دناهم
يت داولون إش اعات تتعل ق بحي اتهم الجامعي ة المباش رة .ومن ه
ف إن حج م انتش ار ه ذه اإلش اعات واس ًعا ج ًدا ف ي ال راي الع ام
الطالب ي ،ف ي مقاب ل ذل ك م ا يع ادل  51.95وه ي نس بة
ص غيرة ل م يس معوا به ا .لكــن التيــاؤل الملــروح هــل هنــاأ
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فــروت ذات دل لــة احصــائية فــي حجــم افتشــار الشــاعات علـ
ميـ ــتوى الجـ ــنس؟ نالح ظ م ن خ الل الج دول ان متوس ط
انتشار اإلشاعات عند ال ذكور اكب ر منه ا عن د اإلن اث ،حي ث ن ال
انتشارها المرتبة االولى لدى الذكور بنسبة  ،% 80.90كما نال
انتشارها المرتب ة االول ى ايض ًا بالنس بة لإلن اث بنس بة %76.75
ً
إحصائيا عن د مس توى
بفارق قدره  ،%7.51وهو فارق غير دال
ثق ة  ، 92لكن ه ذو دالل ة إحص ائية عن د مس توى ثق ة 66.8
 ،مع العلم ان (ي= .)3.97
فـاذا كـان علـ ميـتوى افتشـار الشـاعات كـان واسـعا
أ
فهــل هــو كــذلك عل ـ ميــتوى التصــدي ا ل؟ لق د تب ين ان
اغل ب اف راد عين ة الدراس ة ق د ص دقوا ه ذه اإلش اعات ،حي ث
بلغ ت  ،62.20وه ي نس بة كبي رة تق ارب ثلث ي عين ة
الدراس ة ،إذ وج دناهم يميل ون إل ى تص ديق اإلش اعات الت ي
ت رتبط بحي اتهم الجامعي ة المباش رة .ومن ه ف إن حج م تص ديقها

اامت صيد

واس ع ف ي ال راي الع ام الطالب ي ،ف ي مقاب ل ذل ك م ا يع ادل
 15.25يك ذبون ه ذه اإلش اعات ،وه ي نس بة ص غيرة .لك ن
ه ل هن اك ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي حج م تص ديقها عل ى
مس توى الج نس ام ال؟ نالح ظ م ن خ الل الج دول ان متوس ط
تصديق اإلشاعات عند الذكور اكبر منها عند اإلناث ،حي ث ن ال
تص ديقها المرتب ة االول ى بالنس بة لل ذكور بنس بة  ،% 70.5كم ا
نال تصديقها المرتبة االولى ايض ا ل دى اإلن اث بنس بة %60.76
بف ارق ق دره  ،%9.44وه و ف ارق غي ر دال إحص ً
ائيا عن د
مس توى ثق ة  ،92لكن ه ذو دالل ة إحص ائية عن د مس توى ثق ة
 ، 68.56مع العلم ان (ي=  .)1.33والمالحظة الب ارزة انن ي
كن ت اتوق ع ان نس بة انتش ار اإلش اعات وك ذا نس بة تص ديقها
تكون مرتفعة عند اإلناث اك ثر م ن ال ذكور ،لك ن النت ائج ج اءت
على العكس من ذلك.

 -IIمقارفة بين الشاعات الخدماتية والبيداغوجية ومتغير الجنس
جدول رقم()5
ذكور

الجنس
احتمالت الجابة
متوسا تصدي الشاعات
متوسا تكذيب
الشاعات
متوسا افتشار
الشاعات
متوسا عد افتشار
الشاعات

ك
الخدماتية
البيداغوجية
الخدماتية
البيداغوجية
الخدماتية
البيداغوجية
الخدماتية
البيداغوجية

افاث
ك





ك



21
21
2

21.42
22
2.14

26
23.33
11.33

62.34
64.23
3.23

96
99.33
12.33

64.42
66.66
3.22

4
22

14.23
23.22

21
36.33

12.32
21.32

22
113.33

16.22
22.21

22

39.23

99.33

32.19

124.33

33.42

6

21.42

34.66

23.64

41.66

22.23

3

11.22

21.62

12.91

24.62

16.22

المصدر :من اعداد شخصي.
وستعرض اهم قضايا الجدول فيما يلي:
 )1حجـ ـ ــم افتشـ ـ ــار الشـ ـ ــاعات الخدماتيـ ـ ــة وحجـ ـ ــم
تصديقها وعالقة كـال منهمـا بمتغيـر الجـنس :اتض ح م ن خ الل
الج دول ،ان حج م انتش ار اإلش اعات الخدماتي ة ك ان واس ًعا
كم ا ال توج د هن اك عالق ة فارق ة ب ين الجنس ين فيم ا يتعل ق
بحج م انتش ار اإلش اعات الخدماتي ة .وتب ين ان حج م تص ديق
ال راي الع ام الطالب ي لإلش اعات الخدماتي ة ك ان واس ًعا ،كم ا ال
جمةل العلوم الاجامتعية

المجموع

توجد هناك عالق ة فارق ة ذات دالل ة ب ين الجنس ين فيم ا يتعل ق
بحجم تصديق اإلشاعات الخدماتية.
 )2حجـ ــم افتشـ ــار الشـ ــاعات البيداغوجي ـ ــة وحجـ ــم
تصـ ــديقها وعالقـ ــة كـ ــل منهمـ ــا بمتغي ـ ـر الجـ ــنس :اتض ح م ن
الجدول ان حجم انتشار اإلشاعات البيداغوجية في الراي الع ام
الطالبي كان واس ًعا ،كم ا ال توج د هن اك عالق ة فارق ة ف ي حج م
انتش ار اإلش اعات البيداغوجي ة ب ين الجنس ين .واتض ح ان
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اال ك ثر انتشا ًرا ب الراي الع ام الطالب ي ه ي تل ك الت ي ت رتبط بحي اة
الطالب بشكل مباشر.
أ
امـ ــا عنـ ــد المقارفـ ــة بـ ــين حجـ ــم تصـ ــدي الشـ ــاعات
الخدماتيـ ــة وحجـ ــم تصـ ــدي الشـ ــاعات البيداغوجيـ ــة عل ـ ـ
مي ــتوى العين ــة الجمالي ــة ،ف إن المعطي ات تب ين ان نس بة
تص ديق اف راد عين ة الدراس ة لإلش اعات البيداغوجي ة اكب ر م ن
نس بة تص ديقها لإلش اعات الخدماتي ة ولك ن بتف اوت بس يط غي ر
دال عن د مس توى ثق ة  92م ع العل م ان (ي=  ،)3.43لكن ه
ذو دالل ة عن د مس توى ثق ة  .01.38ونس تطيع ان نؤك د م ن
خالل الجدول على ما يلي:
ً
 علـ ـ ـ مي ـ ــتوى الف ـ ــاث :ج اء ايض ا حج م تص ديقاإلش اعات البيداغوجي ة اكب ر م ن حج م تص ديق اإلش اعات
الخدماتي ة بف ارق غي ر دال عن د مس توى ثق ة  92و(ي=
 ،)3.03لكنه دال عند مستوى ثقة . 50.28
 وعلـ ـ مي ــتوى ال ــذكور :ج اء ك ذلك حج م تص ديقاإلش اعات البيداغوجي ة اكب ر م ن حج م تص ديق اإلش اعات
الخدماتي ة بف ارق غي ر دال عن د مس توى ثق ة  92و(ي=
 ،)3.03لكنه دال عند مستوى ثقة .50.28
وهك ذا نخل ص للق ول ف ي اإلط ار الع ام عل ى مس توى
التص ديق :إن الف روق ب ين ن وعي مواض يع اإلش اعة يمي ل إل ى
التكافؤ ،اي ان هذه النتيجة لم تاتي مؤكدة وال معارضة للتوق ع
الفرض ي الجزئ ي .حي ث كن ت اتوق ع ان تك ون اإلش اعات
الخدماتي ة ه ي اال ك ث ر تص ً
ديقا ل دى ال راي الع ام الطالب ي ،إذا
قورن ت باإلش اعات البيداغوجي ة .لك ن عل ى المس توى الع ام
تحقق ت الفرض ية العام ة ،باعتب ار ان اإلش اعات اال ك ث ر تص ً
ديقا
ه ي تل ك الت ي ت رتبط بحي اة الطال ب بش كل مباش ر ،خاص ة
اإلش اعات البيداغوجي ة ،ويع ود ذل ك لن زول الباح ث للمي دان
ف ي فت رة االمتحان ات .والمالحظ ة الب ارزة عل ى مس توى
الج دول( ،)2ان متوس ط حج م انتش ار اإلش اعات البيداغوجي ة
اكبر من متوسط حجم انتشار اإلشاعات الخدماتية بتفاوت غير
جوهري من جهة ،ومن جهة اخرى فإن متوسط حج م تص ديق
اإلش اعات البيداغوجي ة اكب ر ايض ا م ن متوس ط حج م تص ديق
اإلشاعات الخدماتية.

حجم تصديق اإلشاعات البيداغوجية ل دى ال راي الع ام الطالب ي
ك ان واس ًعا ،كم ا ال توج د هن اك عالق ة فارق ة ذات دالل ة ب ين
الجنسين فيما يتعلق بحجم تصديق اإلشاعات البيداغوجية.
 )3مقارفــة بــين الشــاعات الخدماتيــة والبيداغوجيــة
تبعــا لالفتشــار والتصــدي  :إن الس ؤال المث ار هن ا الخ اص به ذا
الج دول يتمح ور ح ول م اهي طبيع ة مواض يع اإلش اعة اال ك ث ر
انتش ا ًرا ب الراي الع ام الطالب ي؟ ه ل ه ي اإلش اعات الخدماتي ة ام
اإلشاعات البيداغوجية على المستوى العام؟ اما عل ى المس توى
الخ اص فم اهي طبيع ة مواض يع اإلش اعات اال ك ث ر انتش ا ًرا عنــد
الف ـ ـ ـ ـ ــاث ه ل ه ي اإلش اعات الخدماتي ة ام اإلش اعات
البيداغوجية؟ وكذا عند الذكور؟
فعنــد المقارفــة بــين حجــم افتشــار الشــاعات بنوعيهــا
علـ ـ ـ مي ـ ــتوى العين ـ ــة الجمالي ـ ــة ،تب ين ان حج م انتش ار
اإلش اعات البيداغوجي ة اكب ر م ن حج م انتش ار اإلش اعات
الخدماتي ة .بف ارق دال عن د مس توى ثق ة  92م ع العل م ان
(ي=  ،)5.56يمك ن إيع ازه لك ون فت رة نزول ي للمي دان تزامن ت
م ع فت رة االمتحان ات ،ول و ت م ذل ك ف ي فت رة ال دخول الج امعي
النعك س االم ر .ام ا عن د المقارن ة ب ين حج م انتش ار اإلش اعات
بنوعيها على مستوى اإلناث :فجاء ايضا حجم انتش ار اإلش اعات
البيداغوجية اكبر م ن حج م انتش ار اإلش اعات الخدماتي ة بف ارق
دال عند مستوى ثقة  92و(ي=  ،)1.99وعند المقارنة ب ين
حجم انتشار اإلشاعات بنوعيها على مستوى الذكور :جاء ك ذلك
حج م انتش ار اإلش اعات البيداغوجي ة اكب ر م ن حج م انتش ار
اإلش اعات الخدماتي ة بف ارق غي ر دال عن د مس توى ثق ة 92
و(ي=  ،)1.1لكنه ذو داللة عند مستوى ثقة . 75.86
ولق د ج اءت النتيج ة عموم ًا غي ر متس قة م ع ت وقعي
الفرض ي الجزئ ي ،حي ث كن ت اتوق ع ان تك ون اإلش اعات
الخدماتية هي اال ك ثر انتشا ًرا من اإلشاعات البيداغوجية ،بينم ا
ج اءت النتيج ة معاكس ة تمام ًا ،إال انه ا غي ر دال ة عن د حس اب
فرق الدال لة .اما عندما نعطي لمقياس المدى اعتب ا ًرا فإن ه يك ون
ذا داللة .كما ان هناك اتفاق ًا بين الجنسين حول ه ذه النتيج ة.
لكن على المستوى العام تحققت الفرضية باعتبار ان اإلشاعات
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 -IIIترتيب الشاعات الخدماتية والبيداغوجية
تبعا لمتغير الفتشار والتصدي

اإلشاعات بنوعيها البيداغوجي ة والخدماتي ة م ن ناحي ة االنتش ار
بنس بة 95.65؛ مم ا ي وحي انه ا ذات اهمي ة كبي رة بالنس بة
للطال ب الج امعي ،النه ا تتعل ق بنجاح ه بش كل مباش ر وه ي
قضية جد حساسة بالنسبة له بخالف اإلش اعات االخ رى .وله ذا
كان لها انتشار واسع بالراي العام الطالبي؛ الن عق ب ك ل فت رة
امتحان ات ت زداد حال ة الخ وف والقل ق قب ل ص دور نت ائج
االمتحان ات عموم ًا ،وت زداد ح دة ذل ك خصوص ًا ف ي فت رة
المداوالت حول نجاح او رسوب الطلبة ،اين نجد معظمهم ف ي
حال ة ترق ب للنت ائج ،ويك ون له م االس تعداد لتقب ل اي خب ر
ك ان ،وم ن الس هل ان يقع وا فريس ة الي إش اعة ف ي ه ذا
المض مار ,إال ان اإلش اعة( ش )6ج اءت ف ي المرتب ة الثالث ة ف ي
الترتي ب الع ام م ن ناحي ة التص ديق بنس بة  76.49م ن اف راد
عين ة الدراس ة ،وعل ى ال رغم م ن تراجعه ا م ن حي ث الترتي ب
الع ام بالنس بة للتص ديق ،إال ان نس بة تص ديقها مرتفع ة ايض ًا
وه ي ف ي ك ثي ر م ن االحي ان تش وه االس اتذة عموم ًا واإلدارة
ً
خصوصا ،لكن هذا ال يمنع من انها كان ت تق وم ب دور التخفي ف
من خيبة امل الطلبة خاصة الراسبين منهم.
وف ي االخي ر ج اءت اإلش اعة (ش )0الت ي تتح دث ع ن
الح ي  1971-11-38الم دعو بالفيرم ا بان ه بع د إتم ام المراف ق
الض رورية ب ه س وف ي تم ط رد او تحوي ل الطلب ة ال ذكور إل ى
االحياء الجامعية االخرى ،وإس كان الطلب ة اإلن اث "ف ي المرتب ة
االخيرة بالنسبة لإلش اعات الخدماتي ة والبيداغوجي ة م ن ناحي ة
االنتش ار بنس بة 46.98؛ كم ا ج اءت ايض ًا ف ي المرتب ة
السادس ة واالخي رة ف ي الترتي ب الع ام م ن ناحي ة التص ديق
بنس بة  .03.87بعب ارة اخ رى لق د ك ان انتش ار ه ذه اإلش اعة
ً
متوسطا في حجمه ،اما في تصديقه فقد كان دون الوسط .فف ي
الت اريخ القري ب ك ان ح ي ب ن ب اديس الم دعو بح ي اإلدارة س ً
ابقا
يقطن به الطلبة الذكور ولكن ما إن تم إنجاز المرافق الض رورية
به ،حتى تم تحويله إلى حي للطلبة اإلناث ،ونفس االمر ح دث
بح ي دمحم ص ديق ب ن يح ي الم دعو بح ي الخ روب .إن ه ذين
الحدثين دفعا الطلبة ً
عموما وخاص ة الطلب ة ال ذكور ب ح ي-38
 1971-11المدعو بالفيرما إل ى ت رويج إش اعات التوق ع واس تباق
االح داث ب ان ح ي الفيرم ا ال ذي يب دو ان ه س وف تنته ي عملي ات

هن اك تس اؤالت مطروح ة بقي ت عالق ة ف ي ال ذهن ل م
ن تمكن م ن اإلجاب ة عليه ا م ن خ الل الج داول الس ابقة حــول
أ
كيـ ـ ترتب ــب الش ــاعات ب ــالرا الع ــا اللالب ــي م ــن فاحي ــة
أ
الفتشار؟ وكيـ ترتبـب الشـاعات بـالرا العـا اللالبـي مـن
فاحيـ ــة التصـ ــدي ؟ لق د ج اء عل ى مس توى التحلي ل الجزئ ي
بالجدول رقم ( )2متوسط حجم انتشار اإلشاعات البيداغوجي ة
اكب ر م ن متوس ط حج م انتش ار اإلش اعات الخدماتي ة ،وه ذا م ا
تاك د عل ى المس توى ال ذري-اي ترتي ب ك ل إش اعة عل ى ح ده-
حيث ترتبت اإلشاعات البيداغوجية بالمراتب االولى.
كم ا تاك د ذل ك ايض ًا فيم ا يتعل ق بمتوس ط حج م
تص ديق ال راي الع ام الطالب ي له ا .إذ ج اء ايض ًا متوس ط حج م
تصديق اإلشاعات البيداغوجية اكبر من متوسط حجم تص ديق
اإلش اعات الخدماتي ة إال انه ا عل ى المس توى ال ذري -اي ترتي ب
ك ل إش اعة عل ى ِّح دة ج اءت عل ى خ الف ذل ك حي ث ترتب ت
إش اعتان خ دماتيتان بالمرات ب االول ى قب ل اإلش اعات
البيداغوجي ة .وفيم ا يتعل ق باإلش اعات الخدماتي ة الت ي نال ت
اكب ر حج م م ن التص ديق نالح ظ س يطرة موض وع اإلطع ام عل ى
موضوع اإلسكان.
 )1تفيير ترتيب الشاعات من فاحية الفتشار
والتصدي معا
أ
لو اردفـا تفيـير ترتيـب الشـاعات مـن فاحيـة الفتشـار
أ
والتصـ ــدي سـ ــيلول بنـ ــا المـ ــر لـ ــذلك سـ ــنعمد ال ـ ـ تفيـ ــير
أ
أ
الش ــاعة الت ــي حقق ــب اكب ــر افتش ــارا ب ــالرا الع ــا اللالب ــي
أ
والشـاعة التـي حققـب احـغر افتشـارا بـه علـ ميـتوى العينـة
أ
الجماليــة والجــنس ،وك ذا تفس ير الشــاعة التــي حققــب اكبــر
أ
أ
تصــدي بــالرا العــا اللالبــي والشــاعة التــي حققــب احــغر
تصدي به عل ميتوى العينة الجمالية والجنس.
نالح ظ اإلش اعة (ش" )6ان هن اك م ن الطلب ة م ن ل م
يحض ر س نة كامل ة لمزاول ة الدراس ة ،وم ع ه ذا تظه ر نتيج ة
نجاح ه عل ى راس قائم ة الن اجحين" نال ت المرتب ة االول ى ف ي
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إنجاز مرافقه الضرورية ،س وف يتح ول إل ى ح ي للبن ات ،ولك ن
م ن خ الل معايش تنا للطلب ة نج د ان ه ذه اإلش اعة ل م يك ن له ا
ت اثير كبي ر؛ وه ذا راج ع لك ون الطلب ة مهتم ين اك ث ر
باالمتحان ات ،ض ف إل ى ذل ك انه م ق د تحص لوا عل ى غ رفهم.
فه ذه اإلش اعة م ن قبي ل اس تباق االح داث والثرث رة فق ط ،وإن
ك ان تحققه ا وارد ف ي الع ام الق ادم .وه ذا م ا يب رر لن ا انخف اض
انتش ارها وتص ديقها .ب ل يمك ن اعتب ار ه ذه اإلش اعة م ن قبي ل
ج س ن بض ال راي الع ام الطالب ي وتهيئت ه لقب ول ه ذا اإلج راء
وهذا من قبيل اإلمكان.
أ
أ
ام ا تفس ير الشــاعة التــي حققــب اكبــر تصــدي بــالرا
أ
العـا اللالبـي والشـاعة التـي حققــب احـغر تصـدي بـه علـ
ميــتوى العينــة الجماليــة والجــنس .فج اءت اإلش اعة (ش)5
"إن ك ل مس ؤولي المط اعم الجامعي ة يقوم ون ب اختالس اج زاء
من الميزانية المخصصة لتغذية الطلب ة" ف ي المرتب ة الرابع ة ف ي
الترتي ب الع ام م ن ناحي ة االنتش ار بنس بة  82.54؛ النه ا
متعلق ة باإلطع ام ال ذي يعك س الحاج ة البيولوجي ة الملح ة
للطال ب الج امعي؛ فه ي م ن المواض يع الحساس ة ل دى ال راي
العام الطالبي ،حيث ك ان له ا انتش ار واس ع به ذا االخي ر .لكنه ا
قف زت إل ى المرتب ة االول ى ف ي الترتي ب الع ام م ن حي ث تص ديق
ال راي الع ام الطالب ي له ا بنس بة  80.55م ن اف راد عين ة
الدراس ة ،وه ذا يرج ع إل ى ان موض وع اإلطع ام ُيع د م ن
المواض يع الخدماتي ة الحساس ة والبالغ ة االهمي ة ل دى الطال ب
الج امعي؛ النه ا تحق ق لدي ه اإلش باع للحاج ات البيولوجي ة
الملح ة ،حي ث ف ي ك ثي ر م ن االحي ان يش اع ان بع ض مس ؤولي
المط اعم يقوم ون ب اختالس اج زاء م ن الميزاني ة المخصص ة
لتغذي ة الطلب ة كم ا ح دث عل ى مس توى مطع م الح ي الج امعي
عائش ة ام الم ؤمنين ،فق د اش يع ان وزي ر التعل يم الع الي
والبح ث العلم ي ق ام بزي ارة ه ذا الح ي ،وت م كش ف االخ تالس
وطرد المدير السابق وحوله عل ى العدال ة ،غي ر انن ا ال يمك ن ان
نعم م ونق ول ب ان ك ل مس ؤولي المط اعم الجامعي ة يقوم ون
باالختالس دون ان نمتلك ادلة مادية تثبت ذل ك .وم ن خ الل
المالحظ ة بالمعايش ة ف إن االض طرابات ف ي اوس اط الطلب ة
وخاص ة ف ي المط اعم تكش ف ع ن الص لة الوثيق ة ب ين حرك ات
جمةل العلوم الاجامتعية
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االحتج اج الطالبي ة واإلش اعات ،ول يس هن اك حال ة واح دة
يمك ن ان َي َد ِّعي ب ان اإلش اعات كان ت ه ي العل ة الوحي دة او
االصيلة إلحداث راي ع ام س اخط تنج ر عن ه حرك ة ش غب .وه ذا
م ا الحظن اه م ن خ الل معايش تنا للواق ع الج امعي .فعن د رداءة
الطعام على مستوى المطاعم الجامعية ،او قلته او نف اده؛ ف إن
الطلب ة س رعان م ا تس ود بي نهم همهم ات ع دم االرتي اح ح ول
موضوع اإلطعام ،ثم التجمهر واثناء ذل ك تج دهم يبحث ون ع ن
المعلوم ات لالتص ال ب ين اعض اء الحش د .وهن ا نالح ظ تش ويها
وتض خيما للمعلوم ات المنتقل ة ب ين الطلب ة ،ويتك ون راي
حش ود قوام ه اإلش اعات ،وف ي ه ذه الظ روف بال ذات تنتش ر
إش اعة ب ان ك ل مس ؤولي المط اعم يقوم ون ب اختالس اج زاء م ن
آ
الميزاني ة المخصص ة لتغذي ة الطلب ة ،واخ رون يروج ون
ب انهم"يقومون ببي ع الطع ام المتبق ي إل ى المط اعم الخاص ة او
آ
باخذه إلى بيوتهم" واخرون يروجون إن عمال المطاعم ي اكلون
ال دجاج المحم ر ونح ن ناك ل التليتل ي" وك ثي رة ه ي اإلش اعات
الت ي ت روج ف ي ال راي الع ام الطالب ي .وف ي ك ثي ر م ن الح االت
تسود همهمات عدم االرتياح بين الطلبة حول موضوع اإلطع ام
كرداءت ه م ثال -وس رعان م ا يح دث التجمه ر ب ين الطلب ة ف يش كل حش د .ه ذا التجمه ر ف ي ك ثي ر م ن االحي ان ي ؤدي إل ى
عرقل ة س ير الط ابور ،ث م إل ى تب ادل الطلب ة وعم ال المط اعم
الش تائم ،إذ ف ي بع ض االحي ان يص ل االم ر إل ى الش جار ،م ع
العل م ان ه يس بق ك ل ه ذه المراح ل اإلش اعات الملتهب ة ب ين
الطلب ة ف ي اش كال عدي دة ،حي ث ف ي ك ثي ر م ن االحي ان تلق ى
التصديق التام من قب ل ال راي الع ام الطالب ي دون اي ادل ة عل ى
م ا يقول ون ،إن ه ذا الس يل م ن اإلش اعات يثي ر الطلب ة
لالحتج اج والش غب ض د م وظفي المط اعم وتش ويه ص ورتهم.
لك ن المالحظ ة الب ارزة خ الل س بع س نوات وان ا ازاول الدراس ة
بالجامعة واعايش الطلب ة ف إن م ع ك ل تجمه ر او ش جار او حرك ة
طالبي ة احتجاجي ة؛ يتحس ن الطع ام م ن الناحي ة الكمي ة
والنوعي ة ،وبع د م رور م دة وجي زة ق د ال تتج اوز اي ام االس بوع
تعود كمية الطعام ونوعيته إلى ما كانت علي ه م ن ال رداءة .وف ي
ك ل م رة يع ود الطلب ة ل نفس حرك ات الش غب .إال ان عم ال
المط اعم يب ررون ذل ك ب نقص اإلمكان ات المالي ة والظ رف
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الص عب ال ذي تم ر ب ه ال بالد م ن الناحي ة االقتص ادية واالمني ة
والطلبة يصرون على ان عمال المطاعم "س رارقة" .ولق د دفعن ي
ه ذا الس تنتاج النظري ة الس لوكية "للع الم ب افلوف" القائم ة عل ى
الفع ل ورد الفع ل ال ذي يك ون بش كل ميك انيكي ش رطي ب ين
اإلش اعة وس لوك الطلب ة ال ذي يت اثر م ن ج راء اإلش اعات فيم ا
يتعل ق بموض وع اإلطع ام .وعلي ه ف إن ك ل م ا س بق يب رر ارتف اع
نس بة التص ديق له ذه اإلش اعة(ش )5الت ي تفس ح المج ال
آ
لتحقي ق االث ار في ه ،حي ث تفك ك العالق ة ب ين الطلب ة وعم ال
المطاعم ،وتؤدي إلى إحداث الصراع فيما بينهما.
أ
 )2ام ـا الن فافنــا فريــد معرفــة الشــاعة التــي حققــب
أ
أ
اكبــر افتشــارا بــالرا العــا اللالبــي والشــاعة التــي حققــب
أ
احــغر افتشــارا بــه عل ـ ميــتوى العينــة الجماليــة والجــنس:
فم ن خ الل الج دول اتض ح لن ا ان اإلش اعة ( ش )6اي "إن
هن اك م ن الطلب ة م ن ل م يحض ر س نة كامل ة لمزاول ة الدراس ة
ومع هذا تظهر نتيج ة نجاح ه عل ى راس قائم ة الن اجحين" نال ت
المرتبة االولى في الترتيب الع ام ,كم ا نال ت ايض ًا المرتب ة االول ى
بالنسبة للذكور واإلناث ,وهذا ما يؤكد االستنتاج العام والجزئي
ب ان ال راي الع ام الطالب ي بجنس يه ف ي فت رة االمتحان ات تنتش ر
فيه اإلشاعات البيداغوجي ة اك ث ر م ن اإلش اعات الخدماتي ة لك ن
بفارق غير جوهري.
ف ي ح ين اإلش اعة الت ي نال ت المرتب ة االخي رة ف ي
الترتي ب الع ام م ن حي ث حج م انتش ارها ه ي اإلش اعة (ش)0
الت ي تتح دث ع ن "تحوي ل الطلب ة ال ذكور م ن ح ي -11-38

اامت صيد

 1971المدعو بالفيرما إل ى االحي اء الجامعي ة االخ رى ،وإس كان
الطلبة اإلناث بعد إتمام المرافق الضرورية" حيث نالت المرتبة
نفسها بالنسبة للجنسين.
وإن اإلش اعة الت ي نال ت المرتب ة االخي رة ف ي الترتي ب
الع ام م ن حي ث حج م تص ديق ال راي الع ام الطالب ي له ا ه ي
اإلشاعة (ش )0التي تتحدث عن"تحويل الطلبة الذكور من ح ي
 1971-11-38الم دعو بالفيرم ا إل ى االحي اء الجامعي ة االخ رى
وإسكان الطلبة اإلناث بعد إتمام المراف ق الض رورية" كم ا نال ت
المرتبة نفسها بالنسبة للجنس ين .وإن المالحظ ة الجوهري ة ه ي
ان ه ذه اإلش اعة ق د نال ت ادن ى مس تويات االنتش ار ،كم ا نال ت
ايض ًا ادن ى مس تويات التص ديق ب الراي الع ام الطالب ي عن د
الجنس ين؛ ويرج ع ه ذا التـرابا لك ون اإلش اعة راج ت ف ي زم ن
إجراء امتحانات السداس ي االول ،ول و كان ت م ع بداي ة ال دخول
الج امعي لرش حت ان يرتف ع حج م انتش ارها وحج م تص ديق
ال راي الع ام الطالب ي له ا؛ الن الطلب ة كم ا قل ت س ً
ابقا ك انوا
مهتم ين باالمتحان ات اك ث ر م ن ه ذه القض ية .باإلض افة إل ى
حص ولهم عل ى غ رفهم .وه ذا م ا يفس ر لن ا انخف اض نس بة انتش ار
هذه اإلش اعة وانخف اض نس بة تص ديق ال راي الع ام الطالب ي له ا.
إن ه ذا ي دفعنا للتس اؤل ،ه ل هن اك عالق ة ب ين حج م انتش ار
مواض يع اإلش اعة بنوعيه ا -البي داغوجي والخ دماتي ،-وحج م
تص ديق ال راي الع ام الطالب ي له ا؟ وم اهي طبيع ة ه ذه العالق ة
عكسية هي ام طردية؟ ما شدتها؟

المحور الثافي :العالقة الرتباىية بين حجم افتشار مواضيع الشاعة البيداغوجية والخدماتية وحجم تصدي مواضيع
الشاعة بنوعيها:
جدول رقم ()7
الفتشار
التصدي
معامل الرتباط بيرسون

الشاعات البيداغوجية
متوسط
انثى
ذكر

الشاعات الخدماتية
متوسط
انثى
ذكر

الشاعات بنوعيها
متوسط
انثى
ذكر

3.997

3.996

3.923

3.817

3.966

1

3.992

3.906

3.907

المصدر :من إعداد شخصي.
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فإننا من خالل معامل االرتباط بيرسون سنوضح ما يلي:

ط ردي ،اي كلم ا زاد حج م انتش ار اإلش اعات الخدماتي ة زاد
حجم تصديق الراي العام الطالبي لها.
آ
والسؤال الذي ُيطرح االن هل هناك ارتب اط ب ين حج م
انتشار اإلشاعات الخدماتية وحجم تصديق الراي العام الطالبي
له ا عل ى مس توى الج نس ام ال؟ وم ا طبيعت ه؟ تب ين لن ا ان
العالق ة االرتباطي ة طردي ة قوي ة ب ين حج م انتش ار اإلش اعات
الخدماتي ة وحج م تص ديق ال راي الع ام الطالب ي ال ذكوري له ا
حي ث ق در  ، r=1كم ا كان ت العالق ة االرتباطي ة طردي ة قوي ة
ب ين حج م انتش ار اإلش اعات الخدماتي ة وحج م تص ديق ال راي
الع ام الطالب ي االنث وي له ا حي ث  .r=3.992إال انه ا اق ل منه ا
عند الذكور.

 .1العالقة الرتباىية بين حجم افتشار الشاعات
أ
البيداغوجية وحجم تصدي الرا العا اللالبي لها ومتغير
الجنس
السؤال المثار هنا ه ل هن اك ارتب اط ب ين حج م انتش ار
اإلشاعات البيداغوجية وحجم تص ديق ال راي الع ام الطالب ي له ا
ام ال؟ وك ذا م ا طبيع ة ه ذا االرتب اط؟ م ن خ الل الج دول()6
والج دول( ،)7وبواس طة معام ل االرتب اط بيرس ون نق يس ش دة
العالق ة ب ين الظ اهرتين ،فم ن خ الل الج دول( )7تب ين لن ا ان
االرتب اط ب ين حج م انتش ار اإلش اعات البيداغوجي ة وحج م
تص ديق ال راي الع ام الطالب ي له ا ف ي اإلط ار الع ام ق د بل غ
 ،r=3.997ومن ه نس تنتج ان هن اك ارتباط ًا قوي ًا ج ًدا ذا اتج اه
طردي ،اي كلما زاد حجم انتشار اإلشاعات البيداغوجية ،كلما
زاد حج م تص ديق ال راي الع ام الطالب ي له ا .ام ا س ؤال  :ه ل
هن اك ارتب اط ب ين حج م انتش ار اإلش اعات البيداغوجي ة وحج م
تصديق الراي العام الطالبي لها على مستوى الج نس ام ال؟ وم ا
طبيعت ه؟ فتب ين لن ا ان العالق ة االرتباطي ة طردي ة قوي ة ب ين
حج م انتش ار اإلش اعات البيداغوجي ة وحج م تص ديق ال راي
الع ام الطالب ي االنث وي له ا حي ث ق در  ،r=3.966كم ا كان ت
العالق ة االرتباطي ة طردي ة قوي ة ب ين حج م انتش ار اإلش اعات
البيداغوجي ة وحج م تص ديق ال راي الع ام الطالب ي ال ذكوري له ا
حيث قدر  . r=3.817إال انها اقل منها عند اإلناث.

 .3العالقة الرتباىية بين حجم افتشار الشاعات
أ
وحجم تصدي الرا العا اللالبي لها ومتغير الجنس
وعل ى المس توى الكل ي ،ف إن التحلي ل ال ذي ك ان عل ى
المستوى الجزئي في كل من اإلشاعات البيداغوجية واإلشاعات
الخدماتي ة عموم ا وحس ب متغيــر الج نس سينس حب بطريق ة
ت الزم عل ى المس توى الكل ي ف ي اإلط ار الع ام وعل ى مس توى
الج نس ،فم ن خ الل الج دول تب ين لن ا ان العالق ة االرتباطي ة
طردي ة قوي ة ب ين حج م انتش ار اإلش اعات وحج م تص ديق ال راي
الع ام الطالب ي االنث وي له ا حي ث ق در  ،r = 3.907كم ا كان ت
العالق ة االرتباطي ة طردي ة قوي ة ايض ًا ب ين حج م انتش ار
اإلش اعات وحج م تص ديق ال راي الع ام الطالب ي ال ذكوري له ا
حي ث ق در  .r = 3.906وعل ى المس توى الكل ي هن اك ايض ًا
ارتب اط ب ين حج م انتش ار اإلش اعات عموم ًا وحج م تص ديقها،
وه و ارتب اط ط ردي ق وي ج ًدا .اي كلم ا زاد حج م انتش ار
اإلش اعات كلم ا زاد حج م تص ديقها م ن ط رف ال راي الع ام
الطالب ي ،م ع العل م ان  r.=3.923وإن ارتف اع حج م تص ديق
الراي العام الطالبي لإلش اعات س وف يفس ح المج ال الن تحق ق
آ
اثارها فيه.
ومن ه ف إن ارتف اع نس بة انتش ار اإلش اعات عموم ًا ف ي
ال راي الع ام الطالب ي ب ين الجنس ين ،زد عل ى ذل ك ارتف اع نس بة
تص ديق ال راي الع ام الطالب ي لإلش اعات عموم ًا ب ين الجنس ين

 .2العالقة الرتباىية بين حجم افتشار الشاعات
أ
الخدماتية وحجم تصدي الرا العا اللالبي لها ومتغير
الجنس
ه ل سنحص ل عل ى نف س النتيج ة بالنس بة لطبيع ة
العالقة ب ين حج م انتش ار اإلش اعات الخدماتي ة وحج م تص ديق
ال راي الع ام الطالب ي له ا ام ال؟ وه ل س تكون طبيع ة ه ذه
العالق ة له ا نف س االتج اه ام ال؟ تب ين ان معام ل االرتب اط ب ين
حج م انتش ار اإلش اعات الخدماتي ة وحج م تص ديق ال راي الع ام
الطالب ي له ا ف ي اإلط ار الع ام ق د بل غ  .r =3.996ومن ه نس تنتج
ان هن اك ارتباط ًا قوي ًا ج ًدا بينهم ا ،م ع العل م ان اتج اه العالق ة
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يرجع إل ى ض عف اإلع الم الج امعي ال ذي س اهم ف ي ارتف اع نس بة
ك ل م ن انتش ار اإلش اعة ونس بة تص ديق ال راي الع ام الطالب ي
له ا ،وه ذا اس تطاع ان يش كل عموم ًا راي ًا عام ًا طالبي ا س اخطا
بشكل مؤقت ،خاصة لإلشاعات المتعلقة بالخدمات الجامعي ة
عل ى خ الف اإلش اعات البيداغوجي ة الت ي ك ثي ًرا م ا ش كلت راي ًا
عام ًا طالبي ًا مس تنك ًرا بش كل مؤق ت .ه ذا م ا يفس ر طبيع ة
العالق ة ب ين الطال ب الج امعي واط راف االس رة الجامعي ة الت ي
اتسمت بعدم االستقرار ،ذلك لك ون ال راي الع ام الطالب ي ك ثي ر
التحول والتغير.

إمكاني ة خوصص ة الجامع ة الت ي انتش رت ف ي اوس اط الطلب ة.
وإزاء تص لب المواق ف ،فق د س اعد ه ذا عل ى انتش ار ك ثي ر م ن
اإلش اعات الجزئي ة س واء الخدماتي ة ام البيداغوجي ة .م ع العل م
ان اإلشاعات الكلي ة والش املة كان ت ف ي اغل ب االحي ان تش كل
راي ًا عام ًا طالبي ًا جامعي ًا ص ً
ريحا ،ف ي ح ين كان ت اإلش اعات
وسريا ً
ً
ً
ً
عاما ً
الجزئية تشكل را ًيا ً
خفيا.
وباطنيا
جامعيا
طالبيا
ولق د كان ت نت ائج الدراس ة تؤك د عل ى ان نس بة انتش ار
اإلش اعات س واء الخدماتي ة ام البيداغوجي ة ف ي ال راي الع ام
الطالب ي مرتفع ة س واء بش كل ع ام ام ب ين الجنس ين دون
اخ تالف بينهم ا .كم ا اك دت عل ى ارتف اع نس بة تص ديق ال راي
الع ام الطالب ي له ا ،س واء بش كل ع ام ام ب ين الجنس ين وك ذا
دون اخ تالف بينهم ا .وبم ا ان نزول ي للمي دان ج اء ف ي فت رة
االمتحان ات ،ف إن حج م انتش ار اإلش اعات البيداغوجي ة ك ان
اكبر من حجم انتشار اإلشاعات الخدماتية ،إال انه بتف اوت غي ر
ج وهري ه ذا م ن جه ة ،وم ن جه ة اخ رى ك ان حج م تص ديق
ال راي الع ام الطالب ي لإلش اعات البيداغوجي ة اكب ر م ن حج م
تصديقه لإلشاعات الخدماتية.
ً
ولقد كان هناك ارتباط قوي جدا وذو اتجاه طردي بين
حج م انتش ار اإلش اعات البيداغوجي ة وحج م تص ديق ال راي
الع ام له ا .كم ا ك ان ايض ًا هن اك ارتب اط ق وي ج ًدا ،وذو اتج اه
ط ردي ب ين حج م انتش ار اإلش اعات الخدماتي ة وحج م تص ديق
ال راي الع ام الطالب ي له ا .ه ذا عل ى المس توى الجزئ ي ،وم ا قي ل
عن ه ينس حب بطريق ة ال تالزم عل ى المس توى الكل ي ،ومن ه
نخل ص إل ى" :إن ه كلم ا زاد حج م انتش ار اإلش اعات ،كلم ا زاد
حج م تص ديق ال راي الع ام الطالب ي له ا" .واالم ر س يان بالنس بة
للذكور واإلناث.
وإن ارتف اع نس بة ك ل م ن انتش ار اإلش اعات
البيداغوجي ة واإلش اعات الخدماتي ة ،وارتف اع نس بة تص ديق
ال راي الع ام الطالب ي له ا؛ يفس ح المج ال الن تحق ق اه دافها
آ
واثاره ا في ه دون ادن ى ش ك ف ي ذل ك .وه ذا م ا ادى إل ى تفكي ك
ال راي الع ام الج امعي عموم ًا وتوقي ف اإلض راب دون تحقي ق
المطالب.

ااتمة
لق د ع رف المجتم ع الجزائ ري تغي رات طارئ ة وعنيف ة
للبن اء االجتم اعي خاص ة ف ي الفت رة  1991إل ى غاي ة .1999
حي ث اص بح النس ق االجتم اعي الكل ي ال يلب ي احتياج ات ك ثي ر
من شرائح المجتمع الجزائري .وبما ان المجتم ع الج امعي يمث ل
جزء ًا من هذا النسق االجتماعي الكلي ،فإنه -على غراره -اصبح
يعاني ك ثي ًرا من المشاكل التي لم تجد طريقها إلى الحل .فك ثير
م ن مطال ب االس اتذة المش روعة ل م ت تم تلبيته ا م ن ط رف ه ذا
النس ق االجتم اعي الكل ي؛ مم ا دف ع االس اتذة إل ى ال دخول ف ي
اإلض راب االول ال ذي دام ش هرين واإلض راب الث اني ،وه ذا ي دل
بوض وح ان النس ق الج امعي ك ف رع م ن النس ق الكل ي ق د ح دث
في ه اض طراب َوم َال إل ى فق دان توازن ه .ولق د ص احب ه ذا
اإلضراب حرب دعائية وكالمية بين االساتذة والط اقم الحك ومي
آ
ال ذي يتراس ه ان ذاك رئ يس الحكوم ة احم د اويح ي ،كان ت فيه ا
إش اعات ج س الن بض الوس يلة إلدارة الص راع -الح وار -ب ين
الطرفين .كما ان حكومة السيد احمد اويحي كانت قد انتهج ت
سياس ة إع ادة الجدول ة لل ديون الجزائري ة م ع ص ندوق النق د
ال دولي ،ث م دخل ت ف ي تطبي ق ق انون خوصص ة ك ل قطاع ات
التنمي ة الجزائري ة؛ مم ا فس ح المج ال النتش ار ك ثي ر م ن
اإلش اعات قب ل وخ الل إض راب االس اتذة كإمكاني ة ذه اب
الحكوم ة إل ى غل ق الجامع ة ف ي حال ة اس تمرار إض راب االس اتذة
ومن جانب االساتذة راج ت إش اعة الس نة البيض اء للجامع ة ف ي
ح ال ع دم تلبي ة مط البهم .كم ا راج ت إش اعة اخ رى ح ول
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الهوامش
 .1البورت جوردن وبوستمان ليو ،1964 ،سيكولوجية الشاعة ،ترجمة صالح مخيمر وميخائيل رزق ،مطابع دار المعارف ،ص .14
أ
 .2ح اتم ص يد ،الشــاعة والـرا العــا الجــامعي ،دراس ة ميداني ة ب بعض معاه د جامع ة احم د منت وري بقس نطينة ،م ذكرة مكمل ة لني ل ش هادة
الماجستير في علم اجتماع التنمية ،جامعة قسنطينة ،2111-2111 ،وذلك بالرجوع إلى اإلطار النظري ،الفصل السادس ،مبحث الحرك ات الطالبي ة ،ص:
 121وما بعده .وإن اردت االستزادة فارجع إلى اإلطار الميداني الجدول  ،31ص.242 :
 .3يتلق ى الجمه ور ك ل ي وم خ ارج دائ رة العالق ات الشخص ية ع ددا ال يحص ى م ن الرس ائل اإلعالمي ة المتنوع ة ،ولك ن م ن ه و الجمه ور
او الجماهير ،ومن هم افراده؟ وماهي استجابته للبيانات واالفكار والتحليالت واالحكام والتفسيرات الواردة بهذه الرسائل ،التي تعكس سلوكه ،وت ؤثر في ه
آ
ف ي ان واح د .والت ي تع رف بعب ارة ال راي الع ام ...ولق د وردت كلم ة الجمه ور والجم اهير ف ي ه ذه اإلش كالية بحي ث م دلولها يتق ارب ،إن ل م نق ل يتط ابق م ع
آ
م دلول ال راي الع ام .وإن اردت االس تزادة ف ارجع الـ شــون مــاأ برايـب واخ رون ،1931,اص وات متع ددة وع الم واح د ،الش ركة الوطني ة للنش ر والتوزي ع،
الجزائر ،ص.212 :
 .4محمود السيد ابو النيل ،1926 ,علم النفس الشائعات ،ط ،1دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان ،ص.22 :
أ
 .2احمد دمحم ابو زيد ،1931 ،سيكولوجية الرا العا ورسالته الديمقراىية ،عالم الك تب ودار الهنا للطباعة ،القاهرة ،ص.133 :
 .6حامد عبد هللا الربيع ،مقدمة في العلو اليلوكية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص.296 :
 .2زهير إحدادن ،1991 ،مدال العلو لالعال والتصال ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص.14 :
 .3علي حسن الخربوطلي ،1922،الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والحرب النفيية ،المك تبة االنجلو مصرية ،القاهرة ،ص.2 :
 .9احمد نوفل ،1933 ،الشاعة ،ط ،1دار الوفاء للطباعة والنشر ،ص.63 :
 .11عبد الحفيظ مقدم" ،)1992(،الشاعة" ،المجلة الجزائرية لعلم النفس وعلوم التربية ،العدد  ،2ص 46 :و.42
 .11البورت وبوستان ،مرجع سابق ،ص.143 :
 .12عبد الحفيظ مقدم ،مرجع سابق ،ص.46 :
أ
 .13خالد حبيب الراوي ،1923 ،اساليب الدعاية المبريالية ،دار الحرية ،مطابع الجمهورية ،بغداد ،ص.92-91 :
14. DAVID KRECH et RICHARD GYFHIELD،1962،théorie et Problème de psychologie tome(1), tred.R, France,
paris, pref. p399.
 .12زيدان عبد الباقي ،1924 ،قواعد البح الجتماعي ،ط  ،2الهيئة العامة للك تاب ،مركز الك تاب ،مطبعة السعادة ،ص.191-139 :
 .16محم ود الس يد اب و الني ل ،1932 ،علــم الــنفس الجتمــاعي-دراســات عربيــة وعالميــة،ج ،2ط ،4دار النهض ة العربي ة ،بي روت ،لبن ان ،ص:
.461
آ
 .12م وريس انج رس ،2114 ،منهجيــة البح ـ العلمــي فــي العلــو الفيــافية -تــدريبات عمليــة ،-ترجم ة بوزي د ص حراوي واخ رون ،دار القص بة
للنشر ،حيدرة ،الجزائر ،ص.242 ،244 :
 .13دومينيك سالقاتور ،1993 ،الحصاء والقتصاد القياسي ،سلسلة ملخصات شوم ،ط ،2ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص.111 :
أ
 .19محمود عودة ،1933 ،اساليب التصال والتغير الجتماعي ،دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان ،ص.323 :
 .21عبد الكريم بوحفص ،2111 ،الحصاء الملب في العلو الجتماعية والفيافية ،ط  ،3ديوان المطبوع ات الجامعي ة ،الس احة المركزي ة،
بن عكنون ،الجزائر ،ص.121-119 :
 .21السيد دمحم الخيري ،1922،الحصاء في البحوث النفيية والتربوية والجتماعية ،ط ،3دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص.322:
 .22عباس محمود عوض ،2112 ،القيادة والشخصية ،دار المعرفة الجامعية ،ص.22 :
 .23عبد الكريم بوحفص ،مرجع سابق ،ص.214 :
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Mot de la rédaction
Ce numéro de la Revue des Sciences Sociales paraît dans une atmosphère où l’idéal se voit confronté à la
réalité, et l'ambition heurtée aux obstacles, car la revue a revu ses ambitions à la hausse, et a œuvré à ouvrir la
voie et à créer une atmosphère propice à un changement de qualité au niveau de l’accompagnement des
recherches proposées à la publication, à savoir: rigueur dans le suivi, respect du calendrier, intégrité dans
l’expertise et incitation à la qualité, en vue de mettre en place un savoir sérieux et authentique, portant un
discours méthodologique et rigoureux, et des visions scientifiques informées.
Cependant, ce dont nous disposons à l’heure actuelle ne répond pas assez à cette ambition, car
l’obsession de publier un article pour se voir accordé une promotion académique domine encore sur les objectifs
de nombreux chercheurs qui soumettent leurs articles à diverses revues. Ainsi, cette obsession demeure un
facteur de précipitation dans la rédaction de l'article, un obstacle qui empêche le respect des conditions
scientifiques, cognitives, formelles et méthodologiques, et une motivation – dans certains cas – qui les incite à
aller au-delà des limites de l'éthique de la loyauté scientifique... Tout ceci place un lourd fardeau sur les épaules
du staff de la revue: comité de rédaction, experts, consultants et réviseurs linguistiques, rendant leur travail
pénible, affectant leur ambition par la déception, et peut-être même retarder la parution du numéro.
Par conséquent, la revue a fait le choix de soumettre les articles réceptionnés à deux expertises
consécutives dans un souci d’accompagner la conception scientifique de l'article. Cette expérience, bien qu'elle
assure un meilleur rendement, est devenue difficile à gérer compte tenu de l'étendue géographique des experts et
le nombre de modifications demandées avant la publication de tout article. Cependant, notre ambition
scientifique dépasse le souci de recevoir un nombre suffisant de recherches sérieuses et qualitatives en temps
opportun, et favorise l’importance de recueillir un large éventail de recherches d’une richesse cognitive tant en
qualité qu’en quantité, afin que nous puissions élaborer des numéros à caractère scientifique remarquable, où
l’on ne se contente pas de recueillir et classifier les articles acceptés, mais l’on prend compte de la complétude
méthodologique souhaitée et le produit cognitif escompté.
Cette ambition nous invite à ouvrir les prochains numéros sur de nouvelles propositions, telles que les
études thématiques qui seront publiées dans des numéros spéciaux, les études critiques sur les dernières
recherches en matière de sciences sociales, ou encore les entretiens scientifiques avec des personnalités
intellectuelles, nationales et internationales, afin d'équilibrer le discours de la revue et l’apparenter à une
perspective scientifique renouvelée.
Par ailleurs, ce numéro inclut des problématiques à thématiques et approches variées réunissant
les études sociales, intellectuelles et littéraires. En effet, M. DJELLAL Abdelhalim a présenté une lecture
documentaire dans

les

textes

législatifs et

réglementaires

de

l’enseignement

supérieur

et

la

recherche scientifique, en étudiant le cadre professionnel et de la recherche de l’enseignant universitaire, et en
tentant de s’arrêter sur la nature des motivations et obstacles professionnels. Tandis que Mme. FELLAHI Karima
a abordé la problématique de l'incapacité de la Sociologie à exercer son véritable rôle dans la société, et les
obstacles qui empêchent cela, dont l’attachement aux théories occidentales et l’incapacité à mobiliser la langue
et la méthode à cette fin.
M. KHELLAF Djelloul a essayé, quant à lui, d’aborder les caricatures soulevées par la
presse occidentale, et de mettre en évidence l’équation du droit du journaliste à informer, d’une part, et celui
d'une personne à ses particularités et des peuples à leurs symboles, d’autre part. Cette équation met en relief
l’ampleur des contradictions entre la législation juridique et les pratiques idéologiques. De son côté, M. DRIDI
Mabrouk a abordé la problématique des histoires des proverbes populaires et leur positionnement dans la
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structure et la production du texte conté, en estimant que le proverbe est une rhétorique verbale dont l’aspect
apparent est l’expression et le fond est un récit qui disparait esthétiquement au profit de la fonction expressive,
en affirmant la considération mentale et culturelle dans l'interprétation et l’assimilation du signifié narratif des
textes et leurs utilisateurs. Quant à M. BOUDOUKHA Messaoud, il a exploré les principes et fondements de
la communication, mais d’un point de vue rhétorique. Ainsi, il a attiré l’attention sur la nécessité de réaliser les
principes de pragmatisme et de conformité, ou d’adapter le discours avec la nature de la communication. Pour sa
part, Dr. MAHOR BACHA Abdelhalim a tenté de discuter la limite de l'interprétation empirique qui ne repose
pas sur des modèles cognitifs antérieurs, tandis que le modèle civilisationnel repose sur l’élément de la structure
comme paramètre méthodologique chez Malek Bennabi, qui se base, à son tour, sur l'idée religieuse et sa
manifestation morale hissant et motivant l’acte humain. Quant à l’article de Dr. AYADI Abdelaziz, il a eu pour
objet l'idée de la recherche du modèle civilisationnel idéal de l'humanité, en se basant sur la vision coranique de
la civilisation, qui veille sur la vie bonne fondée sur les valeurs de la tolérance, la coexistence et le dialogue.
De surcroît, Dr. Mohamed BOUADI a abordé la problématique du sens et la signification, en
considérant qu’elle représente dans son étendue et popularisation un carrefour où se rencontrent les disciplines
des sciences humaines. Il a également essayé d’étudier les questions sémantiques les plus pertinentes abordées
par les rhétoriciens et les critiques arabes dans leurs livres sur la Rhétorique et œuvres critiques, pour affirmer
que les significations sont inconstantes tant qu’elles dépendent sur les deux parties du processus discursif,
soit l'orateur et l'auditeur, et le contexte dans lequel il se produit. D’un autre côté, M. DRID Kamel s’est
intéressé aux principes de la charia islamique comme référence du droit administratif, en tant que source
purement juridique plutôt qu’uniquement religieuse. Tandis que M. SAADAOUI Kamal a étudié, de son côté, le
rôle du législateur dans la formulation de la jurisprudence, en tant que mécanisme procédural pour la bonne
gestion de la justice.
Outre cela, la participation de Dr. BOULECHAIR Abdelaziz a porté sur le thème de la dialectique de
l’esprit scientifique dans la philosophie des sciences contemporaines suivant le modèle de Gaston Bachelard, et
selon un processus méthodologique qui a abordé les limites du concept substantialiste et constant de l'esprit, et
l'impact des connaissances scientifiques dans la croissance et l'évolution de la pensée. Le docteur a
attiré l'attention

sur la pertinence de la

complémentarité entre l'esprit,

la

réalité

et la

connaissance

transcendantale. Dr. ANIETTE Abdelkrim a, pour sa part, démontré la stratégie de l’inversion de la relation
entre l’idéal et le concret dans son image platonicienne qui valorise l’idéal et rabaisse le concret, et en retour,
renverser cette dichotomie, afin que la terre recouvre son innocence, sa beauté et sa vie, et mettre en place un
nouveau vocabulaire comme: l'art, la réalité et le mythe.
De nombreux articles dans ce numéro se sont intéressés aux études du patrimoine. En effet, Dr.
MERGHAM Ahmed a abordé Al-Jahidh comme modèle pour le respect des règles de l’interprétation correcte
des textes coraniques et arabes, et tel un exemple de la diversité des méthodes de recherche et de création de ces
personnages patrimoniaux, dont il faudrait se familiariser avec les sciences. Pour sa part, Mme. TERCHAK
Souad s’est basée sur le texte de Hazim Al-Kartagini comme modèle pour étudier la dichotomie
imagination/valeurs éthiques dans le texte poétique dans l’occident musulman. Il s’agit d’une autre approche
patrimoniale qui valorise l’expérience de la conciliation entre l’esthétisme et la créativité du texte, d’une part,
et sa fonction et relation à la morale, d’autre part. De plus, Dr. ELKOLLI Zoubir a mis l’accent sur le
background du poète Ibn Chahid Al-Andaloussi qui oscille entre son désir d’être en harmonie avec son temps
et se vanter de l’étendue de sa connaissance linguistique, d’un côté, et la réalité de sa formation et son origine,
d’un autre côté. Quant au Dr. DAICHE Khaireddine, il a étudié le phénomène de la représentation des situations
d’amour dans les textes littéraires, en partant des textes de chacun d’Al-Jahidh et d’Ibn Hazm, pour affirmer que
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l’identification des situations psychologiques et émotionnels va de pair avec l'exercice de l’acte historique à
travers le temps et au sein des relations humaines réelles. La linguistique a, quant à elle, suscité l’intérêt de M.
BOUDRAMA Zaidi qui a tenté, en comparant la réception de cette science sur les deux niveaux arabe
et occidental, de déduire les causes qui entravent son chemin chez les Arabes.
Outre les problématiques du patrimoine, l’étude basée sur des échantillons est présente dans l’approche
de

Mme.

BERARMA

Sabrina

qui

a

démontré

le

rôle

du journalisme

citoyen

à

faire

face

au journalisme professionnel. En effet, les pratiques journalistiques non-professionnelles sont aujourd’hui un
concurrent ou une

alternative

du journalisme

traditionnel, que

l’on

peut

considérer

comme

une

dimension réelle dans l’acte démocratique. Par ailleurs, la catégorie des étudiants a fait l’objet de deux études sur
le terrain, la première a traité le phénomène de la dépendance à Internet, dans laquelle Mme. IBRIHIM Samia a
conclu, en se basant sur une étude sur le terrain d’un échantillon d’étudiants, à l’affirmation de la corrélation
entre la dépendance à Internet et l'isolement social. Quant à la seconde, elle a abordé le phénomène de la
propagation de la rumeur dans le milieu de l'étudiant universitaire, dans laquelle M. SAYD Hatem a
essayé de mesurer à quel point la rumeur peut-elle être accepté et crue.
Enfin, dans le domaine de l'apprentissage et de l'enseignement, M. LALIACHE Nadir a présenté une
lecture au niveau des centres de formation en langue française et la différence entre les besoins des apprenants et
ceux qui n’ont point eu d’apprentissage, afin de comprendre les conditions de leur formation. Ce numéro
comporte également une étude de Dr. KESKAS Saïd et M. AIT AISSA Mouloud sur la nature du contenu
culturel du manuel de la langue anglaise du troisième niveau du cycle secondaire en Algérie, et ce, en
analysant les éléments culturels constituant la matière du manuel, et en proposant des modifications dans la
répartition des sujets et dans le but de surmonter les lacunes enregistrées.

Rédacteur en chef
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الملخص
أ
 وهي تهتم. )التعلم الموجه للكبار الذين يحضرون الشهادة الولية في اللغة الفرنسية (ديلف/هذه الدراسة تهتم بالتعليم
أ
أ
 وتبين الدراسة ان التمييز بين المتعلمين الذين زاولوا.بشكل خاص باختيارات مراكز التكوين وبشكل اخص بممارسات المكونين
أ
أ
أ
 وبما ان الحتياجات اللغوية عند.التعلم سابقا والذين لم يتلقوا اي تعليم سابق غير واضح اثناء التكوين اللغوي الذي يتلقونه
أ
أ
 مما،التعلم الموجه للمتعلمين الذين لم يتلقوا اي تعليم سابق/الفئتين غير متساوية فإننا نتساءل عن تاثير هذا الوضع على التعليم
.سيسمح لنا بمعرفة ظروف تدريسهم
أ
 المتعلمين الذين، المتعلمين الذين لم يتلقوا اي تعليم سابق، الحتياجات اللغوية، التعلم، التعليم:الكلمات المفاتيح
أ
. مراكز التكوين، الدبلوم الولي في اللغة الفرنسية،زاولوا الدراسة سابقا
1

Résumé
La présente étude s’intéresse à l’enseignement/apprentissage destiné aux primo-arrivants adultes qui
préparent le Diplôme Initial de Langue Française (DILF)2. Elle s’intéresse particulièrement aux choix des centres
de formation mais surtout aux pratiques de classe des formateurs. Elle montre que la distinction publics
scolarisés/publics peu ou non scolarisés n’est pas clairement établie lors des formations linguistiques. Les
besoins langagiers des uns et des autres étant distincts, nous nous interrogeons sur l’incidence de cette situation
sur l’enseignement/apprentissage des apprenants peu ou jamais scolarisés, ce qui permet de mieux connaître leur
conditions d’enseignement/apprentissage.

Mots clés : Enseignement/apprentissage, besoins langagiers, publics scolarisés-publics peu ou non
scolarisés, Diplôme Initial de Langue Française, Centres de formation.

Summary
This study focuses on the teaching / learning process designed for adult newcomers who prepare the
Initial Diploma in French Language (DILF)3. It is particularly interested in the choice of training organizations
but especially trainers’ classroom practices. It shows that the distinction educated public / never or sparsely
educated public is not clearly established when it comes to linguistic training. The language needs of people
distinct as they are make us question the impact of this situation on the teaching / learning process concerning
the sparsely or never been educated, this allows us to better know the conditions of their teaching / learning.

Keywords: Teaching/Learning, Language Needs, Educated Public, Never Or Sparsely Educated Public,
Initial Diploma In French Language, Training Centers.

*

Enseignant Départements : Langue et littérature françaises et Sciences sociales, Université Abderahmane MIRA Béjaïa
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Notre étude s’intéresse aux publics peu ou

A1.1, ce dernier sert de repère à l’évaluation de cette

jamais scolarisés car leurs résultats à l’examen du

capacité de communication. Rappelons que le niveau

DILF sont largement inférieurs à ceux des personnes

A1.1 « résulte d'une segmentation qualitative et

ayant suivi une scolarisation (DGLFLF, 2011 : 13)4.

quantitative de la compétence à communiquer

Elle s’efforce d’apporter des réponses aux questions

langagièrement que le niveau A1 du CECR décrit »6.

relatives à ce constat :

Le niveau correspondant au A1.1 pourrait être

- Comment les formations linguistiques sont

appelé niveau de « premier contact », il caractérise

assurées dans les institutions qui en ont la charge ?
-

Comment

les

« la première compétence consistante identifiable en

caractéristiques

français, au-dessous de laquelle on ne pourrait pas

« scolarisé »/« peu ou non scolarisé » des apprenants

dire qu’un locuteur parle français »7. Qu’elles soient

sont prises en compte lors des formations ?

ou non scolarisées, les personnes orientées en DILF

La présente contribution constitue donc une

possèdent donc toutes peu ou pas de compétences en

analyse du contexte organisationnel et pédagogique

français (Ibid. : 18-19).

des formations linguistiques.

Pourtant,

Préalablement, précisons que même si le
DILF

s’adresse

principalement

aux

des

différences

remarquables

distinguent les apprenants. Mise à part le degré de

publics

scolarisation dont nous avons parlé (il va de

faiblement ou jamais scolarisés dans leur pays

l’absence de scolarisation au niveau universitaire),

d’origine, il concerne également les personnes

au début de leur apprentissage, les personnes

scolarisées, dont la maîtrise de la langue n’excède

admises en formation ont en théorie un niveau

pas le niveau A1.1 à l’oral et à l’écrit ou à l’écrit

inferieur au niveau A1.1. En pratique, ce n’est pas

5

seulement .

toujours le cas. Des disparités parfois importantes

Avant de présenter la démarche de notre

sont rencontrées à l’oral et à l’écrit (niveau plus ou

recherche et les résultats que nous avons obtenus,

moins proche du A1.1 ou supérieur à celui-ci dans

commençons

par

l’une ou l’autre des deux compétences). Par ailleurs,

indispensables

à

donner
la

quelques

connaissance

repères
et

à

la

certaines caractéristiques personnelles distinguent

compréhension de son contexte. Il s’agit notamment

les apprenants les uns des autres : leur profil social

de la précision des caractéristiques des apprenants de

(situation familiale, professionnelle, économique,

niveau infra A1.1, de la place qu’occupe l’écrit dans

administrative, etc.), les raisons de leur présence en

les formations linguistiques et enfin des organismes

France (économiques, politiques ou familiales), etc8.

de formation.

Ajoutons que les personnes admises en
formation résident en France. En d’autres termes,

1. Caractéristiques des publics préparant le

elles vivent dans un milieu homoglotte. Elles

DILF

n’apprennent donc pas la langue en classe seulement

L’admission en formation de préparation au

mais même en dehors de celle-ci. Cette situation

DILF est conditionnée par le degré de la compétence

d’immersion linguistique n’est pas à confondre avec

à communiquer en français des apprenants. Le DILF

l’« enseignement bilingue ou immersif (Gajo, 2001)

étant le diplôme permettant de valider le niveau
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parce

qu’il

démarche

l’existence d’une correspondance entre phonèmes et

pédagogique »9. Les migrants, par le simple fait de

graphèmes. Le phonème /a/, par exemple, sera perçu

vivre en France, sont en situation d’apprentissage du

dans des mots hyper-fréquents tels que « samedi »

français

processus

ou « mardi » ou dans une phrase comme « J’habite à

d’acquisition/apprentissage du FLS commence dès

Montreuil ». Ainsi sera d’abord développé un

leur arrivée en France. Cette situation est définie par

processus de discrimination visuelle et auditive chez

Calvet comme « un type de plurilinguisme à langue

l’apprenant qui sera suivi par le développement de la

dominante unique » (Ibid.).

mémoire visuelle où l’apprenant sera capable

2. La place de l’écrit dans l’apprentissage
en A1.1

d’« identifier des mots en s’appuyant sur des

en

ne

s’agit

milieu

pas

naturel

d’une

Nadir Lalileche

et

le

éléments

et/ou

des

analogies

graphophonologiques » (Ibid. : 173).

Le référentiel A1.1 propose une description

c- Le palier appropriation « développe des

des compétences en lecture-écriture correspondant

stratégies

aux spécificités des publics adultes peu ou non

de

lecture

pour

aller

vers

la

généralisation »11. Ces stratégies relèvent surtout de

scolarisés. Ces compétences permettent d’« installer

l’analogie qui se base sur les connaissances

chez les publics peu ou non scolarisés un socle de

graphophonologique acquises par l’apprenant. Ce

savoir-faire opérationnels requis pour une autonomie

procédé permet d’enrichir le répertoire lexical de

minimum au quotidien ». Elles relèvent de la

l’apprenant par des mots rencontrés quotidiennement

réception, de la production et de l’interaction10.

dont la forme graphique rappelle des graphèmes déjà

L’enseignement/apprentissage de l’écrit chez

connus.

ces publics se construit de manière progressive et

Afin d’illustrer l’écart qui existent entre ces

suit un parcours qui se déroule sur plusieurs étapes.

différents

a- Le palier découverte est considéré comme

paliers,

prenons

l’exemple

de

la

compétence de production. Si dans la première

la première phase où l’apprenant entre dans l’écrit et

phase, il est attendu de l’apprenant, entre autres,

découvre ainsi l’univers de l’écriture qui ne lui est

qu’il soit capable de renseigner une fiche d’identité

pas étranger. Au cours de cette phase, il prend

en y apportant son nom, son prénom et son adresse,

conscience de la signification générale de l’écrit et

en s’aidant si besoin de sa pièce d’identité. Dans la

de la place qu’il occupe dans la vie de tous les jours.

deuxième phase, il est attendu de lui qu’il soit en

Qu’est-ce que la lecture ? Quelle est son utilité ?,

mesure de noter son nom, son prénom, son adresse

etc., sont autant de questions dont les réponses

et sa situation personnelle (situation familiale et

obtenues dans ce palier permettent de construire

nombre d’enfants) ainsi que les membres de sa

chez l’apprenant des « représentations positives,

famille sans recourir à sa pièce d’identité ou à un

attractives et, d’une certaine façon, désacralisée, de

autre document12. Dans la troisième phase, le niveau

ce que lire-écrire permet à celui qui en maîtrise

monte encore d’un cran car il est attendu de

l’usage » (Ibid. : 170).

l’apprenant qu’il soit capable de transcrire des écrits

b- Le palier exploration est la phase où

courts tels que des mots, des adresses, des chiffres,

l’apprenant commence à prendre conscience de
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des noms, par exemples, et même d'écrire des

qualification des formateurs ainsi que la qualité des

messages informatifs de quelques mots « avec une

moyens, des outils et des démarches pédagogiques

transcription

proposés), la qualité organisationnelle (situation

phonétique

suffisante

mais

dont

l’orthographe peut être défaillante » (Ibid. : 177).

géographique, accessibilité et qualité des locaux,
moyens humains et matériels consacrés au suivi

3. Les organismes de formation

administratif), la labellisation Qualité et enfin le

Actuellement, les formations linguistiques

coût unitaire moyen d’un parcours de formation14.

destinées aux étrangers sont assurées en grande

Dans la continuité de ces transformations,

partie par des organismes spécialisés issus du secteur

suite au Décret du 11 octobre 2011, relatif à la

privé à but non lucratif. Le secteur public y est

création d’un label qualité intitulé « Français langue

présent avec les GRETA qui sont des groupements

d’intégration », il est exigé des centres de formation

d'établissements publics d'enseignement qui relèvent

proposant des formations linguistiques pour les

de l’Éducation Nationale13.

migrants la possession du label FLI. Ce dernier est

Afin de répondre aux besoins des migrants en

attribué sur la base du référentiel FLI qui repose sur

matière d’apprentissage de la langue, plusieurs

cinq critères :

organismes ont vu le jour. Ceci est renforcé par le

– l’organisation et la gestion de l’organisme

mode actuel d’attribution de la réalisation des

de formation ;

formations linguistiques. En effet, depuis 2002,

– les modalités d’accueil des publics ;

l’État a opté pour le code des marchés publics. Dès

– les objectifs et les contenus des formations ;

lors, afin de prétendre assurer ces formations, les

– les compétences des formateurs ;

organismes de formation répondent à des appels
d’offre

(Ibid. :

engendrées

37).

par

cette

Une

des

nouvelle

– la capacité à évaluer les niveaux acquis à

conséquences
situation

l’issue des formations (Décret du 11 octobre 2011)15.

est

Nous voyons bien qu’afin d’adhérer à une

l’apparition d’une rude compétition entre les

telle démarche, des investissements humains et

organismes de formation. Ce domaine est devenu

matériels conséquents doivent être entrepris par les

« un secteur marchand » où « les organismes les

organismes de formation.

moins compétitifs resteront sur le bord de la route »
(Ibid. : 47). Par ailleurs, les changements liés aux

4. Corpus

formations linguistiques sont « de plus en plus

L’étude s’appuie sur une enquête réalisée

énormes et de plus en plus fréquents » (Ibid. : 48).

auprès de centres de formations exerçant en France

En effet, l’attribution du marché linguistique par

métropolitaine

l’Office

de

linguistiques donnant accès au DILF16. Les données

l’Intégration (OFII) obéit à des exigences élevées

recueillies au moyen d’un questionnaire relèvent

quant aux critères de sélection des offres. Pour

essentiellement de renseignements signalétiques :

retenir les offres les plus avantageuses, l’OFII

qui sont les formateurs et les centres de formation ?

applique un barème qui prend en considération la

Et de comportements : que font les formateurs en

qualité

classe ?17.

Français

pédagogique

de

l’Immigration

(équipe
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5. Le recueil de données

peu ou pas scolarisés : ceux qui ont le niveau

Durant l’enquête, les formateurs sont invités

primaire ou n’ont jamais été scolarisés sont les plus

à rendre compte de leur situation personnelle et

nombreux (9 formateurs sur 10 en ont dans leurs

professionnelle, à apporter des renseignements sur

groupes). Par ailleurs, plus le niveau scolaire

leur milieu professionnel et à préciser les activités

augmente, plus le nombre de personnes diminue : 6

pédagogiques qu’ils réalisent en classe. Différents

formateurs sur 10 accueillent des apprenants ayant le

types de questions sont utilisés pour obtenir les

niveau collège, 5 sur 10 ont des apprenants ayant

informations recherchées. Selon le thème de

intégré le lycée et 2 sur 10 reçoivent des apprenants

l’enquête, central ou non18, ou le degré de

qui ont un niveau universitaire.

complexité des réponses, simples ou demandant des

En résumé, les formations linguistiques

explications19, des questions ouvertes, fermées ou

préparant au DILF accueillent des apprenants de

semi-ouvertes sont privilégiées. En fin de compte,

tous les niveaux scolaires. Même si la majorité de

les données recueillies décrivent précisément les

ces apprenants sont faiblement ou jamais scolarisés,

répondants : le sexe, l’âge, le niveau d’instruction,

plus ou moins de la moitié des formateurs

l’expérience professionnelle, les conditions de

accueillent des apprenants de niveau collège et lycée

travail, etc. et éclairent également certaines de leurs

et près du quart ont des apprenants de niveau

pratiques pédagogiques : réalisation d’évaluations,

universitaire.

etc.

Au vu des ces données, il apparait que

L’administration de l’enquête par Internet a permis

l’hétérogénéité du niveau des apprenants est

d’obtenir une participation importante et large (70

particulièrement importante. En effet, les personnes

formateurs repartis sur 31 départements)20. Elle offre

peu ou jamais scolarisées partagent la même classe

aussi l’avantage de permettre aux formateurs

avec des apprenants diversement scolarisés mais

d’apporter des réponses pensées et mesurées21.

aussi de niveau linguistique plus élevé (A1 et/ou

travail

en

sous-groupes

de

niveaux,

A2).

6. L’analyse des données

L’hétérogénéité des niveaux renvoie bien

Rappelons que notre étude s’intéresse aux

entendu à l’hétérogénéité des besoins langagiers des

choix des organismes de formation et aux pratiques
apprenants. La notion de besoin langagier fait
de classe des formateurs. Concernant le premier
« référence à ce qui est directement nécessaire à un

aspect retenu par l’étude, l’analyse quantitative

individu dans l’usage d’une langue étrangère pour

montre :
communiquer dans les situations qui lui sont

- qu’au moins 6 groupes sur 10 (64%)

particulières ainsi qu’à ce qui lui manque à un

réunissent deux ou trois niveaux différents que sont

moment donné pour cet usage et qu’il va combler

le A1.1 et le A1 ou le A1.1, le A1 et le A2 ;

par l’apprentissage »22. Dans la vie quotidienne, les

- près de 8 groupes sur 10 (78%) fonctionnent
situations

de

communication

auxquelles

sont

en entrée/sortie permanente.
confrontés les apprenants sont nombreuses et varient
Ajoutons

également

que

les

personnes

orientées dans ces formations sont majoritairement
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d’une personne à une autre. De même que les

de

manques à combler qui sont également inégaux.

étapes successives durant lesquelles l’apprenant

En A1.1, l’analyse des besoins « tient compte

lecture-écriture

passe

par

trois

maîtrise progressivement la graphie : découverte,
exploration et appropriation28.

de compétences spécifiques, telles que le graphisme,
l’oral, la grammaire,

la

mais également de la

Par ailleurs, le recensement des manuels

dimension culturelle »23. Ceci est normal car le

utilisés en classe laisse paraître que ceux destinés à

DILF s’adresse à deux principaux profils de publics

la lecture-écriture, donc aux personnes peu ou non

:

scolarisées, sont moins nombreux que ceux de la
-

l’oral-communication

les publics non scolarisés possédant peu

grammaire,

de

ou pas de compétences en français qui exigent une

vocabulaire

dont

formation spécifique en lecture-écriture ;

certaines maîtrise de l’écrit alors même que, il faut

-

les publics scolarisés possédant peu ou

le

rappeler,

l’exploitation

les

personnes

et

requière

scolarisées

du
une

sont

pas de compétences en français, de niveau infra

minoritaires dans les formations de préparation au

A1.1 à l’oral et à l’écrit ou à l’écrit seulement24.

DILF.

Au niveau supra A1.1, les besoins langagiers,

Il existe donc une certaine inadéquation entre

même s’ils se rapportent à l’oral et à l’écrit, relèvent

les attentes des apprenants et les réponses que leur

de compétences langagières plus élevées, tel que le

apportent

précise le Cadre européen commun de référence

s’expliquer par le fait que :

25

pour les langues .

les

formateurs.

Celle-ci

pourrait

- près de 4 formateurs sur 10 (36%) ne

Devant ce fait, se pose la question de savoir

possèdent

pas

de

diplôme

en

lien

avec

l’enseignement/apprentissage ;

comment est gérée cette hétérogénéité des niveaux et
des besoins langagiers.

- 1 formateur sur 2 (50%) a moins de 4 ans

Quand au deuxième aspect, l’étude montre

d’expérience

que seul 1 formateur sur 4 (24%) constitue des sous-

professionnelle

dans le

domaine

linguistique auprès des adultes ;

groupes de niveau en tenant compte du niveau

- 1 formateur sur 2 (49%) a encadré entre 1 et

linguistique des apprenants à l’écrit. Par contre, plus

10 groupes préparant le DILF.

de 2 formateurs sur 4 (59%) n’en constituent pas et

7. Conclusion et perspectives

travailleraient donc de la même manière avec tous

Comme nous l’avons constaté, les publics

les apprenants peu ou non scolarisés26. Ils proposent

admis en DILF sont marqués par une diversité dont

ainsi une réponse unique à des demandes diverses

la

alors que les « formations devront être ouvertes et

composantes. Nous l’avons également vu, qu’ils

diversifiées, en fonction des formes et des moments

est

l’une

des

principales

soient peu ou non scolarisés, scolarisés, de niveau

de la migration »27. La distinction de sous-groupes

A1.1, A1 ou A2, les apprenants présentent des

(ou l’individualisation des activités langagières)

besoins langagiers distincts, propres à leur situation

n’est pas inutile car comme le précise le référentiel

qui ne se limite d’ailleurs pas à ces seuls

A1.1, nous l’avons déjà mentionné, l’apprentissage
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Concernant les apprenants peu ou non

leurs attentes, ce qui favorisera non seulement leur

scolarisés, une meilleure prise en compte de leur

apprentissage de la langue et la réussite au DILF

situation particulière et des besoins langagiers qui en

mais aussi leur intégration sociale.

découlent apportera des réponses plus appropriées à
.
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Evaluation of Intercultural Communicative Competence in the English
Language Textbook “New Prospects” for the Third Level Secondary School in
Algeria
Mouloud Ait Aissa* KESKES Saïd **

الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم ك تاب اللغة اإلنجليزية للمستوى الثالث من الطور الثانوي في الجزائر من حيث المحتوى
 لقد فحصت الدراسة مختلف العناصر الثقافية باعتماد طريقة تحليل المحتوى الثقافي المتضمن في الك تاب المدرسي.الثقافي
أ
أ
أ
 وعلى الرغم من ان الدراسة اظهرت بان الك تاب يحتوي على مضمون ثقافي متنوع. وذلك باستخدام مقياسين للتقويم،المستهدف
المواضيع فإن هناك فروقا ذات دللة إحصائية في ما يتعلق بنوعية المحتوى حيث يالحظ طغيان الثقافة الكلية على الجزئية
أ
 اوردت الدراسة بعض التوصيات من خالل إجراء تعديالت في توزيع، وفي ضوء هذه الفروق.والثقافة المحلية على المستهدفة
أ
أ
 ومعالجة اوجه القصور في الك تاب لتحقيق الهداف المرجوة،المواضيع الثقافية
 المحتوى الثقافي في، الثقافة المحلية، الثقافة المستهدفة، الثقافة الجزئية، الثقافة الكلية، الثقافة:الكلمات المفاتيح
ك تاب اللغة النجليزية
Résume
La présente étude a pour but l’évaluation du livre d’anglais de 3 années secondaires en Algérie à partir du
contenu culturel. L’étude examiné les différents éléments en s’appuyant sur la méthode d’analyse du contenu.
Même si l’étude a montré un contenu culturel diversifié, elle présente des différences statistiques significatives
qui montrent la dominance de la macro culture sur la micro culture, ainsi que la culture locale sur la culture
ciblée. A la lumière de ces différences, l’étude a donné lieu a certaines recommandations a travers
l’établissement des remaniements dans la distribution des sujets culturels pour traiter les aspects de carence et
réaliser des objectifs attendus.

Mots clés : Culture, Macro Culture, Micro Culture, Culture Cible, Culture Locale, Culture dans le Livre
d’anglais.

Abstract
The present study evaluates whether or not the Algerian secondary school textbook “New Prospects” is
culturally-suitable and supports the intercultural principles. It aims at exploring the categories and types of
culture using frequencies and percentages. The data are collected through the content analysis method using two
checklists. The findings show that even the textbook incorporates a variety of cultural input, it is still
inappropriate in the distribution of big “C” over small “c” culture and the dominance of source culture. This
deficiency made it possible that the study shows some changes in the distribution of cultural information in order
to meet the intercultural objectives.

Key words: culture, big “C” culture, small “c” culture, target culture, non-target culture, culture in EFL
textbooks
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Introduction

requires certain attitudes, knowledge, and skills to be

The National Curriculum for English as a

promoted alongside linguistic, sociolinguistic, and

Foreign Language in Algeria issued by the National

discourse competence3. So, ICC is that ability of

Ministry of Education in the 2005reform encouraged

knowing

both teachers and learners to come to a fruitful

interlocutor’s cultural background such as where

interaction under the Competency-Based Approach.

they are grown out? What do they care for? How do

The syllabus designers have realized that structural

they react? And so on. In brief, it is about

approaches to Foreign Language education have

communicating successfully with people from

produced

different target cultures using abilities more than

structurally

competent

but

communicatively- incompetent learners because EL

as

much

as

possible

about

our

languages’ forms and structures4.

skills have been taught in isolation from the real

The main cause that led the researcher to

communication situations. Additionally, there has

think deeply about the issue of ICC is to discover the

been

linguistic

dimension of ICC in order to see to what extent it

competence does not ensure an adequate level of

places our learners in a world of myriad cultural

a

growing

awareness

that

successful communication . Consequently, they

diversity for the sake of directing EFL education in

have made a shift from linguistic to communicative

Algeria towards a full development of the Algerian

objectives as it is recognized that “through the

personality both intellectually and emotionally. In

process of learning a FL at school, learners are also

short, to translate the Algerian’s individual, societal,

encouraged to get involved in the construction of the

and governmental aspirations towards the idea that

world around them” .

those who have better command of EL usually have

1

2

Following these recent changes, the National

a better opportunity for employment, professional

Curriculum comes as a response to the overall rapid

development, and future prospects. To meet these

global changes taking place around us as well as to

requirements, this study addresses the following

the demands of national economic needs. In that the

questions:
1. What are the cultural types and categories

communicative objectives cannot be possible if
appropriate cultural content is not incorporated. It

displayed in “New Prospects” textbook?

seems that it is possible for EFL learners to be

2. Does the cultural content in the “New

highly competent in communicating with others who

Prospects” textbook prompt the idea of making

share with them the same cultural background but

learners understand one another when they do not

not competent when they come to interact with

share a common cultural background?
3. Is the cultural input of the “New

others who are culturally different i.e. learning
English as a FL requires the ability to communicate

Prospects Textbook” suitable for intercultural

effectively with those from different and other

communication

cultures. Consequently, the researcher of this study

Research Hypothesis

thinks that an intercultural approach to EFL

If in-use textbook for third secondary school

education is not just a need, but a strong necessity

level incorporate enough culture-based categories

since it requires incorporating variety of cultural

and types, learners will better learn about culture.

topics, themes and categories.
The concept of Intercultural Communicative
Competence ICC is more than just being able to
speak the native language of our interlocutors but it
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1. Theoretical Background

important to be incorporated within any language

1. 1. Culture in Language Classroom

documents such as textbooks.
Small “c” culture refers to the daily aspects

Before approaching this topic, we need first
to consider the significance of the term culture; what
culture is. Generally, culture is viewed as a complex
issue and difficult to define; it is a wide and diverse
word with several perspectives and interpretations.
The diversity of the term has led to a debate among
researchers. According to5, “culture is a slightly
problematic and complex concept since it can mean
very different things for different people in different
contexts». It seems that there are as many definitions
for culture as researchers who are interested about it.
For this study, culture means those varieties of
topics; themes and categories that need to be taught

of life that embody everything as a total way of
life10. For Lee11this type of culture is “the invisible
and deeper sense of a target culture” including
attitudes or beliefs and assumptions. Peterson12
defines little “c” culture as the culture focusing on
common or minor themes. It includes themes of the
two types; the first one is the invisible culture such
as popular issues, opinions, preferences and tastes,
certain knowledge (trivia, facts). The second type is
the visible culture such as gestures, body posture,
use of space, clothing style, food, hobbies, music,
etc. According to Lafayette13, the little “c” culture
includes explaining everyday active cultural patterns

altogether in any FL textbook.

such as eating, shopping and greeting people; every
1. 1. 1. Topics of Culture

passive pattern such as social stratification, marriage

Brooks 6suggests that there are two domains

and work; and acting appropriately in common

of culture are of major importance which are “big-

everyday situations. It is clear by now that little “c”

C” culture and “little-c” culture. According to Lee,

culture is not restricted to any particular social class

Big “C” culture is “the culture which represents a set

but it is intended for all categories and individuals.

of facts relating to the arts, history, geography,

Little “c” cultural knowledge is very essential for

business, education, festivals and customs of the

intercultural communication because it affects ways

target

of thinking, behaving and using a language. The

speech

community.

In

this

line,

Chastain7states that any culture, which focuses on

socio-cultural

the products and contributions to a society and its

entailed in small “c” culture assists members of a

outstanding individuals, is often referred to as big

particular culture or society to use “appropriate and

“C” culture, including politics, economy, history,

polite” language.

literature,

fine

arts,

sciences and

geography.

C” culture as the best in the human life restricted to
the

elitists.

Wintergerst

and

Mcveigh9support

Brooks’ view and maintain that the domain of big

and

assumptions

Cortazzi and Jing14provide a novel look at the

Big “C” category include explaining geographical
major artistic monuments. Brooks also defines “big

beliefs

1. 1. 2. Categories of Culture

Additionally,8 Lafayette indicates those that fit the
monuments, historical events, major institutions, and

values,

sources of cultural information by classifying them
into categories: target culture, and non-target culture
“source culture”.
The first category “source culture” refers to
the learners’ native culture. Jing (1999) states that

“C” culture is for the highly educated people. This

learners generally need to become familiar, more

social class has the power to understand big “C”

conscious, and understand their own culture. This

themes because their nature implies a kind of
intellectual efforts. Finally, big “C” culture is

assumption generates a debate among scholars on
whether the English teaching and learning should be
related only to target culture or to other culture. This
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situation raises an important question which is; is it

because at that time the language teaching and goals

fair to use one culture category at the expense of

were linguistic ones “to study language meant to

others? In fact, the introduction of the source culture

study grammar theory in most cases”19. There were

into the content of EFL textbook is as important as

many examples of textbooks designed under the

other

product

categories

of

culture.

According

to

curricula:

product-based

syllabi

and

Laohawiriyanon15, it cultivates learners’ knowledge

Grammar-Translation Method. Today, the situation

of their own culture and makes them have a chance

is completely different. EL is present virtually

to learn about topics and themes which are related to

everywhere and learners can be in contact with an

their native background so that they can interact

EL through many and many sources. The recent

successfully with people from different cultural

circumstances of EFL education imply that English

backgrounds since it enables learners to talk about

textbooks must ensure that they are not only

their own culture to foreigners. Though it is an

suitable, but also capable of helping teachers and

important category, it is often criticized as “there is

learners to realize the pedagogical goals of the

no attempt to understand other cultures”. The main

nowadays language curricula and syllabi. That is

aim of EL education is to achieve a mutual

why, recently the three target textbooks for

understanding. That is to say, to understand and to

secondary education levels are designed by the

be understood.

National Curriculum Committee of the Ministry of

The second category «target culture” usually

National Education in December 2005, relying

focuses on one or two target cultures. It is also

altogether on the Competency-Based Approach

considered as the

instructional

which stresses many outcomes such as the

materials in EFL context (Jing ). According to

communicative and intercultural outcomes which are

most popular
16

17

McKay , the rationale for integrating the target

in-built, i.e., made to be part and parcel of the

culture into the English classroom lies in the fact

process of teaching and learning, notably through a

that learning a target culture will enhance students’

pertinent typology of activities20. The current study

motivation and develop their attitudes toward

is going to report on content related to cultural issues

language learning. In addition, the use of the target

“categories and themes” in the in-use textbook to see

culture in the FL classroom makes it possible for

to what extent it meets today’s requirements.

learners from different societies to make best use of

Since language and culture are closely

the same cultural materials in EFL context. Though

interwoven, the integration of culture into textbooks

the target culture is widely used all over the world, it

used for teaching English as a FL has become a

is often criticized for its commercial nature and seen

widely accepted phenomenon. Many linguists

as publisher’s promotional materials (Jing ). Its

strongly suggest that culture should be integrated

main purpose is to enable learners to talk with others

into

who are culturally different from them and be

emphasizes that FL materials should include a

prepared to encounter other cultures.

variety of cultural elements in order to help learners

18

1. 2. Culture in EFL Textbooks
English textbooks have been undergoing
huge changes in terms of content and objectives in
order to correspond with knowledge required from
the secondary school levels. Early English textbooks
were conceived mostly as grammar textbooks

Revue des sciences sociales

EFL

teaching

materials.

Kilickaya.,21

develop an interest in language learning and to foster
learners’ motivation. In addition, he further suggests
that textbooks that focus learners’ attention on
grammatical

and

uninteresting

and

Consequently,

22

EFL

linguistic
do

not

structures

stimulate

classroom

should

are

learners.
be

an
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environment where learners attempt to learn a new

A. but marketed all over the world. It presents an

language; namely, they should know how to address

overview of the multi-cultural nature of the

cultural and intercultural issues such as address

American society and some aspects of the minority

people, make request, agree or disagree with the

groups. Another amazing example is that of

people who represent the TC. Thereby, it could be

“English Occasions” (Longman, 1952), “Success

possible for EFL learners to view the world from the

with English” (Course-book 1, Penguim, 1968), and

perspective of others. In short, it seems that EFL

“the Language of Business” (British Broadcasting

textbooks vary in their content and approach to

Corporation, 1970) are all good examples.

cultural issues treatment and the representation of

The TC textbooks are written to present EFL

culture in EFL textbooks. Cortazzi& Jin22 divide

learners with different voices from the countries

EFL textbooks into categories depending on their

where English is spoken as first language and

focus on cultural content. They are as follows:

provide them with a spacious room for analyzing

The first category includes textbooks which

problematic situations. This is an opportunity to help

refer to learners’ own culture. Usually, these

EFL learners to be more prepared to act successfully

textbooks are produced at a national level for a

in real life situations if they have an occasion to

particular country. Within this type of textbooks,

interact with people from the TC mainly by being

learners are prepared of how to talk about their own

more conscious of the stereotypical feature related to

culture to visitors to their country rather than be

their interlocutors.

prepared to encounter other foreign cultures. So,

2. The Study

these textbooks help learners to become aware of

2. 1 Research Methodology

their cultural identity. A number of examples of such

2. 1. 1The Data

textbooks are; “El Libro de Ingles” which is a
Venezuelan textbook which describes the country’s

The data of the current study are all the

chief geographic features. The second one is

cultural information that belong either to the target

“Spotlight on English” which is a Turkish one which

culture or the non-target culture. And also those

describes Turkish culture rather than a TC. The third

cultural themes of the big “C” culture such as

one is “English for Saudi Arabia” which presents

“government,

and talks about going to pilgrimage to Mecca. This

literature, arts, society norms and values, education,

type of textbooks encourages EFL learners to do

architecture and music” in addition to the themes of

familiar things through the medium of the FL

small “c” culture such as “food, holiday, living style,

textbooks and make learners see members of their

customs, beliefs, values, hobbies, and gestures”

own cultures speak English through their culture.

which appear in the “New Prospects” textbook

The second type is those textbooks which are
based on the TC. Though this type is widely used all

economy,

history,

geography,

which is designed for Algerian third level secondary
school learners.

over the world, they are often criticized for their

In order to investigate the themes, topics and

commercial nature. TC textbooks assumes that

categories of culture that are taught through the

teaching materials should reflect TCs and often

selected EFL textbook, a content analysis is selected

include “…materials designed to promote awareness

using the frequency and percentage of occurrence of

of race, gender, and environment issues” Kilickaya.

cultural topics and themes. Content Analysis is a

An outstanding example of this type is “Success-

method which helps the researcher to analyze the

Communicating in English” which is set in the U. S.

content of documents. Basically, it is a method that
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can be used with any “text”, whether it is in the form

promptly impelled to respond to different problem-

of writing, sounds or pictures, as a way of

solving situations, where they are set individually, in

quantifying the content of the target document.

pairs or in groups to ponder, formulate thought and

Educationists use it to study the content of

rejoin to behavioral patterns acting out in society.

textbooks, syllabi and curricula to introduce

This textbook proves to converge with the syllabus

judgments about it23.

and the integral national curriculum finalities. In

Additionally this method is “a technique that

that, it really constitutes a basic means for

enables researchers to study human behaviors in an

incorporating national values with universal target

indirect

ones so as to urge learners to freely gird themselves

way

through

an

analysis

of

their

communication”. It is seen as an “unobtrusive or

for the trials they would encounter ahead.

non-reactive methods of social research” since it is a

2. 1. 3. Checklists of Evaluation

method of observation in the sense that instead of

a. Cortazzi& Jin Checklist

asking people directly, it takes their communications
indirectly24. So it is concerned with getting the data
from human beings communications.

2. 1. 2. Research Materials
The three in-use EFL textbooks “third
generation” for the secondary levels in Algeria

Among the checklists of evaluation is that of
Cortazzi& Jin checklist25 which investigates the
cultural information with some modifications to best
cover all the cultural content found in the textbook.
This checklist is adopted according to the following
categories;

represent the target materials of the study while the

 The target culture “English

“New Prospects” textbook represents sampling

speaking countries such as U.S. A and U. k.

material of the study. This sample textbook “New

etc”,

Prospects” is designed for the third level learners. It

 The non-target culture “where

is divided into “6” unit recommended in the syllabus

English is not spoken as a first language.”

with recurrent language functions, grammatical

b. Chen& Lee Checklist

structures and language components as well as skills

The second checklist is that of Chen (262004)

and strategies. The six units are entitled as follows:
“Exploring the Past”, “Ill Gotten Gains never
Prosper”, “Schools: Different and Alike”, “Safety
First”, “It Is a Giant Leap for Mankind”, and “Keep
Cool”. As a matter of fact, learners are supposed to

& Lee (2009). This checklist is composed of 9
themes for big “C” culture and 7 themes for small
“c” culture’. The following tables “1 and 2”
introduce these themes with their definitions and
possible

topics

for

each

one.

undergo different real-life experiences, they are
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Table (1): Coding Guidelines for Big “C” Themes of Culture
Theme

Definition
The activities involved in getting, controlling and using
power in public life, and being able to influence
decisions that affect a country or a society

Politics

The relationship between production, trade and the
supply of money in a particular country or region

Economy
History
Geography
Literature “Art”

Social Norms
Education
Architecture
Music

All the events that happened in the past, and
development of particular place, etc.
The scientific study of the earth’s surface , physical
features, divisions, population,
Literature: pieces of writing that are valued as works of
arts, novels, plays,
Art: the imagination to express ideas or feelings, like
paintings, drawing, etc
The behavioral expectations and cues within a society
like “clothes and so on” with «suitability” to say or not
A process of teaching and learning to improve
knowledge and develop skills
The art and study of designing buildings,
Sounds that are arranged in a way that is pleasant or
exciting to listen to. People.

Topics
-Legal provision
-Political policies and leaders
-Acts of government
-International conferences
-Activities of enterprises
-Business in a country
-Statistical data of consumption
-History of a farming and agriculture of a
country
-Geographical description of a geographical
places, etc.
-Paintings
-Sculpture and decorative arts
-Textiles and costumes
-Literature
-Using the appropriate questions
-The most important which should included
in a resume
-Organizations, curriculum &structures of
education
-A styles and great of building
-Types of modern music
-Introduction to great works

Source: Xiao, J. (2010: 39) .China
Table (2): Coding Guidelines for Small “c” Themes of Culture
Theme
Food
Holiday
Life Styles
Customs
Values &
Beliefs
Hobbies
Body
Language

Definition
Things that are people eat; a particular type of food.
A day when most people do not go to work or
school, because of a religious or national
celebration
The way in which a person or a group of people
lives and works
An accepted way of behaving or of doing things in
a society
Beliefs are about what is right and wrong and what
is important in life.
Activities that you do for pleasure when you are not
working
A movement that you make with your body to show
any meaning.

Example
-Dietary and types characteristics
-Etiquette when people eat
-Purpose and significance of the holiday
-Symbols and signs of the holidays
-People’s particular activities on the holiday
-Interpersonal interactional activities
-Styles of entertainment and fashion
-Wedding ceremony traditions
-Invitations and traditions
-Identifying what is good , beneficial, useful,
beautiful, desirable, appropriate
-Values for love, life and jobs, and ethics
-TV program preferences
-Reading books, etc
-Body postures, facial expressions, and so
onto show attitudes or state of mind.

Source: Xiao, J. (2010: 40). China
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2. 2. Findings, Analysis, Discussion, and Results
2. 2. 1. Findings in all Units
Table (3): Cultural Categories and Types Found in All Units
Culture Type

Big “C” Culture

Small “c” Culture

Total

Culture
Theme
Education
Architecture
Society Norms
Government
History
Literature
Music
Economy
Geography
Beliefs& Values
Hobbies
Gestures
Food
Customs
Living Styles
Holiday
09 + 07= 16

Target Culture
Frequency Percentage
22
09.82%
/
/
04
01.78%
03
01.33%
03
01.33%
08
03.57%
04
01.78%
18
08.03%
11
04.91%
05
02.23%
/
/
/
/
08
03.57%
/
/
02
0.89%
01
0.44%
89
39.65%

Non-Target Culture
Frequency
Percentage
21
09.37%
05
02.23%
05
02.23%
08
03.57%
25
11.16%
05
02.23%
/
/
33
14.73%
11
04.91%
07
03.12%
01
0.44%
/
/
06
02.67%
01
0.44%
06
02.67%
01
0.44%
135
60.35%

Source: "New Prospects Textbook, 2006"
2. 2. 2. Data Analysis

2. 2. 2. 1. Big “C” Culture

The table above demonstrates the distribution

“Education”,

“Architecture”,

“Society

of cultural information in terms of types and

Norms”, “Government”, “History”, “Literature”,

categories of culture throughout the textbook “New

“Music”, “Economy”, and “Geography” are 09

Prospects”. It summarizes all the findings which

themes

were seen in all the units. At this stage of discussion,

significantly found in the textbook. The latter 09

this table represents the frequency and percentage of

themes were ranked as following; the “Economy”

16 cultural themes. As far as types of culture are

theme ranked as top frequency, with a total

concerned, the frequency and percentage of big “C”

percentage of 72.76% occurrences in the textbook.

culture and small “c” culture are 94.73% and

The second highest was “Education” (19.19%),

05.27%, showing a strong higher percentage of big

followed by “History” (12.49%), “Geography”

“C’ culture than small “c” culture. Concerning the

(09.82%),

categories of culture, the percentage of target culture

(04.9%), “Society norms” (04.01%), “Architecture”

and non-target culture are 39.65% and60.35%,

(02.23%), and the last theme was “Music” at

showing a higher percentage of non-target culture

01.78%. More details of these themes are as follows;

than target culture. In short, the analysis is divided

under

big

“C”

“Literature”

Economy:

This

culture

(05.8%),

theme

which

were

“Government”

introduces

the

into two sections. The first one is about big “C”

different relationships between production, trade and

culture and the second one is about small “c”

the supply of money in a particular country. This

culture.

theme is detailed in terms of issues such as activities
of enterprises, business in a country, statistical data
of consumption, and international economy in
relation
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economical aspects are mostly detailed more

the standards of living. In some families children

explicitly in unit 2 and 4. The major topics

and youngsters have no time for school since they

illustrated in the unit 2 are aimed to increase the

have to work for their living “page 65”. The

awareness and the ability of the target learners of

American school system is also discussed “pages 98-

how to deal with ethics in business as being active

99”. It is told that although most American people

participants in the process of development of their

prefer to limit the influence of government, this is

society. In unit 4, it introduces some economic

not the case where education is concerned. All levels

aspects related to the target culture in which it aimed

of government are involved in education; the Federal

to relate learners with the values of the modern

Government provides some money for education

economy and how the target nations manage their

through the Department of Education. But state and

economy in the sense of making them understand

local governments have direct control and are

the multiple issues about advertizing, consumption,

responsible for the education of students. All

and safety. Additionally, it is presented in an

Americans agree on the importance of education

implicit way dispersed over some units such as in

being available to all, but there is disagreement

unit 1 when the authors show how ancient people

about what should be taught. The greatest area of

and civilizations practiced economic activities such

disagreement is the place of religious and moral

as irrigation and farming systems “page 37”. In

education. On the other hand, the British school

short, the theme of economy was displayed in order

system is also discussed “pages 83-84”. It is told that

to raise the learners’ awareness about economy and

no subject has as much importance for the British

make them contribute positively in the development

people as that of education. It is said that most

of their nation when they encounter them.

citizens believe that the state should provide

Education: The ways in which the process of

education free of charge and to a high standard as

teaching and learning, especially in schools to

well for all. These requirements are more or less

improve knowledge and develop skills is presented

similar to what is required by American schools and

under the theme of education. It develops them in

universities. This topic opened a vast arena for

terms of the organization of education systems,

making comparison between educational systems of

structures, curriculum, syllabuses, and courses.

different cultures.

Schools and educational institutions are discussed

History: This theme deals specifically with

from many different angles in the textbook.

the multiple periods and events of any particular

According to the textbook, a good education is

country. It involves the presentation of the history of

highly appreciated and young people and their

the ancient civilizations which concentrates mainly

families want to get a proper education. Education is

on describing some decisive points of their

seen as a factor that will improve the quality of

emergence and decline. In one example, a picture in

one’s life since one cannot get a good job without

page 15 presents a map in which it locates the areas

education, especially in the time of technology and

where most of the ancient civilizations stand such as

globalization. For these reasons young people,

the Sumerian civilization, Egyptian civilization,

families, and governments take the matter of

Maya civilization, and Aztec civilization . And it is

studying

said that the Sumerian civilization was the oldest

more

seriously

“unit

03:

74-105”.

Furthermore, it becomes clear that getting an

civilization in

education is not a self-evident privilege for everyone

civilization invented agriculture, spread the alphabet

in some societies because of the major differences in

in the Mediterranean Basin and developed a system
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of government and farming. It is told also that nearly

plays and poems are introduced to manifest the

all the ancient civilizations had some common points

literature theme. It involves the presentation of some

such as they rose along rivers, agriculture formed the

famous Algerian works of art which symbolizes the

basis of their economy and strength, they flourished

great cultural heritage of the nation “page 22”

during periods of peace, and they fell into ruins

through a picture about the sculptures that the

during periods of wars. To summarize, the historical

ancient inhabitants made on the rocks. The latter

events presented in the textbook considered mainly

drawings provide us with much access to the

that these historical facts constitute the benchmarks

Mediterranean

of the modern world in the sense that they can help

Furthermore, the literature theme was observed

us to understand the events of today. Concerning the

through the famous pieces of art produced all over

target culture, it involves the presentation of the

the world in multiple given periods of time. Such

national history of the U. S. A. through a picture in

works are illustrated on page 41 through a number of

page 141 about an important stage of the U. S. A. in

pictures like “Polyphemus the Cyclops”, “Paris’s

terms of the discoveries in the space. It is told that

Abduction of Helen”, “Trojan Horse”, “Ulysses’s

the American astronaut Neil Armstrong was the first

Homecoming”, “The Sirens”, “Greek Siege of

one to orbit the earth.

Troy”, and “Penelope and Ulysses”. The literature

and

the

Sahara

of

Algeria.

Geography: This section is about the

theme was also noticed at the end of each unit in the

geographic factors and characters of the target

“Time For” section with some poems about the

culture and non-target culture. Which of them are

topics dealt with in each unit.

Government

significant for the members of the culture and which
are

important

for

outsiders

in

“Politics”:

This

theme

intercultural

introduces the institutions of the state and their

communication settings? Quite many statistical and

meanings related to the target culture and non-target

general facts about the non-target culture are given

culture. In the textbook, there are only few

in the textbook. For example the geographical areas

references to

of the ancient civilizations were mentioned as well

institutions “4.9%” and most of them are only

as the famous Algerians’ seven World Heritage

mentioned by name and meanings. It is, for example,

Sites. Additionally, in multiple examples some

pointed that the “Accounting Counsel” building in

statistical information and general facts about the

Algeria is in charge of fighting corrupt practices.

distances of some planets, the universe, and the

The customs body is mentioned and it involves its

space as well the solar system are mentioned in page

meaning in terms of fighting corruption through a

145 in unit 5.Furthermore, the theory about the

picture about a customs officer showing counterfeits

creation of the world is discussed. It is pointed out

of famous European paintings “page 53”. Other

that there are two categories of this theory: religious

political-governmental institutions mentioned are the

and scientific “page 149”. Also a cartoon about

Old Royal Observatory at Greenwich “page 135”,

Earthmen on Mars is presented on page 150 to show

“the center of research about space matters in

that man has really reached the surface of the moon.

Algeria page 135”, and a passage about the NASA

In conclusion, most of the examples are important

functions in page 156. It is concluded that the

and interesting for learners to know about geography

previous institutions are governmental bodies which

as a cultural aspect.

are in charge of managing state affairs.

the

governmental

and

political

Literature: The different pieces of writings

Society Norms: This section of cultural

that are valued as works of arts, especially novels,

theme, discusses the behavioral expectations and
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cues within a society of both categories of culture

textbook. This section discusses “Architecture”

(social class, social interaction, and behaviors) are

theme in terms of the aspects such as great

presented in the textbook. These aspects explore

architectural products, styles of buildings, cities and

behaviors in terms of when and where it is

towns’ designs. The historical huge buildings in

appropriate to say certain words, to discuss certain

Egypt are one of the greatest constructions which

topics or wear certain clothes, and when not to do. It

were established by human beings and considered as

is mainly presented in Unit 02 where some

one of the Seven Wonders of the World “pyramids”.

inappropriate behaviors are shown through both

It is told that they were great efforts and recourses

images and texts throughout the unit. Bribery, fraud,

needed to build them which went back from the 25

money laundering, false accounting, tax evasion, and

century onwards as well as the rock toms in ancient

smuggling are all corrupt practices which should be

Egypt “page 36”. Other topics of “Architecture” are

avoided in a way or another “pages 46-52”. It is said

pictures about “the Trojan Horse” and “Greek Siege

that all the corrupt practices without exception

of Troy” page 41. The aspects of this theme show in

should be fought, and the correct practices such as

fact the true contribution of Architectural dimension

probity, honesty, loyalty, and business should be

in the construction of all human beings civilizations

encouraged. Furthermore, some sayings about

all around the world and as one great manifestation

business are introduced, for example, “business is

of their culture as ways of life. So, it can be

business” on page 61 is shown to be totally a

concluded that the absence of architectural aspects

mistaken belief in the sense that ethics has

implies neither civilization nor culture existence.

everything to do with business. Many and many

Music: The sounds that are arranged in a way

businessmen “pages 61-65-70” have to fire at least

that is pleasant to listen to is introduced in some

hundreds of workers in order to make more profit.

parts of the textbook under the “Music” theme. It

Through these kinds of actions it is clearly that there

involves some types of modern music, traditional,

are major differences in the standards of living in

classical and great musical works. It is usually

these societies and there are strong as well weak

introduced in the “Time for” section. It is presented

social classes in the U.S. A. The textbook makes

through some famous songs such as “what did you

also a difference between American and British

learn in school today?” by Tom Paxton in page 105,

people in the way of how they express themselves.

“a song for eating” in page 134 and another one in

Americans and British people do not have much in

page 195 which is about love. It is noticed that these

common when they come to express their feelings.

various songs aimed to make learners feel relaxed

For American; nearly all of them find it better to

after completing each unit and relate each topic with

share what they think or feel. In contrast, the British

musical works. In conclusion, it seems that music is

people do not like showing or talking about their

an integral part in human beings life whatever and

feelings “page 174”. To summarize, the multiple

whenever they are either in their professional, social

cues and expectations with any society were mainly

or private life and it goes side by side with all the

discussed through criticizing the differences in the

aspects of life.

standards of living and by presenting what is

2. 2. 2. 2. Small “c” Culture

acceptable within this society and not acceptable
within another one as cultural differences.

Architecture: The arts of designing buildings
and their styles are discussed to some extent in the
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latter 07 themes were ranked as following; the

Beliefs and Values: This section presents the

“Food” theme ranked as top frequency, with a total

examples of taken- for- granted actions within any

percentage of 06.24% occurrences in the textbook.

social group. The moral beliefs and values which

The second highest was “Beliefs & Values”

form daily life of the target societies are found in the

(05.35%), followed by “Living styles” (03.56),

textbook. The moral beliefs and values of American

“Customs”

and

and British people are mainly discussed by

“Holiday” (0.44%) respectively. Most details are as

introducing some differences between American and

follows;

British people in many ways. American and British

(0.44%),

“Hobbies”

(0.44%)

Food: This theme introduces how the actions

people are similar in many ways, but in expressing

related to the food and eating habits for both the

their feelings they have not much in common. It is

target culture and non-target culture in the textbook.

said that nearly all Americans believe that it is better

According to the findings, the daily routines of food

to share what they think or feel rather than hide it. A

were mainly discussed in Unit 04. It is noticed that

great many of them expect their relatives and friends

food theme was discussed in terms of making a

to say “I love you”, “I care for you”, or “I am glad to

comparison between organic food and genetically

have a friend like you”. Almost all of them enjoy

modified

that

talking about their own experiences and most of

genetically-modified foods are harmful to both

them will go so far to share ideas with foreigners the

man’s health and the environment. Consumers are

first time they come into contact with them. In

encouraged to buy conventional food which is

contrast to this, the traditional British reserve a

healthier and less damaging to the environment. The

national tendency to avoid showing strong emotion

groups of consumers are also advised to have a

of any kind. The British people like to keep a stiff

culture about food consumption through reading the

upper lip. In other words, they do not like showing

labels on the packages of food before they buy them

about their feelings. They rather prefer hiding them

to make them aware about the ingredients, the expiry

because people who reveal their emotions are

date and other information about the product they

thought to be weak and bad-tempered “174-175”. To

consume “107”. In addition the eating habits were

conclude, American people are said to be more

further explored through the role of advertisement.

extrovert while British people are said to be more

The latter make consumers buy more fast foods and

introvert.

food

“109”.

It

is

concluded

processed food which is dangerous to their health

The moral beliefs about business are also

“109”. Consequently, there are many associations

introduced on page 64 when the textbook instructs

which provide consumers with information about

the learners to express their beliefs and values when

marketed products in Britain today and aim to

doing business. In short, to compare whether ethics

protect

has nothing to do with business or ethics has

consumers

from

abuse

by

dishonest

advertisement “111”. The advantages of the organic

everything to do with business.

food were introduced through eating the “garlic”.

Another discussion related to the beliefs and

The latter is proved with no doubt to be good for

values was further developed on page 38. It was

consumers’ health and particularly for blood

about the ancient Egyptians’ beliefs about the

pressure. Moreover, we are likely to see more “no

Pharaoh who provided the strongest unifying force

smoke” signs than we have so far; yet, we will not

for all. The Egyptian people believed that the king

see any “no breathe” signs for garlic eaters.

was thought to be the chief servant of the god. The
Egyptian idea of kingship went further than this.
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They thought that their king was himself a living

ceremonies is shown on page 179 about Diana

god, a divine ruler who had magic control over the

Frances Spencer with Prince Charles. Concerning

weather, the Nile, and their lives. To sum up, they

the non-target culture there are some picture of

thought that their king was the first and the last

Algerian famous comedians and their performances

responsible one who brought safety, prosperity, and

and how their performances are similar to or

happiness to the Egyptian nation.

different from those of the foreign comedians “166”.

Living Styles: The practices like the daily

The aspects of customs are strongly connected with

social

culture in the sense that they have great effects on

activities, activities and styles of family life, and

social behavior, teach learners moral laws, and

styles of entertainment constitute the living styles

closely linked with national character. As a whole it

theme. In the textbook, there are some examples of

is advisable to maintain healthy customs and avoid

the conventions of verbal behavior. It is told that

sick ones.

routine,

interpersonal

interaction

and

Americans love to express their feelings openly by

Hobbies: The different activities which are

being more direct while British people are said to

done for pleasure when people do not work are listed

tend to hide their feelings. Another aspect of social

under the theme of “Hobbies”. It is introduced in

interaction is introduced through the way friends

terms of some TV program preferences and reading

behave in the Algerian culture. It is told that friends

books and so on. Topics about hobbies are listed in

in Algeria help each other in hard times and they do

Unit 04 on page 112 through some shopping habits,

not laugh at each other when they say embarrassing

entertainment and leisure activities. According to the

things. Moreover, they invite each other to a

textbook the next decades are likely to bring about

restaurant on special occasions “177”. Another

radical changes in our life styles. People are

important aspect of interpersonal interaction is

becoming more addicted to shopping either online

mentioned on page 183 about friendship. It is about

shopping or robot shop. In Unit six “page 167”, a

the concept of the degrees of friendship in British

comparison is made between British and American

culture starting from closest friends, best friends,

people in terms of how they spend their free time. It

close friends, good friends, acquaintances, till the

is said that British people have a dry sense of humor.

strangers. Moreover, it links this concept with the

They can keep straight face and let their voice sound

Algerian culture when learners are instructed to

as though they were being serious when they joke.

make some comparison and look out for some

As for American people humor is usually more

equivalent words

direct. All in all, an individual’s sense of humor is

for

the

words

symbolizing

friendship in the British culture.

influenced by many things. Hobbies activities

Customs: The different accepted ways of

demonstrate the degree of happiness people enjoy in

behaviors and other things done in a society are

their time. The textbook introduces some key words

introduced under the theme of “Customs”. It is

that make people everywhere happy and have the

presented through wedding ceremony, invitations

sense of hobbies such as savor a moment, take

and all the traditions that symbolize the life mode of

control of your time, be positive, give priority to

any society. Great deals of these topics were

close relationships, act happy, and do not vegetate.

Holiday: The actions in which people do not

displayed in Unit 06 in which some special modes of
life

are

demonstrated

that

go to work or school, because of a religious or

symbolize the structure of families in the target

national celebration is not mentioned strongly in the

culture “page 165”. Another aspect about wedding

textbook. It is expected to discuss it through the
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purpose, significance of the holiday, symbols and

who are culturally different and henceforth have a

signs of the holidays, and people’s particular

low competence of intercultural interaction. In fact,

activities on the holiday. This theme is presented

according to the theories of big “C” and small “c”

only on page 130 when learners are instructed to

culture “27Wintergerst and Mcveigh, 2010”, small

imagine themselves as holiday makers who have

“c” cultural themes and topics play a more

come back from a disappointing holiday abroad and

significant role in daily communication across

asked to complete the letter of complaint.

cultural boundaries than big “C” cultural themes and
topics because learners need to have the ability to

2. 3. Results
In order to meet the requirements of the
research questions, the researcher has carried out a
deep and thorough analysis of the contents of the
textbook and arrived at a number of sound objective
results using the frequencies and percentages of the
cultural types and categories mentioned in the
textbook. The analysis of the two categories of
culture with the two types of culture shows multiple
results. Below is a detailed description of the results:
According to the findings and discussion
above, two striking findings are the dominance of

communicate about the daily actions, practices,
thoughts, behaviors and private life when they
encounter real-life intercultural situations ahead.
Furthermore, even the Upper-Case Cultural topics
are valuable information; it is limited in its utility to
the

face-to-face

concerns

of

intercultural

communication. One can know a lot about the
history of a particular culture and still not be able to
communicate with an actual interlocutor from that
culture. Understanding big “C” culture may create
knowledge, but it does not necessarily generate

the big “C” culture over small “c” culture. Even big

competence. In other words, micro cultural topics

“C” cultural themes are important within any

and themes are more effective and important for

language textbook in a way or another, they do not
best respond to the real cultural needs of the

intercultural communication in the target cultures
than macro cultural topics and themes.
According to the findings and discussion

learners. In short, it is not acceptable to teach
particular cultural themes at the expense of others
because also small “c” cultural themes are very
essential for intercultural communication since they
affect the ways of thinking, behaving and using a
language appropriately and politely. So macro
cultural knowledge does not constitute the real
Algerian

needs

and

aspirations

especially

at

individual and societal levels as micro cultural
knowledge. In other words, the textbook content
should reflect the national Algerian aspirations
through big “C” culture and personal aspirations
through small “c” culture.
The textbook proved to have a remarkable

above, concerning the categories of culture, the
percentage of target culture is “39.65%” and nontarget culture is “60.35%”.These statistics show a
higher percentage of non-target culture than target
culture. More than half of the overall topics devoted
for cultural content were related to the non-target
culture. This fact is not in agreement with the
question of textbook’s suitability in terms of the
cultural content. Even the analyzed textbook is
overloaded with cultural materials of the non-target
culture and it contributes in a way or another to
respond to the learners’ needs by being more
prepared of how to talk about their own culture, it is

deficiency in the topics devoted for small “c”

not acceptable to teach particular cultural category at

cultural themes “only 37 / 224”. This deficiency

the expense of others because most studies which

might be a good reason that hinders Algerian
learners to communicate successfully with others
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examine the same area of interest conclude that most
of the textbooks are heavily overloaded with the
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cultures of the English speaking countries or the

in Algeria appeared to provide less appropriate

target culture by which learners are prepared to

cultural information and to broaden learners’

encounter other foreign cultures. In short, the

worldview

cultural content in terms of the cultural categories

Consequently, the study seems to declare that

found in the textbook does not agree with what

changes in the distribution of cultural information

should be incorporated to achieve the final objective

over categories, themes, types and topics of culture

of understanding and being understood. It is better to

should be made if Algerian educators really want to

overload any language textbook with cultural

prepare learners to communicate in the intercultural

materials of the target culture since it is supposed to

world of English and more especially in the Target

enjoy more exposure to the target culture.

English world by shedding more light on the small

Conclusion
To sum up, the wealth of research indicated
that the cultural content in this sample EFL textbook
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about

intercultural

understanding.

“c” cultural themes and topics which seem to be
more culturally-suitable for EFL education in
Algeria.
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