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واحلوار واالنفتاح والتسامح.
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ال تعاد املواد اليت ترسل إىل املجلة وال تسترد ،نشرت أم مل تنشر .وال
تلتزم املجلة إبداء أسباب عدم النشر.
للمجلة حق إعادة نشر املواد املنشورة منفصلة أو ضمن كتاب ،بلغته
األصلية أو مترمجًا إىل لغة أخرى ،من غري احلاجة إىل استئذان
صاحبها.
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إثارة النعرات الطائفية أو العصبية أو الفئوية وكل ما ميس الوحدة
والتضامن اإلسالمي.
عبر بالضرورة عن
عبر عن وجهة نظر صاحبه وال ُي ِّ
ما تنشره املجلة ُي ِّ
وجهة نظر املجلة.
تستقبل املجلة املواد يف خمتلف أبواهبا ،الدراسات ومراجعات الكتب
وتغطية الندوات ومناقشات األفكار املنشورة.
نلفت أنظار السادة الكتّاب والباحثني إىل أفضلية إرسال إسهاماهتم
على بريد جملة الكلمة اإللكتروين ،وهو kalema@kalema.net
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هـــذا الــعــدد
ثمة عالقة دقيقة وعميقة تربط بني قدرة اإلنسان عىل التفكري واستقالله فيه ،هي

بني قيمة احلرية وممارسة مقتضياهتا ..فاإلنسان الذي يمتلك إمكانية التفكري املستقل هو
ذلك اإلنسان الذي يستطيع استعادة حريته وإنسانيته ،ويستثمر طاقاته وإمكاناته يف سبيل

تكديس هنج احلرية يف الواقع اإلنساين.
فاستعادة احلرية ال تتحقق اَّإل بإرادة اإلنسان وإيامنه العميق بحق اإلنسان يف
احلرية ،وأهنا هي التي حتقق إنسانية اإلنسان.

وجملة الكلمة يف كل أعدادها تؤمن باحلرية ،وأهنا هي التي تنقل الواقع اإلسالمي

تطورا وقدر ًة عىل مواجهة كل املشاكل والتحديات.
من طور إىل آخر أكثر
ً

ومواد العدد التي بني يديك -عزيزي القارئ -تساهم يف تعميق وعي اإلنسان

باحلرية ودورها يف االستقرار والتقدم.

ومدير التحرير كتب الكلمة األوىل حول «السيد السيستاين والدولة املدنية»،

إضافة إىل الدراسات واألبحاث األخرى التي تغطي كل أبواب املجلة الثابتة.
وحيتوي هذا العدد مل ًّفا بعنوان« :الغريية ..األبعاد والدالالت» ..ونشكر الدكتور

العريب ميلود عىل بذله كل اجلهود العلمية يف إعداد هذا امللف اهلام ،كام نقدم شكرنا إىل
كل اإلخوة الذين سامهوا يف هذا امللف احليوي.

إضافة إىل دراسات وأبحاث أخرى توزّعت عىل أبواب املجلة الثابتة.

ونأمل أن يكون هذا العدد إضافة نوعية لتعميق خيار احلرية يف الواقع اإلسالمي

واإلنساين..

واهلل املوفق..

الكلمة األولى
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عند التأ َّمل يف مقولة (الدولة املدنية) نجد أن هذه املقولة تنطلق من
حقيقة أساسية ،مفادها أن مجيع املواطنني -برصف النظر عن ختصصاهتم
العلمية وحيثياهتم االجتامعية -هم عىل حدٍّ سواء وسواسية يف تعيني مصريهم
السيايس ..فال أحد ينوب عنهم يف هذه املسألة .وبمقدار فعالية مشاركة الناس
يف صياغة راهنهم وحتديد مصريهم ومستقبلهم ،بالقدر ذاته ترتتّب حقوقهم
املكتسبة.
فاجلميع هلم حق املسامهة املبارشة يف تعيني شكل مستقبلهم الوطني
والسيايس .واالختالف يكون بني الناس عىل هذا الصعيد ،ليس عىل صعيد
حقهم األصيل يف تعيني مصريهم ومستقبلهم ،وإنام يف مدى فعالية الناس عىل
هذا الصعيد؛ فاألكثر فعالية وحيوية سيحصل عىل حقوق مكتسبة ،تو ّفر له
إنجاز ما يريد بشكل مبارش .فرشعية الدولة وفق املعنى املدين نابعة من متثيلها
تعبريا أمينًا جلميع
جلميع آحاد املجتمع ،وكلام اقرتبت الدولة من أن تكون
ً
احلساسيات واالعتبارات باملستوى ذاته يتح ّقق املفهوم املدين للدولة.

تعبريا إلنجاز مفهوم الرشعية؛ فالدولة
ونحسب أن هذه املسألة أكثر
ً
انعكاسا جلميع احليثيات ،هي أكثر رشعية من تلك الدولة التي
التي تكون
ً
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الكلمة األوىل

تعبريا أمينًا عن إرادة الناس وخياراهتم العامة« .وعىل هذا األساس فإن
ليست بالرضورة
ً
املساحة العامة هي ملك الشعب ،وال حيق ألحد أن يترصف أو يتدخل فيها دون أخذ اإلذن
جمرد وكالء من
من األكثرية ،وكسب رضا الشعب ،وإن املسؤولني يف إدارة الدولة إنام هم ّ
قبل أفراد الشعب ،وجيب عليهم العمل طبق مطالب من وكلهم»(((.

ﷺ املرجعية الدينية

مر نظام املرجعية الدينية  -الشيعية اإلمامية ،بمراحل وأطوار
وعىل املستوى التارخيي ّ
تارخيية عديدة ،وكان لطبيعة التكوين الثقايف والسيايس واالجتامعي للمرجع الديني التأثري
األسايس عىل مدى قربه وتصديه للشأن السيايس والعام ،كام أن طبيعة الظروف العامة
السياسية والثقافية واالجتامعية العامة ،هلا التأثري يف قناعات وأفكار وأولويات املرجعية
الدينية.
واملجتمعات اإلسالمية  -الشيعية احتضنت نظريات سياسية عديدة ،هي بمثابة
اإلطار املرجعي والنظري ملامرسة املرجعية الدينية.

فنظرية والية الفقيه من النظريات السياسية التي آمنت هبا بعض املرجعيات الدينية،
والتزم بمقتضياهتا النظرية والعملية هؤالء الفقهاء.
ويف مقابل نظرية والية الفقيه ،ثمة آراء ومقوالت نظرية عديدة تتحكم بعطاءات
املرجعية الدينية.

وما نو ّد أن نثريه يف هذا السياق هو نظرية والية األمة عىل نفسها ،أو نظرية الدولة
املدنية ،انطال ًقا من آراء ومقوالت السيد عيل احلسيني السيستاين ،وهو من املرجعيات
الدينية األساسية يف العرص الراهن .ويف تقدير العديد من املراقبني :فإن السيد السيستاين
من خالل إدارته غري املبارشة للمسألة العراقية ،ينطلق من أن العراق كشعب متنوع مذهب ًّيا
تتضمن بناء دولة
وقوم ًّيا وحيتضن أديان متنوعة ،يديرها انطال ًقا من نظريته الفقهية التي
ّ
مدنية حاضنة ومم ّثلة جلميع أطياف الشعب العراقي ،وأن الديمقراطية وآلياهتا املختلفة هي
القادرة عىل إدارة احلياة السياسية واإلدارية للشعب العراقي.

وبالتايل فإن السيد السيستاين ،يدير فقه ًّيا الدولة العراقية وفق رؤية فقهية مغايرة
لنظرية والية الفقيه ،وإن الرؤية التي يتبناها السيد السيستاين يف إدارة املسألة العراقية ال
تستهدف بناء دولة شيعية باملعنى األيديولوجي ،وإنام بناء دولة مدنية تشرتك مجيع أطياف
((( حمسن كديور ،احلكومة الوالئية ،بريوت :دار االنتشار العريب ،ص.١٩
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التعرف عليه يف هذه الدراسة ،هي هذه
الشعب العراقي يف تكوينها وإدارهتا .وما نود
ُّ
التجربة التي تدار فقه ًّيا برؤية فقهية خمتلفة عن رؤية والية الفقيه.
ولقد متكّنت املرجعية الدينية عرب مراحلها التارخيية املتعدّ دة ،من القيام بأدوار تارخيية
كربى ،سامهت يف محاية االستقالل الوطني وحفظ اهلوية اإلسالمية للمجتمعات العربية
واإلسالمية ،وحفظ الثغور اإلسالمية أمام زحف احلركة االستعامرية التي عملت عىل
اهليمنة والسيطرة عىل العديد من الدول العربية واإلسالمية.
ولقد متكّنت املرجعية الدينية عرب تارخيها الطويل ،من إفشال العديد من املخططات
االستعامرية التي كانت تستهدف أمن واستقرار البالد العربية واإلسالمية.

ويف سبيل ذلك ثمة نامذج تارخيية مرجعية نزلت إىل امليدان وث ّبتت مرشوع املواجهة
املبارشة للمخططات االستعامرية ،كام متكّنت املرجعية الدينية من احلفاظ عىل اهلوية
اإلسالمية ومنع التعدي عليها .وبكلمة نستطيع القول :إن املرجعية الدينية يف أطوارها
التارخيية املتعدّ دة كانت هي خط الدفاع األول عن اهلوية اإلسالمية وحفظ مصالح البالد
توجهت إليها املؤامرات
والعباد .وبفعل الدور املركزي الذي كانت تقوم به املرجعية الدينيةّ ،
االستعامرية لتشويه سمعتها ودورها ،وإلجهاض حالة التصدي العام الذي كانت تقوم به
املرجعية الدينية .وبفعل ضغوطات املستعمر ومن بعده املستبد املحيل اهلائلة عىل املرجعية
الدينية ،وبفعل إخفاق بعض اخلطوات واملبادرات املرجعية ..ساهم هذا الظرف بكل
أبعاده يف إيقاف حركة املرجعية الدينية املتصدية للشأن العام.
وبفعل الضغوطات السياسية اهلائلة وتفكيك بعض عنارص القوة والتأثري لدى
املرجعية الدينية ،وبفعل طبيعة االهتامم بالشأن السيايس والتصدي لشؤون األمة من جهة
ثالثة؛ فقد أصيبت احلركة املرجعية يف بعض حمطاهتا التارخيية ببعض العطب واإلحباط
العميق الذي منع أو عرقل املرجعية الدينية من التصدي السيايس املبارش لشؤون األمة.

جراء هذا الدور التارخيي الذي كانت تقوم به املرجعية الدينية ..فبني
وتراجع من ّ
السيد حممد حسن الشريازي ،والسيد حممد سعيد احلبويب ،والشيخ األخوند اخلرساين
وغريهم من األسامء املرجعية مسافة كربى عىل مستوى االهتامم والتصدي السيايس املبارش.
دوهيا فرتة طويلة كالسيد مهدي بحر
وقد «ملعت يف النجف األرشف آنذاك أسامء سيظل هلا ّ
العلوم الكبري ،والشيخ جعفر كاشف الغطاء ،ونجله الشيخ موسى كاشف الغطاء ،والشيخ
حممد حسن صاحب اجلواهر ،والشيخ مرتىض األنصاري .ولعل من أبرز مؤرشات النمو
والتطور فكرة تنظيم عمل املرجعية التي ظهرت يف أواخر القرن الثامن عرش امليالدي عىل
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يد السيد مهدي بحر العلوم الكبري ،حيث أرشد الناس إىل تقليد تلميذه الشيخ جعفر
كاشف الغطاء ،وعينّ إلقامة الصالة الشيخ حسني نجف ،وللقضاء الشيخ رشيف حمي
الدين ،وأمر السيد جواد العاميل بالتأليف.
وجاء الشيخ موسى كاشف الغطاء يف القرن التاسع عرش ليؤكّد هذه اخلطوة وينسق
أعامل املرجعية عىل هذا األساس .ويف عام ١٢٣٧هـ ١٨٢٢ -م برز تطور مهم له دالالته
بني الدولتني العثامنية ممثلة بوايل بغداد داوود باشا والدولة القاجارية ممثلة بمحمد عيل بن
فتح عيل شاه القاجاري ،ول ّقب إثر ذلك بـ(مصلح الدولتني) إضافة إىل لقب (سلطان
العلامء) الذي أطلقته احلوزة العلمية عليه؛ ملا كان له من هيبة ورئاسة روحية ،وما حظي به
وسجلت أول
من انقياد العلامء لزعامته ،وبذلك تكون املرجعية قد أط ّلت عىل عامل السياسة
ّ
أدوارها فيه بالنسبة إىل تارخيها املعارص»(((.

التالية:

وبإمكاننا تكثيف التاريخ املرجعي وعطاءات املرجعية الدينية من خالل األفكار

 .1الوقوف والتصدي الشامل ضد كل املخططات االستعامرية واالستبداد الداخيل
الذي كان يستهدف األمة يف عقيدهتا ومصاحلها النوعية.

 .2احلفاظ عرب الربامج الثقافية والتوعوية والدينية عىل اهلوية اإلسالمية ،واحلؤول
دون االخرتاق الثقايف للمسلمني ،وإعطاء األولوية إىل احلوزة العلمية رعاية واهتام ًما
وإصالحا.
وتطويرا
ً
ً
 .3تبنّي خطاب اإلصالح الديني والثقايف ،والتغيري االجتامعي والثقايف والسيايس.
 .4تبنّي خطاب ومرشوع الدولة اإلسالمية ،ونقد كل املرشوعات السياسية
االستبدادية التي تبتعد يف خياراهتا وممارساهتا عن خيارات اإلسالم وممارساته التارخيية.

ﷺ الدولة املدنية من الشيخ حممد حسني النائيني إىل السيد عيل السيستاين

يعترب الشيخ النائيني هو املن ّظر الفقهي واملدين األبرز للحركة الدستورية يف احلوزة
العلمية  -الشيعية؛ إذ تعترب رسالته الفقهية املعنونة بـ(تنبيه األمة وتنزيه امللة) من أوائل
الرسائل العلمية والفقهية التي أثبت فيها مرشوعية احلركة الدستورية .ولو تأملنا يف
مواقف ورؤية السيد السيستاين مع الدولة العراقية الراهنة ،التي تشكّلت بعد ٢٠٠٣م،
((( عبد الكريم آل نجف ،من أعالم الفكر والقيادة املرجعية ،بريوت :دار املحجة البيضاء ،الطبعة األوىل،
١٩٩٨م ،ص .٢٣ - ٢٢
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لوجدنا أهنا آراء ومواقف تعكس قناعة السيد السيستاين ببناء دولة مدنية لكل العراقيني،
بحيث تكون دولة للجميع ،ويشارك اجلميع فيها عىل قدر املساواة والكفاءة؛ لذلك فإن
وشجع أن تكون دولة العراق بعد سقوط الديكتاتورية هي دولة
السيد السيستاين َقبِل
ّ
ديمقراطية تعددية ونظامها السيايس متثييل ،ولقد عمل السيد السيستاين مع اتّضاح معامل
رؤية بريمر احلاكم العسكري األمريكي للعراق ،عىل أن كل اخلطوات الكربى التي يتشكّل
منها النظام السيايس اجلديد ،هي بحاجة إىل تصويت وأخذ رأي الناس فيها؛ ألن رشعية
النظام السيايس -وفق رؤية السيد السيستاين -هي نابعة من اختيار الناس إليها ،فرشعية
النظام السيايس نابعة من مدى متثيله لرأي وإرادة الناس .فـ«لعبت املرجعية الدينية العليا يف
فأسست املرتكزات،
دورا رئيس ًّيا يف العملية السياسية اجلارية يف العراقّ ،
النجف األرشف ً
حتوالهتا ،ورعت مسريهتا ،وكان ملواقفها األثر البالغ يف احلفاظ عىل الوحدة
وواكبت ّ
الوطنية ،والسعي إلنجاز االستقالل والسيادة ،والعمل إلهناء االحتالل ،من خالل احلث
إلعادة بناء الدولة ومؤسساهتا ،عىل أساس االلتزام بالقانون ،ومبادئ العدالة واملساواة
واحرتام اآلخر وتفعيل املشاركة الشعبية»(((.
ولو تأ ّملنا يف اخلطوات التي قام هبا السيد السيستاين لوجدنا أهنا كلها خطوات يف
سبيل بناء دولة مدنية ،متثيلية .ويمكن يف هذا السياق اإلشارة إىل اخلطوات العملية التي قام
هبا السيد السيستاين وهي:

 .1محاية املمتلكات العامة للدولة ،وعدم جواز التعدّ ي عىل كل مؤسسات ومنشآت
الدولة ،وله فتاوى فقهية عديدة يف هذا السياق واملعنى؛ ألنه ال يمكن أن تبني دولة بدون
وجه السيد السيستاين كل وكالئه الرشعيني إىل أمهية
احرتام ممتلكات هذه الدولة ،لذلك ّ
العمل عىل صيانة ومحاية املمتلكات العامة ،ومؤسسات الدولة وحدها هي املعنية بالترصف
هبذه املمتلكات وإدارهتا.
 .2إن الشعب العراقي بكل تعبرياته الفكرية والسياسية ،هو وحده املعني يف اختيار
نوع النظام السيايس للعراق ...وبالتايل فإن قوى االحتالل مهام تعاظم دورها وشأهنا،
ليس هلا حق تعيني شكل نظام احلكم يف العراق .وجاء يف أسئلة موجهة إىل مكتب السيد
السيستاين يف النجف عن ما هي رؤيتكم أي السيد السيستاين ملستقبل احلكم يف العراق؟..
فكانت اإلجابة :املبدأ الذي يؤكّد عليه سامحته هو أن احلكم يف العراق جيب أن يكون
للعراقيني بال أي تس ّلط لألجنبي ،والعراقيون هم الذين هلم احلق يف اختيار نوع النظام بال

((( حامد اخلفاف ،النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية ،دار املؤرخ العريب،
الطبعة األوىل٢٠٠٧ ،م ،ص.٥
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تدخل لألجانب.

 .3علامء الدين وفق رؤية السيد السيستاين ليست هلم حظوة سياسية ،ودعاهم إىل
يزج برجال الدين يف
عدم االنشغال باألدوار واملهام التنفيذية يف الدولة ..فـ«ال يصح أن ّ
اجلوانب اإلدارية والتنفيذية ،بل ينبغي أن يقترص دورهم عىل التوجيه واإلرشاد واإلرشاف
عىل اللجان التي تتشكّل إلدارة أمور املدينة وتوفري األمن واخلدمات العامة لألهايل»(((.

موجهة من صحيفة نيويورك تايمز إىل سامحة السيد السيستاين حول هل
ويف أسئلة ّ
املرجعية الدينية ستطالب بموقع هلا يف مستقبل احلكم يف العراق ،كان اجلواب :غري وارد(((.

فاملرجعية الدينية ليس هلا موقع سيايس خارج نطاق دورها ووظيفتها التارخيية
املعلومة .ووجود نامذج مرجعية متفاوتة عىل هذا املستوى يعود يف تقديرنا إىل طبيعة
الظروف السياسية واالجتامعية القائمة ،وإىل تفاوت الطاقات املتوفرة لدى كل مرجعية
دينية ،إلاَّ أن هذا التفاوت يف املصاديق اخلارجية ال يؤسس ألدوار سياسية خارج نطاق
الدور املرجعي التارخيي واملعلوم.

واملتنوعة ،لن تتمكن من حتقيق مفهوم
والدولة املدنية يف ظل املجتمعات املتعدّ دة
ّ
العدالة إلاَّ عرب احلياد القانوين؛ فهي حترتم كل األديان واملذاهب واألفكار الكربى التي
يتبنّاها الناس ،دون أن تنترص لرأي واحد أو فكرة واحدة .وهذا -بطبيعة احلال -ال يعني
أن الدولة املدنية بال موقف أو رؤية من تطورات وحتوالت العامل ،وإنام يعني أن مواقف
وتطورات العامل ،نابعة من خيارات الدولة املدنية وقوانينها
حتوالت
ّ
ورؤى الدولة املدنية من ّ
األساسية واملصالح العليا لشعب الدولة املدنية.

ﷺ الدولة املدنية وصناعة املستقبل

يبدو من خمتلف املعطيات واحلقائق اجليوسياسية ،أن املنطقة لن تتمكن من
االستقرار السيايس العميق إلاَّ بتفكيك الدولة االستبدادية املهيمنة عىل كل يشء؛ ألن
تفكيك هذه الدولة هو الذي يفتح املجال واس ًعا ،للتحكم بالراهن واملستقبل ..ولقد
أبانت كل األحداث والتطورات أن الدول الديكتاتورية هي املسؤولة عن جتويف كل
والتحرر من كل العراقيل
اإلمكانات والقدرات ،كام أهنا هي العقبة الفعلية التي متنع التقدّ م
ّ
واملتغولة عىل
واملعيقات التي متنع السيطرة عىل أسباب التطور والتقدم .فالدولة املستبدة
ّ
((( حامد اخلفاف ،مصدر سابق ،ص.١٢
((( حامد اخلفاف ،مصدر سابق ،ص .١٧
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شعبها واملهيمنة عىل كل مقدراته ،هي املشكلة احلقيقية التي متنع التقدم وصناعة املستقبل
بام يرىض به أبناء الشعب.
لذلك فإن اخلطوة األوىل يف مرشوع التقدم ،هو تفكيك الدولة الظاملة املستبدة
واملسيطرة عىل كل القدرات واالمكانات.

ويف تقديرنا أن الرؤية التي يتبنّاها السيد السيستاين يف رضورة بناء دولة مدنية -
متثيلية – ديمقراطية ،هي البداية الفعلية المتالك أسباب التقدم والتطور يف جمتمعاتنا،
وذلك لالعتبارات التالية:
 .1إن قوة الدولة وصالبتها احلقيقية نابعة بالدرجة األوىل من التفاف الناس عليها
ومتثيلها لقوى الناس املختلفة .ويبدو من خمتلف الوقائع أن الدولة املدنية التي مت ّثل مجيع
احلساسيات واالعتبارات هي القادرة عىل صياغة املجتمع عىل أسس أكثر عدالة وحرية،
وهذا ما حتتاجه جمتمعاتنا العربية واإلسالمية.

ولعلنا ال نجانب الصواب حني نقول :إن قدرة النخب السياسية واالجتامعية
والدينية يف العراق عىل بناء دولة مدنية ،هي القادرة عىل إهناء كل املشاكل التي تعاين منها
الساحة العراقية.
فالدولة ليست مزرعة لنخبة أو فئة أو رشحية أو طائفة ،والتعاطي مع الدولة بوصفها
مزرعة ،هو السبب العميق لفشل النخبة السياسية يف العراق ،وال عالج إلاَّ بتغيري البنية
يؤسس للفوىض ،كام ال يعيد صناعة املعادلة القائمة
السياسية والثقافية ..التغيري الذي ال ّ
بحيث تسيطر الدولة عىل كل املقدرات والطاقات.
 .2إن الدولة املدنية يف حقيقتها وجوهرها ،تقف بالضد من دولة الرأي الواحد
والزعيم الواحد.

وأغلب مشاكل العراق احلديثة ،تعود يف جوهرها إىل البعد التارخيي ،حيث الدولة
العراقية التي هيمنت عىل العراق عقود طويلة ،هي دولة الزعيم األوحد الذي يسيطر عىل
كل يشء يف الدولة .والتحرر من شكل هذه الدولة بدون التحرر من بنيتها ،يعيد إحياء
املشكلة ذاهتا مع تغيرّ عميق يف الرشحية أو الطبقة التي تتحكم بالدولة.
وهذا بطبيعة احلال ،ال يؤسس إىل حالة صحية يف االجتامع السيايس العراقي.
لذلك فإن بناء الدولة املدنية يف العراق يتط ّلب االلتزام بقيم احلرية والتعددية ،بحيث
تكون الدولة جلميع املواطنني ..والوصول إىل هذا املستوى يتطلب:
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التحرر من ثقافة الشعارات الفضفاضة ،التي ال تغيرّ من الواقع شي ًئا .والعراق ال
.1
ّ
حيتاج إىل شعارات أيديولوجية كربى ،وإنام حيتاج إىل أعامل عظيمة وكربى يف كل احلقول
واملجاالت.

 .2بناء حقائق املشهد السيايس عىل أسس التنافس السيايس ،وليس الطائفي
أو القومي؛ لذلك فثمة حاجة لبناء أحزاب سياسية وطنية بعيدً ا عن االنقسام الطائفي
يقرب املشهد العراقي من
والقومي ،فالتحرر من االنقسامات الطائفية والقومية يف العراق ّ
بناء دولة ،ليست مزرعة ألحد من املكونات أو القوى السياسية ،ويصوغ الواقع العراقي
عىل أسس أكثر صالبة وقدرة عىل االستمرار.

 .3إن املجتمعات املتنوعة واملتعددة ،بحاجة إىل دولة حاضنة جلميع حقائق التنوع
املوجودة يف املجتمع .ويف تقديرنا ،إن العراق بوصفه جمتم ًعا متنو ًعا ،هو بحاجة إىل دولة
متعالية عىل انقسامات املجتمع ،دون االستعالء عىل املجتمع ،وهذه الدولة هي الدولة
املدنية التي تنطلق من مبادئ وأسس يقبلها اجلميع ويف الوقت ذاته قادرة عىل احرتام كل
احلساسيات واالعتبارات.
وهذا لن يتم إلاَّ يف ظل دولة مدنية ،متثيلية ،ديمقراطية ،وأية دولة أخرى ستكون
بطريقة أو أخرى طاردة لبعض الرشائح واملكونات.
فعدالة الدولة يف العراق اليوم ،مرهونة مع قدرة العراقيني ،عىل بناء دولة مدنية،
أيضا.
حمايدة جتاه عقائد كل املواطنني ،ومعربة عن احرتام عميق لعقائد اجلميع ً

ودون ذلك سيبقى العراق يعاين الكثري من الويالت .والرشاكة السياسية يف العراق
مرهونة إىل حدٍّ بعيد إىل طبيعة الدولة والنظام السيايس واإلداري فيها.

تنوعات مع
ويبدو وبفعل حالة االنقسام الطائفي والقومي يف العراق ،ووجود ّ
طموحات سياسية خمتلفة ،لن يستقر وضع العراق إلاَّ بدولة جلميع العراقيني .وال دولة
جلميع العراقيني إلاَّ الدولة املدنية.
والوصول إىل بناء دولة مدنية يف العراق ،ليس مستحيلاً وإنام هو بحاجة إىل ثقافة
سياسية جديدة يف العراق تُعيل من شأن القيم املدنية دون االفتئات عىل القيم الدينية.

وبحاجة إىل حوامل برشية ،تسعى لتبنّي خيار الدولة املدنية بوصفها هي خشبة
اخلالص لكل العراقيني.
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ﷺ اهلوية الوطنية العراقية وخطر نظام املحاصصة

مرت عىل الشعب العراقي ،ثمة اعتزاز عميق لدى كل
يف كل احلقب واألحوال التي ّ
مواطن عراقي هبويته العراقية .قد خيتلفون يف السياسة والرياضة واملواقف اخلارجية ،إلاَّ أن
يعتزون بعراقيتهم ،ويتغنون بمساحة العراق كلها بدون زيادة أو نقصان.
مجيع العراقيني ّ
فاهلوية العراقية عميقة لدى اإلنسان العراقي ،واالعتزاز بالعراق عميق وراسخ لدى مجيع
العراقيني.
أقول :إن أغلب األنظمة السياسية التي حكمت العراق بنِ َسب متفاوتة ،ليست
مقبولة لدى كل العراقيني ،إلاَّ أن رفضهم أو عدم قبوهلم لنظام احلكم يف بالدهم ،مل يقلل
لدى الشعب العراقي مستوى اعتزازهم بالعراق واهلوية الوطنية.

وقد ينقسم الشعب العراقي يف موقفه جتاه نظام احلكم ،إلاَّ أهنم مجي ًعا يعتزون هبويتهم
متسكهم بالعراق كله ،ومل يسجل التاريخ
الوطنية ويتسابقون بعضهم مع بعض يف إبراز مدى ُّ
أن بعضهم عبرَّ عن رفضه للعراق وهويته الوطنية والعربية .وأخطاء السياسة عىل العراقيني
تتحول إىل رفض هلويتهم الوطنية ،بل يف زمن األزمات واملشاكل الضاغطة عليهم ازدادوا
مل ّ
متسكًا بالعراق وعبرّ وا عن حبهم الالحمدود للعراق تارخيًا وثقاف ًة ووقائع اجتامعية ووطنية؛
ّ
لذلك فإن اهلوية الوطنية لدى كل مكونات الشعب العراقي راسخة وعميقة ،وثمة تعابري
متسكه واعتزازه هبويته الوطنية .ويف تقديرنا ،إن
عديدة يبدعها املواطن العراقي للتعبري عن ّ
متسك كل العراقيني هبذه اهلوية ،وفصل هذه
عدم ضمور اهلوية الوطنية العراقية يعود إىل ّ
اهلوية عن شكل وطبيعة النظام السيايس.
فالرأي واملوقف يكون من النظام السيايس دون أن يتعداه إىل الوطن وهويته اجلامعة
مرت عىل الشعب العراقي،
لكل العراقيني .وحني التأ ّمل يف التجارب السياسية العديدة التي ّ
ندرك أن االعتزاز العميق باهلوية الوطنية العراقية ساهم يف وحدة العراق ،وساهم يف ضمور
كل النزعات التقسيمية يف العراق .ووجود مشكل كردي يف العراق ال يساوي أن ثمة نزعة
تعرضوا إىل مشاكل
تقسيمية عميقة لدى املكون الكردي العراقي ،فحتى األكراد الذين ّ
وأزمات عديدة من أنظمة احلكم يف بغداد ،إلاَّ أهنم مجي ًعا يعتزون بعراقيتهم ويعربون عن
هذا االعتزاز بوسائلهم اخلاصة واالجتامعية .وبروز هذه النزعة االنشقاقية لدهيم اآلن يعود
وحتوالت اجتامعية سامهت يف بروز هذه النزعة للحفاظ عىل مصاحلهم
إىل عوامل سياسية ّ
ومكاسبهم القومية .ومع نضوج هذه النزعة لدهيم يف هذه احلقبة من الزمن ،إلاَّ أنني ال زلت
عىل قناعة عميقة أن إصالح أوضاع بغداد السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،سيساهم يف
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ختيل املكون الكردي عن قبول االنفصال عن العراق.

وهذا بطبيعة احلال يعود إىل نظام احلكم احلايل يف بغداد ،هل يتمكّن من بناء نظام
سيايس واقتصادي وأمني أقرب إىل العدالة واستيعاب كل املكونات العراقية؟ ..أحسب
أن هذه املنجزات املنتظرة من النظام السيايس العراقي احلايل ،هي القادرة عىل إماتة كل
النزعات االنشقاقية لدى كل مكونات وتعبريات العراق ،ووجود أحزاب وكتل كردية
تتبنى هذا اخليار ،ال يعني بأي حال من األحوال أن الشعب الكردي العراقي ختلىَّ عن
عراقيته أو يعمل لالنفصال واالنشقاق عن الوحدة الوطنية العراقية؛ لذلك فإننا نجد أن
أغلب الشعب الكردي يعرف اللغة العربية ويعبرّ هبا عن كل طموحاته وتط ّلعاته ،وبعضهم
شعرا وأد ًبا وكتاب ًة باللغة العربية.
أبدع ً
وعليه فإن الذي ساهم ويساهم يف ختريب اهلوية الوطنية العراقية ،هو طبيعة وبنية
األنظمة السياسية التي حكمت العراق يف العرص احلديث ،حيث إن هذه األنظمة السياسية
مل تكن عىل مستوى بنيتها الداخلية وإجراءاهتا السياسية واألمنية واإلدارية بمستوى اهلوية
العراقية اجلامعة؛ لذلك فإن أغلب األنظمة السياسية العراقية سامهت بطريقة أو أخرى يف
إضعاف اهلوية الوطنية العراقية ،وإنتاج مشاكل سياسية وجمتمعية تساهم يف إضعاف اهلوية
الوطنية العراقية ،إلاَّ أن الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه وقف باملرصاد ضد كل
حماولة لتخريب اهلوية الوطنية العراقية .ومتسك الشعب العراقي إىل اآلن هبويته الوطنية
ال زال عمي ًقا ومصدر اعتزاز لدى كل املكونات.
ومن املؤكد عىل هذا املستوى أن نظام املحاصصة الطائفية يف العراق ،يساهم يف
ختريب اهلوية الوطنية اجلامعة ،وإن استمرار هذا النظام قد ُيفيض إىل نتائج سلبية عىل مستوى
التكوين الوطني العراقي؛ لذلك فإن رفض نظام املحاصصة الطائفية يف العراق ،هو ينسجم
مع اهلوية الوطنية العراقية ،واإلرساع يف إهناء هذا النظام هو الذي سيخ ّلص العراق من
مرشوع بقفازات ناعمة يستهدف تقويض الوحدة الوطنية العراقية .وال ريب يف أن أي
جهد يبذل لتقويض اهلوية الوطنية العراقية هو خيدم تفجري جمتمعات دول املرشق العريب
من الداخل عرب تضخيم هوياته الفرعية ،بحيث ال تكون هذه اهلويات الفرعية منسجمة مع
بعضها ،وهذه احلالة بكل متوالياهتا هي اخلطوة األوىل يف مرشوع التقسيم والتشظي الذي
ينتظر كل دول املرشق العريب.
أيضا اخلطوة األوىل يف مرشوع إفشال كل املخططات
ورفض نظام املحاصصة هو ً
التي تستهدف متزيق العراق وأي بلد عريب مرشقي آخر.

السيد السيستاين والدولة املدنية
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وإننا نعتقد وبعمق أن الشيعة يف العراق ال يربحون أي يشء من نظام املحاصصة.
كمكون أصيل من مكونات الشعب العراقي ال يربح أي يشء من
كام أن السنة يف العراق
ّ
نظام املحاصصة.
وعىل اجلميع أن يدرك هذه احلقيقة ،ويعمل وفق إمكاناته وممكناته إلفشال خيار
التقسيم للعراق.

ولعل احلقيقة الكربى التي تساهم يف إفشال هذه املخططات هي اهلوية الوطنية
التمسك هبذه اهلوية الوطنية،
اجلامعة التي يعتز هبا كل مواطن عراقي .وقد صمد اجلميع يف
ّ
ولن خيضعوا لكل املحاوالت التي تستهدف التفريط يف الوحدة الوطنية العراقية .فال خيار
فعل ًّيا أمام العراقيني إلاَّ
التمسك بعراقيتهم واالعتزاز هبا ،وبناء نظام سيايس تعددي -
ّ
تشاركي  -ديمقراطي.
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الدكتور بن أمحد قويدر*
عامل فايزة**

ﷺ متهيد

يعترب مفهوم الذهنية من املواضيع املهمة والعميقة يف الدراسات
اإلنسانية ،ألهنا قليلة بالنظر إىل حجم ما يمثله هذا املفهوم من أثر ووظيفة يف
دينامية العالقة بني العامل الداخيل والعامل اخلارجي لإلنسان ،وكيف أنه يصيغ
لنا صورة متكاملة عن وجودنا ،وجماالت حركتنا وسكناتنا ،وكيف يتطور
ذلك فينا ،وكيف له أن حيقق لنا الرشوط التي من أمهها قيمة القيم ،التي تنتج
عنها العديد من السلوكات واالجتاهات واالعتقادات.

لذلك ركزت األنثروبولوجيا وعلم النفس االجتامعي عىل البيئة التي
نعيش فيها ،حيث استلهمت ذلك الوصف وفق النظرة األحادية (التطورية)،
التي استأثرت باألنموذج الغريب وأسقطت سجالته أي ذهنيتها عىل ذهنيات
أخرى خمتلفة عنها.
* أستاذ حمارض جامعة عبداحلميد بن باديس ،مستغانم – اجلزائر.
** استاذة مساعدة جامعة عبداحلميد بن باديس ،مستغانم – اجلزائر.
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العديد من احلقائق التي أكدهتا الدراسات األثنوغرافية ملالينوفسكي عندما حيدد
اإلطار العلمي لنظرية الثقافة تؤكد عالقة هوية الشعوب بذهنيتها التي صاغت واقعها
وآفاقها بني الطبيعة والثقافة.

من ضمن الباحثني يف هذا املجال ليفي برهيال  ،)1927( ((( Levy Brühlوهانري
مرورا بجان بياجي  ،Jean Piagetووصولاً إىل األنثروبولوجيا
فالون ،Henri wallon
ً
البنيوية مع كلود ليفي سرتاوس  )2009-1908( Claude Lévi-Straussأن بينّ هذا
األخري خاصية االختالف بني منطق احلضارة ومنطق البداوة مبينًا أن «التفكري املتوحش
يعترب منطق ًّيا باملعنى نفسه وبالطريقة نفسها التي نحن عليها ،عندما تكون مدعوة إىل معرفة
العامل ،أن تعرتف بملكيتها الفيزيائية والداللية .عندما يتبدد سوء الفهم ال يعنى أنه غري
صحيح ،عكس ما قال به بروهيل هذه الذهنية موجودة بطرق العقل ،وليس بالعاطفة
بمساعدة التميز واملعارضة وليس باخللط واملشاركة»(((.
بمعنى أن هذه الشعوب ال تفتقد إىل منطق ،وإنام البيئة التي وجدت فيها اقتضت
املحافظة عىل األمن الغذائي ،واحلامية من االفرتاس ،ومن الظروف الطبيعية املتوحشة.

 -1الذهنية ومرشوع التنمية

عندما يتع ّلق البحث يف الذهنية كمرشوع للتنمية ،يصبح ذلك مع ّقدً ا ملا يتصف به
هذا املفهوم من متغريات يصعب ضبطها ،ومن هنا ندرك ملاذا بقيت هذه البنية يف طور
اإلنجاز .ما هيمنا هو كيف لنا أن نحدد هذا املفهوم من حيث إنه قابل للتطور ،وبإمكانه
رفع التحدي لتطوير قيمة اإلنسان من خالل إبداعاته وقدراته ،ومرشوع االختالف هنا هو
اختالف نمط التفكري ،أنامط تصور العامل ،قيمة القيم والسلوكات ،قيمة احلارض واملايض
واملستقبل ،قيمة الفكر والواقع.
كلها مفاهيم حتتوهيا الذهنية لتجعل منها ُأ ُس ًسا يف غاية األمهية من أجل التنمية
والتطوير ،ينبغي الرتكيز عليها من حيث املنهج ومن حيث اإلمكانات املادية واملعنوية،
ألننا فعلاً بحاجة إىل إنسان ناضج نضج القيم املعطلة يف ذاته.

(1) Levi Brühl, L’âme primitive, Paris, Alcan, 1927 (Quadrige /PUF, 1996).
(2) André Régnier, De la théorie des groupes à la penssée sauvage P213.Régnier André. De la
théorie des groupes à la Pensée sauvage. In: L›Homme et la société, N. 7, 1968. Numéro
spécial 150° anniversaire de la mort de Karl Marx. pp. 201213-.http://www.persee.fr/
docAsPDF/homso_00181968_4306-_num_7_1_1111.pdf
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حيدد أي مرشوع تنموي بنا ًء عىل املوارد املادية والبرشية التي توكل هلا كل مراحل
اإلنجاز منذ بدايته كفكرة إىل هنايته كمرشوع منجز .لذلك حاولنا أن نبني أن أي مرشوع
تنموي خارج إطار تنمية الذهنية هو مرشوع حيتاج إىل إعادة النظر ،ألنه مل يضبط
االستعدادات ومل حيرتم الكفاءات ،ومل هييئ لدهيم الوعي كحس مشرتك ،بمعنى أنه بعيد
عن واقع التنمية احلقيقية.

ملاذا الذهنية؟

يف البداية ،كلمة ذهنية لغة :مستمدة من كلمة «ذهن» ،والتي تعني الفهم والعقل(((.

وهي مشاهبة لكلمة  Mentalيف اللغة الفرنسية فقد جاء يف قاموس
 Historiqueالذي استعمل املفهوم بمصطلح الذهنية  mentalitéسنة  1842ألول مرة من
طرف للداللة عىل «حالة جودة كل ما هو ذهني» ،ويقصد هبا األفكار ذات القيمة من حيث
التطوير يف خمتلف املجاالت .((( Radonvilliers

Robert

والكلمة «مستمدة من كلمة  Mentalisاليونانية التي تعني النفس  L’âmeوتعني
 L’intellectالذي هو الذكاء (القدرة العقلية) وهي مبدأ مفكرة وتنشيط تثقيفي»(((.
وقد جاء يف اصطالح القدماء أهنا قوة النفس املعدة الكتساب العلوم التصورية ،لكن
من املالحظ أننا نجد أنفسنا أمام مفارقة داللية ولغوية بني «الذهن» و«العقل»؛ فالعقل
يتميز بالكلية وملكة املبادئ وإدراك مطلق لألشياء (نظري جمرد) ،أما الذهن فخملكة
القواعد نطلقه عىل األمور التجريبية وهو إدراك جزئي (عميل)»(((.
فالعديد من الدراسات تستعمل كال املفهومني باملعنى نفسه ،إلاَّ أن منها ما يفرق بينهام
من حيث طبيعة املدركات امللموسة واملجردة ،ومنها ما يعترب أن الذهن خاص بالتصور،
والعقل خاص باألحكام ،فشوبنهور يرى أن الذهن «ملكة ربط التصورات احلدسية بمبدأ
السبب الكايف ،أما العقل فهو قوة معدة الكتساب التصورات املجزأة وترتيبها ومجعها يف
األحكام واالستدالالت»(((.

((( مجيل صليبيا ،املعجم الفلسفي ،الرشكة العاملية للكتاب ،سنة 1994م ، ،ج1ص.594

(4) Albert Dauzat et coll 1964. Nouveau dictionnaire étymologique et historique librairee
larousse paris p458.
(5)Alain Rey, Deux tom- Le Robert Dictionnaire Historique de la Langue Francaise- N° ed
1992, p1223.

((( عبد اهلل العروي ،مفهوم العقل ،املركز الثقايف العريب ،املغرب ،ط1997 ،1م ،ص.345
((( املرجع نفسه ،ص.345
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فالذهنية هي بناء حمدد لسريورة العمليات العقلية التي تستند إىل كل ما هو ملموس
وما هو جمرد ،والعقل هو وظيفة الذهنية من املدركات والعمليات التي تقتيض التحليل،
فهي يف األخري مجلة ما وصل اليه العقل من ملكات كامنة تستدعيها املواقف كلام حرضت.

 -2الذهنية يف الفكر العريب

بام أننا نريد أن نعمل عىل تطوير نضج ذهنيتنا هذه يف عاملنا العريب ،أي إننا نحاول
حتديد خصائص تلك القيم التي متيزها وحتركها ،فإننا مدعوون إىل معرفة هذا املفهوم الذي
حظي بالدراسة يف الثقافة العربية اإلسالمية ،مثلام ذهب إليه كل من ابن خلدون ،ابن حزم،
أبو حامد الغزايل ،واملعارصون أمثال اجلابري ،والعروي ،ومطاع الصفدي.
فقد ذهب أبو حامد الغزايل إىل اعتبار «أن العقل هو التصورات والتصديقات
احلاصلة للنفس بالفطرة» ،ملكة متأصلة يف كينونة الذات ،أما ابن حزم فقال بأنه «قوة أفرد
اهلل هبا النفس ،متيز هبا مجيع املوجودات عىل مراتبها ،وشاهد عىل ما هي عليه من صفاهتا
احلقيقية هلا فقط ،وينفي عنها ما ليس فيها ،وهذا التمييز هو أحد إدراك العقل الذي ال
إدراك غريه» .فهي قدرة التمييز بني املوجودات وغري املوجودات.

وذهب ابن خلدون إىل اعتبار أن العقل «هو مشخص وحمدد باملامرسة ،والتشخيص
حيصل للنفس االنتقال من الداللة إىل املدلوالت ،وهو معنى النظر العقيل الذي تكتسبه
العلوم املجهولة ،فتكسب بذلك ملكة من العقل تكون زيادة عقل»(((.

كام اعترب ابن خلدون أن العقل ال يورث وال يكتشف إلاَّ بالتجربة املتجددة ،وعقل
الفرد هو حصيلة جتربة مجاعية تتلخص يف عقلية العقل ،إذن فإن «عقول كل واحد مرتبط
بسلوك مجاعي ،فنجد أن ابن خلدون جيري نو ًعا من املطابقة تكاد تكون تامة بني نمذجة
العقل وهو مورفولوجيا املجتمع أي سوسيولوجيا العقل»(((.
من خالل هذه التحديدات نُبقي عىل الذهنية بأهنا ملكة تتعامل مع املعرفة الفردية
واجلامعية ،تطور من خالهلا معاشها ،وحتافظ عىل وجودها وهويتها.
لكن حيدث أن نقف قليلاً مع ذواتنا متسائلني :كيف هلذا الواقع الذي أصبح مرشوع
هيمنة من اآلخر الذي يدير ذهنيتنا ،من خالل تلك املثاقفة التي شوشت لنا أفكارنا
ومعتقاداتنا؛ ألهنا مل تكن صلبة بام يسمح هلا باملقاومة ،إىل درجة أهنا أصبحت ذهنية غري

((( نفس املرجع.345 ،
((( عبد اهلل العروي ،املرجع نفسه ،ص .153
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مستقرة عىل مرفأ ومنفصمة بني قيمة األفكار وقيمة الواقع الذي أصبح واق ًعا غري مؤهل
ليستجيب لتلك األفكار التي ال تنسجم مع متطلباته.

يقول محيد حممد« :إن احلديث عن الذهنية العربية ومكوناهتا وسامهتا وآلياهتا
ونتائجها ،هو حديث ذو أولوية ورضورة؛ ألن أي حديث عن الفرد واجلامعة والطبقة
واملجتمع والنظم املعرفية ،هو حديث ٍ
تال للحديث عن الذهنية ،واحلديث عن التطوير
والنهوض واالشتقاق واالبتكار واملامرسة (األمم واملجتمعات االخرى) والتجاوز
والتاخر والتقدم والرتاجع».
ويضيف« :إن الذهنية كتاب مدون من ثالث مدونات؛ مدونة املايض :باعتبارها
أفعالاً وأحدا ًثا وحادثات حدثت وانتهت ،مدونة احلارض :بوصفه اإلنجاز الذي حيققه
الفرد واجلامعة واملجتمع ،مدونة املستقبل :بوصفه خطة عمل أبرصت احلارض ووعت
املايض فاستفادت من دروسه وجتاربه»(.((1

 -3مقومات الذهنية يف فهم التطوير

التطوير ُبعدٌ اسرتاتيجي ضمن برنامج الذهنية ،ألهنا تتمتع بمجموعة من اخلصائص
التي تدعونا إىل الرتكيز عىل هذه املقومات ،وهي:

 -1أهنا مشرتكة بني عنارص ذات ثقافية ،فاجلامعة بالرضورة هي جمموعة أشخاص
هلم ذهنية متامثلة.

 -2الذهنية هي الرابط األسايس الذي له مقاومة خارجية ،والذي يربط األفراد
بجامعتهم وهي غري متغرية.
 -3هي العنرص األسايس األكثر مقاومة يف األنا(.((1

 -4هي مكثفة داخل احلياة االجتامعية متموضعة بني العامل اخلارجي (الفضاء
اخلارجي) والداخيل (النحن) .مثلها يف ذلك مثل املوشور  .Prismeيقول إيامنويل كانط
« :E. Kantفهي الشكل األول ملعرفتني ،فهي املحدد بشكل واسع إلدراكاتنا ،فمن خالهلا
متر كل إدراكاتنا الداخلة إىل الذات ،وكل اإلنجازات الناجتة عن األنا»(.((1
ومن وجهة ظاهرية نستطيع أن نستكشف أن هناك عالقة وطيدة بني الذهنية

( ((1حسن محيد ،الذهنية العربية مقاربة معرفية ،ص .17

(11) Ibid Alex Mucchielli – Les mentalités- p 31.
(12) Alex Mucchielli.1984. Les mentalités – Edition Paris p 32.
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وتنظيمها الفيزيقي.

 -5وجود إطار عام للذهنية ،حيث حيدد كوهنا عاملية ،معنوية ،تعرب عن نفسها
بواسطة وسائل وأدوات خمتلفة:

أ) كونية  :Cosmologieعبارة عن آلية اتصال اإلنسان بعامله اخلارجي ،وبذلك فهو
حيتاج إىل جمموعة من املعارف تكون باملرة جتريبية ،استنباطية ،جدلية ،تأويلية ،هذه املعارف
تكون هلا سمة مميزة نتمثل هبا العامل(.((1
ب) معنوية  :Moralعبارة عن جمموعة املعتقدات التي تتحكم يف العالقات
اإلنسانية فيام بينها .فباملرجعية إىل االعتقادات الذهنية نحكم عىل األفعال ونتهيأ للمستقبل
وكذا عىل التجربة احلالية النسبية ،فاملعنى هو أكرب ثباتًا من الكونية ،فكل ديانة مثلاً حتمل
مبادئ معنوية التي نجد فيها عمقها وتفسريها .يقول هوفولينج « :H. Hooffolingهي
اعتقاد يف ديمومة القيم»( .((1كام نجد إيدجار موران  Edgard Morinيقول« :كل ديانة
فردية أو مجاعية معاشة تشكل ذهنية»(.((1

ج) التقنيات  :Les Techniquesكل حضارة تعتمد يف وجودها عىل املادة كي حتافظ
أساسا ونسب ًّيا بالكوسمولوجية (الكون) فتح ّقق بذلك روابط بني
عىل بقائها ،فهي مرتبطة
ً
الكوين والتقني ،وكذا املعاين املتوخاة من ذلك ،فهي متشاهبة ،مثلاً عندما ندرس حركة
ربا أن السحر بالنسبة للشعوب
نشأة السحر كام قام بذلك جيمس فرازير  J. Fraiserمعت ً
البدائية مماثلاً للعلم يف العرص احلديث( .((1فدراسة السحر تقتيض دراسة اآلليات واملواد
املستخدمة يف العمل ،واليشء نفسه بالنسبة للعامل التقني ،فهو حيتاج إىل تقنية حتدد له جتاربه،
ومالحظاته ،متيزة عن غريه من املامرسني.

 -4دراسة الذهنية يف علم النفس االجتامعي

البعد النفيس مطلوب لصياغة حقيقية لسريورات الذهنية من حيث البناء والوظيفة،
لذلك تم تناول هذا املفهوم يف علم النفس االجتامعي ملا يتمتع به من خاصية املركز يف
السلوك واالجتاهات واآلراء وحتديد القيم ،ومتت مناقشته بام حيدد مؤرشات بروزه أو
انزواءه.
(13) Ibid Gaston Bouthoul, les mentalités p 36 - 37.
(14) Ibid p 41.
(15) Ibid. Louis Gardet – Les hommes de L’Islam - p 20.
(16) Ibid. Moscovici Serge – Psychologie sociale – p 211.
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نجد ذلك جمسدً ا من خالل التعاريف التالية ،وكلها مفاهيم تأخذ بعني االعتبار
اإلطار العام للذهنية ،منها :البنية ،النسق ،االستعداد ،احلركية (الدينامية).

بداية مع ألكس ميكييل  Mucchielli Alexحيث اعترب أن الذهنية بمثابة« :جمموعة
السلوكات والقيم واالجتاهات التي تكون بنية ذهنية ،من خالهلا تتحدد األفكار والسلوكات
ألفراد املجتمع قيد الدراسة»(.((1

فهي مصدر السلوكات والتوجهات التي حتدد نمط التفكري والتصور ،بحيث تصبح
عندما تتأسس عىل بناء فعال ،عبارة عن جمموعة من املبادئ والقيم الراسخة يف منطق الرتابط
االجتامعي ،ذلك ما ذهب إليه سميل تايرس  Symil Tyserمعتقدً ا أن «الذهنية هي جمموعة
مكونة لنسق من املبادئ من خالهلا يمكن أن نأخذ جمموع التوجهات النمطية ملجموعة أو
أفراد ،هذه املبادئ هي املعتقدات ،القيم واملعايري ،فهي قواعد منطق اجلامعة أو الفرد»(.((1

من املالحظ أن الذهنية أصبحت قاعدة جوهرية لكل سلوك فردي أو مجاعي ،وقد
أخذت مفهوم آخر باعتبارها «جمموعة االستعدادات السيكولوجية التي ترتبط بنظام من
تصورا للعامل أو معاين لألشياء يف الكون حتدد اجتاهنا ،ومالحظاتنا،
القيم ،التي تعطي لنا
ً
حتدد سلوكاتنا»(.((1
يف هذا السياق أصبحت أكثر عم ًقا ،عندما أصبح ينظر إليها عىل أهنا ملكة أو استعداد
سيكولوجي ،حيدد مجلة املعاين والسلوكات التي حتقق التوافق واالنسجام بني الفرد والواقع
واجلامعة التي ينتمي اليها.

وجاء يف مقال لـكلود تييش  Claude de Tycheyيف جملة علم النفس
أيضا من خالهلا
 psychologieأهنا باعتبارها «سريورة من خالهلا تربز أمهية يشء ما ،يتم ً
الرتكيز عىل حجم من املبادئ واملعتقدات واملعارف ،تكون مستقرة نو ًعا ما ،والتي يمكن
أن تكون حارضة يف كل زمن ،فهي التي تشكل عمق الذهنية»(.((2

Bulletin

وهلا وظيفة تقييم األشياء واألفكار وخمتلف العالقات التي تربط بينها ،أما من خالل
جتارب شخصية أو معارف حديثة ،وهذا يبينّ تلك العالقة مع الواقع كنمط ملتزم بام يقدمه
(17) Ibid. Alex Mucchielli p 08- 09 - 10.
(18) Ibid. p 08.
(19) Ibid p 08.
(20) Claude de Tychey 2000– La mentalisation – Bulletin de psychologie N° 448 T.534/
Juillet Août p 13.
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لنا الواقع أو ما نسقط عليه نحن ما نتصور أنه الواقع ،ومن هنا تبدأ درجة النضج يف التعامل
مع قيمة ما يقدمه لنا الواقع.

 -5الذهنية كموضوع يف األنثروبولوجيا؟

ملا كانت األنثروبولوجيا كام عرفها كلود ليفي سرتاوس :Claude Lévi-Strauss
تركز عىل «معرفة شاملة لإلنسان ،متس ذاته يف كل وجوده التارخيي واجلغرايف ،مستمدة من
معرفة قابلة للتطبيق»( ،((2فبالنسبة لليفي كان ّمهه الوحيد الوصول إىل «اكتشاف القوانني
(((2
العاملية للذهنية اإلنسانية يف خمتلف الثقافات املعروف يف األنثروبولوجيا» ,
يلتزم فرانسوا البلنتني  François Laplantineبتلك املركزية الغربية يف حتديد مفهوم
األنثروبولوجيا عىل أهنا« :دراسة الشعوب املغايرة للشعوب األوروبية»(.((2
رغم أن أصل الكلمة مستمد من  Anthroposالتي تعني «األنسان» و Logosتعني
علم ،أي علم اإلنسان ،كحقل علمي جديد ملالحظة االختالفات التي أدت إىل أحكام
ذاتية ،أدت فيام بعد إىل مجلة من االستعامرات بدعوى إخراج هذه الشعوب من البدائية التي
يعيشوهنا إىل احلداثة والتطور ،حيث ركزت عىل فهم السريورات الذهنية غري املنطقية أو
غري العلمية لتصف الذهنية البدائية عىل أهنا طفلية ،خاصة يف دراسات ليفي بريال عندما
ّفرق بني الذهنية األوروبية عىل أهنا علمية ومنطقية واألخرى ما قبل املنطقية.
الذهنية املرجعية بالنسبة للفرد كمامثلة مع مفهوم الفلسفة يف عالقة اإلنسان بالعامل،
فنجد أن الفلسفة تقوم باإلجابة عن استفهامات الوجود كمامرسة عقلية حول اإلدراكات
العقلية وحيوهلا إىل معرفة ،تفيده يف االرتقاء ،فهي تقوم بتحديد رؤى للعامل ،تتميز بقوانني
معرفية ،ينتاهبا املنطق واجلدل واالستدالل العقيل ،من خالهلا يتم تفسري الوجود وتربير
األفعال(.((2
فالذهنية بمثابة الوعاء املعريف املشكل من نسق من املبادئ التي بدورها تعمل عىل
حترير الفعل املعريف من شكله النظري واملجرد إىل شكله العميل ،ليتم االستفادة منه يف

(21) Sélim ABOU (1928- ) l’anthropologie structurelle de Claude Lévi-Strauss, http://
classiques.uqac.ca/contemporains/abou_selim/Levi_strauss/Levi_strauss.pdf
(22) Marshall Sahlins l’anthropologie de levi-Strauss, Numéro 20 - septembre 2010http://
www.ethnographiques.org/2010/Sahlins
(23) François Laplantine 1988– L’anthropologie – P.U.F. ed . p 20.
(24) Alex Mucchielli 1984– Les mentalités- Edition Paris p11.
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عملية التكيف ،حيث تتحرر جممل املبادئ الداخلية ،املكونة الستعدادات الفرد من خالل
توجيه سلوكاته نحو أهداف نفعية ،يتم من خالهلا بناء طموحاته اخلاصة بمنظومته اإلثنية.
هذا ما حدده جريوم برينار  Jérôme Brunerبقوله إن« :تطور اإلنسان قد وضع
احلدود عندما أصبحت الثقافة العامل األسايس الذي يعطي شكل العقل الذي يعيش يف
رمحها .ذلك من خالل النسق الثقايف االجتامعي بتطور الفرد ،وبواسطة التنشئة االجتامعية
والرتبية واللغة تتكون ذهنيته وحمتوياته ومعاينته للعامل اخلارجي ،ومن هنا يصاب باملرض،
ومن هنا يكون بحاجة إىل العالج ،العالج املادي وغري املادي»(.((2

لقد عمل الباحثون يف حقل األنثروبولوجيا إىل التفريق بني الذهنية البدائية والذهنية
احلديثة ،وبتصنيفهام وفق مقومات طبيعية وثقافية ،فمن مقوماهتا الطبيعية أهنا رضورية
يف إدراك العامل اخلارجي ،وإعطاء انطباعات توازي يف ذاهتا السريورات النفسية والعقلية
املصاحبة هلذه العملية ،وتتحدد وفق هذه الرتكيبة مكانة الفرد وديناميته داخل املنظومة التي
ينتمي اليها.

أما من الناحية الثقافية فتتحدد من خالل مجلة اإلنتاجات ،وحصيلة التفاعل
واستيعاب حتديات الطبيعة ،ليتم توظيفها يف حياة الفرد واجلامعة التي ينتمي إليها ،ومن
خالل ذلك تتحدد رؤيته للعامل املتميز عن اآلخر ،من خالل اخلصائص واملميزات التي
تفرقه عنه وجتمعه معه من حيث هو إنسان.
وتبني الدراسات النفسية واالجتامعية واألنثروبولوجية يف هذا املجال ،أن الذهنية
بنية خاصة ،حتدد خمتلف اخلصائص التي متيز حضارة عن أخرى بام حيقق وجودها يف عامله
املميز ،مركزين يف ذلك عىل:
 -1املحيط أي البيئة الطبيعية ،والتي تشكل املادة األوىل املتمثلة يف الفضاء البيئي
الذي يوجد فيه الفرد وينمو داخله.

 -2التقنية أو الوسيلة اإلنتاجية لعالقة اإلنسان مع الطبيعة ،وهذه الوسيلة أو اآللية
التي حتقق التكيف والتفاعل ،قصد التكيف واملعرفة واالعتامد عىل النفس من أجل التواصل
وحتقيق الذات والشعور بالوجود.
 -3خصائص البنية املكون ملختلف املركبات الداخلية للمجتمع ،ضمن هذه

(25) Jérôme Bruner, 1997 car la culture donne forme à l’esprit, trad Angl édit Eschel Paris,
p27.
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اجلدلية بني البيئة والوسائل الناجتة عن عملية االحتكاك ،تتشكل لديه بنية تركيبية ملختلف
السلوكات والقرارات والترصفات الفردية واالجتامعية ،فكل ما حيرك ذلك هو ما نصطلح
عليه بالذهنية.

بالنسبة إىل اخلصائص اإلنسانية ،فإهنا تتشكل وفق «خصائص البنية األولية هلذه
العالقة ،ذلك ألن كل عنرص له قيمته الرتابطية والوظيفية واإلنتاجية يف عالقاته مع العنارص
األخرى لتصل يف األخري إىل العنرص األسايس الذي له خصائص نفسية وهو الذهنية»(.((2
ومن ثم أصبحت الذهنية هي وظيفة الثقافة كمغايرة لآلخر ،كام رأى بذلك
هريكوفسكي حينام قال« :جيب البحث عن إمكانية حل املشاكل النفسية ،واكتشاف كيف
ان اإلنسان يكتسب ثقافته ويتحرك كفرد يف املجتمع ،وأن املسألة الفلسفية ملعرفة اذا كانت
الثقافة وظيفة للذهنية اإلنسانية أو إذا كانت موجودة يف ذاهتا ومن ذاهتا»(.((2

صاغ مرسل موس  Marcel Maussنم ًطا للذهنية التي ختتلف عن تلك التي متيز
اإلنسان الغريب ،من خالل دراسته للشعوب البدائية حدده كالتايل« :أولاً إذا استطعنا أن
كبريا مما هو عليه يف
نتصور الذهنيات البدائية ،فالفرق املوجود بني كلامهتم وأفعاهلم ليس ً
عقوهلم ،فهو أقل ما هو عند الغربيني»(.((2
ومربزا أهم عالقة بني الفكر
موضحا بذلك االختالف يف التصور بني كال العاملني،
ً
ً
املتمثل يف اللغة واألفعال واملتمثل يف املامرسات اليومية ،التي ترتبط باحلامية هلم وألبنائهم
من حيث الغذاء واألمن واإلشباعات املختلفة ،بني هذه الشعوب الطبيعية والشعوب
املتطورة (املعتمدة عىل التقنية).

إن أهم عنرص جديل كان له األمهية القصوى يف حتديد وظيفة الذهنيات هو منطقها
اخلاص الذي نشأت فيه ،ومن خالله تشكلت لدهيا رؤية للواقع وللغيب ،فالذهنية احلديثة
مؤسسا فقط عىل التفسري العلمي اخلالص ،هناك العديد من الظواهر
تفسريها للظواهر ليس
ً
التي يعجز العلم عن إجياد تفسري منطقي هلا.
ومن هنا جاءت فكرة القطيعة اإلبستمولوجية لغاستون باشالر

G. Bachelard

(26) Gaston Bouthoul 1952, Les mentalités –Puf p9 - 11.
(27) Melville J. Herskovits, 1967, Les bases de l›anthropologie culturelle. Paris: François
Maspero Éditeur, p 331.
(28) Marcel Mauss – Les œuvres Représentation collectives et diversités des civilisations
p 121.
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عىل اعتبار أن «الواقع ال يمكن أن يكون ما نعتقده ،ولكن هو دائماً ما يتعني علينا التفكري
فيه»(.((2
فاملعرفة العلمية حتتاج منا املوضوعية كمنهج حقيقي يف تعاملنا مع الظاهرة املدروسة،
ليتسنى للباحث التخيل عىل األحكام املسبقة ،التي مصدرها التاويالت الذاتية ،حيث جيب
جتاوزها بنزاهة املوضوعية لوضع مسافة بني الباحث والظاهرة املدروسة.
يف هذا السياق أجرى جيمس فرازير  J .Fraiserمقاربة بني السحر عند الشعوب
البدائية ،والعلم عند الشعوب األوروبية املتحرضة ،بينّ فيه« :الفرق املوجود بني الذهنيات
من خالل دراسة العالقة بني الساحر البدائي والعامل األورويب»(.((3

مبينًا كذلك االختالف يف الطريقة يف فهم ما يدور حولنا ،ووحدة املصري التي جتمع
بني أفراد منظومة إثنية ما ،ليفرق بني الذهنية البدائية التي تستمد قوهتا من تلك العالقة
االنصهارية بني الفرد والطبيعة ،بينام الذهنية األوروبية تستمد قوهتا من إبداعات اإلنسان
حمرزا تقد ًما نوع ًّيا بلغ به احلال إىل تدمري الطبيعة ألنه
والتغريات التي أحدثها عىل الطبيعةً ،
ٍ
متواز مع الطبيعة ،لقد جتاوزها من أجل أن حيقق الرفاهية ،ولكنه يف
حيرز انسجا ًما غري
الواقع يظهر أزمات مثل اجلوع والفيضانات واالختالالت املناخية التي بدأت تنخر جسد
الطبيعة التي طورت إنسان ما فوق الطبيعة.
أما بروهل  Brühlفقد ّفرق بني الذهنية ما قبل املنطقية املتمثلة يف الشعوب غري
األوروبية ،بقوله :إن كليهام سطر طر ًقا متقاربة نحو علم السحر كشكل من أشكال احلياة
الذهنية لثقافات دون علم ،وال تقنية( .((3إال أن الواقع بني الشعوب حريص عىل أن يبني لنا
االختالف الثقايف من جمتمع إىل آخر ،كدليل عىل اختالف يف املنظومة الذهنية.

 -6معيار النضج وتطور الذهنية

إن حمتوى الذهنيات خيتلف حسب الطريقة التي يظهر هبا ،وعىل حسب املجتمعات
واحلضارات ،فإذا حتدثنا عن ذهنية جمتمع ،عىل ماذا نتحدث يف احلقيقة ،وكيف نميزها؟
يمكن الكشف عن ذلك يف املالحظات اآلتية:

(29) G. Bqchelqrd, 1934, la formation de l’esprit scientifique, p16. http://classiques.uqac.ca/
classiques/bachelard_gaston/formation_esprit_scientifique/formation_esprit.pdf
(30) Moscovici Serge 1994– Psychologie Sociale des relations à autrui- Nathon Université,
p 213.
(31) Ibid Moscovici, p 216.
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 )1هناك من يرى أنه جيب البحث عن األفراد املمثلني لكل جمتمع ،نحدد ونصف
بروزا ،واألكثر متثيلاً ملعارفهم األصلية ،والخرتاعاهتم وكل
نفسية األفراد األكثر
ً
خصائصهم ،فكل احلضارات والتقاليد مهام كانت دينية أو عسكرية أو فنية (إنتاج ثقايف)،
فهي دائماً معروفة( ((3بأهنا خاصة بجامعة دون أخرى.
 )2هناك من يرى أن اإلنسان هو املمثل للمجتمع كمعيار ،والذي من خالله يؤكد
تطوره ،ففهم ذهنية املجتمع ال يقوم إلاَّ من خالل بحث عن هذا اإلنسان ،ويف أغلب
األحيان قد ال يمد لنا إلاَّ صورة فقرية عن حمتوى جمتمعنا(.((3

 )3قام إميل دوركايم  Emile Durkheimبنقد اإلنسان األنموذج ،حيث يرى أنه
متعارضا مع
جيب إظهار املعارف اخلاصة بكل جمتمع من خالل موارده التي يمثلها ،وليس
ً
الواقع ،فهو جزء يقع ضمن أحكامنا وقراراتنا ،وأن يكون بمثابة املرجع ،فهو مهم ألفعالنا،
أي نتصل باألقرب عىل أنه نموذج حارض دائماً .
ففحص الذهنية بربط التوائم الثالثة :شخص أكثر متثيلاً  ،إنسان معياري ممثل،
ودراسة معارف املجتمع و ُم ُثله.
أما دراسة احلضارات فتقاس بالنظر إىل النخب التي تظهر لنا أفعاهلم ويبينون لنا
قدراهتم ،ونخترب بذلك وظائفهم واكتشافاهتم واخرتاعاهتم ،ونامذج تفاعل املادة باإلنسان
املمثل والوسيط(.((3

أما احلس املشرتك عمو ًما فهو مرتبط بحالة الثقافة والعلم وبالكيفية املعيشة يف
فالسمة األساسية للنخبة أهنا تقدم عىل مستوى احلس
الوقت نفسه ومن خالل النخبّ .
املشرتك ،وهي ختتلف باختالف األقسام املوجهة ،واملواصفات التي من خالهلا يتم اختيار
السلطة ،وضمن هذه املحتويات يركز عىل العنارص التالية:
أ -أحكام القيم والواقع :من وجهة تصنيف معارفنا املمكنة وأفكارنا جيب االعتامد
عىل بعض املميزات ،ومن اجلهة السوسيولوجية نجد أن دوركايم قد ّفرق بني حكم قيمي
وحكم حقيقي.
فاحلكم احلقيقي :يعرب عن اكتساب بسيط ،مثلاً  :األشجار خرضاء ،وهي تعرب
عن كل حكم واقعي .واحلكم القيمي :هو عامل ال يمكن أن يكون يف معزل عن احلياة
(32) Ibid Gaston Bouthoul- Les mentalités, p55.
(33) Ibid p55.
(34) Ibid Gaston Bouthoul- Les mentalités, p 57.
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تقديرا يف األخري هو نسبي ،مثلاً  :اإلنسان حسن( ،((3وهنا خيتلف
االجتامعية ،إذا أضاف
ً
باختالف السجالت الثقافية للمجتمعات.

ب -درجة املعتقدات وقوة األفكار :يف أي جمتمع بعض األفكار تتمكن من املنظومة
عندما تكون قيمها الروحية وهيمنتها عالية فتقبل من طرف اجلميع ،فهي تظهر قوة انفعالية
(عاطفية) هامة .وهذا ما يسميه الفيلسوف فويي ( Fouilléقوة األفكار) Puissance des
 ،idéesفالكلامت التي متثلها تنتج نو ًعا من الضغط (القوة) السحرية النقية الدافعة للرعب
واخلوف اجلامعي واحلامس أو اجلنون.
جمموع األحكام واألفكار التي هي عبارة عن أدوات العتقاد كل األفراد املكونني
للمجتمع تعرب عن حسهم املشرتك .فهي تلعب دور املنسق العام للمرجعية الذي تقوم عليه
أفعالنا وتفكرينا ،كل ذهنية هي نتيجة جهد كبري ،عبارة عن أعامل لعدد كبري من األجيال
السابقة التي ترتك االنسجام يف أفكارنا ومعارفنا فيام بيننا(.((3

ج) درجة االنسجام بني الذهنيات :الذهنية عمو ًما تكون عىل األقل منسجمة ،فمثلاً
الشعوب البدائية مرتبطة بطقوس وعادات ،فهم يشكلون ما يسميه هانري بارغسون
 Henri Bergsonحضارات مغلقة  ،Civilisations fermésينعدم فيها احلراك نحو التبادل
واملبادرة .واليشء نفسه يف املجتمعات املركبة ،إذ يوجد دائماً بعض املعتقدات العامة
يتفق عليها بأشكال ومفاهيم أساسية تكون ذات انسجام مستقر عند إقصاء خصائص
كل اجلامعات .إذن فقط عندما يتغري احلس املشرتك يمكن أن نتحدث عن تغري معترب يف
الذهنية(.((3

 -7مرشوع تطوير الذهنية

 -1 -7مرشوع تنمية ذهنية الفرد

نعتقد أن مرشوع التنمية يبدأ كمرحلة أوىل عىل مستوى األفراد للتشبع بالنضج،
مفوضا يف ذلك إمكاناته من موقعه
والوعي بقضايا املجتمع واملحيط ومستقبل األجيال،
ً
معززا ذلك الشعور بالوطنية كقيمة أخالقية بالدرجة األوىل،
وجهوده وحرصه وطموحه،
ً
وباهلوية يف الدرجة الثانية.
(35) Ibid, p 59.
(36) Ibid Gaston Bouthoul- Les mentalités, p59.
(37) Ibid, p60.
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لصياغة هذا املفهوم اإلجرائي ،استندنا إىل تعريف مطاع الصفدي حيث يرى أن
«العقل يصري هو النقد اخلالص ،باعتباره يردف إنتاجه ويصاحبه دائماً  ،ال يعلو فوقه ،وال
يتخلىّ عنه ،وقراءة العقل صارت تعني اكتشاف جاهزية امللفوظ واملفعول من حيث إنه
فاعل دائماً  ،وال ينتهي فعله»(.((3
تلك هي الصفة التي وصف هبا العقل من حيث هو جاهزية فعالة ومستمرة يف
الفعل لتشكل إمكانات املحتوى العقيل وما يدل عليه ،فجل املعاين هي جمردة وجوفاء إذا مل
حتقق جانب الفعالية ،عندما تشكل اإلطار املرجعي للفهم والسلوك« ،فهي املحتوى الثقايف
الذي تتشكل فيه أداة اإلنتاج العلمي والعميل ،بثقافة معينة ،تعرب عن واقعها بسلوكات،
واجتاهات ،وقيم وتصورات وطموحات».
ترتكز هذه الفكرة عىل تلك العالقة بني الذهنية كمصدر للفعل والفكر والكيفيات
التي يتم التعامل معها يف سياق التنمية ،والتعبري عن الرؤية املستقبلية ،وعن القيم ودروس
املايض ،ويتم تداوهلا بني األجيال وفق نظم معرفية ،حيددون من خالهلا رؤية للعامل وصورة
عن الذات حمملة بثقافة أساسية وأخرى فرعية ،إلنجاز ذلك العمق من اهلوية.

ومعربة يف الوقت ذاته عن واقعهم وطموحاهتم ،عىل حد تعبري حممد عابد اجلابري
حني حيلل العقل العريب بمستوياته حيث يقول« :العقل العريب الذي سنقوم بتحليله ،نقصد
به مجلة املفاهيم والفعاليات الذهنية التي تتحكم هبذه الدرجة أو تلك من القوة والرصامة،
رؤية اإلنسان العريب إىل األشياء وطريقة تعامله معها يف جمال اكتساب املعرفة ،وجمال إنتاجها
وإعادة إنتاجها .العقل العريب هو البنية الذهنية الثانوية يف الثقافة العربية كام تشكلت يف
عرص التدوين»(.((3
وبذلك يربز لنا أن الفعالية الذهنية يف تعاملها مع عامل األشياء واألفكار من حيث
االستنتاجات واإلنتاجات املعرفية ،والتي تعكس بالرضورة قيم املحتويات التي شكلت
الذهنية التي تصبح فيام بعد القاعدة واملنطق املنظم واملنسق لكل عنارصها ،فمثله كمثل
منبع املاء الذي يستويف تدفق مياهه دون أن يعري حجم ما استوىف كل جدول من املاء؛
ألن قدرة كل جدول هي املقدار الذي ليس للمنبع أي دور يف ترصيفه ،لكنه يضمن النبع
الصايف.
( ((3مطاع الصفدي ،نقد العقل الغريب احلداثة وما بعد احلداثة ،بريوت :مركز اإلنامء العريب1990 ،م،
ص .10
( ((3حممد عابد اجلابري ،تكوين العقل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط 1991 ،5م ،ص.70
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ومن ثم فاألفراد يتلقون تلك القيم األصيلة من الذهنية اجلامعية حتى تطور لدهيم
احلرص عىل تنظيم ذلك التفاعل املفيض إىل قناعات الوعي ِّ
بجل ما يطرح من مشكالت
وما ينجز كحلول!

 -2 -7تطوير الذهنية كمرشوع مجاعي

عندما يتطور ذلك اجلانب من الفرد إىل مستوى أعىل من حيث االستعداد والطموح،
ناجحا عندما جتمع قواها وأفكارها ووعيها املشرتك
تصبح اجلامعة يف ذاهتا مرشو ًعا
ً
وحرصها عىل وحدة املصري ،ويصبح مرشوع التنمية مسألة إرادة ووقت؛ ألن البنيات
األساسية أصبحت جاهزة لتحمل عىل عاتقها مرشو ًعا هبذا احلجم.
من املعلوم أن هذا الرتابط هو نتيجة التنازع احلاصل عىل أن البنيات الذهنية تتشابه
بشكل كبري مع البنيات االجتامعية ،واتضح أهنام متالزمان وغري متفرقني(.((4

فالبنيات االجتامعية تفرتض وجود تبادالت واعية أو غري واعية بني املجتمع
واألفراد ،فهي موضوع من مواضيع علم النفس االجتامعي يف دراسته للتفاعل القائم عىل
أساس األدوار ،وتبادل املنفعة ،كالتعاون والتضامن والتعلم(.((4

فإذا عدنا ملا قال به ريني ديكارت « :R. Descartesأنا أفكر إذن أنا موجود»
فمن جهة علم النفس االجتامعي «أنا أفكر بواسطة ذهنية غري حمدودة» ،أما من الناحية
األنثروبولوجية «أنا موجود بواسطة ذهنية أنتمي إليها» ،فالذهنية هي جزء مندمج يف األنا
الذي ال يعرف االتفاق بدوهنا(.((4

لقد اقرتح إميل دوركايم  E. Durkheimمن أجل التفريق بني ما يسمى باألفكار
 Idéesالفكر والتصورات الفردية واملفاهيم  ،Conceptsوهي التمثالت االجتامعية ،وراء
كل هذه االختالفات والتنوعات ،تستمر بشكل مستقر ،هلا وظيفة احلكم عىل املفاهيم
واملعتقدات التي ترتكز عليها ،يف عمق كل فرد من أفراد املجتمع ،هذا الكل يمثل البنية
الذهنية اخلاصة بكل حضارة.
فاإلنتاج بكل أشكاله املادي والالمادي مرتبط بقدرات تضافر جهود اجلامعة ككتلة
ممثلة لذهنية حمددة ،كام وضح ذلك حممد عابد اجلابري بقوله :إن «الفكر والذي يقصد
(40) Ibid Alex Mucchielli- Les mentalités, p 28.
(41) Ibid, p 29.
(42) Ibid, p 70.
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به الذهنية بصفتها املحتوى الذي تتشكل فيه أداة اإلنتاج النظري خاصة بثقافة معينة ،هلا
خصوصيتها ،هي الثقافة العربية بالذات ،الثقافة التي حتمل معها تاريخ العرب احلضاري
العام ،وتعكس واقعهم ،أو تعرب عنه وعن طموحاهتم املستقبلية ،كام حتمل وتعكس وتعرب
يف ذات الوقت ،عن عوائق تقدمهم وأسباب ختلفهم الراهن»(.((4
ألن حياة اجلامعة إذا مل تعتمد عىل إنتاجات أفرادها وطموحاهتم وجهودهم يمكن
أن نفرس ذلك بعجز يف عقوهلم وسواعدهم ،فهي االستعداد املوكل به حق االنتامء جلامعة أو
لثقافة أو حلضارة ،فهي رؤية للعامل تتحكم وتوجه سلوكات أفراده اليومية(.((4
نستطيع أن نحدد التنمية كمرشوع تغذيه اإلمكانات النفسية والروح االجتامعية،
وتستمد منها مرجعيتها ،فهام متالزمتان ،فالبنية الذهنية أكسيوما  Axiomeحمتوى يظهر
من خالل اجلانب املادي املتمثل يف البنية االجتامعية والتنظيم االجتامعي .وهو ما يمثله
لنا روين كياس  René Kaesحني يقرتح وجود جهاز نفيس مجاعي حيتاج لكي يتكون أن
يشكل غال ًفا ،ولكي يتوصل إىل ذلك يستعني بمصافة مشرتكة لألجهزة الفردية ،املكونة
للجامعة ،وخيتلف الفعل الالواعي عن الواعي للجامعة ،بحسب املصافة التي تستخدم
كغالف للجامعة مع ما يتبع ذلك من تأثريات يف ترصف اجلامعة بالنسبة ألهدافها وبالنسبة
للواقع اخلارجي(.((4

تكمن التنمية االجتامعية بالنسبة لبيون  W. R. Bionالذي اعترب أهنا« :متثل وحدة
النسق للتوترات بني احلاجات الفردية وثقافة اجلامعة ،وذهنيتها يشري إىل النشاط الذهني
الذي يشكل يف اجلامعة من خالل الرأي املراد أو الرغبات الالشعورية املتفق عليها بني
أعضاء اجلامعة»(.((4

واقعنا احلايل يتجاوز ذلك اإلدراك الذي نمتلكه عن الواقع فقد أصبح واقعنا
ٍ
ملعان خمتلفة
مصدرا مهماًّ من مصادر اإلحباط والقلق ،نتيجة غياب معنى حقيقي وواقعي
ً
تطبع حياتنا االجتامعية بكثري من املصداقية.
( ((4حممد عابد اجلابري ،تكوين العقل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،ص .14-13

(44) Louis Gardet 1977. Les Hommes de l’Islam approche de mentalités- édition complexe
Hachettes. Paris, p19.

( ((4ديدي أنزيو ،اجلامعة والالوعي ،ترمجة :سعاد حرب ،الكتاب للنرش والطباعة والتوزيع ،ط ،1سنة
1990م ،ص .09

(46) Roland Doron et Françoise Paot – Dictionnaire de psychologie – edit Parot, p430.
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 -8كيف نطور الذهنية؟

كتب إيتيان بيبي نجون  Etienne Bebbe – njohnمتسائلاً عن ذهنية األفارقة يف
مواجهة التحديات التي فرضتها التطورات العلمية« ،وجد األفارقة أنفسهم أمام القيام
بخيار ما ،من جهة اكتساب الذهنية العلمية والتي تبدو هلم غريبة ،ولكنها مهمة من أجل
احلصول عىل نظرة جديدة للعامل ،ودفع عجلة تطورهم ،ومن جهة أخرى املحافظة عىل
هويتهم احلالية والدفع هبا إىل التطور دون االعتامد عىل الغرباء»(.((4

هذه اخلالصة تبني لنا أن هذا الفهم يشكل فعلاً عائ ًقا إبستمولوج ًّيا من شكل آخر،
حني تتعارض احلاجة مع مصدر اإلشباع ،لذلك من قدرة الذهنية أهنا تستطيع أن تتفنن يف
التوفيق بينهام من خالل امليكانيزمات التي تراعي ثوابت اهلوية ومتغريات اخلارجية ليضمن
استمرارها واستقالليتها.

 -1 -8مصادر بناء ذهنية متطورة

بداية إن اهم عنرص يف عملية التنمية والتطوير هو املثقف كمنتج للمعرفة وللتقنية
وللمناهج واالسرتاتيجيات ،وكشخص مهتم بقضايا املجتمع الثقافية واالقتصادية
واالجتامعية ،هذا ما وجدته  Marie-Louis Ropiviaالتي اعتربت أن أهم عنرص يف
عملية التطوير هو «املثقف عىل أساس امللكات العقلية من أجل إجياد حلول لتطوير التنمية
الوطنية .واالستفادة من العقول املهاجرة التي متتلك من اخلربة والتجربة التي امتلكتها يف
املؤسسات الغربية واملختربات لالستفادة من هذه اخلربة .ومن الطاقات املبدعة يف رشوط
ديمقراطية ،إهنا بمثابة مقدمة لثورة فكرية حقيقية من شأهنا أن تعزز ظاهرة حتول يف العقول
التي حتتاج إىل مرشوع تنموي»(.((4
وتتم دراسة الذهنيات وفق ثالثة مستويات ،ذلك ألنه ليس باإلمكان مالحظتها
بصفة مبارشة ،فهي تظهر يف شكل تعبريات لغوية جسدية أو سلوكات فعلية ،إضافة إىل
االجتاهات نحو مواضع خمتلفة ،وآراء حول مواضيع تلفت االنتباه ،ولفهم هذه العالقات
ملعرفة جودة القيم السائدة يف املجتمع والتي حترك سلوكاتنا واجتاهاتنا نحو العديد من

(47) Etienne Bebbe Njohn 2002, Mentalité africaine et problème du développement,
l’Harmattan, p13.
(48) Problématique culturelle et développement en Afrique noir : esquisse d’un renouveau
théorique, Marie-Louis Ropivia Cahiers de géographie du Québec, vol. 39, n° 108, 1995,
p. 401 - 416.
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القضايا البسيطة واملعقدة الفردية واجلامعية.

ألننا حني نحدد قيمة معينة فإننا ندرك موقعنا من قيمة احلياة التي نحياها ،من خالل
احلصول أولاً عىل بعض األفكار حول الذهنية السائدة .ففي البلدان املتقدمة تنترش العديد
من املراكز اخلاصة بسرب اآلراء واالجتاهات نحو قيم معينة ،مطورة بذلك احلس االجتامعي
واملشاركة يف تقييم جودة احلياة السائدة.

دراسة تلك االستعدادات السيكولوجية واملعرفية واالجتاهات االجتامعية نحو
القضايا التي هلا قيمة لدى الرأي العام من أجل تنمية احلس االجتامعي ،وإعطاء فرصة
حلرية الراي وقيمة تصوره بغرض إما تثبيت قيمة معينة أو تغيريها بام يتامشى وأهداف
التنمية ،إعطاء فرصة للمواطن من أجل املشاركة يف بناء منظومة واقعية واضحة املعامل
تنعكس عىل مجلة اخلطوات التي تساعده عىل النضج والتطور ،وهي ممارسة ديمقراطية
بامتياز.

ودراسة الوضعيات السلوكية ،هناك أسئلة حول وضعيات خمتلفة لدراسة السلوك
من خالل مبدأ االستامرة ،بحيث إن الذهنية هلا صفة البنية الكامنة عرب أشكال التغيريات
البارزة من خالل املالحظة املبارشة ،ففي املايض اعترب أن السلوكات واآلراء تعرب فعلاً عن
هذه البنية ،فهي تعترب طريقة منطقية للتعبري عن القيم املكونة للذهنية(.((4

من خالل مالحظة السلوك وهو اجلانب اإليثنوغرايف (امليدان)« ،إنه من
الرضوري املالحظة لتحديد السلوك العيني»( .((5هذا ما يؤكده مالينوفسكي Bronislow
 ،Malinowskiوهو ما ذهب إليه براون  Brownحيث يعتربه مرحلة مهمة يف السريورة
العلمية ،جلمع املعلومات من خالل فرضيات تأويلية ومن جهة أخرى مراقبة واختيار هذه
الفرضيات( .((5لتقدير احلاجات واإلمكانات واملقدرات البرشية والكفاءة املهنية.

 -2 -8جماالت تطوير الذهنيات:

يورد سارج موسكوفييس  S. Moscoviciمقارنة بني ما يسمى بالبحث العلمي
(العمل العلمي) ،واحلس املشرتك للجامعة املدروسة ،ويرى أن هذا االختالف يعطي فرصة
للباحث لفهم وظائف ذهنية اإلنسان ،وحسب قوله« :االختالف موجود بني التمثالت
العلمية ومتثالت احلس املشرتك ،وهذا االختالف رضوري ملن يريد فهم الوظائف الذهنية
(49) Ibid Alex Mucchielli - Les mentalités, p 31.
(50) Albert Pieté 1996, Ethrographie de l’action, Edition Metailié Paris, p42.
(51) Ibid Albert Piété, p 42.
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لإلنسان»(.((5

لقد استعمل مفهوم (العمل الذهني)  Mentalisationيف أول القرن من طرف كلرباد
 E. Clapaèdeللداللة عىل حضور الوعي ،كام استعمل مفهوم التمثل Représentation
للداللة عىل عمل الذهنية .فغياب هذين يؤدي إىل عدم العبور إىل الفعل بسبب خلل يف
الذهن عىل املستوى السيكولوجي(.((5
أما عىل مستوى الثقافة التي تشكل جمموعة التمثالت والعادات الذهنية لألفراد أو
اجلامعات( ،((5فغياب التمثل الذهني يؤدي إىل عدم التجانس بني أفراد الثقافة الواحدة.

وقد أورد كياس  R. kaèsمفهوم الذهنية اجلامعية  ،Mentalité du groupeمن أن
عمل الفكر اخلاص بالفرد عىل متثالته يف جانب قيايس ،فهي سريورة لتكوين التمثالت(،((5
باعتبار التمثل هو استحضار يف الذهن ليشء غائب أو يشء جمرد بواسطة يشء آخر رمزي
يشبههن.
أما دجور  Dejourفريى «أن عمل الذهنية هو عمل الفكر اخلاص بالفرد عىل متثالته
يف جانب قيايس ،فهي سريورة لتكوين التمثالت»( .((5فاملعرفة والفعل والسلوك نتاج
عمليات حتليل وفهم وإنتاج حمددات تضمن تطوير الذهنية.

 -1-2 -8الذهنية والوعي بالفعل اليومي

قيمة تتجىل يف مدى إدراكنا ومتوقعنا يف الزمن واملكان ،وقيمة كل حلظة من اللحظات
التي نعيشها عىل أهنا من إنتاجنا نحن ،أي نحن من أنتجها اآلن .والسؤال :كيف يمكن أن
ننتج حلظة بمسامهتنا نحن وال نلقي اللوم عىل اآلخرين.
هذا يشري إىل وجود نسق مرجعي داخيل مكون بذلك الذهنية ،متمثل يف شبكة من
الرموز واملعلومات املستقلة التي ختتار عنارص املعنى ،وعنارص مشاهبة هلا ،مشكلة بذلك
معاين خمتلفة ،هذه املعاين تعمل عىل شكل عالمات أو مثرات غري عادية ،كام أهنا جتعل
العالمات األخرى املغايرة للجانب الداخيل كمعامل ،وكأصناف خمتلفة ،ومن هنا تأخذ
تركيب الرموز لعملها حتت جمموعة من القيم الذهنية التي تذهب إىل حد تكوين املعلومة
(52) Ibid Moscovici Serge, p 218.
(53) Ibid Doron Raland et Françoise Paot- Dictionnaire de psychologie, p 429.
(54) Armand colin, 1961, Vocabulaire de Philosophie – 6 éd, p 115.
(55) Ibid Doron Raland et Françoise Paot, p 430.
(56) Ibid, p 471.
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يف شكل نسق أو توقعات ،ويف حضور عمل املعتقدات كمجموعة تقوم عليها األحكام
القبلة للذهنية.

 - 2-2 -8الذهنية وادراك الواقع

نرى أن فكرة الواقع عندنا ،فيها خلل ما ينم عىل خلل يف الذهنية التي تدرك هذا
الواقع ،وتتعامل معه من أجل إجياد ميكانيزمات التكيف واالستفادة من مقدراته املادية
الزمانية واملكانية ،كام أهنا تعطي صورة للعامل ،من خالل نظام عقيل عىل شكل أيديولوجية
(أفكار) حتمل يف ذاهتا معنى لواقع مألوف ليس ألاَّ  ،ممَّا جتعلنا نعيش هامش الواقع أكثر من
الواقع يف ذاته ،بحيث تقوم بإرضاء حاجة الفهم واملعرفة بطريقتها اخلاصة.

أيضا وما توفره من معنى ،يتحصل الفرد عىل شبكة متكنه من
ومن خالل الذهن ً
تطبيقها عىل تشابك األحداث احلالية ،فالعمليات الذهنية مطالبة بإجياد ذلك التجانس
واالنسجام مع متطلبات الواقع ،وبالتايل فإن عملية استيعابه تصبح جز ًءا مهماًّ يف عمل
الذهنية.
الوعي باملتغريات التي تدور حولنا من أجل استثامرها وفق إمكاناتنا ،وتوجيهها
نحو حتقيق األهداف ذات البعد املحيل واإلقليمي ،من هنا يمكن أن نقول :إننا يف عالقة
توافقية بني التغريات املحلية واإلقليمية ممَّا يعطي لنا دف ًعا إىل ممارسة حقنا يف االستيعاب
والنقد بام خيدم تطورنا.

 -3-2 -8الذهنية واهلوية

نحن دائماً إدراكنا للواقع مشوش ،وصورتنا للواقع تعكسها صورتنا ألنفسنا ،إضافة
إىل أننا بعيدين عن الواقع إىل درجة أننا ال نستفيد من جتاربنا مع الوقت ومع املسؤوليات،
الرصامة يف العمل كلها مؤرشات عىل زعزعة تصورنا للواقع.
هوية الفاعل يف جمتمعه ثقافية متكونة من مجلة العنارص املشكلة لوجوده بحيث متيزه
عن الفاعلني اآلخرين ،يف معايريه وأمالكه وقدراته ،وكذا أصوله وتارخيه وعالقاته وقيمه،
فالذهنية عنرص فهم يف اهلوية أي إن تكوينها وتنظيمها وقيمها هي بصفة مبارشة تابعة
للعنارص األخرى.

 -4-2 -8مشاريع االستثامر

عندما ندقق يف هذين املفهومني نجد أن كل واحد منها يكمل اآلخر ،فاالستثامر
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أصلاً مبني عىل األفكار ،وذات قيمة يف التحقيق ويف االستمرارية ،وحتقيق األهداف
واهلوية تقرتن بكل ما هو خصويص نابع من أصالة أفكارنا وثقافتنا وتعامالتنا وأهدافنا
مصدرا حقيق ًّيا لكل ذلك،
يف احلياة التي حتددها الثقافة التي ننتمي إليها ،عىل اعتبار أهنا
ً
فهي تقوم بالتمكني ملقومات ،من خالل عنارصها الفاعلة أثناء سلوكاهتم ،والتدخل عىل
مستوى العاملي والشمويل.

 -5-2 -8ميكانيزمات احلامية والدفاع

املشاريع التي ترتبط بالذهنية والتي ال حتقق األمن واحلامية هي مهددة للذهنية،
وجتعلها بعيدة كل البعد عن املركز الذي يشع بجملة األفكار التي هلا األثر عىل تكوينه
أصلاً  ،فهو حيتاج هلا لتحقيق وجوده ومن ثم تكون له إمكانية احلكم عىل قيمة ما يعرض
عليه ،وبالتايل فقيمة األفكار التي ال حيصل انسجام بينها تُلغى وتدفع إىل اخلارج ويصدق
عليه مبدأ البقاء لألجود.
من خالل املحافظة عىل توسعها وأمالكها ،تعمل هذه السريورات عىل املحافظة عىل
خمتلف اإلصابات التي يمكن أن تصيب الذهنية .تقوم الذهنية بتسخري وسائل االتصال،
واالجتاهات واآلراء واخلطابات ،وكذا التوجيهات التي تسريها ،لتصل بذلك إىل وظيفة
التعرف والتعبري عن اهلوية .فهي مصدر السلوك بحيث إن كل فاعل من اجلامعة يبحث عن
وضعيات من خالهلا يتحصل عىل االرتياح ،ويعرب عن هويته ،فالذهنية تتدخل يف بحث
عن وضعيات القوة للتربيرات ،وبذلك تفرض قيمها»(.((5

أيضا بتنظيم شخصية الفاعل يف املجتمع بواسطة اجلانب السيكولوجي
وتقوم ً
للشخصية ،بحيث تعرف أن وجود قلق أو اضطرابات عميقة يصاحب حالة ما ،تسبب
اضطرا ًبا يف نسق مرجعية الفرد ،ألهنا املصمم الذهني للفرد عندما هياجم بقلق أو شك،
ويقوم بسلوكات كرد فعل دفاعية تنعكس عليه ،من خالل ما يصطلح عليه (عدوانية
دفاعية) ،ثم ترتجم إىل تربيرات وهروب.
أيضا جمموعة ظواهر من خالل دراسة املثاقفة حني تقوم جمموعات ثقافية
ونجد ً
بإحداث مفعوالت تفكك العالقات ملجموعة ثقافية أخرى فاحتة املجال هليمنة كبرية.

ويف هذا املعنى نجد روجي باستيد  Bastide Rogerمتحد ًثا عن مفعول املثاقفة
يف إفريقيا ،بقوله« :إن املثاقفة مل تتمكن من الوصول إىل داخل الذهنيات ،إلاَّ باعتامدها
(57) Ibid Alex Mucchielli, p 17.
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مبدأ القطيعة أو التفكيك ،فالذهنيات مل تتغري إلاَّ يف بعض امليادين السياسية واالقتصادية،
ولكن مل يتم ذلك يف اجلانب الديني ،فإعادة التغيري تكون دائماً إلجياد قيم ومعايري وأفكار
خاصة»(.((5

وذلك باعتبار أن املثاقفة سريورة مدجمة بالعديد من األفكار واملناهج والتصورات،
جسدت حضورها باألرضيات التي ه ّيأها هلا العديد من الباحثني الغربيني الذين كان
هدفهم الغنيمة هبذا البلد أو ذاك ،وكان االستعامر ثقاف ًّيا جيسد فكرة السيد واملسود،
املتحرض والبدائي ،كانت الزعامة االستعالئية أهم مصادر املثاقفة ،وما نشهده اليوم من
الفوىض بني ما نحمل من أفكار وكيف نتعايش مع الواقع ،ألكرب دليل عىل أثر هذه املثاقفة
كإعادة بناء هلذه الذهنية.

ﷺ اخلالصة

من خالل ما تم طرحه فإن مسعانا هو البحث عن قيمة الواقع يف حياتنا ،هذه القيمة
ليست وحدها املحددة لذهنيتنا ،بل تصورنا للعامل املحيط هو فعلاً جزء من الواقع ،ولكنه
أيضا يسهم يف تشكيل ثقافة متميزة ،لكن الواقع الذي أنتجها يعطي لنا مؤرشات بأهنا غري
ً
متطورة ،فكيف لنا أن نطورها ليتطور عىل أثرها واقعنا ،ونثق يف قدراتنا اإلبداعية بام يفسح
املجال أمام قدراتنا بمنهج وحتديد دقيق لألهداف ،وذات قيمة إنتاجية وجودة عالية ،يمكن
أن تكون مثالية ألهنا تضفي عىل الواقع أسباب التطور والتنمية.
وعمو ًما عندما نتحدث عن مرشوع التنمية نتحدث عن النضج يف كل املجاالت ،هو
اجلوهر يف التعليم ويف االقتصاد والسياسة والثقافة ،ويف االستثامر واالستفادة من مقدرات
البلد يف خدمة التنمية.

يمكن أن يكون مرشو ًعا ذا أهداف إذا تشكلت تلك اإلرادة املرهونة بجملة الرشوط
املوضوعية والذاتية التي تدفع هبا إىل اإلبداع ،ومن ثم يصبح اإلقبال عىل املبادرة مشبع
باالفكار اجلادة ،حني حيقق فيها الفرد ذاته وطموحاته ،فالقيم جيب أن تعاش كقيمة حقيقية
يف دينامية شخصية الفرد لتنقله من عامل اغرتايب إىل عامل إبداعي حر يف تفكريه ويف سلوكاته.
أخريا نعتقد أن العوملة يف حد ذاهتا هي عوملة للذهنيات ،ومن ثم االستثامر يف هذا
ً
املجال ،خاصة من خالل اإلعالم الذي أصبح ُبعدً ا اسرتاتيج ًّيا ذا مردودية عالية بالنظر إىل
إىل حجم األزمات االقتصادية والسياسية التي تعيشها بعض البلدان.

(58) Roger Bastide,1995, Les religions Africaines, Bresil Paris PUF 2ed, p 536.
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الدكتورة سامية عواج*

ﷺ مقدمة اإلشكالية

بعد ثورة الصوت ممثلة يف املذياع ،وثورة الصوت والصورة ممثلة
يف التليفزيون ،وبعد ثورة الفضائيات وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال عىل
اختالف مواقعها وتنوع إعالمها وطرق تداوهلا ،فتحت األبواب عىل مرصعيها
بثورات جديدة هي ثورة اإلعالم اجلديد ممثلة يف مواقع التواصل االجتامعي.

وبالفعل أزاحت الثورات السابقة واختزلتها وحولتها يف نظر العامة
واخلاصة إىل ال حدث ،ومس أثرها املتلقني باختالف أعامرهم وجنسياهتم
وأوطاهنم وتنوع رتبهم من النخبوية إىل املواطن البسيط حتى األطفال،
وغريت اجلميع وتوحدت اللغة «لغة املواقع اإلعالمية الفردية معتمدة عىل
الصوت والصورة».

فمام ال شك أننا رصنا إىل وقت قريب نلتمس مجيع حواسنا ومجيع

* أستاذ حمارض ،دكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة حممد ملني دباغني – سطيف ،2
الربيد اإللكرتوينaouadjsamia@gmail.com :
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تقديراتنا وختميناتنا -يف عرص احلداثة واملعارصة– عرص شبكات التواصل عىل اختالف
تسمياهتا ،فقاسمها املشرتك اخلفي والظاهر هو أهنا ذات أفعال عدوانية ال متيز بني أعامر
املشتغلني هبا وعليها ،فاخلطر الداهم الذي نعيه ونلتمسه هو انشغال أطفالنا بتلك الشبكات
وتفاعلهم معها ،وانصهار عقوهلم وعواطفهم هبا ،وتالحم جل أوقاهتم معها.
وأبدً ا ،مل يكن حكمنا عليها بفعل العدوانية ،حكماً قيم ًّيا مسب ًقا وال جمح ًفا؛ حيث
تشري اإلحصاءات إىل أن واحدً ا من كل مخسة أطفال مستخدمني لإلنرتنت قد تل ّقوا طلبات
جنسية من أشخاص غرب ،كام أن واحدً ا من كل سبعة عرش مستخد ًما لإلنرتنت قد تعرض
للتهديد أو نوع آخر من املضايقات ،ونسبة  18باملائة من الفئة العمرية  17-8تعرضوا
للشتم من خالل الشبكة ،ونسبة  36باملائة تعرضوا إىل حمتويات صادمة سواء تع ّلق األمر
بمحتويات ذات طابع جنيس أو عنيف ،وعرشة باملائة من هؤالء فقط حتدّ ث إىل والديه عن
هذه املحتويات(((.
بالفعل إن األطفال اليوم ينشؤون يف بيئة اتصالية شاملة ،كام أن الوسائط اإللكرتونية
املتعددة باتت تشكل جز ًءا ال يتجزأ من حميط وبيئة األطفال ،فهم يولدون ويف يدهم اليمنى
جهاز اهلاتف املحمول ويف اليد اليرسى فأرة كمبيوتر ،فهم يتعلمون برسعة استعامل
الكمبيوتر وغريه(((.
ويؤكد يف السياق نفسه الباحث عبد الرمحن الغريب أن الطفل يفتقد اليوم لتكوين
الرؤية السليمة لكل ما حييط به من مواقف وقيم واجتاهات ومعايري معقدة وغريبة بل
ومتناقضة أحيانًا ،األمر الذي جعله يفتقد إىل إمكانات احتواء عنارص التوافق االجتامعي
املطلوب(((.

فهل بعد كل ذلك ،وبعد تفاقم مشكالت أطفالنا الشغوفني هبذه التكنولوجيا غري
الربيئة ،هل تفيدنا عملية منعهم من االستعامل؟ فعوض أن نخاف عليهم وألجلهم رصنا
اليوم نخاف منهم؟
(1) CONFERENCE DE PRESSE? RESEAUX SOCIAUX: Quelles sont, dès 8 ans، les
pratiques de nos enfants? Quel est le rôle des parents? 04.07.2011, Union nationale
_des associations familiales http://www.unaf.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_ados_et
reseaux_le_role_des_parents_2_.pdf (en date du 20.12.2015 à 19h20).

((( عبد الوهاب بوخنوفة ،األطفال والثورة املعلوماتية ،التمثل واالستخدامات ،جملة اإلذاعات العربية،
العدد  ،2007 ،2ص.69
((( عبد الرمحن الغريب ،إشكالية اهلوية بني اإلعالم التلفزي والتنشئة األرسية للطفل العريب :جملة الطفولة
والتنمية (املجلس العريب للطفولة والتنمية) ،العدد  ،2002 ،2ص.135
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وهناك ثمة اتفاق واعرتاف بخطورة الدور الذي تلعبه هذه املواقع يف تشكيل عقول
الناس ،فقد سامهت يف إجياد جيل حترر من كل يشء سوى إشباع رغباته بأرسع السبل
وأيرسها ،حتى ولو كان يف هذا خرق لألعراف والقيم املقبولة اجتامع ًّيا.

إن اإلعالم اجلديد ظاهرة اجتامعية وثقافية حتمل الكثري من األرضار الثقافية
واالجتامعية وحتى الرتبوية ،ويف املقابل يرى اخلرباء أنه ال يمكن بل من املستحيل منع
األطفال من مشاهدة التلفزيون واجللوس عىل شبكة اإلنرتنت أو لعب ألعاب الفيديو جيم
مفروضا علينا ال يمكن منعه أو
أمرا واقع ًّيا
ً
وغريها من مستحدثات العرص ،التي أصبحت ً
القضاء عليه ،حيث سئمنا من الشكاوى املتكررة واالهتامات املستمرة هلذه الوسائل ،وغري
املنطقي أن نلغيها يف الوقت ذاته.
لذلك علينا أن نجد حلولاً عملية هلذه املشكلة ،وذلك من خالل ترشيد استخدامها،
والتعرض الواعي هلا ،والتحليل النقدي لرسائلها وإدراك أهدافها وسياستها ،فنحن بحاجة
إىل التحصني والوقاية الالزمة ضد التأثريات السلبية هلذه الوسائل.

هذه الثورة العلمية والتكنولوجية فرضت عىل جل املجتمعات وال سيام العربية
احلاجة امللحة إىل التنشئة االجتامعية السليمة ،حتى يكون بمقدورها مواجهة التغريات التي
أفرزهتا هذه الثورات.

ولعل االهتامم بالتنشئة االجتامعية راجع إىل ما حتدثه يف حياة األفراد من تغريات
معرفية وسلوكية إجيابية يف الشخصية ،حتى يتسنى للفرد حتقيق ذاتيته ،معتمدً ا عىل نفسه،
كام أن التنشئة االجتامعية تسهم يف تشكيل ثقافة األفراد وقيمهم ،فهي وثيقة الصلة ببناء
املجتمع وتكوينه وإكسابه قيماً واجتاهات سليمة وإجيابية.
والتنشئة االجتامعية ليست شي ًئا يمتلكه األفراد ولكنها عملية هلا مراحلها وأهدافها،
ومن ثم فاألرسة واملدرسة تشغالن بعملية التنشئة االجتامعية مع املؤسسات االجتامعية
األخرى(((.

واألرسة من املؤسسات االجتامعية ذات التأثري الرتبوي من خالل دورها يف حتقيق
التفاعل اإلجيايب ،وتأكيد التامسك والرتابط بني أفراده ،وما تقدمه من نتائج خربات يكتسب من
خالهلا األفراد االجتاهات نحو القيم املرغوبة واملفاهيم اإلجيابية عامة ،واملؤكدة لالنتامء خاصة.

((( بدر سعيد عبداهلل جبودة ،أساليب التنشئة االجتامعية وعالقتها بمشكالت التعلم يف املرحلة الثانوية،
دراسة ميدانية عىل عينة طالب املرحلة الثانوية ،رسالة مقدمة للحصول عىل درجة الدكتوراه يف اآلداب،
كلية اآلداب،قسم االجتامع ،جامعة املنصورة ،القاهرة ،2014 ،ص .2
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إن دراسة دور األرسة يف التنشئة االجتامعية تقتيض طرح العديد من املشكالت
االجتامعية ،ملا هلا من دور يف تنمية املجتمع وتطوره وخاصة عالقة التنشئة والرتبية ،حيث
نجد أن مهمة األرسة جعل الطفل يتكيف مع بيئته ،وتشكيله بتقبل معايري جمتمعه ،فمن بني
أهم املعوقات التي جتعل وظيفة التنشئة غري صحيحة هو اجلهل بأسس الرتبية السليمة،
ولذا من أهم الرهانات التي نواجهها هي كيفية إعداد النشء؟ وما هي املسؤوليات املنوطة
بنا؟ فاآلباء واألمهات اليوم يسترصخون ضمري العلامء واملصلحني ورجال الدين يف شؤون
الرتبية ملساعدهتم عىل مواجهة آثار خيبتهم مما يعانيه أبناؤهم من قلق وضياع ورفض ومترد
عىل القيم(((.
وهذا ما أكده أحد تقارير اليونسكو الذي رصح بأن حتديات القرن احلادي والعرشين
تفرض عىل املجتمعات احلالية ،رضورة تبني الرتبية اإلعالمية ألجل مواجهة هذا التحدي،
وذلك من خالل تنمية شخصية املتلقي هلذا اإلعالم حتى يكون عىل قدر من الوعي واإلدراك
الكايف ،الذي يمكنه من تفادي وتدارك مثل هذا اخلطر املحدق لإلعالم املعارص(((.

كام وقد أشار أحد الكتّاب السعوديني يف مقالة له يف صحيفة عكاظ السعودية إىل أن
الثقافة اإلعالمية لن تتكامل دون ثقافة تربوية فاعلة ومؤثرة ،تأخذ يف االعتبار مسؤولية
ٍّ
كل من األرس واملدرسة يف تشكيل الوعي ،والتعامل الواعي مع وسائل اإلعالم ،وتقوم
بتفعيل املسؤولية الرتبوية إزاء تعزيز مهارات تواصل الطالب مع اسرتاتيجيات الرتبية
اإلعالمية(((.

فال جمال للشك يف أن للرتبية اإلعالمية جوانب وأبعا ًدا يف غاية األمهية ،وتعد من بني
األنامط الرتبوية التي ال ينبغي جتاهلها يف أي جمتمع كان ،إذا ما كان هيدف إىل محاية أبنائه من
اخلطر الوافد عرب الفضائيات وما ينتج عنها من مساوئ وعواقب وخيمة عىل كل جمريات احلياة.

حيث تقوم الرتبية بدور مهم يف املجتمع ،فهي التي حتدّ د معامل شخصية الفرد يف
إطار ثقافة جمتمعه ،وهي تعطي للتنشئة صفة اإلنسانية بعد تشكيل سلوكه بواسطة بعض
املؤسسات الرتبوية كاملدرسة واألرسة ،املسجد ومجاعة األقران ...ولكل مؤسسة من هذه
املؤسسات دور تؤديه كوسيط تربوي من أجل حتقيق التكامل يف عملية الرتبية(((.
((( عبد الرمحن الغريب ،مرجع سابق ،ص .135
((( عبد الفتاح إمحد إبراهيم الريس ،دور الرتبية اإلعالمية يف تنمية تفكري الطالب للتعامل منع اإلعالم
املعارص ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،2009 ،ص .78
((( ماجدة أمحد الرصايرة ،اإلعالم الرتبوي ،عامن :دار اخلليج ،ط ،2001 ،1ص .61
((( ماجدة أمحد الرصايرة ،مرجع نفسه ،ص .115
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وتعترب األرسة من بني أهم املؤسسات االجتامعية التي ختول إليها مسؤولية إعداد
النشء ،فهي املدرسة األوىل واألساسية لكل طفل؛ ألن ما يتعلمه فيها يبقى معه طول
حياته ،وعن طريقها يكتسب قيمه االجتامعية ومعايري سلوكه ،ويكتسب ضمريه اآلمر
الناهي الذي يثيبه عىل خري ما يقوم به ويعاقبه عىل رش ما يقرتفه(((.

ونتيجة للتقدم اهلائل يف ثورة االتصاالت ،تراجع دور األرسة كعامل مؤثر يف
املوجه واملرشد لسلوكيات النشء ،فهي
التنشئة االجتامعية ،وأصبح اإلعالم اجلديد هو
ّ
عامل اجلذب ملختلف الرشائح وال سيام األطفال ،وكام يقول عبدالوهاب بوخنوفة :ال بد
من تربية األطفال عىل التعامل مع هذه الوسائل ،ومعرفة طبيعتها ومنطق عملها وسريها،
وكيف تنتج املعنى ،وتعليمهم فك الرموز ولغة هذه الوسائل من خالل تعليمهم كيفية فهم
وحتليل الصورة التي تشكل أساس املحتويات اإلعالمية ....وينبغي أن نعطي ألطفالنا
وأيضا إعطائهم إمكانية
الوسائل الفكرية لتمكينهم من حتقيق ٍّ
تلق فاعل وناقد للرسائلً ،
إنتاج وإبداع الرسائل بأنفسهم ،والتعبري عن أنفسهم بواسطة هذه اللغة ،وبدهيي كلام اجتهنا
واضحا أننا يف حاجة إىل تطوير املهارات(.((1
نحو العمق كان
ً
وعليه ارتأيت من خالل هذا املقالة ،حماولة التنبيه والتوعية خلطورة الواقع االتصايل
الذي نعيشه من خالل الوسائط واستخداماهتا املفرطة والالواعية ،ورضورة االستخدام
منهجا
العقالين والرشيد ،وهذا لن يكون إلاَّ إذا تبنينا مفهوم الرتبية عىل وسائل اإلعالم
ً
وأسلو ًبا لرتشيد السلوك ،وكذا توكيل املهمة األوىل لألرسة ملا هلا من دور يف بداية التوعية
والتوجيه.

-1ماهية اإلعالم اجلديد

يمثل اإلعالم اجلديد املفهوم احلديث واجلديد لشبكة اإلنرتنت ،فبموجبه تتجىل
أمهية التفاعل بني املستخدمني واجلامعات ذات االهتاممات املشرتكة ،ويعرف اإلعالم
اجلديد هبذا النحو:
أ -هو جمموعة التطبيقات واألرضيات ووسائل اإلعالم عىل الشبكة ،والتي هتدف

((( فؤاد البهي السيد ،سعد عبد الرمحن ،علم النفس االجتامعي ..رؤية معارصة ،القاهرة :دار الفكر العريب،
 ،1999ص .129
( ((1عبد الوهاب بوخنوفة ،الطفل العريب والرتبية عىل التعامل مع وسائل اإلعالم السمعية البرصية ..الدور
الغائب للمدرسة ،جملة اإلذاعات العربية ،العدد  ،2005 ،2ص.83
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لتسهيل العملية التفاعلية والتعاون عىل بناء املحتويات ومشاركتها(.((1

ب -يستخدم مفهوم اإلعالم اجلديد لوصف البيئة اإلعالمية التي تدمج بني اإلعالم
التقليدي كالكتب والتلفزيون والراديو من جهة ،واإلعالم الرقمي من جهة أخرى(.((1

ج -وهناك من التعريفات ما تعترب اإلعالم اجلديد بمثابة جمموعة النشاطات التي
تدمج بني التكنولوجيات احلديثة والتفاعل االجتامعي ،وصناعة املحتوى ،مستعملة الذكاء
اجلامعي يف جو من التعاون عىل الشبكة ،حيث يقوم املستخدمون سواء كانوا أفرا ًدا أو
مجاعات بصناعة حمتويات الواب وتنظيمها وفهرستها وتعديلها ،والتعليق عليها ودجمها
مع إبداعاهتم اخلاصة(.((1
د -يعتمد اإلعالم اجلديد عىل العديد من التكنولوجيات كاملدونات ،والويكي
ومنصات مشاركة الصور ،ومشاركة الفيديو ،والشبكات االجتامعية ،وعالمات
تداول املواقع والعوامل االفرتاضية ،والتدوين املصغر ،والكثري من التكنولوجيات
األخرى(.((1

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هناك بعض اخللط يف الدراسات العربية حول اإلعالم
اجلديد ،فالكثري من الباحثني يعرفون اإلعالم اجلديد عىل أنه استخدام وسائل اإلعالم
للتكنولوجيات احلديثة يف عملها ،وهم بذلك يرون أن اإلعالم اجلديد ظهر يف اجلزء األخري
من القرن العرشين.

 :1-1خماطر مواقع التواصل االجتامعي

الثقافة هي األداة الرئيسية لرتسيخ فكرة اهلوية وتأكيد فكرة اخلصوصية لدى أفراد
أساسا كعامل توحيد ودمج ،لكنها بقدر ما تدمج عنارص مجاعة
جمتمع معني ،إذ تعمل
ً
أيضا –يف األغلب– بعزهلم عن اجلامعات األخرى ،وختلق متايزهم
معينة وتوحدهم تقوم ً
فالوظيفة األساسية للثقافة تتمثل يف اإلدماج والتوحيد بني أفراد املجتمع ،وإظهار أوجه
خصوصيتهم مقابل املجتمعات األخرى.
(11) Live with new media.p81 http://digitauth.ischool.berkely.edu/files/report/digitalalyouthwhite paper. pd
(12) Medias sociaux.p3. http://www.wikipedia.org/Media-sociaux
(13) Ibid, p4.

( ((1دلشا يوسف ،اإلعالم والديمقراطية ،2005-4-2 ،عىل املوقع اإليلكرتوين

http://www.alajman.ws/vb/archive/index.php/t-2220.htmal
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لكن مواقع الشبكات االجتامعية أ ّدت إىل حتطيم املفاهيم التقليدية جلغرافية الدول،
إذ أصبحت قادرة عىل الوصول باإلنرتنت إىل أي مكان  ،Spacelessويف أي وقت وإىل أي
جمتمع ،وقد أ ّدى هذا التحول يف مفاهيم اجلغرافيا إىل حتوالت موازية عىل مستوى عدد من
مفاهيم التاريخ ،وأمهها مفهوم اهلوية الثقافية للشعوب ،والتي تكونت عرب فرتات زمنية
متعاقبة.

فالقرب الذي خلقته هذه التكنولوجيا فتح الطريق أمام إمكانية توظيف وسائل
اإلعالم يف عملية تغيري القيم ،وطبيعة املعلومات بام يعني هتديد مفهوم السيادة الثقافية
.((1( Cultural Dominance
وقد طرح منظرو العوملة مسألة أمهية توظيف هذه التكنولوجيا االتصالية ،من بينها
مواقع التواصل االجتامعي يف إطار ما يسمى بسياسة التقريب ،وهذا ما نريد اإلشارة إليه
هنا ،فمن املفرتض أن العوملة هي حماولة للتقريب بني املجتمعات بنيو ًّيا من خالل جمموعة
من املؤسسات ،واآلليات العوملية ،بام يؤ ّدي إىل خلق نوع من اخلربات املتقاربة أو املشرتكة
بني البرش.
ويؤكد هؤالء املنظرون عىل فكرة العاملية أو الكونية  Cosmopolitanismالتي يعرب
عنها يف إطار مقولة املواطنة العاملية  ،Citizenship Worldوهي إحياء لفكرة طوباوية
ظهرت يف القرن التاسع عرش دارت حول فكرة جمتمع سيايس عاملي واحد(.((1
ومن ثم فهم يطالبون بوجود خطاب ثقايف حيل حمل اخلطابات الثقافية املحلية
املتنوعة ،وهم يرفضون أصلاً فكرة التنوع ووجود أشكال حادة من اهلويات املتجذرة
داخل جمتمعات معينة( ،((1وعليه فهذه املواقع حتاول ترسيخ فكرة «هوية واحدة».

( ((1التقرير األول لإلعالم االجتامعي يف العامل العريب حول استخدام الفيس بوك ،متاح عىل:

http://www.dsg.ae/arabic/News.ANDEVENTS/DSGNews.aspx?udt-1533-Param)detail:2947،(19- 10 - 2011

( ((1حر يعقوب ،الشبكات االجتامعية عىل اإلنرتنت ودورها السيايس املتصاعد:

)http://www.ahwazna.org/details.php?record ID;S02.(16 - 10 - 2011
(17) Webster, David, Direct Broadcast Satellites: Proscimity, Soereingnty and National
Identity, foreign Affaires, summer 1984, vol.N0.62, P.1160.
14- Tomlinson John, Proscimity Politics, information, communication & Society, 2000, vol3, P.404.
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(((1

تعد الشبكات االجتامعية من التطبيقات السهلة التي يتمكن صغار السن من التحكم
فيها بسهولة ،حيث إهنا حتتاج إىل احلد األدنى من املهارات ،بخالف التطبيقات األخرى
مثل التدوين ،أو الويكي وغريها.

وتعترب الشبكات االجتامعية والفيس بوك عىل اخلصوص الفضاء األمثل إلشباع هنم
الطفل يف بناء الصداقات .إذ يرى عامل النفس الفرنيس لويس دومريندا أن شبكة الفيس بوك
وسيلة للمحاكاة التي حترض املراهقني للحياة احلقيقة ،إنه ميدان لتدريبهم عىل ممارسة احلياة
االجتامعية الفعلية بكل ما حتمله من قيم ومعايري وصدق ونفاق وذم وجمامالت ونجاح
وانكسار.
يبحث الطفل واملراهق عىل وجه اخلصوص عن ذاته ،وحياول فرض شخصه
وأسلوبه ،وجتد هذه النزعة سبيلها أكثر من خالل الشبكات االجتامعية التي تساعد الفرد
أيضا بتقمص شخصيات افرتاضية
ليس فقط يف أن يكون ذاته ويعرب عنها ،إهنا تسمح له ً
وفق أسامء مستعارة وصور بروفايل متعددة يف إطار خلق اهلوية االفرتاضية للمستخدم.
كام تفتح الشبكات االجتامعية با ًبا أوسع للتسلية ،والقضاء عىل امللل بتشارك ما َّ
لذ
وطاب من فيديوهات وصور وغريها.

وثبت أن شبكة الفيس بوك ختفف من إحساس الطفل بالعزلة يف خضم انشغاالت
األولياء واللهث وراء لقمة العيش ،الذي ق ّلل من آفاق التواصل بني أفراد العائلة الواحدة،
حيث يمنح الفيس بوك للطفل فرصة إثبات وجوده االجتامعي والوجداين ،بوجود من
هيتم به وبأخباره ويتعاطف معه.
ومن أهم سلبيات املواقع التي تؤثر عىل األطفال نتيجة التعرض هلا:
 إن هذه املواقع تستهلك وقت األطفال ممّا يؤثر عىل نشاطات أخرى. تؤثر كثرة التعرض هلذه املواقع وغريها عىل التحصيل الدرايس. -تؤثر عىل تربية الذوق العام ،فعوض ترقية الذوق الفني حيدث العكس.

( ((1نرص الدين العيايض ،العزلة يف زمن الفيس بوك يشمل كل الفئات ،جملة فلسطني أون الين 3،أغسطس
 ،2010منشور عىل املوقع:
تاريخ الولوج  29ماي .2012

http://www.felesteen.ps/index.php?page=details&nid=9391
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 إن التعرض ملشاهدة فيديوهات العنف املوجودة بالشبكة ،يشجع عىل سلوكالعنف لدى األطفال ،كوهنم غري قادرين عىل التمييز بني الواقع والعامل االفرتايض.
 فقدان العالقات االجتامعية خاصة الرابط األرسي ،فمعظم الوقت يقضيهاألطفال عىل شاشة احلاسوب.
 انعدام مستوى التذكر ،فالرتكيز وكثرة الربامج تتعب الذاكرة وجتعلها يف تناقص. حتاول املواقع والشبكات االجتامعية خاصة رسم صور غري حقيقية عن العامل اآلخرمما يؤثر عىل خربات األطفال ،وتكوين صور ذهنية غري صحيحة عن الواقع.
 إن األلفاظ والعبارات املستخدمة هتدد لغة األطفال حيث تزيد من اللهجاتاملحلية ويرددها األطفال.
 زرع قيم يف أغلبها ال تتامشى وثقافة املجتمع الذي ينتمي إليه ،مثل القيم املاديةوالنزعة االستهالكية.
 إن املواقع سلة يرمى فيها الصالح والطالح ،ولعل الفوىض يف تدفق املعلوماتتكسب األطفال خربات وسلوكات غري الئقة.
 إن األلعاب العنيفة وغريها عىل مستوى الشبكة تعزز السلوك العدواين ،وهذا مايؤثر عىل شخصية الطفل وتكوينه.

ناهيك عن املخاطر الصحية والنفسية التي قد تسببها هذه الشبكات مثل :وضعية
اجللوس ،العينني ،وكذا يف اجلانب النفيس نجد فكرة املحادثات والتقليد وحماولة التقمص
الوجداين لشخصيات مشهورة إىل غري ذلك.

-2تعريف التنشئة االجتامعية

يعرفها موري بأهنا« :العملية التي يتم من خالهلا التوفيق بني دوافع الفرد ورغباته
اخلاصة وبني مطالب واهتاممات اآلخرين ،والتي تكون متمثلة يف البناء الثقايف الذي يعيش
فيه الفرد»(.((1
ويعرفها حامد عبدالسالم زهران« :هي عملية تع ّلم اجتامعي يتعلم فيها الفرد عن
طريق التفاعل االجتامعي وأدواره االجتامعية ،ويتمثل ويكتسب املعايري االجتامعية التي

( ((1عبداهلل زاهي الرشدان ،الرتبية والتنشئة االجتامعية ،عامن  -األردن :دار وائل للنرش ،ط،2005 ،1
ص.17
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حتدد هذه األدوار ،فيكتسب االجتاهات النفسية ،ويتعلم كيف يسلك بطريقة اجتامعية
توافق عليها اجلامعة ويرتضيها املجتمع»(.((2

 :1-2أمهية التنشئة االجتامعية بالنسبة للفرد واملجتمع
أ -أمهية التنشئة بالنسبة للفرد

يقول فورتس« :هي بمثابة حتول الفرد من عبء اقتصادي سلبي إىل طاقة منتجة،
ومن كيان بيولوجي إىل شخصية اجتامعية ،ويتشكل بشكل حاسم يف قالب العادات
واملزاج واملفاهيم املميزة لثقافته»(.((2
ومنه تظهر أمهية التنشئة االجتامعية للفرد يف النقاط اآلتية(:((2
 حتويل الفرد من كائن بيولوجي إىل كائن اجتامعي. تعمل التنشئة عىل تنمية االستعدادات واحلاجات الفطرية للفرد لتحقيق أهدافهوطموحاته يف احلياة.
 تكسبه خصائص جمتمعه كاللغة والعقيدة والقيم والعادات والتقاليد.عنرصا إجياب ًّيا.
 تسهل عملية اندماج الفرد يف جمتمعه وجتعل منهً

ب -أمهية التنشئة بالنسبة للمجتمع

(((2

* هي وسيلة املجتمع للمحافظة عىل بقائه واستمراره عن طريق نقل القيم الثقافية
واحلضارية من جيل إىل جيل مع حتقيق التواصل بني األجيال.
* حتقيق التامسك االجتامعي اإلجيايب من خالل نرش قيم احلب والتعاون والتسامح
بني األفراد.
* إن التغري االجتامعي ال يمكن أن يتم إلاَّ من خالل التنشئة االجتامعية ،فالتغري
االجتامعي إنام يبدأ بالتغري يف املفاهيم والقيم واملعتقدات ثم السلوك ،وهي أمور
ال تتم إلاَّ من خالل التنشئة االجتامعية.
( ((2حممد بيومي خليل ،سيكولوجية العالقات األرسية ،القاهرة  -مرص :دار قباء ،2000 ،ص .70
( ((2غريب سيد أمحد ،علم االجتامع العائيل ،اإلسكندرية  -مرص :دار املعرفة اجلامعية ،1990 ،ص.161
( ((2العيد هداج ،تأثري العوملة عىل دور األرسة يف التنشئة االجتامعية ..دراسة ميدانية بمدينة سطيف،
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتامع ،ختصص علم اجتامع الرتبية ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتامعية ،قسم علم االجتامع ،جامعة سطيف  ،2014 - 2013 ،2ص .135
( ((2مراد زعيمي ،مؤسسات التنشئة االجتامعية ،دار قرطبة ،ط ،2007 ،1ص .12
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 :2-2العوامل املؤثرة يف التنشئة االجتامعية

هناك عدة عوامل تؤثر يف التنشئة االجتامعية وقد يكون هذا التأثري سلب ًّيا إذا مل نحسن
التحكم يف هذا العامل وقد يكون إجياب ًّيا ،وهي(:((2
* االجتاهات الوالدية للرتبية ،بام يف ذلك االهتامم باملدرسة ومدى تشجيع األطفال.
* املستوى الرتبوي والتعليمي لألرسة.
* حجم األرسة أمر هام يف السنوات األوىل من عمر الطفل ،ولرتتيب األطفال يف
أيضا.
امليالد له أثره البالغ ً
* طبيعة رعاية األم لألبناء.
* الرفاهية األساسية يف املنزل ،ويعد هذا العامل ها ًّما فقط يف حالة إذا ما نقص
الدخل املادي ومستوى املعيشة عن حد معني.
* سوء التنظيم االجتامعي ،ويشتمل عىل ارتفاع معدل املواليد داخل األرسة ،إمهال
األطفال والبيوت القذرة ،واألرس املفككة واملشكالت األرسية املعضلة ،واألرس
املنمطة اجتامع ًّيا.

-3تعريف األرسة

(((2

تعرف نوربان سيالمي« :األرسة هي مؤسسة اجتامعية تقوم عىل التناسلية وامليوالت
األمومية واألبوية».

وختتلف أشكال األرسة حسب الثقافات ،فهناك األرسة األحادية الزوج (ة) واملتعددة
الزوج (ة) ،ومهام يكون نوعها إلاَّ أن وظيفة األرسة هو ضامن األمن ألفرادها وتربية أطفاهلا،
ومن خالهلا يتعلم هؤالء األطفال لغة وعادات وتقاليد مجاعتهم ،ويكونون شخصيتهم عن
طريق تقليد وتقمص األولياء ،ويمرون من التمركز حول الذات إىل اآلخرين.

ويعرف بوجاردوس« :األرسة هي مجاعة اجتامعية صغرية تتكون عادة من األب واألم
وواحد أو أكثر من األطفال ،يتبادلون احلب ويتقاسمون املسؤولية ،وتقوم برتبية األطفال
أشخاصا يترصفون بطريقة اجتامعية».
حتى متكنهم من القيام بتوجيههم وضبطهم ،ليصبحوا
ً

( ((2العيد هداج ،مرجع سبق ذكره ،ص.136
( ((2مزوز بركو ،التنشئة االجتامعية يف األرسة اجلزائرية ..اخلصائص والسامت ،جملة شبكة العلوم النفسية
العربية ،العدد  ،2009 ،21ص .45
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(((2

لقد بينت الدراسات االجتامعية أن وظائف األرسة تتلخص يف املهام اآلتية:
* اإلنجاب والتفاعل الوجداين بني أفراد األرسة.
* احلامية اجلسدية ألفراد األرسة.
* إعطاء مكانة اجتامعية للكبار والصغار.
* التنشئة االجتامعية والضبط االجتامعي.
ويشري وليام أجربون إىل ستة وظائف لألرسة وهي:

* الوظيفة االقتصادية :تستهلك األرسة ما كانت تنتجه.
* الوظيفة االجتامعية :يستمد األفراد مكانتهم االجتامعية تب ًعا ملكانة أرسهم يف
املجتمع.
* الوظيفة التعليمية :كأن تعلم األرسة أفرادها حرفة وصنعة أو أي مهنة أخرى.
* الوظيفة الوقائية :تلعب األرسة دور يف احلامية اجلسدية واالقتصادية والنفسية.
* الوظيفة الدينية :كتعليم الصالة وقراءة الكتب الدينية وممارسة العبادات.
كبريا.
* وظيفة التسلية :تلعب األرسة ً
دورا ترفيه ًّيا ً

 :2-3األرسة والتنشئة االجتامعية

إن أهم وظيفة تقوم هبا األرسة هي وظيفة تربية األطفال وهتذيبهم ،وال تقوم الرتبية
أيضا ،والرتبية سلوك معتدل ال إفراط فيه وال
عىل عاتق األم فقط بل تقوم عىل كاهل األب ً
تفريط ،فال ختنق إرادة األطفال وال تكبت رغباهتم وحاجاهتم ،وال يرتك هلم احلبل فيختلط
عىل األولياء فيام بعد احلابل والنابل ،ولقد حتدث الرسول  Kعن األمهية الكربى لدور
األرسة يف الرتبية فقال« :كل مولود يولد عىل الفطرة ،وإنام أبواه مها اللذان هيودانه أو
يمجسانه».
ينصرّ انه أو ّ
وتغرس األرسة يف أطفاهلا قيم احلب والتعاون واخلري ،وتطلعهم عىل تارخيهم
وثقافتهم ودينهم ولغتهم وعاداهتم وثقافتهم(.((2
( ((2املرجع نفسه ،ص .45
( ((2املرجع نفسه ،ص.46
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-4آليات االحتواء واالنتقال من املواجهة إىل املالءمة

تعد الرتبية اإلعالمية أو الرتبية عىل وسائل اإلعالم احلل األمثل ملواجهة املخاطر
مفروضا وحتم ًّيا وليس
املجتمعية واحلفاظ عىل اهلوية؛ ألن الثورة االتصالية أصبحت واق ًعا
ً
خيارا نتبناه ،وعليه نؤكد عىل أن الرتبية اإلعالمية آلية من آليات االحتواء للتكيف مع ما هو
ً
ٍ
موجود وما هو آت من إفرازات الثورة الرقمية.

 :1-4مفهوم الرتبية اإلعالمية

تعرف الرتبية اإلعالمية بأهنا القدرة عىل قراءة االتصال وحتليله وتقويمه وإنتاجه،
فالوعي اإلعالمي ال يقترص عىل جانب التلقي والنقد فقط ،بل جيب أن يتعدى ذلك إىل
املشاركة الواعية واهلادفة إلنتاج املحتوى اإلعالمي ،ويشري هوبس إىل أن الرتبية اإلعالمية
تشمل القدرة عىل الوصول للمعلومات والقدرة عىل حتليل الرسائل وتقويمها وإيصاهلا.

عرفها ماك برين ( )1999بأهنا «تعليم الطالب كيفية تقويم الصور اإلعالمية التي
حتيط هبم ،فإننا نزودهم بالوسائل الختاذ خيارات مسؤولة عام يسمعونه ويرونه»(.((2
وعرفها أمحد اللقاين وعيل اجلمل –يف جممع املصطلحات الرتبوية -بأهنا «إعطاء
قدرا من املعارف واملفاهيم واملهارات اخلاصة يف التعامل مع اإلعالم وكيفية
الطالب ً
(((2
االستفادة من املعارف املتوفرة فيه» .

 :2-4املعايري التي تقوم عليها الرتبية اإلعالمية

ختتلف معايري وأسس الرتبية اإلعالمية من باحث إىل آخر ،وقد حدد جيمس بوتر
مخسة معايري أساسية للرتبية اإلعالمية تتمثل فيام ييل(:((3
 -1الرتبية اإلعالمية سلسلة متصلة وليست فئة.
 -2الرتبية اإلعالمية حتتاج إىل تطوير مستمر.
 -3الرتبية اإلعالمية عملية متعددة األبعاد.

( ((2برشى حسني احلمداين ،الرتبية اإلعالمية وحمو األمية الرقمية ،عامن  -األردن :دار وائل للنرش ،ط،1
 ،2015ص .94
( ((2أمحد اللقاين ،عيل اجلمل ،معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق التدريس ،القاهرة :عامل
الكتب ،1999 ،ص.75

(30) W. James Potter, Media Literacy, London, Sage publication، 1998, P05.
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 -4الرتبية اإلعالمية هتدف إىل إعطائنا سيطرة أكرب عىل تفسرياتنا.
 -5الرتبية اإلعالمية تتطلب بناء أبنية معرفية قوية.

كام حددت الندوة التي عقدت يف إسبانيا عام  2002عد ًدا من املعايري العامة للرتبية
اإلعالمية ،وهي(:((3
 -1إن الرتبية اإلعالمية ختتص بالتعامل مع كل وسائل اإلعالم سواء املقروءة أو
السمعية أو البرصية.
 -2إن الرتبية اإلعالمية تكسب أفراد املجتمع املهارات التي متكنهم من التعامل
النقدي مع وسائل اإلعالم.
 -3إن الرتبية اإلعالمية تساعد اجلمهور عىل التعرف عىل مصادر املضامني اإلعالمية
وأهدافها السياسية واالجتامعية والتجارية والثقافية.
 -4إن الرتبية اإلعالمية متكن الشباب واألطفال الصغار من انتقاء الوسائل
اإلعالمية املناسبة التي تفيدهم.
 -5إن الرتبية اإلعالمية تعترب جز ًءا من احلقوق األساسية لكل مواطن يف كل بلد من
بلدان العامل من أجل حرية التعبري وحق الوصول إىل املعلومات ،كام أهنا تعترب
أداة أساسية لبناء ديمقراطية حقيقية.
 -6إن الرتبية اإلعالمية ليست عملية تعليمية عن طريق وسائل اإلعالم ،بل إهنا
عملية مرتبطة بتعلم مهارات التعامل النقدي مع وسائل اإلعالم.
 -7جيب دعم الرتبية اإلعالمية بواسطة األنظمة الرتبوية الرسمية وغري الرسمية.
 -8جيب أن تنطوي الرتبية اإلعالمية عىل احلس النقدي واملسؤولية جتاه املجتمع.

 -9جيب أن تعطى األولوية يف الرتبية اإلعالمية للشباب بني  18-12عا ًما ،وذلك
وف ًقا ملا وافقت عليه برامج اليونسكو لإلعالم واالتصال ،مع األخذ يف االعتبار
األطفال من عمر  12-5عا ًما بسبب متطلبات االرتقاء والتطور هلذه الفئة.

( ((3ندوة الرتبية اإلعالمية للشباب ..توصيات موجهة إىل منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم،
اليونسكو ،إسبانيا ،فرباير  ،2002ص.1
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 :3-4أهداف الرتبية اإلعالمية

(((3

قد بدأت الرتبية اإلعالمية هبدف أسايس يتمثل يف محاية املواطنني من اآلثار السلبية
للرسائل اإلعالمية ،وتطور اهلدف عندما أصبحت وسائل االتصال اجلامهريية جز ًءا من الثقافة
اليومية للفرد ،فاتّسعت أهداف الرتبية اإلعالمية لتشمل حتويل اجلمهور من االستهالك السلبي
لوسائل اإلعالم إىل االستهالك اإلجيايب والنشط أي الوعي والفهم ملا تقدمه وسائل اإلعالم.

وبشكل عام تتمثل أهداف الرتبية اإلعالمية بالنسبة جلميع أفراد املجتمع فيام ييل:
* تعليم الناس تأثريات وأشكال ومجاليات وسائل اإلعالم وكيفية التأثري عليها.
* متكني أفراد املجتمع من الوصول إىل فهم أفضل إىل وسائل اإلعالم ،والطريقة
التي تعمل هبا هذه الوسائل ،ومن ثم متكنهم من اكتساب املهارات يف االستخدام
الرشيد والتفاعل الواعي لوسائل اإلعالم.
* إثارة التساؤالت يف ذهن اجلمهور اجتاه ما يتلقاه ،أي التحليل النقدي للرسائل
اإلعالمية.
* متكني اجلمهور من التفسري والشعور بالثقافة اإلعالمية املعقدة التي أصبحت
موجودة يف عرص التكنولوجيا وأن تكون لديه القدرة عىل اإلدراك والتحليل
والتقييم للثقافة املرئية.

 :5-4دوافع الرتبية اإلعالمية

يؤكد دفيد باكنقهام أن هلا ثالثة دوافع أساسية ،وهي(:((3
* دوافع ثقافية :بمعنى تزويد وحتصني األطفال بالثقافة اإلعالمية واخلربات
االجتامعية التي حتميهم من اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم.
* دوافع سياسية :بمعنى أن اهلدف من الرتبية اإلعالمية نرش الديمقراطية يف التفكري،
وهذا يعني النرش األيديولوجي للديمقراطية.
* دوافع أخالقية :حلامية األطفال واملراهقني من التأثريات السلبية فيام يتعلق
بالرسائل اجلنسية والعنيفة التي تنرش القيم اهلادمة باملجتمع.

( ((3رشا عبد اللطيف حممد ،معايري الرتبية اإلعالمية وكيفية تطبيقها يف مرص ،رسالة مقدمة لنيل شهادة
املاجيستري ،كلية اإلعالم جامعة القاهرة ،2011 ،ص .84

(33) David Buckingham, Media Education: Literacy, Learning and contemporary culture,
Cambridge, Polity, 2003، P9.
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 :6-4مسؤولية األرسة يف دعم الرتبية اإلعالمية

تعترب األرسة من أهم املؤسسات الرتبوية التي يعهد إليها املجتمع باحلفاظ عىل هويته
وضبط سلوكيات أفراده لتأمني استقراره؛ ولذا نؤكد عىل أن األرسة هي اللبنة األوىل يف
حياة الطفل ،فهي التي تغرس فيه األخالق والقيم والعادات والتقاليد؛ لذا عىل األرسة أن
تقوم بتعزيز السلوك الالعدواين من جهة ،ومن جهة أخرى متابعة الربامج املقدمة ألطفاهلم
ومشاركتهم أثناء مشاهدة التليفزيون ،وذلك لإلجابة عن تساؤالهتم وحتقيق أعىل استفادة
ممكنة من املشاهدة.

 :7-4التحديات التي تعوق األرسة يف حتملها للمسؤولية

(((3

من أهم التحديات نذكر:
* انشغال الوالدين طول الوقت وبالتايل ال جيلسون مع أبنائهم أثناء تعرضهم لوسائل
اإلعالم ،وعليه ال تكون هناك فرصة لرشح وتفسري ما يشاهدونه من مضامني.
* مل تعد األرسة احلاضن الوحيد واملناسب للنشء ،فقد و ّفرت الثورة التكنولوجية
أنام ًطا من وسائل الرتفيه واللهو مما جعل دور األرسة هامش ًّيا ،فاألطفال يقضون
ساعات طويلة أمام اإلنرتنت وألعاب الفيديو.
تعرض أبنائهم لوسائل
* أغلب األرس تقع يف حرية إزاء املوقف الذي تتّخذه جتاه ّ
اإلعالم هل متنع أم تسمح.

 :8-4اسرتاتيجيات دعم الرتبية اإلعالمية داخل األرسة

إن هذه االسرتاتيجية تنطلق من جمموعة من املعايري(:((3
* حتديد وقت معني ملشاهدة التليفزيون ،حيث ينصح يف طب األطفال الوالدين
بتحديد ساعة أو ساعتني فقط ،أضف إىل ذلك جيب أن يكون املضمون املشاهد
جيدً ا وال يكون أثناء الوجبات وقبل الذهاب للمدرسة.
* اختيار املضامني املناسبة واجليدة مع توضيح أسباب االختيار ،وهذا يف إطار قيم
األرسة.
* ال جيب استخدام التليفزيون كجليس لألطفال وال كمكافأة أو عقاب حتى ال
يدرك أهنا هامة.

( ((3رشا عبد اللطيف حممد عبد العظيم ،مرجع سبق ذكره ،ص .134
( ((3املرجع نفسه ،ص.138
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* تشجيع املشاهدة اجلامعية ،فاملشاهدة اجلامعية مع الوالدين أو األقارب توفر فرصة
املناقشة النقدية ليفهم األطفال تفسريات اآلخرين لألخالقيات واألحداث
املتضمنة يف املشاهدة.
* جيب عىل األرسة أن تكون عىل وعي ودراية بنظام التصنيف التليفزيوين ،مثلاً
 TV-yتعني أن املادة التلفزيونية مالئمة جلميع األطفال ،و  TV-y7تعني أن املادة
موجهة لألطفال األكرب سنُّا ،و FVتعني أن املادة حتتوي عىل عنف أو خيال
مك ّثف لألطفال ،وتعني  TV-Gأن املادة مناسبة للجمهور العام ،وتعني TV-PG
وأخريا تعني  TV-MAأنه ال
ونصحا من قبل الوالدين،
أن املادة تتطلب إرشا ًدا
ً
ً
يسمح باملشاهدة إلاَّ للناضجني فقط.
يف املقابل توجد ثالثة أنامط حتدد أسلوب الرقابة وتدخل الوالدين أثناء املشاهدة(:((3

النمط األول :التدخل التقييدي ،وف ًقا هلذا النمط يضع الوالدان قواعد تقييدية متنع
مشاهدة مضمون معني كام حيددان ساعات املشاهدة.
النمط الثاين :التدخل اإلرشادي أو التدخل النشط ،وفيه يناقش الوالدان مع أبنائهم
املادة التي يشاهدوهنا سوا ًء قبل أو بعد املشاهدة مع إرشادهم ملدى واقعية أو مبالغة ما
يشاهدونه.
النمط الثالث :املشاهدة اجلامعية ،تكون مشاركة مجاعية بني الوالدين واألبناء أثناء
املشاهدة دون مناقشة أو تفسري أو تعليق.
ويعد التدخل اإلرشادي من أكثر األساليب فعالية لدور األرسة يف إثراء املشاهدة.

ﷺ خامتــــة

إن الرتبية العملية والفعلية هي التي حتول األطفال إىل أفراد ناشطني ومواطنني
صاحلني ،يمتلكون القيم واملهارات واألساليب التي متكنهم من التكيف واملالئمة مع
بيئتهم االجتامعية ،مهام تعرضت البنى التحتية ألي هزات أو تغريات.
نظرا ملا يشهده العامل من تغريات راديكالية
وعليه فاألرسة مطالبة بمسؤوليات أكثر ً
يف مفاهيم املكان والزمان والفضاء االجتامعي ،تستلزم عليها التنشئة السليمة والرتبية
املؤسسة عىل هذا الواقع ،أقصد بذلك عىل كيفية التعامل مع مستحدثات العرص.

( ((3املرجع نفسه ،ص.140
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وإن االستخدام العقالين والرشيد هلذه التكنولوجيات بام فيها الشبكات االجتامعية،
ومقررا يف املدرسة ،وبرامج خاصة
يستدعي مفهوم الرتبية اإلعالمية تنشئة يف األرسة ،وتربية
ً
يف وسائل اإلعالم وغريها من املؤسسات االجتامعية والرتبوية كلاًّ متكاملاً للمسامهة يف
املحافظة عىل النشء.

دراسات وأبحاث
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ﷺ مقدمـة

حضورا
شكّلت القراءة بمختلف أشكاهلا وأنواعها عىل مر العصور
ً
فعالاً
ومتميزا يف حقل الدراسات األدبية والنقدية القديمة منها واحلديثة،
ً
حيث إهنا حضيت بعناية كبرية يف جمال الدراسة والبحث من قبل املنظرين
والنقاد باعتبارها ذات أمهية بالغة يف احلركة األدبية والفكرية عىل وجه العموم.

لذا فقد تعددت املدارس والنظريات وتسابقت فيام بينها من أجل
دراستها دراسة متأنية ومفصلة ،لغرض اكتشاف بنياته وتراكيبه الفنية
والتفاعلية  -التأويلية ،فكل منهج من املناهج راح يدرس النص من زاوية
مغايرة عن املنهج اآلخر باعتامد عىل مرجعيته النظرية والفكرية لتقنيني اإلطار
العام الذي ينضوي حتته النص.

فتعددت املناهج كالبنيوية ،ونظرية التناص ،التفكيكية ومجالية التلقي،

* أستاذ حمارض بشعبة علوم اإلعالم و االتصـال ،قسم العلوم اإلنسانية  -كلية العلوم
االجتامعية ،جامعة عبداحلميد بن باديس  -مستغانم – اجلزائر ،الربيد اإللكرتوين:
baali_isic@yahoo.fr
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والتي تعترب من أهم النظريات التي عنيت هبذا الطرح وذلك من خالل عالقة النص
بالقارئ ،مع كل من ياوس وايرز ،وبواسطتهام يستطيع القارئ تلقي النص والتعامل معه
بكل حرية وفق قراءاته ومستوياته الفكرية والثقافية.

ونظرا لألمهية البالغة التي اكتسبتها عملية القراءة من قبل خمتلف املناهج األدبية
ً
والنقدية ،فإن جل حماوالت الباحثني والدارسني انصبت حول هذا العنرص ،فمنظري
القراءة –غريامس ،فوكو ،انغرادن– اعتمدوا كلية عليها من أجل استنباط مفاهيم ونظريات
خاصة هبا واكتشاف مجالياهتا من خالل عالقتها بالقراء والنص أثناء تعاملهم معه.
أيضا عناية خاصة هبا؛ ألهنا تعترب
بينام مجالية التلقي –آيزر ،ياوس ،كالين– فقد أولوا ً
يف نظرهم الوسيلة الوحيدة والرابط األسايس الذي يربط القارئ بالنص ،وعليه نجدهم
اعتمدوا عىل عنرص القراءة لوضع تصوراهتم ال عىل عنرص القراءة يف تفكيك وحتليل بنية
النص.
إذن يعترب مفهوم «القراءة» من بني املفاهيم التي تشكل حجر الزاوية لنظرية التلقي
يف األدب ،حيث تبحث التوجهات اجلديدة يف مسألة القارئ وما له من عالقة بالنصوص
التّي يواجها.

علماً ّ
التوجهات خاصة األدبية منها شكّلت ثورة عىل األعامل السابقة التي
أن هذه
ّ
ومتجد الكاتب واملؤلف ،وذلك إ ّما من ناحية تارخيانية النصوص أو
كانت دائماً تقدّ س
ّ
شكالنيتها ،كام هو سائد يف املدرسة الشكالنية التي ترى يف الشكل هو األساس لتحديد
صحيحا ،وإنّام املتلقي
طبيعة ونوعية النصوص ومن ثم استنتاج املعاين ،إلاَّ أن ذلك ليس
ً
هو الذي يستنتج املعنى من النص وليس الشكل هو الذي حيدّ د له املعنى.

-1نظرية التلقي :النشأة واألسس

زعزعت نظرية التلقي التقليد السائد الذي كان يتعامل مع النص بوصفه قاعدة
ثابتة للتأويل ،وابتعدت عن املفاهيم التأويلية القديمة واضعة القارئ يف مركز مرشوعها
التأوييل ،ومؤكّدة عدم الفصل بني النص املقروء والقارئ.
وهكذا أصبح للقارئ مهمة جديدة ال ختتزل يف التلقي السلبي للبحث عن املعنى
الوحيد وا ُمل َحدَّ د سل ًفا ،وإنّام يقوم بملء فجوات النص وإدراكه وليس باعتباره كينونة ثابتة،
أيضا ببناء املعنى املتعدّ د من خالل التفاعل معه ،وهذا ما يطلق عليه فعل القراءة.
كام يقوم ً

58

دراسات وأحباث

وبالتايل فإن اهلدف املنشود الذي سعت إليه نظرية التلقي هو إدراك نظرية عامة
للتواصل ذات اختصاصات متداخلة ،وهي نظرية حتتوي عىل مجيع االختصاصات تتميز
باالنفتاح عىل نظريات التواصل والسلوك وسوسيولوجية املعرفة(((.

ومن املعروف أن ظهور إشكالية التلقي كان يف الدول الناطقة باألملانية خاصة
مدرسة ( Constanceأملانيا الغربية) ،حينام تك ّفلت الدراسات األدبية صياغة إشكالية
القارئ والتلقي يف الستينات ،وترجع أمهية هذا العمل إىل الباحث ياوس عندما ألقى
حمارضته سنة  1977يف جامعة  ،Constanceحيث َأ َّس َس ياوس مقاربة حتت اسم «مجالية
التأثري والتلقي» معارضة جلاملية اإلنتاج والتمثيل ،التي ترجع أصوهلا إىل كل من املقاربة
املاركسية ّ
والشكالنية.
ويقصد الباحث بالتأثري ذلك التفاعل الذي ينتج جراء تعامل القارئ مع النص
وما يستهلكه ويستفيد منه ،فاجلمهور ما هو إلاَّ أداة تضمن استمرارية إنتاج األعامل عىل
اختالف أنواعها (أدبية ،وفنية ،وإعالمية).
فاجلمهور أو املتلقي يم ّثل الرشيك الرضوري للعمل املنجز ،يف حني يشري مفهوم
التلقي إىل خمتلف التجسيدات املتتابعة للعمل ،وبالتايل ّ
أي عمل كان ما هو إلاَّ جهد
فإن ّ
مشرتك بني الكاتب والقارئ «املتلقي بصفة عامة».
وهذا ما يؤكّده  Robert Escarpaitبقولهّ :
«إن العمل األديب هو نتيجة نشاط الكاتب
والقارئ من خالل التفسريات والتأويالت التي ينشئها اجلمهور املتلقي»(((.

وقد برزت مالمح هذا التوجه اجلديد بصفة خاصة ،عند روالن بارت
 ،Barthesالذي أعلن «موت املؤلف» ،هذا اإلعالن الذي جاء متضمنًا عند حديثه عن
الكتابة يقول« :الكتابة قضاء عىل كل صوت ،وعىل كل أصل ،الكتابة هي هذا احلياد ،هذا
التأليف واللف الذي تتيه فيه ذاتيتنا الفاعلة ،إهنا السواد ،البياض الذي تضيع فيه كل هوية
ابتداء من هوية اجلسد الذي يكتب»(((.

Rolan

تصب نظرية التلقي جل اهتاممها عىل آلية االستجابة واألدوات التي حيملها املتلقي

((( حممد الداهي ،التلقي العريب لدون كيخويت...

Source: http://www.thaqafat.uob.bh/show.asp?no=66.Le 032008/03/.

((( أرمان وميشال ماتالر ،تاريخ نظريات االتصال ،ترمجة :نرص الدين لعيايض والصادق رابح ،بريوت -
لبنان :املنظمة العربية للرتمجة ،ط ،2005 ،3ص .161
((( روالن بارت ،درس السيميولوجيا ،ترمجة :عبدالسالم بن عبدالعايل ،دار توبقال للنرش ،الطبعة الثانية،
 ،1986ص.81
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نصا ما ،فلتلقي غاية مجالية ومعرفية تشرتك يف حتصيلها احلواس والثقافة
عندما يواجه ًّ
والتأمل واخليال ،واملتلقي يعيد بناء األثر املعريف يف النص ،ولكنه يف الوقت ذاته يتذوق
أبعاده اجلاملية(((.
جدير بالذكر أن هذه النظرية تستبعد دراسة النص عىل أساس منهج هيتم بحياة
الكاتب؛ ألن النص يف ذاته أو يف ارتباطه بصاحبه ال يمثل فنًّا ما مل خيضع لعملية اإلدراك،
«فاإلدراك وليس اخللق ،االستقبال وليس النتاج هو العنرص املنشئ للفن» ،وهذا يتم
بواسطة القارئ خالل تفاعله مع النص ،ولكي يتحقق التفاعل بالصورة التي يروهنا كان
تركيزهم عىل أمهية الدور الواسع الذي ينهض به القارئ عرب جمموعة من اإلجراءات
املنظمة يف عملية القراءة(((.

-2جذور نظرية التلقي

فيام خيص اجلذور التارخيية واملرتكزات التأسيسية لنظرية التلقي ،يقف روبرت
هولب عند مخسة من املصادر الفكرية التي رآها مؤثرة يف ظهور هذه النظرية ورواجها،
هي(((:
 الشكالنية الروسية. بنيوية براغ. ظواهرية رومان إنجاردن. هرمنيوطيقا هانز  -جورج غادامري. -سوسيولوجيا األدب.

تأثر منظرو مدرسة كونستانس يف أملانيا الغربية آنذاك ،الذين كان هلم الفضل يف
رواج النظرية ،هبذه املصادر .ففيام يتصل باملدرسة الشكالنية توقف املؤلف يف نظريتهم
األدبية عند مجلة من العنارص كان هلا تعلقها بنظرية التلقي ،كاألداة الفنية وما حتدثه من
تغريب للتصورات يف العمل األديب وكالوقوف عىل سرية الكاتب وفاعليتها لدى املتلقي.
((( مراد حسن فطوم ،التلقي يف النقد العريب ،دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب ،2013 ،ص .5
((( عباس حممود عبدالواحد ،قراءة النص ومجاليات التلقي ،القاهرة :دار للفكر العريب.1996 ،ص ص
.19-18
((( عبد النارص حسن حممد ،نظرية التوصيل وقراءة النص األديب ،املكتب املرصي لتوزيع املطبوعات،
القاهرة ،1999 ،ص .78
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يف هذا املجال ،يقول ياوس« :إن املنهجني -املاركسية والشكالنية -هيمالن القارئ
ودوره اخلاص الذي ينبغي للمعرفة اجلاملية واملعرفة التارخيية أن تعتربه ،ألنه هو الذي
يتوجه إليه العمل األديب باألساس ،ألن الناقد الذي حيكم عىل مؤلف جديد ،والكاتب
الذي يبدع عمله تب ًعا لنموذج عمل سابق ،سلب ًّيا كان أم إجياب ًّيا ،ومؤرخ األدب الذي يقوم
بتأويل العمل تارخي ًّيا ،من خالل ربطه –العمل -باحلقبة الزمنية والتقليد املنبثق منهام :فكل
أيضا وأولاً قراء قبل أن يعقدوا مع األدب عالقة تأمل تصبح بدورها منتجة.
هؤالء هم ً
فضمن الثالوث املكون من -املؤلف والعمل واجلمهور ،-فإن هذا األخري ليس جمرد عنرص
سلبي ،بل يتجاوز ذلك إىل تنمية طاقة تساهم يف صنع التاريخ ،لذلك ال يعقل أن حييا العمل
األديب يف التاريخ دون املشاركة الفعلية ألولئك الذين يتوجه إليهم»(((.

فيام يتعلق بظواهرية رومان إنجاردن فكان كتابه «اخلربة بالعمل الفني األديب» الذي
ظهر يف أملانيا عام 1968م ،الفتًا ألصحاب نظرية التلقي من حيث اهتاممه بالعالقة بني
النص والقارئ.

لقد رفض إنجاردن فلسفته الظواهرية ثنائية الواقع واملثال يف حتليل املعرفة ،ورأى أن
العمل الفني يقع خارج هذه الثنائية ،فال هو معني بصورة هنائية وال هو مستقل بذاته ،ولكنه
يعتمد عىل الوعي ويتشكل يف هيكل أو بنية مؤطرة ،تقوم يف أجزاء منها عىل اإلهبام الناشئ
عام تشتمل عليه من فجوات أو فراغات يتعني عىل القارئ ملؤها .ومن ثم فإن العمل الفني
األديب يف حاجة دائماً إىل هذا النشاط اإلنساين الذي يعمل فيه القارئ خياله كذلك من أجل
أن يكمل العمل وحيققه عيان ًّيا(((.
من ثم يتضح جل ًّيا أن نظرية التلقي عند إنجاردن تنطلق انطالقة مجالية ،وتعنى
أساسا بالنص كموضوع لإلدراك والدراسة ،مهتد ًيا يف ذلك بدراسة اآلليات التي حتكم
ً
توجيه النص وجهة خاصة ،وتتم دراسة املعنى عن طريق آلية حتليلية هي التداولية ،التي
هتتم بدراسة فعل القول من أوجهه املختلفة الستخالص املعنى املراد(((.
يرى إنجاردن أن العمل األديب أو الفني يقوم عىل أفعال قصدية من قبل مؤلفه جتعل
من املمكن للقارئ أن يعايشه بوعيه كقارئ ،أو تعني املعايشة هنا نو ًعا من التداخل عرب
(7) H.R Jauss. Pour une esthétique de la réception. traduction: claude maillard .ed Gallimard.
Paris. 1978. p44 - 45.

((( روبرت هولب ،نظرية التلقي ،ترمجة :عز الدين إسامعيل ،مرص :املكتبة األكاديمية ،2000 ،ص.13
((( عصام الدين أبو العال ،آليات التلقي يف دراما توفيق احلكيم ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب،
 ،2007ص.21
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التجربة القرائية بني املؤلف والقارئ ،ذلك النص الذي ال يأيت كاملاً من مؤلفه ،بل هو
مرشوع داليل ومجايل يكتمل بالقراءة النشطة التي متأل ما يف النص من فراغات(.((1

أما مدرسة براغ البنيوية فقد وقف هولب عىل أعامل أهم منظر لألدب فيها وهو جان
موكاروفسكي تلك األعامل املمهدة لنظرية التلقي ،ذلك بأن موكاروفسكي مل يفصل العمل
األديب بام هو بنية عن النسق التارخيي وعن مرجعياته التارخيية ...وهبذا الوصف يتوجه إىل
متلق هو نفسه نتاج للعالقات االجتامعية املتغرية ،وهبذا املتلقي للعمل وليس بمنشئه ،يناط
ٍّ
فهم املقصد الفني الكامن يف العمل.
يف هذا املجال ،نجد أن تيار «مجالية التلقي» جاء مواز ًيا للبنيوية ال منبث ًقا عنها ،فقد
كان مقال الناقد األملاين الشهري ياوس يف هناية الستينات املعنون بـ«التغري يف نموذج الثقافة
األدبية» املنطلق احلقيقي لتوجه هذا التيار اجلديد(.((1

بالنسبة جلادامري وموقفه من املنهج العلمي وانحيازه إىل النشاط التفسريي
اهلرمنيوطيقي -بأركانه الثالثة ،عىل أساس أنه املرتكز الصالح لتحديد إمكانية الرؤية،وسعيه نحو تأسيس وعي ذي طابع تارخيي عميل ،هو قبل كل يشء وعي باملوقف التفسريي،
وتطويره ملصطلحني كان هلام أمهيتهام لدى رواد نظرية التلقي ،مها «التاريخ العميل» و«أفق
الفهم» .ومن هذا التوجه اهلرمنيوطيقي ينتقل هولب إىل التوجه االجتامعي النفيس عند
لوفينتال وتناوله مشكلة العالقة بني العمل واملتلقي عىل هذا األساس(.((1
بعد ذلك ،يعرج هولب عىل جوليان هريش وما لفت إليه النظر يف دراسة تاريخ
األدب من رضورة الرتكيز ال عىل األعامل ومنشئيها ،بل عىل اآلثار التي أحدثها هؤالء
املنشئون يف زمنهم وبعد زمنهم ،يف نفوس املتلقني الذين يدركون قيمة تلك األعامل
ويقرروهنا.
ثم ينهي هولب هذا االستعراض التارخيي بوقفة من شوكنج ،الذي قدّ م بديلاً من
البدائل القليلة لألفكار السائدة عن تاريخ األدب ،من شأنه أن يمهد الطريق كذلك لنظرية
التلقي ،وذلك عندما ركز دراسته عىل سوسيولوجيا الذوق ،ففي هذا التوجه مل يعد املؤلف
أساسا إىل املتلقي وإىل الظروف
وعمله األديب حيتالن مكان الصدارة ،بل انرصف االهتامم
ً

( ((1جواد الزيدي ،فينومينولوجيا اخلطاب البرصي ،دمشق :دار الينابيع ،ط ،2010 ،1ص .82
( ((1تريي إجيلتون ،مقدمة يف نظرية األدب ،ترمجة :أمحد حسان ،القاهرة :نوارة للرتمجة والنرش ،ط،2
 ،1997ص.67
( ((1روبرت هولب ،نظرية التلقي ،مرجع سبق ذكره.
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االجتامعية التي تم فيها التلقي(.((1

زد عىل ذلك ،يؤكد روبرت هولب أن كل املحاوالت التي تتبلور من أجل صياغة
نظرية يف التلقي ،إنام هي متصلة بنظرية االتصال؛ ألن القصد من كل ذلك هو تقدير وظائف
اإلنتاج األديب والتلقي والتفاعل وكل ما يتصل بذلك .ويؤكد ذلك كل من ياوس وآيزر.

من جانب آخر ،نجد دراسات خمتلفة هلا االهتامم نفسه ،كالدراسات املبكرة لفرجينيا
وولف عن القارئ العادي ،والدراسات املنضوية حتت ما يسمى «نقد استجابة القارئ»،
وكذلك دراسات بعض نقاد االجتاه البنيوي يف اهتاممهم بالقارئ كام عند تودروف وروالن
بارت ،وكذا دراسات عاملقة السيميولوجيا كإمربتو إيكو وغريه( .((1ور ًّدا عىل بعض
نقائص هذه االجتاهات جاءت نظرية التلقي لتحد من االهتامم بالنص فقط دون املؤلف.

-3مفهوم القراءة

حاولت نظريات القراءة وضع جمموعة من املفاهيم التي ُيمكنها أن تساعد يف فهم
فعل القراءة ،خاصة وأنه بمثابة نشاط متعدد الوجوه ،نشاط معقد وينمو يف اجتاهات كثرية،
ذلك أن استهالك أي نص ال يمكن أن يتحقق بعيدً ا عن هذه القاعدة األساسية.

وسنحاول فيام ييل التطرق فقط لبعض التعاريف التي قدَّ مها أبرز الباحثني املهتمني
بنظريات القراءة والتلقي.
ويقر ُؤه ،قر ًأ ،وقراءة،
تعرف القراءة لغة كام جاء يف لسان العرب «قرأ الكتاب ،يقر ُأهُ ،
وقرآنا :تاله .وقرأ عليه السالم :أبلغه إياه ،وقرأ اليشء ْقرء ًا وقرآن ًا :مجعه وضم بعضه إىل
بعض ،وأقرأه إقرا ًء :جعله يقرأ»(.((1
وتعرف ليىل كرم الدين القراءة عىل أهنا :عملية معقدة تتضمن عدة عمليات أو
قدرات عملية لغوية فرعية تنظم عىل مستويات متتالية ،ابتداء من استقبال الرموز واألشكال
البرصية املختلفة ،ثم إدراكها ،ثم فهم معانيها عن طريق الربط بينها وبني اخلربات املاضية
للفرد ومن ثمة التمكّن من القيام بنوع من احلكم عىل املواد املقروءة(.((1
( ((1املرجع نفسه ،ص .14
( ((1تريي إجيلتون ،مقدمة يف نظرية األدب ،مرجع سبق ذكره ،ص .67
( ((1ابن منظور ،لسان العرب ،طبعة دار الفكر ،بريوت.
( ((1أسامة عبد الرحيم عيل ،فنون الكتابة الصحفية والعمليات اإلدراكية لدى القراء ،القاهرة :إيرتاك للنرش
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يف السياق نفسه ،تعرف سيزا قاسم القراءة بأهنا «خربة حمددة يف إدراك يشء ملموس
يف العامل اخلارجي وحماولة التعرف عىل مكوناته وفهم هذه املكونات :وظيفتها ومعناها،
وترى أن هناك أربعة مستويات للقراءة :يبدأ األول باإلدراك وهو مستوى حيس يعتمد
عىل احلواس :الشم أو البرص أو السمع أو اللمس ،وهو إدراك حيس مادي موجود يف عامل
الواقع.
يتعلق الثاين بالتعرف الذي ينطوي عىل عملية ذهنية تتضمن الطبيعة السيميوطيقية
هلذا اليشء .فرغم أن هذا املدرك يشء مادي ينتمي إىل عامل الواقع .إلاَّ أنه ذو طبيعة خاصة،
إنه «عالمة» أي ينتمي إىل نظام سيميوطيقي .علماً أن العالمة يشء مادي مزدوج البنية:
مادي «سمعي أو برصي أو مليس» ،ومعنوي الداللة.

يرتبط الثالث بالفهم وهو حماولة فك شفرة العالمة الذي يفيض إىل الداللة .يتط ّلب
هذا املستوى درجة من التع ُّلم يمكّن من فهم الداللة .أما املستوى الرابع واألخري فهو
التفسري أو االستيعاب الذي يقوم عىل حماولة معرفة ما إذا كانت هذه الداللة تنطوي عىل
مستوى أعمق حيتاج إىل التفسري ،أي قد تكون الداللة املتعرف عليها غري كاملة ،وهو ما
يستلزم البحث عن شفرة جديدة تكمل الشفرة األوىل وتوصل املعنى الثاين ،أي معنى
املعنى»(.((1
وعليه ،فإن القراءة عملية مركبة تتألف من عمليات متشابكة يقوم هبا القارئ وصولاً
إىل املعنى الذي قصده الكاتب ،واستخالصه ،وإعادة تنظيمه ،واإلفادة منه ،والقراءة هبذا
املفهوم وسيلة الكتساب خربات جديدة تتناغم مع طبيعة العرص التي تتط ّلب من اإلنسان
املزيد من املعرفة احلديثة واملتجددة ،كام تتط ّلب تطوير القارئ لقدراته العقلية وألنامط
التفكري وألنساقه الفكرية وتنمية رصيد اخلربات لدى الفرد.

 -1-3القراءة عند روالن بارت

كثريا بجاملية القراءة ،ووقف طويلاً عند ما تثريه يف القارئ
اهتم روالن بارت ً
من رغبة واشتهاء ،فتحدث عن االفتتان بالنص والتلذذ بمفاتنه واالنجذاب إليه بفعل
سحره ،واعترب أن القراءة نوع من إعادة كتابة النص وإطالق إنتاجيته .لكن النص القادر
عىل إحداث تلك الرعشة اجلميلة هو النص الذي يربك القارئ وخيلخل موازينه الثقافية
والنفسية واللغوية ،فهو يقتنص املتلقي بواسطة نظامه الدالئيل اخلاص وبواسطة أحابيله
والتوزيع ،ط ،2003 ،1ص .44
( ((1بوكروح خملوف ،التلقي يف الثقافة واإلعالم ،القاهرة :دار مقامات للنرش والتوزيع ،2011 ،ص .22
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الفنية املنصوبة(.((1

مميزا« ،القراءة وحدها تعشق
وبالتايل مفهوم القراءة عند روالن بارت يتخذ شكلاً ً
األثر األديب وأن نقيم معه عالقة شهوة ،فأن نقرأ معناه أن نشتهي األثر ،وأن نرغب أن
نكونه»(.((1
إن مفهموم النشوة هي ما عرب عنه بلذة النص التي أرشنا إليها ،وهو تعبري جعله
ربا بذلك القراءة هي
روالن بارت عنوانًا ألحد كتبه املهمة والذي صدر سنة 1973م ،معت ً
العنرص الذي يساعد القارئ عىل القيام بدور فعيل إجيايب ،من خالل هذا العشق الذي ينشأ
بني الطرفني.
إن القراءة من هذا املنطلق ليست فعلاً بسي ًطا ،ليست فعلاً برص ًّيا ،وليست عملية
تل ّقي اخلطاب كأن النص حدد هنائ ًّيا ،بل إهنا أشبه بقراءة احلكامء للعامل من خالل التأمل
والنظرة الثاقبة والبحث عن املسالك املؤدية للمعرفة.

ومن هنا يميز بارت بني القراءة التي هي اندماج يف النص واستمتاع به ،وبني النقد
الذي هو خطاب ٍ
مواز للنص يستهدف تقويمه أو احلكم عليه .إن روالن بارت الذي قيل
عنه :إنه أمات املؤلف ،قد نادى بحياة القارئ وبأحقيته يف إنتاج النص ويف إعادة كتابته؛
ألن العالقة -عنده -بني الكتابة والقراءة ليست عالقة إرسال واستقبال ،أو عالقة إنتاج
واستهالك ،وإنام هي عالقة تشكّالت وفق منطق خاص هو منطق السنن النيص الذي ال
يلزم القراءة باختاذ وجهة معينة ،وإنام يبني مالبسات داللية تعطيها حق املبادرة واملثابرة،
وتسمح هلا باقتحام منطقة اإلنتاج بإعادة ترتيب أنظمة الكتابة وتشغيلها لصنع معنى النص
أو أحد معانيه.

 -2-3القراءة لدى ياوس

 -1-2-3مفهوم القراءة

ينطلق ياوس يف نظريته عن التلقي من قضية التاريخ األديب الذي جيب أن يعاد النظر
تأسيسا عىل االستجابة واألثر الناتج عن قراءة النص.
فيها ،وينبغي إعادة بنائها
ً
حاول ياوس( ((2أن خي ّلص األدب األملاين من الثنائية املفروضة عليه بتأثري املذهب

(18) Barthes R: Le bruissement de la langue, essais critiques IV Paris Seuil 1984, pp 37 - 47.

( ((1روالن بارت ،النقد واحلقيقة ،ترمجة :إبراهيم اخلطيب ،جملة الكرمل ،العدد  ،1984 ،11ص.26
( ((2هانز روبرت ياوس هو أحد أساتذة جامعة كوستانس األملانية يف الستينات ،وهو باحث لغوي متخصص
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املاركيس يف النقد ،ومذهب الشكلية الروسية ،فالتعارض بني االجتاهني قائم عىل أساس
أن القارئ املاركيس يتعامل مع النص األديب من خالل التفسري املادي للتاريخ ،فهو يف نظر
ياوس قارئ يستقبل النص حتت وطأة اجلربية املذهبية لتقاليد ماركس ،وبالتايل فهو معزول
متا ًما عن مجالية النص.
وأما القارئ يف مذهب الشكلية الروسية فهو يستقبل النص معزولاً عن مواقفه
مهه أن يقف عند البناء الشكيل .وقد انتهى ياوس من حماوالته يف التغ ّلب
التارخيية ،وغاية َّ
عىل هذا االنقسام إىل رؤية جديدة تضع القارئ يف موضعه املناسب من النص .وقد أطلق
عىل هذه الرؤية «مجالية االستقبال»(.((2
عمد ياوس إىل استعراض املناهج والنظريات التي عاجلت تاريخ األدب ،وناقشت
جوانب النقص فيها بد ًءا من التاريخ األديب بشكله التقليدي وصولاً إىل املاركسية
والشكالنية ،ووصل إىل أهنا تتميز إما بفصل اجلاميل عن التارخيي ،بحيث ال هيتم التاريخ
األديب اخلالص بعالقة الظاهرة األدبية باألحداث التارخيية األخرى دون أن هيتم هبا يف
مجاليتها اخلاصة .وأن تتميز بفصل املايض عن احلارض ،أو تتجاوز السمة التارخيية للظاهرة
األدبية وتتناوهلا باعتبارها جمموعة من الكليات املتعالية عن الزمن والتاريخ(.((2

يف السياق نفسه ،ويف مقال لياوس سنة  1969حتت عنوان« :التغري يف نامذج
الدراسات األدبية» حدّ د ياوس مناهج التاريخ األديب ،وجاء مقاله موح ًيا بالثورة عىل
النامذج احلديثة يف استقبال النص؛ ألن أصحاب هذه املناهج عزلوا أنفسهم عن اخلربات
اجلاملية التارخيية ،زاعمني أن املنهج احلديث يمثل يف تاريخ الدراسات األدبية إبدا ًعا غري
مسبوق بنظري(.((2
وعليه فإن املنهج الذي يسعى إليه ياوس يف نظرية التلقي هو القادر عىل استدعاء
اخلربات ،وترمجتها إىل حارض جديد ،ثم يقرر ياوس أن فن املايض قادر عىل احلديث ،وعىل
تقديم إجابات لنا مرة أخرى.

يف األدب الفرنيس ،كان هدفه املعلن منذ البداية هو الربط بني دراسة األدب والتاريخ ،ولد سنة 1921
وتويف سنة  ،1997وكان ألستاذ ياوس هانز جورج غادامري ،الذي درس عىل يديه يف جامعة هايديلبريغ،
أكرب األثر عىل أفكاره التي دارت حول معنى التأويل وعالقة ما يتوقعه القراء من العمل األديب.
( ((2حممود عباس عبد الواحد ،قراءة النص ومجالية التلقي ،مرجع سبق ذكره ،ص .27
( ((2عبد الكريم رشيف ،من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،بريوت ،اجلزائر :الدار العربية للعلوم
نارشون ،منشورات االختالف ،2007 ،ص .151
( ((2حممود عباس عبد الواحد ،قراءة النص ومجالية التلقي ،مرجع سبق ذكره ،ص .29
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ألح ياوس( ((2عليه هو رضورة التوحد بني األدب والتاريخ،
جدير بالذكر أن أهم ما َّ
ذلك أن التعامل مع النص إنام يتم بمعيارين ال غنى ألحدمها عن اآلخر ،ومها :معيار اإلدراك
اجلاميل لدى املتلقي ،ومعيار اخلربات املاضية التي يتم استدعاؤها يف حلظات التلقي .ذلك
أن اخلربات اجلاملية التي كشف عنها التعامل مع النص بواسطة القراء يف عصور سابقة
هي بمثابة دليل يساند ،ويغني يف سلسلة االستقباالت من جيل إىل جيل .كام يرى ياوس
بأن األدب والفن ال ينتظامن يف تاريخ نسقي إلاَّ إذا نسبت سلسلة األعامل املتتابعة ،للذات
املنتجة وكذا الذات املستهلكة ،بمعنى التفاعل بني املؤلف واجلمهور(.((2
جوهرا ثابتًا حييا بمعزل عن املتلقي ،إنه حييا ويكتسب فعالية
إن العمل األديب ليس
ً
تم استقباله من طرف قارئ ،إن األدب باعتباره سريورة حديثة متواصلة ومنسجمة ،ال
إذا َّ
(((2
يتأسس بصفته تلك إلاَّ يف اللحظة التي يصبح فيها موضو ًعا لتجربة القراء .
َّ
من جانب آخر ،يرى ياوس أنه ال يوجد عمل بدون تأثري ،وهو ما يفرتض مسب ًقا
توضح أعامل املؤلف( ،((2وإن كان هناك من يرجع
وجود ٍّ
متلق ،وأحكام املتلقي هي التي ّ
متييز ياوس بني التأثري الصادر عن النص والتلقي املرشوط بآفاق التوقع واالنتظار لدى
القارئ إىل املرحلة الثانية من فكره النظري التي راجع فيها مقوالته النظرية األوىل.

يمكن متييز األثر عن التلقي حسب ياوس عند اعتبار عامل الزمن ،فيكون األثر
الذي ينتجه العمل األديب بالظرف الذي ولد فيه ،والذي شمله بجملة من املعطيات املؤثرة
يف نشأته وتكوينه ،فهو يرتبط بذلك املايض ويالزمه ،ويأخذ منه قدرته إىل إحداث األثر.
أما التلقي فيكون حركة حرة منطلقة تتخطى عامل الزمن املايض ،وتدخل يف حوار مع
احلارض -حارض القراءة -من خالل مجلة املعايري اجلديدة التي قد ختتلف عن تلك التي ولد
فيها ،ويف كنفها النص األديب فيكون التلقي مساءلة للنص يف زمن غري زمنه ومن خالل قيم
غري قيمه(.((2
من جهة أخرى ،يركز ياوس عىل أمهية اجلامعات التأويلية التي تعرفها سوزان

( ((2للتعرف أكثر عىل أهم املنطلقات اإلجرائية التي تقوم عليها نظرية التلقي حسب ياوس ،انظر:
حممد مريني ،سوسيولوجية القراءة ،املغرب :دار النرش جسور ،2007 ،ص ص .144-140

(25) H. R. Jauss. Pour une esthétique de la réception. Op. cit. p39.

( ((2مليكة دحامنية ،فصول يف القراءة والتأويل ،أطروحة دكتوراه يف األدب العريب ،كلية اآلداب ،جامعة
اجلزائر  ،2011-2010 ،2ص.33
( ((2عصام الدين أبو العال ،آليات التلقي يف دراما توفيق احلكيم ،مرجع سبق ذكره ،ص .21
( ((2حبيب مونيس ،نظريات القراءة يف النقد املعارص ،وهران :دار األديب ،2007 ،ص.107
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بينيت عىل أن :اجلامعات التأويلية تتكون من الذين يشرتكون فيام بينهم يف جمموعة من
االسرتاتيجيات التأويلية ،التي ال تتع َّلق بفعل القراءة باملعنى التقليدين ولكن بعملية
النصوص وتشكّل سامهتا وتقرير أهدافها ،إن هذه االسرتاتيجيات تتواجد قبل فعل القراءة،
ومن ثم يتشكّل معنى املادة املقروءة ،والعكس ليس بالصحيح(.((2

 -2-2-3أفق التوقع

بارزا يف أطوار نظرية التلقي،
دورا ً
مما ال شك فيه أن مصطلح أفق التوقعات يلعب ً
حيث إن أفق توقع القارئ أو أفق االنتظار هو مفهوم إجرائي قدّ مه ياوس ويعني به «الفضاء
الذي تتم من خالله عملية بناء املعنى ،ورسم اخلطوات املركزية للتحليل ودور القارئ يف
إنتاج املعنى عن طريق التأويل»(.((3
وقد استخدم ياوس هذا املصطلح لوصف املعايري التي يستعملها القراء للحكم عىل
النصوص األدبية يف أية حقبة معينة.

لقد أخذ ياوس مفهوم «األفق» من غادامري مرك ًبا معه كلمة االنتظار التي أخذها من
مفهوم «خيبة االنتظار» عند كارل بوبر ،فقد وجد ياوس أن هذين املفهومني املعمول هبام
يف فلسفة التاريخ حي ّققان أمله يف الربهنة عىل أمهية التلقي يف فهم األدب والتأريخ له(.((3

يتضح جل ًّيا ،أن ياوس يبني نموذجه عىل أساس «أفق التوقع» الذي يعد بمثابة
السوابق أو الفكرة السابقة عىل فعل يشء ما ،واملتلقي يقبل عىل العمل وهو يتوقع شي ًئا ما.
ومن خالل أفق التوقع يسمح القارئ لنفسه باستكامل الفجوات املقدمة وتعبئتها.
كام أن ياوس يستخدم مفهوم «أفق التوقعات» لوصف مسألتني :األوىل هي عمليات
نصا ما.
القراءة نفسها ،أي ما حيدث عندما يقرأ قارئ ًّ

والثانية هي ما يرتتب عىل هذه القراءة من إدخال نصوص بعينها إىل التاريخ األديب.
واملسألتان غري منفصلتني ،بل تتكامالن بطريقة جتعل سب ًبا ونتيجة لألخرى يف الوقت ذاته.
التاريخ األديب وفق هذا الطرح هو جمموعة من النصوص رشحتها القراءات املختلفة يف
نصا ما فإنه يقارن بينه وبني
أزمنة خمتلفة طب ًقا ملعايري هذه القراءات .فحني يفحص قارئ ًّ
( ((2عصام الدين أبو العال ،آليات التلقي يف دراما توفيق احلكيم مرجع سبق ذكره ،ص .22
( ((3برشى موسى صالح ،نظرية التلقي ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،2001 ،ص .45
( ((3عبد النارص حسن حممد ،نظرية التوصيل وقراءة النص األديب ،القاهرة :دار النهضة العربية،2002 ،
ص .109
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النصوص السابقة التي تشكل أفق توقعاته(.((3

إن النص األديب حسب ياوس يعاد تشكيله من خالل القراءة التي هي عملية
تواصل دائم بني عنارص العمل األديب وثقافة القارئ ،الذي يستند بد ًءا إىل ثقافته االجتامعية
والنقدية ،وذاكرته األدبية ،ثم يعيد تكوين االستجابة بنا ًء عىل مدى التطابق بني أثر النص
وأفق التوقع ،أو بناء عىل مقدار البعد بينهام.

يف مقال لياوس بعنوان« »theoty of Geners and Medieval literature« :نظرية
األجناس وأدب العصور الوسطى» ،نرشها يف كتابه «نحو مجاليات التلقي» ،يقول ياوس:
إن أفق االنتظار ذاك الذي يتكون عند القارئ من خالل الرتاث أو سلسلة من األعامل
املعروفة السابقة ،وباحلال اخلاصة التي يكون عليها الذهن ،وتنشأ عن بروز األثر اجلديد
عن قوانني جنسه ،حيث إن كل أثر أديب ينتمي إىل جنس ،وهذا ما يعود إىل التأكيد عىل
أن كل أثر يفرتض أفق انتظار( ،((3بمعنى جمموعة من القواعد السابقة الوجود توجه فهم
القارئ ومتكنه من فهم العمل بشكل تقييمي(.((3
حسب ياوس ،ال يمكن لعمل أديب ما أن يكون جديدً ا كل اجلدة ،ذلك أن كل عمل
يذكرنا بعمل آخر قرأناه ساب ًقا ،إذ يكون اجلمهور مه ًّي ًأ عىل نحو ما للتلقي بحيث يتصور
بشكل أو بآخر ما الذي سيحدث وكيف ستكون النهاية استنا ًدا إىل جتارب سابقة تتحكم يف
عملية القراءة بوعي أو بغري وعي(.((3
نشري هنا إىل أن ياوس وضع جمموعة من املبادئ التي رأى أهنا رضورية ألي منهج
يعتمد تاريخ األدب ،ونوجزها يف النقاط التالية(:((3

 -1تبدأ أمهية العمل يف اللحظة التي يلتقي فيها باجلمهور ،فتتحقق وظيفته وخيرج
إىل الوجود بفعل القراءة.
( ((3خملوف بوكروح ،التلقي يف الثقافة واإلعالم ،مرجع سبق ذكره ،ص .52
( ((3ا يمكن استيعاب املصطلح ما مل نضف عليه مفهو ًما تكميل ًّيا يطلق عليه ياوس «املسافة اجلاملية» التي
يعرفها عىل أهنا الفرق بني درجة الشكل املحدد لعمل جديد ،وتلحظ هذه املسافة بشكل واضح يف
العالقة بني اجلمهور والنقد .واملسافة اجلاملية هي مقدار االنحراف الكائن بني أفق انتظار القارئ وما
يقوله النص .ومن خالل ردود أفعال القراء يمكننا أن نعرف مقدار هذه املسافة اجلاملية .انظر:

H. R. Jauss. Pour une esthétique de la réception. Gallimard. Paris. 1978.

( ((3عبد النارص حسن حممد ،نظرية التوصيل وقراءة النص األديب ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .113-112
( ((3مليكة دحامنية ،فصول يف القراءة والتلقي ،مرجع سبق ذكره ،ص .32
( ((3عبد النارص حسن حممد ،مرجع سبق ذكره ،ص .116
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 -2ظهور عمل جديد ال يعني جدة مطلقة ،بل هو يستند إىل جمموعة من املرجعيات
املضمرة واخلصوصيات التي تعد مألوفة ،أي إن العمل ال يأيت من فراغ ،باإلضافة إىل أن
اجلمهور الذي يوجه إليه هذا العمل هو مجهور مسلح بمجموعة من املعايري اكتسبها من
جتاربه اخلاصة مع النصوص السابقة.

هكذا إذا أردنا أن نصف الكيفية التي يتم تلقي العمل هبا ،والتأثري الذي مارسه هذا
العمل عىل اجلمهور ،وجمموع األجيال الالحقة ،فينبغي إعادة أفق االنتظار اخلاص بكل
مجهور.

حرص علم التأويل األديب نظريته يف التفسري ،ومل يعرب البتة عن حاجته للفهم ،وأمهل
مسألة التطبيق إمهالاً أعطى التطور يف اجتاه مجالية التلقي
ً
نجاحا غري منتظر هو نجاح «تغيرّ
النموذج» .وقد كانت فكرة أن الفهم يتضمن دائماً بداية التفسري وأن التفسري بالتايل هو
الشكل الظاهر للفهم(.((3

-4فعل القراءة وبناء املعنى عند وولف گانگ إيزر

 1-4مفهوم القراءة

يطرح آيزر فكرة أنه إذا كان التشكل الداليل للنص يشرتط إرشاك القارئ الذي يقوم
بتحقيق البنية التي تقدم له من أجل الكشف عن املعنى ،فإنه ال جيب نسيان موقع القارئ
داخل النص .وعىل النص أن يأخذ بعني االعتبار هذا املوقع إذا كان يراهن عىل وجهة نظر
فتكون املعنى ال يشكل رش ًطا بسي ًطا من الرشوط التي يتطلبها وجود
متحركة للقارئ.
ّ
القارئ ،إن هذا التشكل يستمد معناه من كون أن هناك شي ًئا ما حيدث للقارئ أثناء هذه
السريورة .وإذا كان األمر كذلك فإن النص باعتباره موضو ًعا ثقاف ًّيا سيحتاج إىل ذات ال
تشتغل حلسابه ،بل من أجل امتالك القدرة عىل التأثري يف القارئ(.((3
مل هيتم إيزر بام هو متكون وإنام بام يمكن أن يتكون ،أي بتشكل النص يف وعي القارئ
الذي يسهم يف بناء معناه .ولذلك اعترب أن لألدب قطبني ،مها القطب الفني وهو النص كام

( ((3هانز روبرت ياوس« ،علم التأويل األديب حدوده ومهامته» ،ترمجة :بسام بركة ،جملة العرب والفكر
العاملي ،لبنان :مركز اإلنامء القومي ،العدد الثالث ،1988 ،ص .55
( ((3فولفغانغ آيزر ،اإلدراك والتمثل وتشكل الذات القارئة ،ترمجة :سعيد بنكراد ،الرباط :جملة عالمات،
العدد  ،17ص .119
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أبدعه املؤلف ،والقطب اجلاميل وهو التفعيل الذي ينتجه القارئ.

وهذا يعني أن اإلنتاج األديب ال يتطابق مع النص األصيل وال مع القراءة ،وإنام هو
األثر الذي حيدث نتيجة تفاعل القارئ مع ما يقرؤه ،ومن ثم ال ينبغي البحث يف النص عن
معنى خمبوء ،وإنام ينبغي استطالع ما يعتمل يف نفس القارئ عندما يقرأ .وهو إذ يقرأ فإنام
يقرأ عىل هدى من النص ،وبإرشاد الرتسيامت التي يوفرها له والتي تتكفل القراءة بتنفيذها.
فهو إذن قارئ ُم َقدر يف بنية النص ذاته(.((3

حسب آيزر فإن «القراءة هي رشط مسبق رضوري جلميع عمليات التأويل األديب،
كام الحظ ذلك من قبل «والرتسالتوف  »W. Slatoffيف كتابه «بصدد القراء» ،يقول :يشعر
املرء بأنه سيكون مضحكًا قليلاً إذا كان عليه أن يبدأ باإلحلاح عىل أن األعامل األدبية توجد
يف جانب منها عىل األقل لكي تكون مقروءة ،وبأننا نقوم بالفعل بقراءهتا ،وإن من املفيد
أن نفكر يف ماذا حيدث عندما نفعل ذلك؟ ولنقل هذا بكل رصاحة؛ فمثل هذه الترصحيات
تبدو بدهيية لدرجة أنه مل تكن هناك حاجة لذكرها .مع ذلك ،فإنه ليس هناك أحد ينكر
مبارشة بأن للقراء والقراءة وجو ًدا فعل ًّيا»(.((4
عرفه مثل موقع «الالحتديد»
لقد احتل البياض موق ًعا رئيس ًّيا يف تأمل آيزر ،حيث َّ
كبريا من هذا املقال املبكر خصص للبياضات والالحتديد ،إلاَّ أن
إلنغاردن ...ومع أن جز ًءا ً
اليشء الذي يتكون منه البياض بالضبط مل يتم حتديده هنائ ًّيا ،لكن يمكن للمرء أن يتخيل أن
غياب هذا التعريف كان مقصو ًدا من قبل آيزر(.((4

جدير بالذكر أن آيزر كان قد انطلق يف بحثه ضمن نظرية التلقي من حماولة التعرف
عىل الطريقة التي يمكن للقارئ من خالهلا بناء املعنى ،وكذا الظروف التي تنتج فيها معاين
النصوص ،حيث يرى أن املعنى هو نتيجة تفاعل بني القارئ والنص ،فأي خطاب ليس
نصا متا ًما وليس القارئ متا ًما.
ًّ
وانطال ًقا من هذا حيدد آيزر ثالثة ميادين يرى رضورة البحث فيها وهي:
 -1النص ،فهو عبارة عن هيكل عظمي ،ال بد للقارئ أن يبث فيه الروح من خالل

( ((3حممد خرماش ،فعل القراءة وإشكالية التلقي ،بحث مقدم ملؤمتر النقد األديب السابع ،إربد  -األردن:
جامعة الريموك.1998 /7/22 - 20 ،
( ((4فولفغانغ إيزر ،فعل القراءة ،نظرية مجالية التجاوب (األدب) ،ترمجة :محيد احلميداين ،اجلاليل الكدية،
منشورات مكتبة املناهل ،ص.11
( ((4روبرت هولب ،نظرية التلقي ،مرجع سبق ذكره ،ص.85

فعل القراءة بني إنتاج املعىن وإبداع املتلقي

71

ملء فجواته.

 -2الرتكيز عىل عملية القراءة يف حد ذاهتا ،واالهتامم بكيفية تشكيل القارئ للصور
اخليالية لكي تصبح ممارسة.
 -3الرتكيز عىل بنية النص التوصيلية من أجل فحص التفاعل بني النص والقارئ.

أيضا يف اآلثار
ومن هنا نفهم أن آيزر مل هيتم فقط بكيفية إنتاج املعنى ولكن بحث ً
التي حيدثها النص يف القارئ نتيجة تفاعلهام م ًعا.

 -2-4التفاعل والتواصل بني النص والقارئ

إن القراءة إذن نشاط مك ّثف وفعل متحرك ،كام أهنا ليست «جمرد صدى للنص بل
هي احتامل من بني احتامالته الكثرية ،واملختلفة ،وليس القارئ يف قراءته كاملرآة ،ال دور له،
إلاَّ أن يعكس الصور واملفاهيم واملعاين ،فاألحرى القول :إن النص مرآة يتمرأى فيه قارئه
عىل صورة من الصور ،ويتعرف من خالله ،عىل نفسه بمعنى من املعاين(.((4
إن التفاعل بني بنية النص ومتلقيه يتم عند فعل القراءة ،وهذا التفاعل جوهري يف
كل عمل أديب ،ولذلك لفت علم الظواهرية االنتباه إىل إن دراسة العمل األديب ينبغي أن
تسعى إىل فهم النص فهماً يتجاوز شكله.
ويمكننا القول :إن للعمل األديب قطبني :القطب الفني والقطب اجلاميل ،فالقطب
الفني يرجع إىل النص الذي أنتجه املؤلف ،يف حني يعود القطب اجلاميل إىل التجسيد الذي
حيققه القارئ هلذا النص.

هذه القطبية تعني أن العمل األديب ال ينحرص يف النص نفسه وال يف جتسيده الذي
يتعلق بدوره بالظروف املحيطة بتحقيق القارئ له ،ولو كانت هذه الظروف جز ًءا ال يتجزأ
من النص ،ومكان العمل األديب إذن هو املكان الذي يلتقي فيه النص والقارئ ،وهو
نظرا لكونه ال يمكن أن ينحرص ال يف حقيقة النص وال يف
بالرضورة ذو طابع افرتايضً ،
االستعدادات النفسية للقارئ.
يركز آيزر عىل أنه لكي تنجح عملية التواصل وينتهي القارئ إىل تشكيل املعنى النيص
الذي غال ًبا ما يزعزع جتربته املكتسبة ويعطل توجيهاته اخلاصة ،فال بد للنص أن ينطوي عىل
جمموعة من العنارص أو العوامل املوجهة التي تسمح له بمراقبة سريورة التفاعل التواصيل

( ((4عيل حرب ،قراءة ما مل يقرأ ..نقد القراءة ،ضمن جملة الفكر العريب املعارص ،ع ،6س ،1989ص .41
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القائم بينه وبني القارئ ،إن هذه العنارص املوجهة ال يمكن أن متتلك أي حمتوى حمدد
مسب ًقا(.((4

إن اليشء األساس يف قراءة عمل أديب ما هو التفاعل بني بنيته ومتلقيه ،وهذا يعني
«أن للعمل األديب قطبني ،قد نسميهام «القطب الفني والقطب اجلاميل» ،األول هو نص
املؤلف ،والثاين هو التح ّقق الذي ُينجزه القارئ ،ويف ضوء هذا التقاطب يتضح أن العمل
ذاته ال يمكن أن يكون مطاب ًقا ال للنص وال لتحققه بل ال بد أن يكون واق ًعا يف مكان ما
بينهام»(.((4

 -3-4القارئ الضمني

يعترب مصطلح «القارئ الضمني»  ((4( le lecteur impliciteمن بني أهم املفاهيم
التي أنتجتها نظرية التلقي ،فقد اعتربه وولف غانغ آيزر بمثابة األداة اإلجرائية املناسبة
لوصف التفاعل احلاصل بني النص والقارئ .فهو يرى أن أصول القارئ الضمني متجذرة
متلق ما دون أن حتدده بالرضورة(.((4
يف بنية النص ،فهو بنية نصية تتطلع إىل حضور ٍّ
القارئ الضمني عند آيزر حمدد من خالل حالة نصية واستمرارية لنتاج املعنى ،عىل
أيضا ال من صنيع األديب وحده .وهذا يعني «أن القارئ
أساس أن النتاج من صنيع القارئ ً
الضمني موجود قبل بناء املعنى الضمني يف النص ،وقبل إحساس القارئ هبذا التضمني
عرب إجراءات القراءة»(.((4

متييزا بني القارئ الضمني والقارئ الفعيل ،ويشري إىل
يف هذا الصدد جيري آيزر ً
أن القارئ الضمني ليس ذلك الشخص الذي يمسك النص يف يده ويقوم بعملية القراءة
الفعلية ،بل هو القارئ الذي خيلقه النص ،وال يمكن أن يتطابق مع القارئ الفعيل .وملا كان
النص ينشئ قارئه فإن خصائص النص ذاته حتدد مسب ًقا طريقة قراءته ،علماً أن القارئ ال
يعيد كتابته حسب ما يريد ،بل خيضع يف جتربته اجلاملية مع النص إىل قيود يفرضها النص
نفسه مرة أخرى .فالربغم من أن القارئ الفعيل يستخدم ملكاته املعرفية والتخييلية مللء
( ((4عبد الكريم رشيف ،من فلسفات التأويل إىل نظرية القراءة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .221 - 220
( ((4فولفغانغ آيزر ،فعل القراءة ..نظرية مجالية التجاوب (األدب) ،مرجع سبق ذكره ،ص.12
( ((4يشري روبرت هولب إىل أن آيزر قد استعار هذا املفهوم عن واين بوث يف مفهومه للمؤلف الضمني عىل
نحو ما عرضه يف كتابه «بالغة الفن القصيص» .ملزيد من التفاصيل انظر :روبرت هولب ،نظرية التلقي،
ص .136
( ((4روبرت هولب ،مقدمة إىل نظرية التلقي ،مرجع سبق ذكره ،ص .205
( ((4عبد الكريم رشيف ،من فلسفات التاويل إىل نظريات القراءة ،مرجع سبق ذكره ،ص .185
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فجوات النص اعتام ًدا عىل أفقه اخلاص ،إلاَّ أن هذه الصورة املرئية ال تشكل من فراغ ،ألنه
يف الواقع يستخدم التفاصيل التي يوفرها النص(.((4

كام يستعرض آيزر يف دراسته للقارئ الضمني تصنيفات جديدة من القراء نذكر منها
مثال :القارئ الفذ  l’archilecteurالذي يمثل عند ريفاتري جمموعة من املخربين جيتمعون
م ًعا عند نقاط العقدة يف النص ويثبتون بذلك حقيقة أسلوبية من خالل ردود أفعاهلم
املشرتكة(.((4

أيضا ما يسميه ستانيل فيش بالقارئ املطلع  lecteur informéالذي يعتربه
نجد ً
متكلماً كف ًئا للغة التي يبنى منها النص ،قارئ يمتلك قدرة أدبية إذ أن هذا القارئ هو وحده
الذي يستطيع أن يراقب ردود أفعاله اخلاصة عىل البنية السطحية ويصححها باستمرار ألن
كفاءاته وقدراته تسمح له بذلك .إذن فالقارئ املطلع هو القارئ احلقيقي الذي يقوم بكل
ما بوسعه من أجل أن جيعل نفسه مطل ًعا(.((5

ﷺ خامتـــة

إن ممارسة القراءة يف جوهرها حتتكم إىل ضوابط أدبية خمتلفة ،عىل حسب مقاربات
يراها القارئ يف مرشوع تأويله الفني بينه وبني النص ،ومع هذه النظرة التأويلية فإن بعض
املستنريين كانوا يرون أن ما قدّ موه من مبادئ وقوانني للتأويل ليست قطعية ملزمة ،وإنام
هي ظنية تأطريية متنع من الشك والتضليل ،ولذلك فال مانع من االختالف يف وجاهتها.

بحيث نخلص للقول :إن فعل القراءة وعملية بناء املعنى ،تصب كلها يف مفهوم
املشاركة ومغازلة النص الذي هو قادر عىل استقطاب القارئ ودفعه إىل حتقيق هويته وبناء
معناه ،حيث ال يمكن إنتاج نص إلاَّ من خالل املراحل املختلفة أو املتتابعة للقراءة غاية يف
التعرف دائماً عىل مكونات وخصائص العامل اخلارجي أو الداخيل ربام لكاتب النص.
وما هو مالحظ أن مفاهيم آيزر ومصطلحاته التي ارتبطت بـ«فعل القراءة» لديه،
جاءت مكملة ملفاهيم ياوس يف «حتطيم أفق االنتظار» وإعادة كتابة تاريخ األدب ،وملفاهيم
إيكو يف حدس القارئ املتعاون بعوامل النص املمكنة واسترشاف آفاقه املرتقبة يف بنيتها
التارخيية واالجتامعية.

( ((4خملوف بوكروح ،التلقي يف الثقافة واإلعالم ،مرجع سبق ذكره ،ص .56

(49) Corinne Grenouillet. Lecteurs et Lectures des communistes d’aragon. Presses
universitaires Franc-Comtoises. Paris. 2000. p11.
(50) Pascal Alain Ifri. Proust et son narrataire. Droz. Géneve. 1983. P 31.
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فجميع أعامل هؤالء إذا سامهت يف حتديد معامل وخطوات تقدم نظرية التلقي التي ما
جاءت إلاَّ لتجعل نصب أعينها االهتامم بالقارئ والقراءة «مكونات النص» ،ولتغيرّ مسار
البحث من الرتكيز عىل النص وصاحبه إىل الرتكيز عىل القارئ وكيفية استنباطه املعنى من
النص.
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ﷺ مدخل

ال تزال مسألة الكتابة الفلسفية اجلزائرية تطرح استفها ًما عىل كل منتسب
لدارسيها ،استفها ًما تفرضه طبيعة الفكرة واالنسان واملؤسسة ،هذا الثالوث الذي
ٍ
مستوف لرشوط حت ّققه التارخيي يف اجلزائر ،ما يفتح باب التشكيك يف
ال زال غري
الدور احلضاري واالجتامعي للفلسفة يف هذا الوطن التارخيي واحلضاري.
وخبزا عائل ًّيا يقتات منه صنوف
وكأنام كتب هلا ألاَّ تكون إلاَّ تر ًفا عقل ًّيا
ً
األساتذة العاملني ،إذ ملا تزال تقبع فلسفاتنا بني التأريخ البيداغوجي للفلسفة
واملحاوالت املقطوعة عن أصوهلا التي ختوهلا من تشكيل مذهب فلسفي.
أما عن مالمح التمذهب الفلسفي فال زالت األقالم تتفاعل مع بعض
املدارس واالفكار الفرعية لبعض الفلسفات مع غياب شبه كيل للرتمجة ،عىل
خالف األشقاء املشارقة الذين كان هلم الفضل يف ترمجة مئات الكتب التي
عرفت بالفلسفة يف ربوع الوطن العريب خاصة مع النصف الثاين من القرن

* باحث يف فلسفة القيم وإبستمولوجيا العلوم اإلنسانية ،جامعة سطيف  - 2اجلزائر.
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كبريا مع الرتمجة ،وهذا ما
العرشين ،وحال ًّيا نجد أشقاءنا من املغرب وتونس قطعوا شو ًطا ً
مل يفصل فيه أكاديميو اجلزائر بعد.
حقيقة عرفت اجلزائر عديد من األساتذة الذين يشهد هلم بالكفاءة العلمية والكتابة املنهجية
الرصينة واألفكار األصيلة عىل غرار عبداهلل رشيط ،الربيع ميمون ،كريبع النبهاين ،مولود قاسم
نايت بالقاسم ،عبداملجيد مزيان ،أمحد عروة ،حممود يعقويب ،عامر طالبي ،أبو القاسم سعد اهلل،
عبدالرزاق قسوم ،اهلادي حسني .....،ممن أثروا بكتاباهتم املكتبة اجلزائرية ،وأناروا بأفكارهم
العقل اجلزائري يف أحلك أيام األزمات من بعد االستقالل إىل ما بعد العرشية السوداء.

ومن حذا حذوهم من طلبتهم املعارصين الذين باتوا بدورهم يشكلون قط ًبا للدرس
الفلسفي اجلزائري اآلين ،هذا ما يفتح باب السؤال عىل مرصاعيه ،عن هذه القدرات التي من
شأهنا خلق نموذج فلسفي جيمع بني عاملية السؤال الفلسفي وخصوصية اإلبداع الفكري.

أسئلة نبتغي طرحها يف هذا املقال الوجيز عن أحد نامذج الكتابة الفلسفية اجلزائرية
احلالية ممثلة بكتابات األستاذ عبدالرزاق بلعقروز أحد أعمدة الفلسفة اجلزائرية ،من تلك
األسئلة التي نطرحها:

إىل أي مدى يمكن احلديث عن «روح للفلسفة» باجلزائر بلغة األستاذ حممود يعقويب
أكثر من جمرد احلديث عن فلسفة باملفهوم املعريف التارخيي ،علماً «أن وجود الروح الفلسفية
هي التي جتعل اإلنسان فيلسو ًفا ،مثلام أن الروح العلمية هي التي جتعل اإلنسان عا ًملا .وإذا
مل يكن بإمكان كل إنسان أن يكون عا ًملا ،فكذلك ليس بإمكان كل إنسان أن يكون فيلسو ًفا،
وحتى إذا ما وقع بالفعل أن اجتمع األمران يف شخص واحد فهو ليس عا ًملا بام هو فيلسوف
(((
وال فيلسو ًفا بام هو عامل»؟
هذه الروح الفلسفية التي نُجمل خصائصها يف حب اال ّطالع ،وشهوة املعرفة،
والبحث عن ماهية األشياء وعن عللها القصوى ،التجريد والنظرة الكلية ،التحليل
والرتكيب ،النقد واملحاجة ،الدقة والوضوح ،االستقصاء وشدة االنتباه ،حب احلقيقة
والتزامها ،النزاهة العقلية ،النقد الذايت ،اجلرأة العقلية وترك التقليد ،املنهجية وعدم
االستباق ،الكفاءة اللغوية والقدرة عىل الفهم واإلفهام ،هذه املميزات التي تتضافر يف
تكوينها؛ الروح العلمية والروح املنطقية والقدرة اللغوية؟((( .إىل أي مدى يطول استبعاد
((( حممود يعقويب ،أصول اخلطاب الفلسفي :حماولة يف املنهجية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر العاصمة،
 ،1995ص.147
((( املرجع نفسه ،ص.149

الكتابة الفلسفية يف اجلزائر ..من الكتابة إىل النموذج

77

اخلطاب الفلسفي من قضايا مصريية لألمة اجلزائرية؟

أمل يكن -كام يقول األستاذ عبدالرمحن بوقاف« -أن غياب الطرح الفكري لقضايا
خطرية كان من العوامل التي أطالت املحنة اجلزائرية ،وال شك يف أن حماولة التغييب هذه
تعود إىل املراهقة السياسية التي تنزع إىل احللول السهلة؛ كاالقتصار عىل احلل األمني املتعثر
يف مواجهة العنف وفتح املجال أمام االقتصاد املوازي يف مواجهة البطالة والقضاء عىل
القطاع العام وحتطيمه باسم اخلوصصة واقتصاد السوق»؟(((.
إىل أي مدى يمكن احلديث عن انحراف للسؤال الفلسفي يف اجلزائر والنموذج
الفكري اجلزائري عمو ًما؟ مثلام أكد عىل ذلك حممد بابا عمي حينام قال« :إن اجلزائر غداة
االستقالل وقد كانت أوان الثورة التحريرية متناغمة ،حمددة اهلدف والوسيلة ،إلاَّ أنه
بعد االستقالل مبارشة أخطأت يف السؤال ،فضل سريها وغدا سؤاهلا اجلديد غري سؤاهلا
الذي نفخ فيها الروح قبل سبع سنني ،فبعدما كان :كيف نحقق احلرية والوجود احلضاري
باالعتامد عىل الذات ال عىل الغري يف وقت قيايس وبأقل تكلفة ممكنة؟ صار السؤال ُبعيد
االستقالل :ما هو اللون العاملي الذي نحتمي حتت ظله؟؛ الشيوعية الروسية ،أم الليربالية
األمريكية؟ ثم من منا يكون األسبق لدفع الفاتورة السخية قبل غريه؟ أي من يكون أكثر
فغرر بالشعب ،وضاع األمل ،وافتقد املعنى ...وال تزال اجلزائر إىل اليوم
خيانة من اآلخر؟ ّ
(((
تعاين ويالت هذا االنحراف»؟ .
ثم متى ،وكيف تأخذ الفلسفة دورها املناط هبا ،أي التفكري خارج األطر املغلقة من
مؤسسات وأقسام إىل الواقع املعاش ،لنستنطق الواقع فلسفة؟

صحيح أن هناك عديد اجلهات التي حتمل يف ثنايا خطاهبا هذا الطموح وهاته اآلمال
عىل غرار اجلمعية الفتية للدراسات الفلسفية يف اجلزائر املعروفة بـ«اجلمعية اجلزائرية
للدراسات الفلسفية» والتي جاء يف عددها األول يناير 2014م ،وعىل لسان رئيس حتريرها
األستاذ حممد جديدي ما نصه« :نعتقد أن اجلمعية انربت منذ تأسيسها إىل مواصلة العمل
عىل نرش الفكر والوعي الفلسفيني ليس داخل اجلامعة بل خارج أسوارها ،وعدم االنطواء
والتقوقع الفلسفي داخل قاعات ومدرجات الدرس البيداغوجي ،متجاوزة عقبات النطاق
والتقييد األكاديميني ،فاسحة املجال عرب التواصل الواسع من تصحيح أحكام مسبقة يعج
((( عبد الرمحن بوقاف ،يف تقديمه لكتاب زواوي بغورة ،اخلطاب الفكري يف اجلزائر بني النقد والتأسيس :يف
التاريخ واهلوية والعنف ،حيدرة  -اجلزائر العاصمة :دار القصبة للنرش ،2003 ،ص.6
((( حممد بابا عمي وطه كوزي ،من الكمون إىل الفعل احلضاري :سؤال العالقة بني الفكر والفعل ،ط،1
الربج البحري  -اجلزائر العاصمة :دار كتابك ،2015 ،ص.22
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هبا جمتمعنا اجلزائري وتعاين منها الفلسفة»؟

(((

نموذجا فلسف ًّيا له أصوله ومقاصده
وعمو ًما إىل متى تصري الكتابة الفلسفية
ً
واسترشافه لقضايا املجتمع الرتبوية واالجتامعية والسياسية واالقتصادية؟

ﷺ أولاً  :الفلسفة يف اجلزائرالواقع والرهان

 -1مكاسب وحدود الدرس الفلسفي اجلزائري

يف جمرى حديثه عن املامرسة الفلسفية داخل املؤسسة الرتبوية واجلامعية ،حدّ د
األستاذ زواوي بغورة عديد العقبات التي تواجه جمرى املامرسة الفلسفية ،نعتقد أنه يمكن
حتديدها يف عقبتني:

أساسا بسياسة الدولة وتوجهها الثقايف واالجتامعي
األوىل :عقبة أيديولوجية مرتبطة ً
والديني ،يقول األستاذ زواوي« :لعل من بني العنارص التي م ّيزت املنظومة الرتبوية
واجلامعية هو خضوعها املبارش للقرارات السياسية الكربى املحددة لتوجهات املجتمع،
جتسدت تلك القرارات بشكل آيل يف املنظومة الرتبوية واجلامعية ،وهكذا نجد
ولقد ّ
قرارات من مثل ديمقراطية التعليم ،واجلزأرة ،والتعريب واألسلمة ،وإن كان ذلك من
دون ترصيح وإعالن ،تتحقق وتعمل بشكل فاعل سل ًبا وإجيا ًبا ،ويف خمتلف أطوار املنظومة
الرتبوية يف اجلزائر .إن هذه القرارات والرهانات السياسية بالدرجة األوىل قد وجدت جماهلا
التطبيقي أول ما وجدته يف حقل الفلسفة»(((.
أما العقبة الثانية؛ فهي مشكلة تقنية باألساس ،ترتبط بمسألة تعريب املنظومة الرتبوية
وعدم كفاءة املؤطرين واملكونني واألساتذة ملادة الفلسفة ،وذلك خالل فرتة السبعينات
والثامنينات من القرن املايض ،فقد اعترب زواوي بغورة مثلاً كتاب «الوجيز يف الفلسفة»
لألستاذ حممود يعقويب نسخة مرتمجة بترصف وانتقاء كبريين للكتاب املدريس املعتمد يف
فرنسا  Nouveau précis de philosophieالصادر سنة .((( 1960

أيضا اإلصالحات التي جرت عىل قدم وساق من قبيل اإلصالح الرتبوي
من ذلك ً
لسنة 1992م الذي تبلور عنه الربنامج اجلديد للفلسفة سنة  1993حيث خيتلف كل ًّيا عن
((( حممد جديدي ،يف تقديمة للعدد األول من جملة دراسات فلسفية ،يناير  ،2014ص.13
((( زواوي بغورة ،اخلطاب الفكري يف اجلزائر بني النقد والتأسيس :يف التاريخ واهلوية والعنف ،ص
ص.171-170
((( املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الوجيز ،وذلك بإدخال «التعليمية يف الفلسفة  ،»la didactiqueحيث كان «جديد هذا
الربنامج الذي يتالءم ويتّفق كذلك مع مرحلة سياسية يف اجلزائر ،هي مرحلة الفوىض
واحلرب غري املعلنة ،يتمثل يف تقليصه ملواضيع الفلسفة واستبعاده للمحاور الفلسفية
األساسية ،كاأللوهية ومصري اإلنسان والروح واملادة ،واستحداث مادة الفلسفة اإلسالمية
يف السنة الثانية ثانوي ،من منظور سلفي يتامشى ورؤية عيل سامي النشار الذي جعل من
فالسفة اإلسالم جمرد مشائني وتابعني ألرسطو ...هذه التعليمية التي بقيت دعوى فارغة،
ألن هنالك انعدام شبه كيل لألساتذة املؤطرين يف هذه املادة»(((.
أما عن حدود ومكاسب برنامج الفلسفة عىل مستوى التعليم الثانوي ،فقد حدّ دها
األستاذ بغورة يف النقاط التالية:
 -1توسع مكانة الفلسفة من الناحية الكمية ،أي أصبحت تشمل سنتني (الثانية
والثالثة بحجم ساعي مقبول مقارنة ببعض الدول العربية).
 -2أصبح التأطري جزائر ًّيا بالكامل ،وهذا يف ظرف وجيز يف إطار سياسة اجلزأرة ،ما
أ ّثر سل ًبا من حيث حمدودية املعارف ونقص التكوين وغلبة املعارف العامة عىل
املعارف الفلسفية.
 -3سطحية اإلصالحات التي عرفها برنامج الفلسفة مل ِ
ترتق حتى إىل ما كان
معمولاً به قبل  ،1980فكل الكتب بعد الوجيز تتَّسم بالسطحية واالختزالية
والتبسيطية ،ما جعلها ختلو من كل روح فلسفية.
 -4القائمون عىل اإلصالح لن يكونوا إلاَّ أولئك األساتذة واملفتشني الذين كانوا
مدرسني للامدة ويعانون من قلة اإلمكانات كالتفرغ للبحث الرتبوي ،مع ضعف
التواصل بالفلسفات احلديثة واملعارصة ،وكذا الطرق اجلديدة يف التعليم.
 -5يعاين تدريس الفلسفة سواء الثانوي أو اجلامعي من االنغالق والعزلة.
 -6اإلضافة اجلديدة للربنامج تسطريه لألهداف ،وتقديمه لطرق حتليل املقال
وحتليل النص الفلسفي.
 -7يشكو الربنامج من نقائص عديدة خاصة من حيث حمتواه املعريف والفلسفي
بدعوى التبسيط.
 -8يشكو الربنامج من كل جتديد من ناحية املعلومات واألفكار واملوضوعات ،فهي
شبه باهتة(((.
((( املرجع نفسه ،ص ص.174 - 173
(((املرجع نفسه ،ص ص.176 - 175
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وعن ميزة التعليم الفلسفي عىل مستوى التعليم اجلامعي ،فبدوره خضع للتعريب يف
خصوصا،
منتصف الستينات من القرن العرشين ،وتم االستعانة بأساتذة من املرشق ومرص
ً
حكرا عىل جامعة اجلزائر ،إىل أن تم فتح قسم للفلسفة بوهران
وبقيت إىل هناية السبعينات ً
وقسنطينة بداية الثامنينات ،ومنتصف التسعينات تم فتح قسم باملدرسة العليا باجلزائر
والقسم الثاين باملدرسة العليا بقسنطينة.

إن التعليم اجلامعي إىل غاية منتصف الثامنينات كان قائماً عىل جمموعة من املقاييس
ختوله
السداسية تعطى خالل  3سنوات ،يتحصل بموجبها الطالب عىل شهادة ليسانس ّ
للتدريس بالثانوية أو مواصلة الدراسات العليا .ومع منتصف الثامنينات رشع العمل بنظام
املعمقة يف التكوين
جديد ،املقاييس السنوية ملدة أربع سنوات ،وتم إلغاء دبلوم الدراسات ّ
ما بعد التدرج.

أما أبرز املشكالت التي تواجه تعليم الفلسفة يف اجلامعة ،فإنه إىل جانب غياب شبه
كيل للكتاب الفلسفي واملكتبة واملعوقات التي تواجه الباحثني يف شبه املكتبات اجلامعية،
فإن هذه النقاط تتمثل يف:
 -1املقاييس يف ظل غياب إطار خمتص تبقى جمرد مداخل عامة للفلسفة (عقبة العام).
 -2أحادية اللغة التي يعاين منها الطالب وعدد كبري من أساتذة التعليم اجلامعي
(عقبة اللغة).
 -3غياب مكتبة جامعية ،ما يؤدي إىل نقص تدريس الفلسفة وإن توفر اإلطار
املدريس والربنامج الدرايس (عقبة النص).
 -4االنفصام التام بني الثانوية واجلامعة واجلامعة والثانوية (عقبة القطيعة املرحلية).
 -5أثر نظام املقاييس عىل اختيار مواضيع التخرج؛ فلسفة سياسية ،فكر عريب،
فلسفة إسالمية ،عىل شكل أصول الفقه وعلم الكالم ،أو شخصيات مثل:
الغزايل ،ابن تيمية ،ابن نبي(.((1

 -2توجهات الكتابة الفلسفية يف اجلزائر

يعتقد األستاذ بغورة أنه ال يمكن للكتابات املتوافرة أن تشكل مذه ًبا أو باألحرى
هنالك فوبيا من إعالن االنتامء ملذهب معني« :فمن دون شك فإن أفضل حديث عن
اخلطاب الفلسفي يف اجلزائر ،هو احلديث الذي يتناول بالدراسة والتحليل والنقد التيارات
الفلسفية املمثلة يف الساحة الثقافية اجلزائرية ،ولكن عدم الترصيح والتأسيس لتيارات

( ((1املرجع نفسه ،ص ص.182 - 181
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فلسفية نتيجة الضعف يف التكوين واخلوف من االنتساب الرصيح هلذا التيار أو ذلك ما عدا
التيار السلفي ،وهذا نتيجة للمناخ املعادي لالختالف يف وسط تغلب عليه الثقافة الدينية
العامة أو ما سميناه بالسلفية الشكلية .كل هذا يصعب تصنيف الكتابة اجلامعية الفلسفية
إىل تيارات فلسفية واضحة املعامل واملميزات ،وإن كان من البدهيي القول :إن جمموع تلك
الكتابات تنتمي بطريقة أو بأخرى إىل تيارات معينة أو إىل ايديولوجيات معينة.((1(»...
هذه التوجهات تتمثل يف:

* تاريخ الفلسفة ،ومتثله :كتابات كريبع النبهاين ،وكذا كتابات الربيع ميمون ،كتابات
عامر طالبي ،عبدالرزاق قسوم ،أبو عمران الشيخ ،وعبداحلميد خطاب ...هذا الرباعي
األخري يف التأريخ للفلسفة اإلسالمية من خالل حتقيقات لفالسفة مسلمني وكتابات عن
فلسفاهتم ،وكذا عبدالرمحن بوقاف يف كتاباته عن الفلسفة املعارصة.

* املنطق وفلسفة العلوم :من خالل أعامل حممود يعقويب يف املنطق الصوري ،وكذا
مقاالت الدكتور موساوي يف املنطق الريايض.
* الفلسفة السياسية واألخالقية :عرفت هذا املجال كتابات الدكتور عبداهلل رشيط،
والدكتور عبد املجيد مزيان.

* اخلطاب االجتامعي :ولئن كانت تلك التيارات تشكّل يف جمملها اخلطاب الفلسفي
اجلامعي فإن هنالك خطا ًبا فلسف ًّيا اجتامع ًّيا ،ذلك أن «ليس اخلطاب الفلسفي يف اجلزائر هو
اخلطاب اجلامعي األكاديمي أو خطاب املؤسسة الفلسفية ،بل هو كذلك ذلك اخلطاب
القائم خارج املؤسسة الرسمية ،والذي ينترش يف الكتابات السياسية والتارخيية واألدبية
والصحفية ويف العلوم اإلنسانية وخاصة التاريخ وعلم االجتامع وعلم النفس واألدب»(.((1

نذكر من ذلك كتابات مالك بن نبي ،مصطفى لرشف ،مولود قاسم نايت بلقاسم،
رضا مالك ،حممد أركون ،حممد حريب ،عيل الكنز ،أبو القاسم سعد اهلل ،بختي بن عودة...

(((1

خصه األستاذ بغورة بفصل كامل وإن مل يدرجه ضمن
* أسلمة املعرفة :الذي ّ
توجهات الكتابة السابقة ،إلاَّ أنه يعتربه أحد أكرب التيارات الفاعلة يف اجلزائر ،وإن كان
ربا إياه أحد اخلطابات السلفية التي تفعل سل ًبا يف الكتابة الفلسفية.
موقفه منه ذا شجون ،معت ً
( ((1املرجع نفسه ،ص ص.192 - 191
(((1املرجع نفسه ،ص.202
(((1املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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وبعيدً ا عن االنتقادات التي فيها ما انبنى عىل تشكيك غري مؤسس أحيانًا (اهتامه
لتيار األسلمة بأنه وليد السبعينات فهو رد عىل االحتاد السوفيايت ما جعله حيظى بدعم
الدول الغربية ،أو أن له مؤسساته املختلفة التي تدعمه حتى العسكرية منها.)...،
عن تيار األسلمة فإنه يمكن ترسيم تلك االنتقادات عىل شاكلتني :أحدمها أيديولوجي
واآلخر منهجي ،أما األيديولوجي فقد كتب املؤلف قائلاً « :إنه ال يكفي القول :إن إسالمية
املعرفة جزء من اسرتاتيجية احلركة االسالمية ،وال الدول الداعمة للحركة اإلسالمية وال
البديل املعريف للحركات اإلسالمية ،وال النقد اإلسالمي للمعرفة الغربية .إن إسالمية
املعرفة تطرح مشكلة أكرب من هذا ،ولغاية أكثر خطورة ،إهنا تطرح عملية تأسيس املعارف
وقيامها ،ومعيار املعارف ومبادئها ،إهنا تطرح إمكانية تأسيس املعرفة عىل اهلوية ،اهلوية ليس
املبدأ املنطقي ،وال االنتساب السيايس والثقايف ،بل االنتامء الديني بشكل خاص .خطاب
إسالمية املعرفة يطرح مشكلة خطرية ،ألنه يريد تأسيس املعارف عىل الدين وسلطته ،وعىل
حرصا»(.((1
الدين اإلسالمي وسلطته
ً
أيضا بني «املعهد
ومن ذلك عقده ملامثلة بني «إسالمية املعرفة» و«ماركسية املعرفة»ً ،
العاملي للفكر اإلسالمي» و«أكاديمية السوفيات» ،وبني «طه جابر العلواين» و«تروفيندو
نيسوفيتسليسينكو» ....ليعتربها مسألة سلطة وإرادة وليس مسألة معرفة موضوعية(.((1

أما الثاين أي املنهجي فيتهمها بإمهال النظري عىل حساب العميل ،وذلك ألهنا تقدّ م
البحث يف املنهج عىل البحث يف النظرية ،موقفه هذا جيسده النص التايل« :حياول خطاب
أساسا أزمة
اإلسالمية أن يكون إجابة ألزمة املجتمعات االسالمية ،واألزمة يف منظوره هي ً
فكرية ،بل هي األزمة الكربى النامجة عن اجلمود والتوقف عن مسايرة الركب احلضاري،
وأن سائر األزمات التي تعاين منها إنام هي يف منهج الفكر ...ويف نص اإلسالمية هنالك ما
يمكن تسميته بميثولوجيا املنهج ،ال لعدم مرشوعية البحث يف املنهج والتأكيد عليه ،بل ألن
اإلرصار عىل املنهج يعني استبعا ًدا -ولو استبعا ًدا مؤقتًا -ملشكالت النظرية واالعتقاد بأن
املشكالت ،كل املشكالت عملية ،ويمكن ح ّلها بطرق عملية أو بمنهج عميل ،أما النظرية
فال تطرح مشكلة ألن خطاب اإلسالمية يعتمد عىل قاعدة البساطة والفطرة واإليامن
وغريها من املبادئ التي تعكس آليات التأويل يف األسلمة ،فالدين والعقيدة والرشيعة كلها
بسيطة والتعقيد جاء من الفلسفة والفالسفة وعلامء الكالم الذين انحرفوا عن الصواب،
من هنا نعتقد أن الرتكيز عىل املنهج له وجهان ،وجه التقليل من النظرية ،ما دامت هنالك
( ((1الزواوي بغورة ،املرجع السابق ،ص .79
(((1املرجع نفسه ،ص .80
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نظرية مقدً مة سل ًفا ،مم ًثلة يف الدين أو العقيدة ،أو تدقي ًقا يف تأويل معني للعقيدة ...،والوجه
الثاين من القول باملنهج ،هو أن املسائل املطروحة عىل إسالمية املعرفة مسائل عملية حتتاج
إىل حل ،واحلل مرهون بإرادة املعرفة وليس باملعرفة ،بامتالك الوسيلة وليس بالنظرية ،من
هنا يتخذ التخطيط والربجمة أحد الوسائل اجلوهرية يف إسالمية املعرفة»(.((1

ﷺ ثان ًيا :الوعي بالفلسفة الغربية يف الكتابة الفلسفية يف اجلزائر:
األستاذ بلعقروز قارئًا لنيتشه

تعمدنا ختريج هذا العنوان الفرعي عىل هذا النحو؛ بمعنى كلمتي «وعي» و«يف»
ّ
عىل نحو ما مها مرتبطتان بالكيفية التي تم بموجبها قراءة تراث الغرب يف النص الفلسفي
اجلزائري ،هذا «الوعي» قوامه الولوج إىل هذا الرتاث بشكل عمودي ال أفقي ،أو قراءة
ومعم ًرا لعقود.
استشكالية أكثر منها تارخيية هلذا الرتاث ،وذلك عىل خالف ما كان سائدً ا
ّ

وال يفوتنا تأكيد أستاذنا عىل أمهية متابعة احلضور النيتشوي يف الفكر املعارص ،بام
هي نزعة تحُ يل إىل شكل من أشكال التفلسف متا ًما مثلام األفالطونية حتيل إىل نزعة أكثر من
إحاالهتا عىل أفالطون ذاته ،هذا من جانب.
أما من جانب ٍ
ثان فإن املتمرس باالسرتاتيجية النيتشوية يكون كالسائح اجلوال يف

وحماورا لألديان وتعاليمها ،ومطال ًعا لتقنيات التأويل
ربوع الفلسفات والثقافات املتعددة
ً
التي كان يامرسها رواد الفلسفة احلديثة ،إضافة إىل مساءلة قيمتها والكشف عن حمدودية
نتائجها(.((1
فنيتشه يعدّ حجر الزاوية يف تفكيك ُبنى الرتاث الغريب رؤى وتارخيًا ،جعلت من كل
من يقرأ يف نيتشه -وال أقول لنيتشه -حيظى برؤية نقدية حصيفة ،كذلك فإن هذا الوعي
وهذه القراءة يف نصوص نيتشه جعلت من أستاذنا يفتح جبهات كانت غامضة وغري
معهودة يف املتن النيتشوي ،ويستنطق بموجبها مقوالت تأسيسية للرتاث الغريب عمو ًما
والنسق النتشوي عىل وجه اخلصوص وفق أحدث نظريات القراءة ،مجعت بني البعد
اإليتيقي والبعد األنطولوجي للحقيقة والبعد املنهجي لألركيولوجيا ونمط الالمعقولية
كأحد فتوحات الكتابة الفلسفية املعارصة.

( ((1املرجع نفسه ،ص ص .84- 83
( ((1عبد الرزاق بلعقروز ،نيتشه ومهمة الفلسفة :قلب تراتب القيم والتأويل اجلاميل للحياة ،الدار العربية
للعلوم نارشون ،منشورات االختالف ،مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم ،ط ،2010 ،1ص ص-16
.17
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أمورا كان جيهلها عن نيتشه عدا أفكاره حول
كل هذه أخرجت للقارئ األكاديمي ً
كثريا ما تم عرضها بشكل خ ّطي عام ،وإن سامهت يف إثراء
األخالق والدين ،والتي ً
املكتبة العربية واجلزائرية إلاَّ أنه ساهم يف استسهال الكتابة واستكسال العقول ،فاجلامليات
واحلقيقة واالرتيابية واألركيولوجيا والرتاتبية هي اجلديد األهم الذي أضافه األستاذ
خاصة من خالل أعامله «نيتشه ومهمة الفلسفة» كذلك «املعرفة واالرتياب».

وهذا طب ًعا -أي قراءة الرتاث الغريب -ليس تر ًفا عقل ًّيا أو من منطلق فتح باب
الرشود واالنبهار ،بل كشف األستاذ عن أفق آخر لتعاملنا مع هذا الرتاث فمن خالل نيتشه
تبينّ أوجه النسبية والتح ّيز واخلصوصية بدل الكونية للمرشوع الفلسفي ،ومن خالل نيتشه
بتنا نتحدّ ث عن قراءة منظورية ومقاربات وإمكانات متعدّ دة للوعي يف مقابل الكونية(.((1

يف كتابه «نيتشه ومهمة الفلسفة :قلب تراتب القيم والتأويل اجلاميل للحياة» عالج
األستاذ مسألة بغاية األمهية ،إهنا رشط لكل قراءة ممكنة عن نيتشه وهي مسألة الرتاتب
 hierarchieفبعد حتليل إيتيمولوجي وآخر وضعي تركيبي للمصطلح ،بدا مصطلح الرتاتب
أساسا وظيف ًة وتكوينًا بالبعد الديني ،كالرتاتب احلاصل بني عنارص الوجود :اهلل
مرتب ًطا
ً
واملالئكة واإلنسان ،أو الالهوت والناسوت ،من أعىل إىل أسفل ،وإعطاء األفضلية للفوقي
عىل الدوين.
هذه الرؤية الرتاتبية وإن كانت مرتبطة بالكنيسة ،والرتاتب اهلرمي يف رؤيتها
للوجود وهيكلة الكنيسة ،فإهنا ترضب بجذورها إىل أفالطون الذي أحدث أول تراتب
بقي حضوره جل ًّيا أم ضمن ًّيا يف الرؤية الغربية أو الدينية أو الفلسفية ،ونقصد بالرتاتب
األفالطوين الرتاتب األنطولوجي بني عامل املثل وعامل الواقع ،وإعطاء األولية لألول عىل
الثاين ،فهو موقف فلسفي وديني ،حتى الفيلسوف األملاين كانط الذي ا َّدعى فيام يعتقده
نيتشه خت ّلصه من الرؤية الدينية حتت شعار األنوار ،بدا إن هو إلاَّ الهويت بثياب فلسفية.

فباعتبار أن كانط أعاد صياغة هذا الرتاتب من خالل قوله بعامل الظاهر والعامل
أسس
أسس للمعرفة من خالل األول ،فقد ّ
الباطن /الفينومان والنومان ،وهو وإن كان قد ّ
لألخالق انطال ًقا من الثاين .فجذور نظريته األخالقية دينية باألساس ،وهو ما وسمه
األستاذ بلعقروز بعنوان فرعي« :الثقافة الدينية والفلسفية يف رشاك ضد احلياة».
وقوام هكذا رؤية نتشوية أن االعتقاد الديني بوجود قوى عليا مفارقة تتحكم يف

( ((1نقصد بالكونية :رؤية جتعل من الرتاث الغريب كون ًّيا ومرشو ًعا عامل ًّيا حتت غطاء اإلنتاج اإلنساين فتعمل
عىل استحضار هذا اخلطاب والعمل عىل تبنيه يف نسقها املغاير لنسق ذلك الرتاث.
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نظرا لغياب العلم عجز
مصائرنا ،إنام مر ُّدها من خوف اإلنسان من مجلة قوى طبيعية ً
وقدرا ،وعىل هذا األساس حدث تراتب يف الوجود :عامل
عن تفسريها ،فجعل منها إهلًا
ً
علوي وعامل سفيل ،عامل مقدس وعامل ساقط ،فهذه اآلهلة هي وضع إنساين أصلاً خلع عنها
مواصفاته هو ،كلام كان اإلنسان يتّصف بالقوة تارة وبالرمحة تارة نزع هذه األوصاف عىل
اآلهلة ،ومنه فكل الهوت ناسوت.

أما الفلسفة بدورها تبنّت هذه الرؤية من خالل ثنائية امليتافيزيقا والواقع ،النومان
والفينومان ،العقل واحلس ،يقول األستاذ بلعقروز« :فالفلسفة إ ًذا امتداد للدين ،لكن
بوسائل أخرى ألهنا مغلقة بإطار منطقي ،ولغة استداللية حمكمة ،ذلك أن الطريقة البدائية
يف التفكري التي كانت متأل الكون باآلهلة واألشباح والقوى غري املنظورة ،مل تقدر عىل
الصمود يف وجه العلم فلجأت إىل ابتكار لغة تعبريية بأساليب منطقية صارمة وحمكمة،
خاصا
مرتكزها األسايس هو االعتقاد يف القيم املوضوعية املطلقة التي كونت لنفسها عا ًملا ًّ
مستقلاً عن رشوط احلياة الواقية استقرت فيه كل األزليات التي عرفها العقل البرشي
عرب التاريخ ،كاملثل األفالطونية والعلل األوىل األرسطية ،واألشياء يف ذاهتا الكانطية ،لذا
يمكن القول :إن الالهوت التقليدي كرؤية للعامل قد اضمحل لكن ظالله متسك بالفلسفة،
فالالهوت يرتاجع لكن الفلسفة متصاعدة.
أي إن الرتاتب الذي أقامه اإلنسان يف الفكر الديني القديم ،بني الوجود األريض
واملتعايل ،هو نفسه الذي يمتد يف الفلسفة من خالل توليد الفوارق وقسمة الوجود إىل
ثنائيات متعارضة ومتفاضلة من حيث القيمة يف قسمة الوجود إىل حمسوس ومعقول إىل
قسمة أدوات املعرفة إىل عقلية وحسية ،وصولاً إىل التمييز يف الطبيعة البرشية بني اجلسد
والنفس ،لينحاز بعد ذلك هذا التمييز إىل إقامة االختالف والرتاتب بني األصل والنسخة،
بني معرفة النفس واحلس وبني املعقول واملحسوس ،وكل هذا يتم بتقنيات مطلقة وعقلية
ال يعرف حقيقتها إلاَّ من يكون مصا ًبا ببعد النظر كام يقول نيتشه»(.((1

لكن بأي حال يمكن جتاوز هكذا قراءة للوجود ،أي القراءة الفلسفية ذات األصول
الدينية التي أقامت ترات ًبا يف الوجود؟
هبذا السؤال يفتح األستاذ بلعقروز نافذة عىل الكتابة النيتشوية تكمن يف «التأويل
اإلستطيقي للوجود» ،أي بدلاً من ارتباط الفلسفة بالدين الذي اندس يف الفكر الفلسفي

( ((1عبد الرزاق بلعقروز ،نيتشه ومهمة الفلسفة :قلب تراتب القيم والتأويل اجلاميل للحياة ،ص - 110
.111
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خدا ًعا أكثر منه خلسة ،سيكون هنالك منعرج بديل يسميه األستاذ «املنعرج اإلستطيقي
للفلسفة» .فقبل هذه التأويلية اجلاملية كانت التأويلية الدينية والفلسفية ذات الرتاتب
األنطولوجي يف بنية الوجود ،لذا وجب اسرتجاع براءة الوجود بعيدً ا عن التالعب
الرتاتبي ،هذه الرباءة التي مثلتها فلسفة ما قبل سقراط ،أي كان الفالسفة حيدسون الوجود
وال يتعقلونه ،فهي بذلك عملية استدعاء وإعادة اعتبار لديونيزيوس الذي جعل منه نيتشة
متجد احلياة وال تنبذها ،تقدّ س اجلسد واألرض بام هي عوامل حيياها األقوياء والنبالء،
رمزية ّ
يف حني تنبذ الروح والسامء بام هي عوامل ال ينشدها إلاَّ الضعفاء والوضعاء.

يقول األستاذ بلعقروز« :إن اجلزء البنائي من فلسفة نيتشه يتّجه إىل تكليف الفن وظيفة
واملقزم لقيمتها عىل األرض ،هذا األخري يتجلىّ
حترير اإلنسان من ثقل الرتاتب النايف للحياة
ّ
يف أعراض توحي كلها بمرض أصاب الثقافة احلديثة ،وهلذا يربز التأويل اجلاميل للوجود
حسب نيتشه بمثابة «نسخ للحياة  »la sève de la vieالتي يمثل ديونيزيوس رمزها اجلاميل،
وكتباشري لثقافة جديدة تعمل عىل ختليص اإلنسان من طغيان املعقولية املنحدر نسلها من
السقراطية كرمز فلسفي وأبولونية –نسبة إىل أبولون– كرمز فني»(.((2

من هكذا تأويل سينفتح كام يرى أستاذنا عىل الفكر الغريب إبستيمي بديل ال يستمد
مرشوعيته من مرشوع العقالنية ذات اجلذور البارمنيدية والسقراطية واألفالطونية ،التي
نضجت عىل نحو أكثر مع عرص احلداثة ،بل سينفتح خطاب جديد وراديكايل ينسف
املرشوع احلداثي الغريب من الداخل ،يستمد مرشوعيته من الالمعقولية بفوضاها وتدفقها،
إهنا انتصار هلرقليدس عىل حساب برمينيدس وسقراط فلسف ًّيا ،وانتصار لديونيزيوس عىل
حساب أبولون فن ًّيا ،أي «ينتج عن هذه القراءة البديلة أن الرتاتب األنطولوجي اجلديد
سيكون فار ًقا بني أبولون سقراط من جهة ،وديونيزيوس من جهة أخرى ،أو اختالف
بني العقل الذي ينحو منحى الوضوح والنظام واالتزان وبني الغريزة يف فوضاها وتدفقها
وعفويتها ،ثم مفاضلة بينهام من خالل اتباع اسرتاتيجية التقليل من قيمة العقل والتحكم
فيه بوساطة الفن ...أو بعبارة أخرى :إن سيد الرتاتب البديل ليس هو اخلطاب الفلسفي
العقالين إنام هو التعبري الفني اخللاَّ ق ،نيتشه هبذه القراءة ُيعد الواضع هلذه القسمة الثنائية
األساسية يف الثقافة والفكر الغربيني بني التجربة العقلية والتجربة اجلاملية ،وهي قسمة
تناظر إىل حد بعيد التقسيم احلديث بني املعقول والالمعقول ،أو بلغة التحليل النفيس بني
الوعي والالوعي»(.((2
( ((2املصدرنفسه ،ص ص .144-143
( ((2املرجع السابق ،ص ص.146-145
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تتوزع عىل جماالت سلطوية
هذا وقد رصد األستاذ بلعقروز ثالثة مفاهيم للرتاتب ّ
ومعرفية وأخالقية:

 -1الرتاتب بمعنى االختالف يف األصل :وهنا يرتبط معنى الرتاتب باملنهج
اجلينيالوجي عىل وجه اخلصوص بام هو منهج كشفي ال عن املصادر واألصول؛ ألن نيتشه
أساسا ،وإنام الكيفية األوىل التي تشكّلت من خالهلا كل منظومة سواء
ال يؤمن باملطلقيات ً
معرفية أو قيمية.
وإن كان أستاذنا قد حدّ د نوعني من هذه اجلينيالوجية؛ جينيالوجيا تارخيية لالفكار
منظورا زمان ًّيا متسلسلاً منطق ًّيا وعقالن ًّيا لألفكار ارتسم معامله مع الفيلسوف
باعتامدها
ً
األملاين هيغل يف كتابه فينومينولوجيا الروح  ،1807هذا النوع إنام رصد لصريورة األفكار
وتطورها انطال ًقا من أبسط مظاهر العقل إىل أرقاها.
أما النوع الثاين وهو املقصود بالتحليل فهي جينيالوجيا نيتشوية َّأرخ هلا األستاذ
بكتاب نيتشه التارخيي جينيالوجيا األخالق  ،1887وهو منهج عرض فيه نيتشه مقاربة
جديدة إلعادة النظر يف مجيع القيم السائدة يف الثقافة الغربية احلديثة مثل طرح تساؤالت
تم فيها
عن أصل أحكامنا القيمية كقيمتي اخلري والرش ،أو عن الظروف  -السياقات التي َّ
منظورا
ابتداع هذه القيم ،يقول األستاذ« :القراءة اجلينيالوجية التي اعتمدها نيتشه ال تتبع
ً
زمن ًّيا خط ًّيا غايته تربير الوعي البرشي انطال ًقا من تشكُّالته التارخيية املختلفة واملتصاعدة
التي تصل من خالله إىل املطلق عىل النحو الذي نجده عند هيغل ،إنام هي قراءة شاكَّة وسيئة
الظن ،قراءة متارس أسلوب الكشف والفضح والتعرية»(.((2

وخالصة القول :إن هذا النوع من الرتاتب هو أداة منهجية كشفية ال ترتبط بمصادر
األشياء وإنام بكيفية تشكُّلها ،هذه الكيفية وراءها إرادات حتاول رشعنة ذاهتا من خالل
الرتاتب؛ لذا فهي تتط َّلب قراءة ال نصية وإنام قراءة تأويلية تصبح من خالهلا القراءة فنًّا
ُعري تلك اإلرادة ،فيغدو كل يشء كنّا نعتقد -بفعل تراكامت
تأويل ًّيا تكشف التالعب وت ِّ
الوعي التارخيي -أنه صحيح وحقيقي وبدهيي ،يستحيل إىل لعبة ومرشوع للتخفي ،فهو
زائف ال أصيل ،يفرسه قول األستاذ« :هذا الرتاتب ال ينكشف ملجرد القراءة األوىل ،والسبب
يف ذلك هريوغليفية حروفه وتداخلها وفوضاها ،هذا ما يتط َّلب منا أن نرفع القراءة ذاهتا
يتم النظر إىل الظواهر والقيم كأعراض تقتيض
إىل مرتبة نجعلها فنًّا من الفنون ،وعىل أن َّ
ورموزا تستوجب التفكيك ...إن الفلسفة تب ًعا هلذا إذن علم أعراض ،أو هي نظرية
اإلحالة
ً
( ((2املصدرنفسه ،ص.55
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عامة لعالمات»(.((2

 -2الرتاتب بمعنى التفاضل :لئن كان املعنى األول للرتاتب يرتبط بوظيفة تأويلية
كشفية ،فإن الثاين يتجاوز دائرة الكشف إىل دائرة احلكم ،فهو إذن «حتكم قيمي» ،حيث
يبدأ بإصدار أحكام ملا هو خري وملا هو رش ،ملا هو مجيل وملا هو قبيح ،فبعد إحداث الرتاتب
يتم إصدار األحكام ،كالرتاتب األنطولوجي بني عامل املثل وعامل الواقع ،أو الفلسفي العقل
واحلواس .جيعلنا نحكم عىل ما له عالقة باملثل أو العقل ونحكم عىل أنه أخالقي أو حقيقي
مطلق أو مجيل ،يف حني كل ما له عالقة باحلس والواقع فهو قابع عىل نقائض األحكام
السابقة.

ومنه كام يقول األستاذ« :فإن اجلينيالوجيا بام هو مالحقة لألصل هي مقدمة للنقد
احلقيقي ،أي التقييم واملفاضلة بني نمطني من القيم والوجود ،وإذا كان سؤال األصل هو:
ُؤول أو تُكشف فحسب،
من؟ فإن سؤال القيمة هو :ملاذا؟ ،لذلك فإن اجلينيالوجيا ال ت َّ
أيضا قيمة األصل :ما هي طبيعة القوى التي
بل هي تُق ّيم ،إهنا تدرك أصل القيم .ولكن ً
تنتج املعنى؟ هل توحي بالنبل أم باخلساسة والدناءة واالنحطاط؟ وملاذا تنتج املعنى عىل
ذلك النحو دون غريه؟ هل هتدف إىل إثبات احلياة أم إىل نفيها؟ هل هي تعبري عن صحة أم
مرض؟»(.((2
حيث كشف األستاذ هنا أن الرتاتب بمعنى التفاضيل قائم عىل «ملكة الذوق» بام
هي تشكيل للمنحى اإليتيقي يف النقد ،من خالهلا يتم إعادة تصنيف القوى وإعادة بناء
املنظومات الفاعلة .أكيد أن وراء إصدار أحكام املفاضلة قوة االقتدار أو اإلرادة ،فقسمة
املوجود إىل وجود مثايل وحيس ،مطلق ونسبي ،وقل ذلك عىل األخالقي وغري األخالقي
التي ورثها الفكر األورويب احلديث منذ سقراط ،إن هي إلاَّ قسمة خمادعة نعتقد أهنا بريئة،
فام املانع من إعادة القلب ليس بمنظور عقيل طب ًعا وإنام من منظور مجايل .فوحده الذوق
الفني واجلاميل من حيدس الوجود عىل حقيقته.

 -3الرتاتب بمعنى الرتويض واالصطفاء :بمعنى أن اإلنسان احلايل هو نتاج عنارص
تكوينية تارخيية حمدّ دة وفق الرتاتب القديم (أولوية العقيل عىل احليس /املثايل عىل الواقعي/
املثايل األخالقي والواقعي الدينء) فهو إنسان مدجن .لذلك فإن الرتاتب اجلديد الذي فرضه
ّ
املنحط لإلنسان احلديث،
ويؤسس له من خالل مرشوعه ،هو الكشف عن األصل
نيتشه
ّ
( ((2املصدر السابق ،ص.60
( ((2املصدر نفسه ،ص.65
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و«هدفه يف ذلك هو االنعتاق واخلروج من سامت نموذج اإلنسان احلديث واالجتاه نحو
املستقبل ،وذلك خللق ما يصطلح عليهم بـ(أقوياء املستقبل) ،واملطلوب أمام حتقيق هذا
اهلدف هو هتيئة الرشوط واألساليب املالئمة خللق صنف أقوى»(.((2

أما عن العنارص املتدخلة يف تشكيل الثقافة التارخيية املدجنة؛ فهام الدين واألخالق،
رأسا هذه العنارص والعمل
وكذا الدولة من خالل الفعل الرتبوي ،لذا جاء نيتشه ليقلب ً
عىل ترويض واصطفاء إنسان املستقبل الذي يطرحه نيتشه كأفق وكبديل؛ لكن ما وجه
الفارق بني االصطفاء التارخيي املألوف واالصطفاء النيتشوي؟ يقول بلعقروز« :الفارق
واضحا بني غايات االصطفاء والرتويض كام متارسها األخالق والدين ،وبني
إذن يبدو
ً
الغايات التي يريدها نيتشه ،إنه فارق يف األدوات والغرائز؛ فاألول تروض بغرائز احلقد
واالنتقام ورد الفعل .أما الثانية فمعيارها الوحيد هو القوة واإلثبات»(.((2

حيرر األستاذ قائلاً « :اليشء
لكن ما مصري كل من األخالق والدين يف هذه احلالة؟ ّ
املالحظ عىل مستوى الكيفية التي يقرأ هبا نيتشه األديان أهنا تكون مشؤومة عدمية إذا تركت
حلاهلا متارس مفعوهلا يف البرش وبشكل مطلق عوض أن تظل سبيلاً لالصطفاء والرتويض
يف أيدي الفالسفة ،أي إن الدين من دون الفيلسوف النيتشوي خطر عىل احلياة»(.((2

ﷺ ثال ًثا :التجربة احلداثية احليثيات واملسوغات

بعد جتربة األستاذ مع الفيلسوف األملاين فريدريك نيتشه فتح نافذة عىل أحد أكرب
التجارب الغربية يف جمال الفكر والفلسفة وهي احلداثة ،ويعد كتابه «أزمة احلداثة ورهانات
اخلطاب اإلسالمي» الصادر عن منتدى املعارف 2013م ،من أبرز الكتابات التي تناول
فيها احلداثة بالتحليل والنقد.
جيعل األستاذ بلعقروز نقد احلداثة يصب يف اتجّ اهني ،االجتاه األول النقد اجلذري
والتدمريي للحداثة وهو ما كان مع نيتشه والنيتشويني اجلدد مثل فوكو ودريدا ودولوز،
إضافة إىل بعض متفلسفة العرب املعارصين مثل عيل حرب ومطاع صفدي .أما النقد الثاين
فهو النقد الرتشيدي مع يورغن هربماس.
ولئن كان النقد النيتشوي األول أتى عىل مبادئ احلداثة بشكل جذري وهي مبدأ

( ((2املصدر نفسه ،ص.80
( ((2املصدرالسابق ،ص.83
( ((2املصدر نفسه ،ص.85

90

دراسات وأحباث

العقالنية ومبدأ احلرية ومبدأ التقدم ،فإن املوقف الرتشيدي مع هربماس يتأسس عىل
تفريق واضح بني التحديث باعتباره سريورة تارخيية ،وبني مبادئ التنوير والعقالنية كأحد
مكاسب احلداثة ،ما يعني أن التحديث هو ما يشكل انحرا ًفا يف مقاصد احلداثة باعتبار
العقالنية األداتية التي أنتجها(.((2

كام مل يفت عن األستاذ يف هذا الكتاب تناول النقد احلداثي من وجهة اخلطاب
اإلسالمي املعارص ،مؤكدً ا عىل وجود خطابات متباينة منها املنظور التمجيدي للحداثة
الكالسيكية ومبادئها مثل خطابات حممد أركون ،واتهّ م األستاذ هذا اخلطاب بقوله« :إن
املنحى التمجيدي يف استقبال احلداثة ال يفرق بني ظاهرة ثقافية غربية ومجلة خصوصيات
معرفية ولغوية تقع خارج هذه الدائرة؛ فاحلداثة ظاهرة كونية ال خصوصية ،واتّساعية
ال جغرافية ،وبالتايل مضموهنا قيم كونية وحتمية فلسفية ورؤية وجودية ،تتأسس عىل
نسبية املعرفة واحلقيقة وجتاوز املوروثات التارخيية أو العوائق اإلبستيمولوجية نحو
احلداثة.((2(»...
ما يعني أن هذا اخلطاب يعتقد بكونية التجربة احلداثية رغم اخلصائص الثقافية
واملعرفية وحتى اللغوية للعقل الغريب احلديث.

أما االتهّ ام الثاين فهو أن املقوالت التي تأسست عليها احلداثة باتت حمل مراجعة
وتفكيك من قبل العقل الغريب ذاته ،وهذا ما مل ينتبه إليه صنف املقلدة من اخلطاب اإلسالمي
للحداثة الغربية ،يقول األستاذ« :غري أن القول باإلشعاع الغريب للحداثة والتوكؤ عىل
هذه اليقينيات ،أي القول بالذاتية والعقالنية واحلرية قد تراجع بريقها يف الفكر الفلسفي
املعارص ،بحيث أضحت هذه املقومات هتماً ميتافيزيقية تكال وختلع عىل احلداثة بسبب
املحكّات امليدانية التي أضاءت ما كان معتماً منها وأبانت عن ال معقوليتها ّ
وجتذرها يف نسق
أيديولوجية يتأسس عىل عنارص ال عقالنية.((3(»...

وهنالك املنظور الناقد ملظاهر احلداثة الغربية ،الذي يتأسس عىل مساءلة قيمية إزاء
حمكامت احلداثة الغربية ومبادئها ،والذي يم ّثله حممد أركون وعبدالوهاب املسريي ،ولسنا
نعتقد أن هكذا خطاب إنام هو يرفض احلداثة بإطالق؛ إذ «إن مراد املساءلة القيمية ليس هو
نبذ احلداثة الغربية بإطالق؛ وإنام ترشيدها واستجالب النافع منها ،بإدخال التخ ّلق الديني
( ((2عبد الرزاق بلعقروز ،أزمة احلداثة ورهانات اخلطاب اإلسالمي ،ص ص .26-23
(((2املصدر نفسه ،ص.27
( ((3املصدرالسابق ،ص.30
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إىل جممل الفاعليات اإلنسانية النظرية العلمية منها والعملية»(.((3

من هكذا خطابني يطرح األستاذ بلعقروز مقاربة أو خطا ًبا ثال ًثا قوامه املنظور
الرتكيبي أو احلداثة برؤية حضارية ،وهي حداثة معنوية بخالف احلداثة املادية التي عرفها
الغرب ،يقول األستاذ« :إن حاجة الوعي اإلسالمي العريب يف صناعته إىل حداثة خمصوصة
وليس إىل تفكيك عامله الثقايف ونسبنة قيمه وتدمريها أو االستمساك بمبادئ احلداثة
الكالسيكية ،فمشكالت ليست جوهرية مثل مشكالت الغرب يف أسئلته حول مسوغات
الوجود واملعنى والقيمة .إن مشكالتنا نتاج ظروف تارخيية وأفولنا احلضاري نتاج ظروف
أيضا ،وهبذا فإن مرشوعنا التحديثي يفتقر إىل الرتكيب ال إىل التفكيك ،الرتكيب املنهجي
ً
الذي ال جيتزئ الفعل التحديثي ،وال يفاضل بني عنارصه ،ثم بناء منظومة العلوم النقدية
الرتكيبية التي تعيد االعتبار الكيل يف البناء احلضاري»(.((3
التالية:

هذا الرتكيب املنهجي والتكامل الوظيفي للفعل احلداثي جيد ضامناته يف األسس

 -1الروحانية األخالقية :أي كيف يمكن للدستور األخالقي أن حيدّ د قوة التامسك
لألفراد الذين يريدون الدخول إىل دورة حداثية جديدة ،هذه الروح األخالقية التي
يعتربها األستاذ منحة من السامء إىل األرض تأتيها مع نزول األديان عندما تولد احلداثات
واحلضارات ،ومهمتها يف دائرة املجتمع ربط األفراد ببعضهم من أجل حياة وصيغة وجودية
قاصدة حت ّقق األمن الوجودي الذي يدفع أسئلة القلق الفلسفي عن اإلنسان والتوجيه
الثقايف نحو االرتقاء السلوكي والعمراين واملنهجي واملعريف ،وذلك بعيدً ا عن منطق التدين
املكدس الذي يقبع داخل جدران اجلوامع التي بدت ظاهرة جلية يف عصور االنحطاط
والتمزق االجتامعي؛ لذلك فإن اإليامن يف املنهجية احلضارية
اإلسالمي كمؤرش للفردانية
ّ
هو إمداد املجتمع من جديد بنسق احلياة ،والرياح التي منحته الدفعة األوىل للحركة.
 -2النزوع اجلاميل :ذلك أن للذائقة اجلاملية قيمة كربى يف س ّلم القيم احلداثية
وعنارص املرشوع احلضاري ،أو كام يقول األستاذ« :الفن صيغة من صيغ احلياة واألداة
نموذجا تأويل ًّيا للعامل» ،أو كام يقول« :إننا بحاجة إىل هذا التأويل اجلاميل للحياة،
اجلاملية
ً
ومن هنا لزم إيالء اجلامل قيمة مركزية؛ ألنه بالذوق اجلميل الذي ينطبع يف فكر الفرد جيد
اإلنسان يف نفسه نزو ًعا إىل اإلحسان يف العمل ،وتوخ ًيا للكريم من العادات ،فهناك ،إذن،

( ((3املصدر نفسه ،ص.50
( ((3املصدر نفسه ،ص.50
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صلة متينة بني احلقيقة واجلامل ،وتركيبهام هذا أساس للفعل احلداثي احلضاري املتكامل».

 -3من احلقيقة النظرية إىل احلقيقة الفعلية :بمعنى «إن الفكرة ال تلد نشا ًطا أو تكون
هي جنني نشاط إنام هي فكرة ميتة أو حمترضة ،وحداثة اإلنسان النظري والثقافة املجردة
هي عالمة عىل حياة آفلة وإرادة واهنة ،تسرتسل مع امليتافيزيقا باحثة عن احلقيقة يف العوامل
املجردة وامللفوظات الفارغة[ .ومنه] إن وصل املعرفة باحلياة يف إطار صريورة غائية هو
مسلك إتقان املنطق العميل»(.((3
هذا وما فتئ األستاذ يتحدّ ث عن رهانات حلداثة إسالمية متّصلة كبديل عن عقالنية
احلداثة الغربية املنفصلة ،ومن باب املقارنة نصوغ كال احلداثتني عىل أساس اجلدول
اآليت(:((3
العقالنية اإلسالمية ومرتكزات احلداثة املتصلة

ميزات عقالنية احلداثة الغربية

 -1تظافر العقل واإليامن يف ترشيد مسرية  -1نزع القداسة عن املعرفة ،واختزاهلا يف
تنمية دوافع القوة واهليمنة.
اإلنسان.
 -2وحدة التفسري والقيمة أو اآلية واملعنى  -2هيمنة العقل األدايت واستعامره عىل
احلياة.
يف قراءة الطبيعة.
 -3تكامل امللكات اإلدراكية اإلنسانية -3 .متتالية العلامنية والرؤية العلامنية
للوجود والتاريخ.

ﷺ راب ًعا :نحو نموذج جديد للفلسفة

لعل ما يتبادر للوهلة األوىل ونحن نصطدم بآخر ما نرش األستاذ بلعقروز ونقصد
أساسا
كتابه «مدخل إىل الفلسفة العامة» هو سؤال شعر به العرشات من طلبته ،يتعلق
ً
بغاية األستاذ بنرش هذا الكتاب من جهة ،ومن اجلهة األخرى ما قد يضيفه هذا الكتاب إىل
الرصيد املعريف للكتابة اجلزائرية خاصة ونحن نلحظ وجود ثراء معريف عن الفلسفة العامة.

أما من حيث مكانة هذا الكتاب ،فهل هي بداية ملسار أم بداية لنهاية؟ بمعنى متى
يمكن للمهتم بالشأن الفلسفي كتابة مدخل إىل الفلسفة العامة؟ هل يف بدايته األوىل وهو
ال يزال يمتلك تلك العموميات حماولاً تأرخيها فهي بذلك بداية ملسار .أم بداية لنهاية أي

( ((3املصدر السابق ،ص ص .56-55
( ((3لتفصيل عنارص اجلدول إىل نحو أكثر انظر :عبدالرزاق بلعقروز ،من عقالنية احلداثة الغربية إىل عقالنية
اإليامن التوحيدي :نحو حداثة إسالمية متصلة ،جملة إسالمية املعرفة ،السنة  ،19العدد  ،76ربيع .2014
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بحيث حياول صاحب هذا العمل مجع ما تم إدراكه خالل مساره املعريف واألكاديمي؟

يف حقيقة األمر يبدو األمر أعمق من ذلك بكثري ،فاملسألة تتع ّلق عىل نحو أكثر
بتجديد الكتابة الفلسفية ومحلها عىل غري ما كانت عليه من كتابة تأرخيية تقف عند جمرد
عرضا كرونولوج ًّيا ،وبالتايل فهو جتديد حياول خلق مواقف أكثر
عرض األفكار والفالسفة ً
منه تلقني معارف ،دون أن هيمل هذا األخري طب ًعا ،يقول األستاذ بلعقروز يف ديباجة كتابه:
«ما يستوجب اإلشارة إليه قبل الولوج إىل قضايا الكتاب واالندماج الفكري والروحي
للمشكالت التي نعرض هلا بالتحليل والتشخيص ،أو باملساءلة والتأويل ،أن املداخل
الكربى للفلسفة العامة يف جممل اإلنتاجية الفكرية املتداولة قد عمدت إىل ترسيخ مداخل
معهودة تكتفي باملباحث التي أ َّلفها طلبة الفلسفة يف دراستهم دون أن تتجرأ إىل إضافة
مستجدات املعرفة الفلسفية يف حقوهلا املعارصة ،مصوغة هذا بعنوان االنضباط مع الربامج
املربرة ،وحدود الطاقة االستيعابية للمتلقي ،وهذا ليس عىل التحقيق سوى ترسيخ لنمط
من الفكر الفلسفي ال ينهض اهلمم ،وال يقوي اإلرادة أو يأخذ هبا نحو مسالك السؤال
واملجاوزة»(.((3
فاملسألة أكرب من أن تعد قضية معرفية عرب ذهان التلقي والتبني .إنام املسألة مرتبطة
باعتبارها مشكلة وجدان وخلق مواقف جتاوزية ،هذا ما ينقص الدرس الفلسفي بوجه
اخلصوص .خاصة أن املتأمل ملضامني الكتاب جيد أستاذنا يلح عىل رضورة إعادة االعتبار
للفلسفة الرشقية عىل األقل من باب اإلنصاف التارخيي ،حتى ال يعتقد البعض أهنا مسألة
انتامء وذهنيات ضيقة ،هذا من جهة.

ومن جهة ثانية إيالؤه االهتامم بالكتابة الفلسفية األكاديمية يف اجلزائر وبالرتاث
الفلسفي اإلسالمي املعارص ،وذلك ليس من باب االنتامء بقدر ما يرتبط األمر بمعرفة
الذات التي حتمتها االنفجارات املعرفية املعارصة ،خاصة وأن مقوالت من قبيل كونية
الفلسفة والعقل الكيل هي مقوالت جرى تفكيكها عىل أكثر من صعيد ،سواء الغريب
ناهيك عن اإلسالمي.
ما بدأ به األستاذ يف هذا الكتاب إعطاء تصور عن مفهوم الفلسفة رغم إقراره أن
الفلسفة كمفهوم هو تصور هالمي ال ُيمكن القبض عليه وصياغته صياغة مطلقة ،ما يعني
استحالة احلديث عن مفهوم شامل ووحيد للفلسفة ،فكام يقول األستاذ« :الفلسفة تعاش

( ((3عبدالرزاق بلعقروز ،مدخل إىل الفلسفة العامة ،منشورات ضفاف ،دار األمان ،كلمة ،منشورات
االختالف ،ط ،2015 ،1ص.11
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كتجربة ،ملمحها هو اإلبداع ،تنطلق من مشكالت عرصها ،وترتبط بالسياق االجتامعي
والتارخيي لألمة التي نشأت فيها ،كام ترتبط بالسياق اللغوي واألديب والذي يتناسب مع
مقتضياهتا البنيوية والداللية والبيانية ،فضلاً عن االختالف الفكري للفالسفة والتصنيف
القومي هلم»(.((3
سؤال نطرحه عىل األستاذ :هل هذا املوقف يوقعنا فيام يمكن االصطالح عليه
بـ«العدمية املفهومية»؟.

األمر يف حقيقته ليس كذلك ،إنه ليس نف ًيا للمفهوم وال للفلسفة ،بل هو عني
االعرتاف بالتعدّ د ،تعدّ د يمكن أن جتتمع فيه مالمح اإلنسانية من شأهنا إعطاء مقاربة وليس
تعري ًفا جام ًعا مان ًعا ملفهوم الفلسفة.
إذ الفلسفة من منظور هذه املقاربة تغدو «تاريخ أفكار ومترينًا عىل التفكري وف ًقا لقيم
الفكر الفلسفي  -النقد ،املساءلة ،الفحص ،الشك ،املنهجية ،احلوار ،التدمري -...وهي
التزام أخالقي اجتاه ما هو خمالف للفطرة اإلنسانية ،بام يف ذلك اهليئة اخللقية الروحية التي
انطوت عليها نفس اإلنسان ويكون الغرض منها الوصول إىل احلق»(.((3
وقد حدّ د للفلسفة ثالثة أبعاد هي:
 -1البعد التارخيي :بام هو أرضية خصبة يف االشتغال عىل نصوص الفالسفة
بالتفكيك وإعادة الرتكيب دون تنميط العقول بقوالب تفكريهم.
 -2البعد اإلرادي :بام هو إيقاظ لطاقة العقل عىل التفكري واإلبداع واالعتامد
عىل الذات يف فعل التفلسف هبدف اإلسهام يف الكونية الفلسفية انطال ًقا من
اخلصوصية اإلبداعية.
 -3البعد األخالقي أو اإليتيقي :بام هو املسلك الفطري الرشيد نحو إعادة قيمة
املعنى ،واستعادة املصوغات الوجودية أو أسئلة املعنى الكربى(.((3

هذا ويوكل األستاذ بلعقروز للفلسفة وظائف أربعة تتداخل فيها مراعاة النظرة
الكونية لإلنسان ،ومتطلباته الفكرية والنفسية ،وكذا تشعب املعارف وتعقدها يف الوقت
الراهن ،وهذه الوظائف هي:
 -1إن أول مهمة للفلسفة التجديد أو معرفة احلق والعمل به :أن يأخذ التجديد

( ((3املصدرالسابق ،ص.27
( ((3املصدر نفسه ،صفحة نفسها.
( ((3املصدرنفسه ،الصفحة نفسها.
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صناعة املفهوم واستثامره يف جماالت أخرى .فالتجديد يتم ّثل يف فك االرتباط بني املفهوم
انعكاسا للعقل ،والفلسفة وفق ذلك
والواقع ،وكذا العقل ،فاملفهوم ليس مرآة للواقع وال
ً
تسائل مصانعه التكوينية من جهة ،وإخراجه من جماله التداويل وتنويه استعامله يف جماالت
أخرى كيام يثمر وينتج.

ويوضح األستاذ بلعقروز ذلك بمفهوم :الالشعور ،فهذا األخري يعود مصنعه
التكويني إىل فرويد ،لكنه صار أداة ناجعة من أدوات املساءلة والتوصيف لدى فوكو
يف مقاربته لتاريخ األنظمة املعرفية مثلاً  ،أو لدى كلود ليفي شرتاوس يف حفره للبنى
الالشعورية الثقافية املستبطنة خلف املامرسات ،ومع هابرماس يف ختليص التفكك
االجتامعي من العراقيل الالشعورية اجلامعية.
والتجديد الذي ارتضاه األستاذ بلعقروز لنفسه ،والذي وكل به غريه ،هو مراعاة
دائرة حياتنا وما يعرتهيا من مهوم ،وفتح مسالك معرفة احلق والعمل به ،ويف الوصل بني
املعرفة واحلياة ،والتدبري الواعي لرهانات حياتنا ،وذلك وف ًقا للرهانات التالية:
 إعادة االعتبار إىل الرؤية الكونية التوحيدية كبديل للمنظورية النسبية الغربية. التوافق والتوازن بني مصادر املعرفة املطلقة والنسبية ،أي بني الوحي املمد باألسئلةالكلية والنهائية (أسئلة املأتى واملعنى واملصري) ،وبني السنن الكونية والنفسية يف
عامل اإلنسان والكون.
 مركزية نظام القيم يف توجيه احلياة االجتامعية ،وضبط آلياهتا داخل ًّيا ،والتأسيسإلنسان التعارف خارج ًّيا.
 إعادة االعتبار للرحم الكوين بتقديم مرشوع متكامل حول البيئة. -اجلمع بني األصالة والتعددية الثقافية ،أو بني اخلصوصية والكونية.

 -2ثاين مهمة هي التوضيح :وذلك بتمييز األفكار عن األيديولوجيا كيام تكون
مفهومة ،وهذا عىل خالف ما قد ُيروج عن الفلسفة كعلم مع ّقد ،حتى وإن كان عرصها
هو عرص التعقيد ،فإن هنالك من ارتىض هذه املهمة للفلسفة يأيت األستاذ بلعقروز عىل
رضب نموذجني أحدمها رائد الوضعية املنطقية فيتجنشتني الذي رأى يف الغاية من الفلسفة
التوضيح املنطقي للتفكري وأن الفلسفة ليست مذه ًبا أو عقيدة .وكذلك نموذج ألتوسري
الذي ّ
فك االرتباط بني األيديولوجيا واملعرفة العلمية.
 -3التشخيص :والذي يعود للفيلسوف األملاين فريدريك نيتشه والفرنيس ميشال
فوكو؛ حيث قصد هبا األول النظر إىل املرشوع الفكري والفلسفي ألي ثقافة كأعراض حتيل
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إىل طبيعة القوى التي تفعل وتؤول من دوافع إرادة القوة ،ومنه تشخيص هذه األعراض
لكشف منطق القوة القابع خلف األفكار التارخيية والتي حتاول تدجني العقول والثقافات
واإلنسانية احلارضية واملستقبلية بغطاء املعقولية.
أما فوكو فقد رأى أن الفلسفة مل تعد بالفعالية ذاهتا مثلام كانت عىل عهد هيغل مثلاً
برتسيم الغايات الكربى ،ففعالية الفلسفة ليست بمنأى عن العلوم اإلنسانية األخرى
واملختلفة ،فعالية غري مستقلة .وهنا مكمن الداء الذي وجب تشخيصه جلعل الفلسفة تفعل
وتدبر لكل استقاللية.

 -4املساءلة والنقد :ومتثل روح العمل الفلسفي وعصبه ،إهنا ليست جمرد طلب
للمعرفة بقدر ما تنطوي عىل نوع من املحاكمة العقلية(.((3

خامسا :نحو جتديد السؤال الفلسفي يف اجلزائر
ﷺ
ً

أبرز ما يلفت االنتباه يف خامتة الكتاب هو عرض ملحاوالت رأى فيها األستاذ بلعقروز
إمكانات ومرشوع لتجديد السؤال الفلسفي ،يقول« :السؤال يف الفلسفة يقوم مقام الرشط
الذي به حتصل املعرفة ،وذلك النبنائه عىل االستفهام واالستدعاء والطلب والتداعي...
إن ذيوع ثقافة االستشكال واملساءلة والنقد ملمح صحة عىل اجلسد الفلسفي ،ومل تتو ّقف
قوة السؤال عن نشاطها إلاَّ يوم أن هيمنت ميتافيزيقا التمركز الفلسفي بحجبها لتوارده
وتكوثره ،وإدراج التفكري يف نسق االجتاه التحلييل والتفريعي والتشعيبي لنمط من التفكري،
بصب نفسه كداللة عىل وحدة حياة روحية وفعالية إبداعية ،ومتى أدركنا هشاشة أطروحة
األبوية الفلسفية أمكننا إعادة بعث احلياة يف احلس التساؤيل ،واختاذه هاد ًيا لنا يف التفكري.
نموذجا عا ًّما حيتذى به»(.((4
ويف املقابل تفتيت االعتقاد بوجود سؤال (نمط) يمكن اختاذه
ً
ويف سبيل جتديد السؤال الفلسفي ،يفرتض األستاذ بلعقروز األخذ بعني االعتبار
أساسا يف:
الضوابط التدليلية والتوجيهية والتبليغية ،وتتمثل ً
 الطرح املسؤول. الطرح الدقيق واملضبوط ،غري ذي صياغة مغلقة ،وذلك يف سبيل اإلبقاء عىلمفتوحا
وجه االعرتاض ،وهو البعد اإليتيقي للسؤال الفلسفي ،ألنه ُيبقي املجال
ً
للنقد واالختالف.

( ((3املصدر السابق ،ص ص.38-36
( ((4املصدرنفسه ،ص.111
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 راهنية السؤال؛ أي أن يقترص عىل ما دعت إليه الرضورة وقادت إليه احلاجة. األخذ بعني االعتبار حال املتلقي وقدراته اإلدراكية واالستعابية ،فهذا األخريمراتب ومستويات.

ويستوقفنا األستاذ بلعقروز عىل أهم األسئلة التي تطرح يف واقعنا الثقايف ،وذلك
كمثال عىل عدم مراعاة تلك الرشوط اآلنفة الذكر ،قول بعضهم« :هل نأخذ باحلداثة أم
نرفضها؟؟.
وهو سؤال -عىل حد تعبري أستاذنا بلعقروز -مغلوط؛ ذلك أنه ُقدّ م عىل أساس أن
اجلواب يكمن يف القول بنعم أو ال ،والتي حتيل إىل انعدام منطقة أخرى خارج هذه الثنائية
املتضادة عىل شاكلة التفكري خارج الصندوق ،يقول األستاذ بلعقروز« :إن الوهن األسايس
الذي تنطوي عليه مثل هذه األسئلة ،هو أهنا حتدّ د للمجيب اإلطار املرجعي الذي جيب
ونظرا هلذه املسالك الضيقة يف التفكري وجب
أن يفكر فيه ويستشكل مفاهيمه يف فضائه،
ً
فحص األسئلة التي تطرح يف عامل اليوم ،واختبار مقدرهتا االستفهامية»(.((4
يلح األستاذ بلعقروز عىل رضورة امتالك مفردات املعجم الفلسفي عىل مستوى
كام ّ
مناهج احلوار ومسالك التفاعل النقدي من جهة ،وبناء الذهنية ذات احلس النقدي للذات
عنرصا قو ًّيا من عنارص إمداد
ولآلخر من جهة أخرى ،هكذا فقط يكون فعلنا الفلسفي
ً
الثقافة الوطنية اجلزائرية بمنظومة من القيم تكون ذات نسق حضاري قوي( ،((4هذه
املفردات تتمثل يف:
 -1إتقان ثقافة السؤال الفلسفي :وقوامه الوصل بني الفلسفة واحلياة ،أي ما نعيشه
يف واقعنا ،خاصة ونحن ندرك أن السؤال الفلسفي ليس واحدً ا ،ال من حيث هو كسؤال
وال من حيث اجلواب عنه ،وال من حيث الفكرانية التي ينتمي إليها واللغة التي يتقولب
فيها؛ لذا ينبغي عىل السؤال الفلسفي أن يكون سؤالاً مسؤولاً من خالل توجيهه إىل
دوائرها الثقافية ومشاريعنا اإلصالحية ،من هذه األسئلة التي يمتلئ هبا واقعنا اجلزائري:
اإلصالح ،الثقافة ،التعليم ،اهلوية ،التسامح ،حتول القيم ...فهي أوسع وأعمق من حيث
القيمة والفاعلية من تلك األسئلة التي تطرح عىل مستوى التقنية ،واحلداثة ،والثقافة
الشاملة ،إىل غري ذلك.
 -2القصد يف املعرفة الفلسفية :إذ عىل النشاط الفلسفي أن يكون قاصدً ا يرسم

( ((4املصدرالسابق ،ص.112
( ((4املصدر نفسه ،ص.117
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أهدا ًفا يرمي لبلوغها ،هذه القصدية تتمثل يف :حفظ املقومات األساسية لروح الثقافة
التي تنسج وتقوي الصالت االجتامعية اجلزائرية ،وتضم عنارصها ومكوناهتا ،كذلك
أن يقصد إىل تفعيل منظومة القيم خاصة يف مسائل أخالقيات احلوار ومناهج التفاعل
والتثاقف وفق الوسائل املعارصة ،كذلك من أوجه القصد احلد من وطأة رصاع اإلرادات
واأليديولوجيات.
 -3تشغيل اخلطاب اخلارجي للفلسفة :أي اخلروج من ذهان «الفكر حيلل ذاته»؛ إذ
عىل الدرس الفلسفي اخلروج من جمرد حتليل املذاهب الفلسفية والدراسة التارخيية للفلسفة،
ويف مقابل ذلك االغتناء من أدوات ومعاجم العلوم ،وهذا اخلروج له وظيفة مزدوجة:

أ -التخفيف من النزاعات بني العلوم ،أي مل نعد نتحدث عن ختصص بقدر ما نلحظ
نزعة التخصيص وما يفرضه هذا من االنغالق ،ومهمة الفيلسوف هنا هي حتقيق التكامل
املعريف بني هذه العلوم.

ب -إدخال مكتسبات العلوم األخرى إىل موضوعات الفلسفة ما يكسبها الطابع
اإلجرائي والعميل ،مثال ذلك :فلسفة القيم –جتدر اإلشارة إىل أن لألستاذ بلعقروزالفضل
يف فتح ختصص ماسرت وآخر دكتوراه مجع فيه بني فلسفة القيم والعلوم اإلنسانية بجامعة
منحرسا يف القيمة يف التاريخ أو أعالم القيم ،وإنام وجد استحضار
سطيف– ال يبقى
ً
مقاييس ومواد أخرى مثل :القيم واملشكالت االجتامعية (حقل السوسيولوجيا) ،القيم
ومناهج الرتبية (علوم الرتبية) ،القيم واإلعالم (اإلعالم واالتصال) ،القيم والتنمية...
فضلاً عن إدخال هذه القيم إىل املؤسسات عرب تلقني طلبة الفلسفة بقيم ختص املؤسسات
االجتامعية كأن تشكل هلم ثقافة أخالقيات القانون ،أخالقيات الطب ،إىل غري ذلك.((4(..

(((4املصدر السابق ،ص ص 118ــ .120
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ﷺ تقديم

يف زمن الرصاع هذا ،ومع غياب الصور الفعلية هلوية اإلنسان ،وارتباط
تصوراتنا الفكرية مع هذا الواقع املتأزم ،نرى أنه ال بد من رضورة إعادة
جل ّ
النظر يف مفهوم الغريية واستيعابه ،ألجل إقحامه يف حتقيق الطفرة التارخيية
ملجتمعنا الراهن.
حيركها حضور مهمش يف العامل املعيش للمفهوم
ال جرم أهنا مساءلة ّ
اإلجرائي للغريية ،فالذات ال وجود هلا ،وال هوية هلا إلاَّ إذا حرض اآلخر،
الذي يو ّفر كل مسوغات وعوامل إنجاز الذات الفاعلة والتواصلية.
الغريية هي اسرتاتيجية تأ ّملية تتّجه صوب قولبة معنى لإلنسان خيلصه
من نزعة التمركز حول الذات ،والوثوب باحلياة اإلنسانية إىل أقىص صور
حترر الذات
التحضرّ عىل الصعيد األخالقي حتديدً ا ،ألنه احلامل لكل أبعاد ّ
من شتّى أشكال الوعي الزائف ،ويف ضمنه يمكن أن تتح ّقق فكرة الغريية
األساس :العيش ألجل اآلخرين يف جمتمعات عادلة.
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وللخوض يف غامر سؤال الغريية عرب ممرات متعدّ دة ،اخرتنا يف هذا امللف جمموعة
مقاالت تعالج يف جانبها اإلشكايل مت ُّثالت حضور األنا واآلخر وفق سياقات خمتلفة.

أوىل املقاربات يف هذا امللف هي للدكتور العريب ميلود من جامعة مستغانم غرب
اجلزائر ،تتطرق لرهانات الغريية أمام تأزم مفهوم اإلنسان ،وقد حاول الباحث التطرق يف
مقاربته للجانب املفاهيمي وتداخالته ،ع ّله يكون املمر األيرس لفهم معنى الغريية كنسق،
وكفعل تواصيل تندرج ضمنه أغلب ثنائيات الوعي الذايت والوعي االجتامعي.
املقاربة الثانية للموضوع ،هي للدكتور مرقومة منصور ،وقد اختار صورة اآلخر عرب
التاريخ مع اإلشارة إىل األشكال التي عرفها هذا املفهوم ،بام ييضء الفهم حول دالالت
حضور األنا واآلخر يف ظل تعقيدات الوضع اإلنساين الراهن.

املقاربة الثالثة هي للدكتور قسول ثابت ،من جامعة سيدي بلعباس غرب اجلزائر،
وتتمحور حول مفهوم الصداقة لدى أيب حيان التوحيدي؛ إذ يعدّ هذا املفهوم من أكثر
املفاهيم محولة للغريية ،وال يمكن التعريج عليه فكر ًّيا دون احلديث عن رسالة أيب حيان
التوحيدي عن الصداقة والصديق .فربغم جتربته املريرة ونظرته التشاؤمية إلاَّ أن أديبنا
ألقى بتصوراتنا صوب مسألة الصداقة ،وكيف يمكن أن مت ِّثل راب ًطا قو ًّيا يف العالقات
اإلنسانية ،وكام يعرب صاحب املقال عن ذلك ،بأن كتاب الصداقة والصديق الذي كُتب يف
أدق مرحلة من حياة التوحيدي بام اشتمل عليه من الفقرات اجلميلة ،واملقطوعات البديعة،
حساسة
واألخبار الطريفة ،والصور الفنية الرائعة ،يعترب حتفة فنية فريدة تدل عىل روح ّ
ترتاح للصداقات وتطرب لإلخوانيات.
املقاربة الرابعة يف هذا امللف هي لألستاذة مروفل كلثوم ،من جامعة سيدي
بلعباس ،اجلزائر .وقد متحورت مداخلتها حول فلسفة االغرتاب ومعانيها االشتقاقية
واالصطالحية ،ضمن فضاءين معرفيني خمتلفني ،الفضاء العريب االسالمي وما جاد به يف
وشعرا ،والفضاء الغريب وأين سعت فلسفاته ملقاربة موضوع
فكرا
ً
حتديد معنى االغرتاب ً
االغرتاب بمفهوم اإلنسان وآالمه ،كام أكَّدت الباحثة يف مداخلتها عىل رضورة حتديد
مفهوم االغرتاب معرف ًّيا واجتامع ًّيا ألجل جتاوز صوره السلبية ،وحتقيق الغريية يف أسمى
صورها ،كيف تتواصل الذوات دون أي إقصاء أو متييز.

املقاربة اخلامسة هي لألستاذ خملوف سيد أمحد من جامعة سيدي بلعباس ،حول
تعبريا عن الغريية
حضور اجلسد يف العامل ودالالته ،ولعل جتربة اجلسد هي أبلغ التجارب
ً
وعن اإلنسان ذاته ،الذي ال يعدّ سوى حضور جسدي يف العامل ،جتعل منه اللغة جسدً ا

الدلاو داعبألا ..ةيريغلا  :فلم
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وظيف ًّيا وتواصل ًّيا؛ إذ يعتقد الباحث أن التواصل الالشفوي أكثر فصاحة ونزاهة ودقة من
التواصل الشفوي ،فهو أكثر تلقائية وأقل خضو ًعا للسيطرة أو املواربة .وبغية مفهمة اجلسد
فلسف ًّيا اختار الباحث يف مداخلته نموذج الفيلسوف الفرنيس موريس مرلوبونتي صاحب
نص املرئي والالمرئي ليضبط دالالت اجلسد من خالل مقاربته الفينومينولوجية.

ملف :الغيرية ..األبعاد والدالالت
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جمرد التفكري يف سؤال الغريية يعود بنا للحديث عن الذات ،أو بتعبري
إن ّ
أكثر دقة إعادة التفكري يف سلطة الذات األنطولوجية واألكسيولوجية ،وهذه
العودة إىل الذات هي عودة ألجل التحديد املاهوي لإلنسان ككل ،الذي جعل
فتحول
متمركزا حول بعد واحد مت ّثله ذات ثابتة ومتعالية،
منه يقني الذات
ً
ّ
اإلنسان داخل حدود هذه الرؤية األنطولوجية إىل مطلق وثابت ،واملقصود
باإلنسان هنا هي أناه.
جمرد التفكري يف اإلنسان وفق هذه املقتضيات يمثل إقصا ًء
غري أن ّ
أنطولوج ًّيا لآلخر ،لذا سنجد أن الفلسفة املعارصة حاولت زحزحة مفهوم
اإلنسان من األنطولوجيا إىل األنثروبولوجيا إىل اهلرمونيطيقا الح ًقا ،فسعت
ألن تغيرّ سؤال ما هو اإلنسان؟ إىل من هو اإلنسان؟ ،وهي هبذا تبحث يف
التارخيي واملحايث ،واضعة املفاهيم امليتافزيقية بني قوسني.
ّ
متمخض
ومن خالل السؤال من؟ بات الفهم األنطولوجي لإلنسان
من جمموعة العالئق املنضوية يف إطار سؤال الغريية ،أي يف جمموع احليثيات

* جامعة عبداحلميد بن باديس ،مستغانم ،اجلزائر.
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والعالقات التي تعقدها األنا مع كل ما هو خمتلف وآخر ،البحث يف صورة األنا من خالل
اآلخر.

لكن مل تتمكّن الفلسفة املعارصة من تفعيل هذه الصور الوجودية إلاَّ بعد أن س ّلمت
برضورة جتاوز ميتافيزيقا الذات ،والتأكيد بأن التفريق بني الوعي والوهم ال يتم إلاَّ بفعل
انفتاح الذات عىل كل ما هو خمتلف وخارج عنها ،أي بفعل التزاوج واالختالط مع كل من
ليس «أنا» وليس «نحن».
ويكفي احلفر يف هذا العمق الدفني للوجود اإلنساين لنستذكر أن ميتافيزيقا الذات
ومتركز الذات حول نفسها كان دو ًما إغفال ونسيان هلا ،فمركزية الذات جيعلها ال تفكر يف
تعدّ د الذوات بل تفكر فيام هو ثابت ومطلق فقط.
مريض لالختالف ،فهي إذن نسيان لآلخر ،وبذلك سيمثل
وهذا التمركز هو نسيان
ّ
هدم مركزية الذات اسرتدا ًدا لوجود اآلخر من حيث هو مغاير للذات ،من حيث هو
اختالف منيس؛ ألننا ال نبحث عماَّ فكّرت فيه الذات بل ما فكر فيه اآلخر لنقله إىل ساحة
الشعور واالعرتاف بوجوده وأحقيته يف الوجود ،بمعنى نقله من الالمفكر فيه إىل ساحة
خارجا عنا بل هو مؤسس لوجودنا.
الشعور ،ليس إذن هذا اآلخر الالمفكر فيه شي ًئا
ً

ويتحول
تتحول الذات إىل آخر؟
ّ
فمن هو اآلخر؟ وما عالقته بالذات؟ هل يمكن أن ّ
جمرد آخر؟ هل ستتواصل الذات مع
اآلخر إىل ذات؟ كيف ستطرح الذات ذاهتا إن مل تكن ّ
هذا اآلخر عن طريق الفعل أم عن طريق التأويل؟.
إن كانت هذه الذات هي اآلخر ،فلم احلديث عن العداوة والصداقة والتواصل
وغريها من املفاهيم التي تُثبت اختالف الذات عن الذوات األخرى؟.

ما هو اآلخر؟ أهو املشابه أم املختلف أم املتناقض عني؟ كيف تتحدّ د صور اآلخر
لدى الذات ،عن طريق الوعي أم اإلرادة؟ هل اآلخر هو من حيتوي الذات؟ أم أن الذات
هي من جيب أن تنفتح عىل العامل لتجد اآلخر؟.
ما هي الغريية؟ هل هي مقولة وجودية أم مقولة أخالقية؟ هل يمكن اختزال مقولة
الغريية يف اآلخرية؟ أم أهنا النسق املحدّ د لعالقة الذات واآلخر؟.

إذا كانت الغريية نسق أو نظام فهل ستكون هناك جدلية بينها وبني اهلوية؟ وملاذا
يطرح سؤال اهلوية يف مقابل سؤال الغريية؟.
هل الغريية هي عالقة زمنية بني الذات واآلخر؟ وهل زمنية اللقاء واالعرتاف
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واملامثلة واالغرتاب هي األوجه الفعلية املحدّ دة هلوية األنا؟.

قد ال نتو ّقف عن التساؤل عند هذا احلد؛ ألن التفكري يف الغريية جيعلنا نحمل
استفهامات عدة وهواجس فعلية خمتلطة بني ما هو جتريدي وما هو واقعي.

ولنجعل منطلق حماولة تع ُّقب هذه اهلواجس ،سؤال ريتشارد روريت الذي خلَّص لنا
سؤال الغريية ،باعتباره سؤالاً أخالق ًّيا كام ييل :ما هو املوحد املثايل الذي يمكن البحث عنه،
لتصبح جمموعتنا أقل من مجاعة وأكثر من جيش؟.

«احلل الذي نادى به روريت يكمن ببساطة يف التخليّ عن سؤال :من نحن؟
واالستعاضة عنه بسؤال »Que sommes nous?« :ماذا نحن؟ ( )..حتدّ د النحن بالنظر إىل
باقي األنواع بالرتكيز عىل ما يشكّل جوهر اإلنسان .هناك إذن عودة إىل السؤال الكانطي :ما
هو اإلنسان؟ وراء ما هو إيديولوجي وسيايس ،ويف هذه احلالة فإن إطار اهلوية يرتك املكان
مظهرا ميتافزيق ًّيا»(((.
لإلطار اإلنساين كام تأخذ إشكالية الغريية
ً

ﷺ الغريية ..مقاربة يف املفهوم

جمرد مفهوم تستدعيه الفلسفة ك ّلام واكبت اإلنسان أزمة يف القيم
مل تكن الغريية ّ
املنبثقة عنه أو الوافدة إليه ،بل كانت بمثابة مقدمة رضورية لتبلور فكر تارخيي زمني حيفظ
للذات دورها يف احلياة ،فقد انعكفت الفلسفة من خالل مبحث الغريية لتح ّقق اإلنسجام
والوفاق بني حضور الذات الذي يم ّثله الوعي ،وحضور اآلخر املتم ّثل يف أشياء العامل.

ونظرا ملا احتلته الغريية داخل مسار الفكر الفلسفي -اعتربت عىل أهنا تنتميوعليه
ً
«منذ احلوارات األفالطونية -برمينيدس وثائيتاتوس وفيالبوس والسوفسطائي -إىل كربى
امليتامقوالت التي سامهت يف بناء اخلطاب الفلسفي كام يبدو عليه اليوم»(((.

فالغريية مثلت يف الفلسفة اسرتاتيجية تأ ّملية تتّجه صوب قولبة أشكال الوجود بام
يضمن تفكيك رموزه املفهومية قبل انبعاثها كصور ومقوالت وجودية تبحث يف اإلنسان
بام هو ذات واعية وآخر متم ّيز وخمتلف ،بإمكانه أن حيدّ د طبيعة احلركة الزمنية للذات ،وما
يرتتّب عنها من مقاربة ملقوالت الوعي واإلرادة واحلرية.
وهكذا أسست الحتضان مفهوم الغريية كسبيل إىل ختليص اإلنسان من نزعة

((( فتحي الرتيكي ،بول ريكور فيلسوف الغريية ،جملة أوراق فلسفية ،العدد  ،2003 ،8القاهرة :مركز النيل
للكمبيوتر ،ص .81
((( جان غرايش ،الغريية :مقولة أخالقية ،ترمجة :وحيد بن بوعزيز ،جملة أيس ،العدد  ،2007 ،2ص .28
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التمركز حول الذات ،والوثوب باحلياة اإلنسانية إىل أقىص صور التحضرّ عىل الصعيد
حترر الذات من شتى أشكال الوعي
اخللقي
ً
خصوصا -باعتباره احلامل لكل أبعاد ّالزائف ،وحتقيق قانون أخالقي يضمن لنسق الغريية أن يساير ديناميكية الوجود؛ ألن
استيعاب الذات هلذا النسق ينطوي عىل «تقدير الذات يف ظل قانون أخالق الواجب»(((.
ومن ضمن ما يفرضه علينا قانون أخالق الواجب هذا ،أن وجود الذات منوط
شبحا خمي ًفا أمام الذات بقدر ما يظهر عىل أنه أنا آخر،
بوجود اآلخر ،فال يبدو هذا اآلخر ً
وليس غري للذات؛ ألنه جيعل من وجوده حمور تفكري الذات ،ما يمكنها من استيعاب
جذورها واحلقائق املتالزمة مع هذا الوجود.

وانطال ًقا من هذا التداخل املفاهيمي عىل املستوى النظري كام عىل املستوى الوظيفي،
سنحاول ابتداء إجياد توضيحات جلملة املفاهيم املركزية ،من حيث تأصيالهتا اللغوية
واالشتقاقية ،ومدلوالهتا اإلصطالحية والفلسفية ،مع إبراز النقاط التي تشرتك فيها بعض
املفاهيم املتقاربة وظيف ًّيا.

 -1الغرييةAltérité :

يعرفها مجيل صليبا يف معجمه فيقول« :الغريية يف الفكر األورويب مقولة أساسية
ّ
مثل مقوالت اهلوية ،وممّا له داللة يف هذا الصدد أن كلمة  Altéritéأي الغريية ذات عالقة
وحتوله لألسود (تعكّر،
اشتقاقية بالفعل  Altérerواالسم  Altérationوتعنيان تغيرّ اليشء ّ
فساد ،استحالة) ،كام ترتبط اشتقا ًقا بكلمة  Alteranceالتي تفيد التعاقب والتداول ،ومعنى
ذلك أن مفهوم الغريية يف الفكر األورويب ينطوي عىل السلب والنفي ( )..فام يؤسس مفهوم
الغريية يف الفكر األورويب ليس مفهوم االختالف كام هو احلال يف الفكر العريب ،بل الغريية
يف الفكر األورويب مقولة تؤسسها فكرة السلب أو النفي ،فاألنا ال يفهم إلاَّ بوصفه سل ًبا أو
نف ًيا للغري»(((.
ويرى أندريه الالند أن مصطلح الغريية ابتكره أوغست كونت ،وتبنّاه سبنرس،
وصار متداولاً يف اللغة الفلسفية(((.
وتعني يف علم النفس الشعور باحلب جتاه اآلخر ،الشعور الذي ينجم غريز ًّيا عن

((( بول ريكور ،الذات عينها كآخر ،ترمجة وتعليق :جوروج زينايت ،لبنان :املنظمة العربية للرتمجة ،ط،1
 ،2005ص .398
((( مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي ،ص .131
((( أندريه الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،ص .47
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األوامر القائمة بني األفراد ،أو ذلك الذي ينجم عن الرو ّية واإليثار الفردي (إنكار الذات)،
وتشمل عىل التع ّلق والتبجيل والطيبة ..ويف األخالق هي عقيدة أخالقية معاكسة لإلمتاعية
 Hédonismeواألنانية وإىل حدٍّ ما للنفعية(((.

فالغريية تأخذ يف معناها معنى اخلري والفضيلة وتغليب مصلحة اآلخر كهدف
أخالقي سا ٍّم ،وهذا ما عبرّ عنه كونت بمبدأ «العيش ألجل الغري»(((.
ويف املعنى الفلسفي الغالب عىل مفهوم الغريية نجدها تنحو نحو االختالف
فـ«مفهوم الغريية يعني يف املقام األول ذاك االختالف البسيط بني التحديدات املعروضة
من خالل ما هو خمتلف ،وما هو خارج عنها وحيظى بتبادل مستقل .وهبذا املعنى ستكون
الغريية هي كل اختالف ظاهري غري ٍ
مبال بمفهوم املم ّيز»(((.
لكن إذا ألغينا هذا التم ّيز األنطولوجي لن يكون الغري هو صورة األنا بل هو األنا
ذاته ،وهنا سنبلغ درجة املامثلة بني األنا والغري.
وعليه نتساءل :من هو الغري؟ وهل الغري هو اآلخر؟

 -2اآلخر والغريAutre- Autrui :

سنتعرض للمفهومني م ًعا باعتبار أن بينهام الكثري من التداخل والتباعد ،وألجل
ّ
واضحا ،سنعرضهام متقابلني كي ندرك املسافة
ضبط مفهوم كل منهام ضب ًطا فلسف ًّيا
ً
املفهومية بينهام.
يف الداللة املعجمية الفرنسية نجد بعض التمييز بني املفهومني ،حيث يتّخذ مفهوم
اآلخر معنى أوسع عن الغري؛ إذ إنه يعني كل ما هو خمتلف عن الذات واملوضوع ،وكل ما
هو خمتلف بني مستويات األشياء(((.
ويف املعجم العريب :فاآلخر -باملد وفتح اخلاء -اسم خاص ملغاير شخص ،أو بعبارة
أخرى ملغاير بالعدد ،وقد ُيطلق عىل املغاير يف املاهية ( )...واآلخر بمعنى الغري :كقولك

((( املرجع نفسه ،ص ص .48 - 47
((( املرجع نفسه ،ص .48

(8) Encyclopédie philosophique universelle ( les notions philosophiques). Dictionnaire 2, 2
Ed, P.U.F, Paris , 1998. P66.
(9) Dictionnaire d’éthique et de philosophie moral – sous la direction de Monique cantosperber, P.U.F. Paris, pp 124 - 125.
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رجل آخر وثوب آخر(.((1

وكلمة الغري يف اللغة العربية غال ًبا ما تُستعمل بمعنى االستثناء ،كقولنا :غري هذا؛ أي
سوى هذا« ،فرياد بالغري ما سوى اليشء مما هو خمتلف أو متغيرّ منه ،ويقابل األنا ،ومعرفة
الغري تعني عىل معرفة النفس»(.((1

ويف املعنى الفلسفي« :غري األنا ال يتم ّثل كموضوع ،لكن كأنا ،أو كذات أخرى»(.((1

أي إن الفلسفة سعت ألن جتعل من الغري واآلخر هو املقابل مفهوم ًّيا لألنا.

الغريية :من براديغم( ((1الوجود إىل براديغم الوعي

عرف أرسطو اإلنسان انطال ًقا من خاصية جوهرية تقع يف مكان خارج حدود
ّ
الذات ،فنعته باحليوان املدين ،أي يمكن التعرف عليه من خالل نظرائه املشاركني له يف هذا
الوجود ،وهنا سيمثل براديغم الوجود مدخلاً رضور ًّيا لتحديد شتى أشكال الغريية ،مع
اضمحالل تام للمسافة القائمة بني األنا واآلخر.

وهنا سننتقل إىل البحث عن الغري داخل الفضاء الداخيل للذات ،لتتولد عالقة
أصلية بني األنا واآلخر تبلغ درجة التذاوتية املتعالية( ((1يف ثنايا فضاء متجانس ُيدعى
وتنوع حضور أشياء العامل،
الغريية ،تستشعر من خالله األنا وحدهتا ومتايزها أمام كثافة ّ
ويف اآلن ذاته تستشعر هذه األنا الوثاق الشديد الذي يصلها باآلخر ليتحدّ د وجودها داخل
هذا العامل يف اإلطار الذي يرسمه له اآلخر.
وعليه ستكون «الغريية هي اآلخر ،هذا اآلخر الذي لست(ه) )..( ،هو يؤسس
هويتي ،فراديت ،ما هو خاص يب وما نملكه م ًعا ألن آخر الـ«أنا» يف الـ«نحن» يملك من
هويته نفسه ،فرادهتا ،فالغريية يف هذا هي مولدة للعالقة»(.((1

( ((1ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد الرابع ،بريوت :دار صادر ،ط ،1990 ،1ص .15
( ((1جممع اللغة العربية بالقاهرة ،املعجم الفلسفي ،بريوت :عامل الكتب ،1979 ،ص .133

(12) Encyclopédie philosophique universelle ( les notions philosophiques). Dictionnaire 2,
op cit, p208.

( ((1يشري لفظ الرباديغم يف اللغة اليونانية إىل معنى النموذج ،لكننا نو ّظفه يف هذا املكان ليحمل املعنى
الالتيني أال وهو الربهنة ،أي إن الغريية هي عىل حمك الربهنة عىل وجودها وعىل مدى ارتباطها بعامل
الوعي.
( ((1املقصود هبذا املفهوم هو انصهار مطلق ملجموعة من الذوات املتعددة يف بوتقة وجودية واحدة.
( ((1كايت لوبالن ،لقاءات الغريية عند هيدغر الثاين ،جملة أيس ،العدد  ،2007 ،2ص .37
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عالقة ستتجىل من خالهلا الذات كحقيقة وجودية حتوي العامل وحيتوهيا العامل،
فتستعني يف إثبات وجودها إىل غريها ،أي الذات األخرى التي مت ّثل اجلرس الذي يصلها
بالعامل ،لتتداخل مفاهيم اآلخر واجلسد والغريب وأشياء العامل داخل فضاء الغريية احلامل
للوجود الفعيل لإلنسان ،واملنتج احلقيقي آلليات إدراك الذات للعامل ،وهذا ما ُيش ّبهه بول
ريكور بلحظات التعاقب الزمني ،كام «نفعل نحن مع صورتنا عن أنفسنا يف أعامر متعاقبة
من حياتنا ،وكام نرى فإن الزمن هنا هو عامل عدم تشابه وابتعاد واختالف»(.((1

غري أن تقوقع وقبوع الذات يف املجال األنطولوجي ،ويف نطاق الوعاء الذي يفرضه
مستمرا مع هذا اآلخر
انتقاصا هلذه الذات التي ستعايش رصا ًعا أنطولوج ًّيا
اآلخر يمثل
ً
ً
ألجل انتزاع اعرتاف بوجودها احلامل لشتى أشكال الوعي ،وهذا ما يرفضه كانط يف نصه
الشهري «ما هي األنوار؟»

جييب كانط عن سؤال طرحه القس  paster Zollerحول األوفكالرونغ
 ،l’Aufklarungطرح يف مقال ظهر يف يناير  83يف نفس املجلة Berlinische Monatsschrift
«إن مفهوم « »l’Aufklarungيرتجم باألنوار ( lumièresباجلمع) ولو أن كلمة األنوار
باألملانية تقابلها  lichtهلذا فإن ترمجته باألنوار هي أقرب ما تكون ترمجة أدبية ،وأن املصطلح
 l’Aufklarungهو استبدايل ( )substitutifمركب من ( )auflarenالذي يعني ()éclairer
أنري ،واإلضافة األملانية ( )ungتعني حضور الفعل أثناء احلدوث أو نتيجة هلذا الفعل،
كحالة أو كموضوع (.((1(»)objet
يف نصه :ما هي األنوار؟ يعتقد كانط «أن الكسل واجلبن مها السببان اللذان يفرسان
بقاء السواد األعظم من الناس ،برغبة منهم ،قارصين عىل الرغم من أن الطبيعة قد
يسهل عىل البعض فرض ذواهتم عليهم
حررهتم ،منذ زمن بعيد ،من كل توجيه خارجي مما ّ
ّ
(((1
كأوصياء» .

وهذا مر ّده بالدرجة األوىل إىل عدم استعامل العقل وتوظيفه بشكل جيعل الذات أكثر
دينامية يف اقتحام العامل ،ممّا سيفسح املجال لآلخر لفرض وصايته املطلقة عىل هذه الذات
وجعلها منغلقة عىل نفسها ،وال يمكن هلا أن تفكر إلاَّ من خالل اآلخر الذي عرف معنى
االستنارة.
( ((1بول ريكور ،الذات عينها كآخر ،مصدر سابق ،ص.256

(17) Jean Mondot (textes et choisis et traduits par), qu’ est- ce que les lumières, presses
universitaires de bordeaux France, 2007, p08

( ((1جملة أيس ،العدد  ،1جوان ( ،2005ملف العدد حول كانط) ،ص .7
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وإذا ما قاربنا مفهوم األنوار عىل الشاكلة التي يطرحها كانط نجد أنه دعوة للفرد إىل
«التفكري باالعتامد عىل ذاته « ،»penser par soi- mêmeوهو املعنى الراجح دالل ًّيا عربها،
ويبقى يف األخري بالنسبة له املعنى األسايس للمفهوم»(.((1
استعامل العقل حسب كانط خيضع ملعيارين ،األول عمومي ويتوجب علينا جعله
حرا وختليصه من كل القيود ،والشكل الثاين خاص يمكن احلد منه ،بام تقتضيه املصلحة
ًّ
عضوا يف املجتمع عليه أن
العامة فتفرض عىل الفرد اخلضوع والطاعة ألوامرها كونه
ً
حرا
يلتزم بقوانينه ،ويف هذا السياق يقول كانط« :ينبغي أن يكون االستعامل العام لعقلنا ًّ
عىل الدوام ،ألنه الوحيد القادر عىل نرش األنوار بني الناس ،بينام يمكن أن حيدّ االستعامل
اخلاص ،دون أن يمنع ذلك تقدّ م األنوار بشكل ملموس»(.((2
مستنريا؟» فيجيب
عرصا
ً
بعد هذا التفريق يطرح كانط سؤالاً جوهر ًّيا هو «هل نعيش ً
جمرد تغيري سوسيو ثقايف يف جمتمع وال مرحلة تارخيية نرسد
بالنفي؛ ألن األنوار ال تعني ّ
أحداثها ونغلق صفحتها ،بل هي -كام يفهمها كانط« -حالة خروج اإلنسان من وضعية
القصور  Minoritéالتي وضع نفسه هو فيها»؛ لذا فهو يأمر هذا اإلنسان القارص فيقول:
«فلتكن لك الشجاعة يف استعامل ذاتك وفهمها اخلاص».

هذا التحدي الكانطي سي ّفعل براديغم الوعي بدلاً من براديغم الوجود الذي
تتمظهر فيه الذات عىل أهنا أسرية لكل ما هو آخر الذات ،لكن ستع ّلمنا حركة الوعي
تتحرر هذه األخرية من سلطة اآلخر ،ومن كل وصاية
الكانطي للذات كيف جيب أن
ّ
يفرضها عليها كي تظل تابعة بشكل دائم له ،فيكون هو املحدّ د واملؤ ّطر ملختلف مظاهر
وجودها.

وهنا ستفهم حداثة كانط عىل أهنا ال تعني انغالق الذات حول ذاهتا بل هي حلظة
أنوارية تنبثق عنها ذات واعية بوجودها.
ويف قراءة كذلك مليشال فوكو حول سؤال األنوار الكانطي ،نجده يقف عند اللحظة
يدشنها فيلسوف التنوير ،فريى أنه ّ
النقدية التي ّ
دشن سؤالاً جديدً ا هو السؤال عن :حارضنا
عن الراهن؟ ،فـ«حسب فوكو ال يعدّ سؤالاً احلارض هذا اجلديد عند كانط ،بل ما يمكن
اعتباره جديدً ا واكتشا ًفا مهماًّ هو للكيفية اجلديدة التي قارب هبا كانط حارضه»(.((2
(19) Jean Mondot , qu est- ce que les lumières, op.cit , p15.

( ((2جملة أيس ،العدد  ،1جوان ( ،2005ملف العدد حول كانط  -التقديم) ،ص.8
( ((2وحيد بوعزير ،فوكو واألنوار ،جملة أيس ،العدد  ،1جوان  ،2005ص.9
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ومن خالل هذه املقاربة املفاهيمية لسؤال الغريية نخلص إىل أن الغريية ليست
مفهو ًما بل هي نسق يتداخل فيه الوجودي واألخالقي والنفيس واالجتامعي ،ففي حدود
والتصورات احلاملة ملرشوع إنسان احلق والواجب.
الغريية تتالقى كل املفاهيم
ّ

ملف :الغيرية ..األبعاد والدالالت

آخ
صو رة� ا ل� �ر..

ةف
د را س� �ي� ا لد ا ل و ا لمد لو ل
الدكتور مرقومة منصور*

ﷺ متهيد

أتطرق إىل بعض التعاريف واملفاهيم التي
سأحاول يف هذه املقالة أن ّ
ارتبطت باآلخرية أو بالغريية ،خاصة ما يتع ّلق بصورة اآلخر أو باآلخر
نظرا ألمهية ضبط املصطلحات يف العلوم اإلنسانية
(الذات واآلخر) ،وهذا ً
بالتعرض لبعض
أيضا يف فهم اآلخر .ثم سأردف
واالجتامعية وأمهيتها ً
ّ
اجلدليات التي صاحبت اآلخرية (اآلخر والذات).
تعرض يف كثري من األحيان إىل الرفض واإلقصاء
هذا اآلخر الذي ّ
والتهميش ،ويف أحايني أخرى إىل التصفية .اآلخر غال ًبا ما ُيوصف ولو عىل
مستوى التعريف بأنه الغريب أو العدو أو املختلف أو الدوين وما إىل ذلك من
األوصاف املتضمنة ٍ
ملعان تنتقص من قيمته.

*جامعة عبداحلميد بن باديس ،قسم علم االجتامع  -مستغانم ،اجلزائر.
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ﷺ مفاهيم

اآلخر أو صورة اآلخر ليست هي اآلخر كام يذكر ذلك الطاهر لبيب((( ،صورة
اآلخر هي بناء يف املخيال ويف اخلطاب ،والصورة لست هي الواقع.

اآلخر :هو كل من ال ينتمي إىل اجلنس نفسه أو النوع أو العرق أو القومية أو الدين
أو القبيلة أو الوطن ...هو من ليس عىل شاكلة ومبدأ وأيديولوجية الذين ينعتونه باآلخر،
وأيضا استحسانه -اإلعجاب به،-
حيث «يتم إقصاؤه ،واستعباده ،وإبادته ،وإخضاعهً ،
ففي معارضة اآلخرين جيد الشخص نفسه بكل سهولة»((( .وقديماً قيل :األشياء بأضدادها
أيضا :خالف تُعرف.
تُعرف ،وقيل ً

عىل ذكر األضداد فمنذ أن خلق اهلل األرض ومن عليها جعل األشياء فيها عىل أشكال
متناظرة جيمعها إما التشابه أو االختالف ،وإما التعارف أو التنافر .أوجد سبحانه اجلنة
والنار ،اخلري والرش ،املؤمن والكافر ،املقدّ س واملدنّس ،املتدين والفاسق ،اجلميل والقبيح،
الكبري والصغري ،الرشيف وغري الرشيف ،الطيب والرشير ،الصالح والطالح ،النور
والظالم ،الرجل واملرأة ،الذكر واألنثى ،الليل والنهار ،القريب والغريب ،الديمقراطية
والدكتاتورية ،العدل والظلم ..فكانت هذه األضداد بمثابة قوانني إهلية للبرشية عامة،
الترصف وسلك السبل التي
ُيثاب فيها من تتبع الرصاط السوي ،ويعاقب فيها من أساء
ّ
تفرق به عن سبيله.
ّ
«قد يكون لكل آخر تعريف خاص يوليه إليه من كان له به شأن ،أما ُجل ما عايشته
يتحول غال ًبا إىل مادة لقضية يستغني
وقرأته ،فهو آخر ذو معامل كثيفة ،حادة ،عدوانية...
ّ
رشه ،أو لتهدئة سطوته ،أو للتصدي
العديدون عن حياهتم أو عن موهتم من أجلها؛ التقاء ّ
له ...بل أحيانًا إلفنائه»(((.
أيضا فكر ًّيا وعقد ًّيا
اآلخر هو ذلك املختلف إثن ًّيا وعرق ًّيا وحضار ًّيا ،واملختلف ً
أيضا جغراف ًّيا وتارخي ًّيا .اآلخر هذا ،غال ًبا ما ينتجه متركز النزعة العرقية
وجسد ًّيا ،واملختلف ً
( )l’ethnocentrismeنزعة حب ومتجيد الذات كل شخص أو جمتمع تكون لديه نزعة
ومنظورا إليه ،حترير :الطاهر لبيب ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
ناظرا
ً
((( صورة اآلخر العريب ً
اجلمعية العربية لعلم االجتامع.1999 ،

(2) Catherine Golliau, Nous et Eux, in Le Point références «Comprendre l’autre».
L’hebdomadaire Le Point-sebdo. Paris. Mai- juin 2011. p.3.

((( دالل البزري ،اآلخر :املفارقة الرضورية ،صورة اآلخر ،سبق ذكره ،ص .99
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اإلعجاب بالذات ،وبالعادات والتقاليد واألعراف اخلاصة ،وباملؤسسات املختلفة التي
تنظم حياته فيظهر بذلك ،وكأنه مركز الكون .نزعة حب الذات ومتجيدها هي اليشء
األفضل تقاسماً بني أفراد العامل ،بام يف ذلك من هم عرضة وضحية هلذه النزعة ،أي إن مجيع
أمم وشعوب العامل ،وأفراده يامرسون هذه النزعة حيال اآلخر(((.

ﷺ صورة اآلخر عرب التاريخ

تأخذ الغريية (اآلخرية) يف الدراسات األنثروبولوجية ،ويف بداياهتا عىل وجه
التحديد ،بعدين أساسيني :البعد األول تارخيي عندما اهتمت بدراسة اإلنسان املسمى
آنذاك بالبدائي ،والثاين جغرايف ألهنا اهتمت بدراسة الشعوب غري األوروبية .وكانت هذه
الدراسات تتم بيشء من السخرية يف وصف هذه الشعوب :االستبداد املرشقي ،الالعقالنية
اإلفريقية ،التوحش اهلندي ،...وبتقابلية األضداد التي اعتمدهتا كثري من النظريات
والدراسات رغم عدم إقرارها بأهنا تعتمد نظرة استعالئية حيال اآلخر :بدائي  -متحرض،
جمتمعات تقليدية  -جمتمعات عقالنية عاملة ،طائفة  -جمتمع(((.

يف التاريخ القديم كان اآلخر بالنسبة لليونانيني (بربري) ،وهو الذي ال يتك ّلم
لغتهم ،ثم أصبح يسمى يف العصور الوسطى بـ«غري املؤمن» (الكافر) ،وكان يدخل حتت
طائلة هذه التسميات كل من العرب واألتراك وغريهم من الشعوب التي اعتربت آنذاك
دونية بالنسبة للغرب.

لقد كانت هذه الشعوب عرب التاريخ هي «الرببرية» و«الكافرة» و«املتوحشة»
ً
وصوال إىل «دول العامل الثالث» أو»«النامية»
و«البدائية»((( ،و«املتخلفة» و«املنحطة»...
أو«السائرة يف طريق النمو» .نظرة ال يمكن أن خترج عن مسارها الوصفي االستعالئي يف
فكر الغرب وخميلته حيال العرب واملسلمني ،فهم «اإلرهابيون» و«املتخ ّلفون» و«املنحطون»
و«من ال تاريخ هلم».
لقد كان للغزو االستعامري يف القرن التاسع عرش دور يف التطور التدرجيي
والنسقي ملالحظة األجناس البرشية والطوائف ( ،)les ethniesووصف عادات وتقاليد

((( ملزيد من املعلومات انظر:
((( ملزيد من املعلومات انظر:

Le point, Comprendre l’autre, op. cit. p.9.

CLAUDE Rivière, introduction à l’anthropologie, 2eme édition, Hachette,Paris, 1995, 1999. P. 12.
(6) TESTAR Alain, De moi à Eux, Les affres de l’anthropologue, in Le Point, op. cit. p. 7.
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الشعوب من طرف اإلداريني والعسكريني ،عىل اعتبار أهنم اصطدموا هبذه الشعوب التي
ال يعرفون عنها شي ًئا ،فكان لزا ًما عليهم دراستها يف أدق تفاصيل حياهتا ،وهذا بقصد
السيطرة عليها.

واعتُرب اإلنسان «املتوحش» ،إنسانًا بدائ ًّيا جيب أن ُيقاد إىل احلضارة (un primitif

 )à civiliserكام جاء يف السياسة التربيرية لغزو الشعوب ،ثم ظهر مصطلح «املتوحش
الطيب» ( )le bon sauvageخاصة يف الفرتة التي ُعرفت بعرص األنوار عىل اعتبار تغيرّ
نظرة الغرب لإلنسان البدائي أو البعيد.

لقد كان وصف املواطن اجلزائري وتسميته يف اخلطاب الكولونيايل االستعامري
كثريا من املعاين اإلضافية ( ،)connotationsأو ما يسمى
عىل سبيل املثال ال احلرص ،حيمل ً
بـ«تضمني املعاين» والتي جاءت لتلتصق باملعنى الذي يريد أن يطلقه املستعمر عىل اجلزائري،
فهو «العريب» ،و«الساكن األصيل»  ،arabe, indigène, autochtone, aborigèneولكن
بيشء من التحميل العنرصي وبنوع من السخرية واالستهزاء ،مما يدل عىل االنتقاص من
القيمة االجتامعية والثقافية هلذا العريب(((.

ﷺ جدل اآلخر بني الرفض والقبول

إن اجلدل الذي يدور حول اآلخر ليس وليد الوقت الراهن ،فلقد كان اآلخر يف
الفكر اليوناين خاصة يف أعامل هريودوت يف القرن اخلامس قبل امليالد هو ذلك الشخص
أو املجتمع الذي ال حيسن استعامل اللغة اليونانية فكان بذلك بربري.

و«بالنسبة إىل أرسطو فإن اآلخر املستبعد هو الغريب ،الذي مل يتمكن من استخدام
وفهم اللغة املشرتكة –اليونانية ،-ونتيجة لذلك أصبح الرببري هد ًفا للمطاردة ،أي أصبح
عدوا»(((.
ًّ
إن صورة اآلخر غال ًبا ما تكون مستوحاة من اخليال ،وال متتثل للحقائق القائمة،
رواد أدب العجائب يف القرن السادس عرش أو الرومنطيقيون
«إن النظرة التي ألقاها ّ
يف القرن التاسع عرش ،أو التي ُيلقيها اليوم األنثروبولوجيون يف القرن العرشين عىل

((( انظر يف هذا الصدد:

BOUGUERRA Tayeb, Le dit et le non dit à propos de l’Algérie et de l’algérien chez
Albert Camus, OPU, ENAL, Alger, PP. 30 - 33.

((( فيلهو هاريل ،مفهوم ومواريث العدو يف ضوء عملية التوحيد والسياسات األوروبية ،ضمن كتاب صورة
اآلخر ،سبق ذكره ،ص .54
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مكان اآلخر ،حتوي بكل تأكيد طاب ًعا ثقاف ًّيا ...فدائماً ما يكون هذا اإلدراك بواسطة
الصورة التي حتملها الثقافة .إن الرحالة أو األنثروبولوجي ال يلقي بنظرة جديدة عىل
الوقائع التي متثل أمام أنظاره ،إن رؤيته للجديد يقودها دائماً نموذج يكون وجوده ساب ًقا
لوجودها»(((.

«فلئن أنشأ كولومبس خطا ًبا عا ًّما حول اآلخر من دون أن يكون قد رآه بعد حق
الرؤية ،فألنه لن يفلح يف رؤيته إ ّياه إلاَّ عرب خطاب سابق عىل االتصال ...لقد كان منذ
البدء حتت تأثري اهلدف الذي ترمي إليه سفرته ،وحتت تأثري األسطورة التي كانت يف أصلها
البحث عن جنة عدن ،كان ينتظر أن يرى سكّانًا عرايا ما داموا عىل احلالة األصلية .مل يصف
كولومبس ما شاهده ،وإنام ما سيشاهده ،أو باألحرى ما كان ينتظر مشاهدته ،فجاء الوصف
مناس ًبا ألسطورة الفردوس املفقود»(.((1
يقول الدكتور حممد عابد اجلابري يف هذا السياق ،وبعد عرض مطول لصورة اآلخر
خاصة اآلخر العريب املسلم يف قضية اهلوية« :وهل اهلوية يشء آخر غري رد الفعل ضد
اآلخر ،ونزوع حامل لتأكيد األنا بصورة أقوى وأرحب»(.((1

خاصة إذا كانت هذه الصورة نمطية أوجدها اآلخر من خميلته كام يفعل كثري من
ّ
أيضا لتكوين هذه
الغربيني حيال املجتمعات الرشقية .فغال ًبا ما يستدعى التاريخ واجلغرافيا ً
وكثريا ما تستعمل الصور املستوحاة من املايض للحكم عىل احلارض
الصورة عن اآلخر،
ً
وتقدير املستقبل.
«األنا إنّام تتحدّ د عرب اآلخر ،ولنضف :يف احلارض كام يف املستقبل كام يف املايض ،أعني
بذلك أن عملية التحديد التي يقوم هبا «األنا» لنفسه ،فر ًدا كان أو مجاعة ،ال يعتمد فيها عىل
أيضا ،هبذه الدرجة أو تلك ،وهبذا الشكل أو ذاك،
معطيات احلارض وحدها بل يوظف فيها ً
عنارص كانت حارضة يف ماضيه أو يعتربها كذلك ،وأخرى يراها حارضة يف مستقبله ،أو
يعتقد يف إمكانية حضورها فيه ،عنارص هي يف مجيع األحوال تنتمي إىل دائرة اآلخر ،ماضيه
وحارضه ومستقبله ،نوعا من االنتامء»(.((1

((( منذر الكيالين ،االسترشاق واالستغراب ،يف كتاب صورة اآلخر ،ص.78
( ((1املصدر نفسه ،ص .76
( ((1حممد عابد اجلابري ،مسألة اهلوية ..العروبة واإلسالم والغرب ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
ط ،1999 ،2ص .8
( ((1املرجع نفسه ،ص.91
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ﷺ خالصة

يمكننا القول يف هناية هذا العمل :إن صورة اآلخر تأخذ أبعا ًدا متعدّ دة ،وأشكالاً
نتعرض لكل الصور التي
متباينة ،مل نشأ أن نحرصها يف صورة واحدة ،كام أنه ال يمكننا أن ّ
نصادفها ،غري أن هذه الصورة غال ًبا ما تكون نمطية نتيجة ملعلوماتنا املغلوطة حول اآلخر،
ونتيجة جلهلنا بحقائق الواقع ،وخصوصيات من ينعت باآلخر.

ملف :الغيرية ..األبعاد والدالالت

ا لصد ا ق�ة� ا لصد � ق ن
ع�د ا ت
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ل�
د
و
ي�
و ي ي�
الدكتور قسول ثابت*

من احلقائق املتّفق عليها بني أكثر الباحثني أن القرن الرابع اهلجري هو
العرص الذي وصلت فيه العلوم والفنون واآلداب إىل أعىل درجات الرقي
التي بلغتها ،وإذا كان العرص العبايس األول هو العرص الذهبي للدولة العربية
اإلسالمية ،وفيه نقلت العلوم القديمة إىل العربية ،ويف العرص العبايس الثالث
نضجت العلوم عىل اختالف موضوعاهتا(((.

يف هذا اجلو نشأ أبو حيان التوحيدي وفتح عينيه عىل عرص من أخصب
العصور معرفة ،ساعدته عىل ترك إنتاج خصب يف أكثر نواحي املعرفة ،وليس
غري ًبا إىل مثله أن يرتك لألجيال مثل هذه الثروة الضخمة النادرة يف قيمتها،
خاصة أنه عاش قرابة القرن أو يزيد ،وألنه أجاد فن التأليف وقىض عمره
يف حتصيل املعرفة والتدوين ،ومل يكن حيسن شي ًئا آخر غري ذلك ،هلذا جاءت
كمها ،عميقة يف فكرها ،ولوال أنه أحرقها يف آخر حياته
مؤلفاته غزيرة يف ّ
* جامعة سيدي بلعباس ،اجلزائر.
((( حممد عبد الغني الشيخ ،أبوحيان التوحيدي رأيه يف اإلعجاز وأثره يف األدب والنقد ،الدار
العربية للكتاب ،ج ،1ص.21
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لكانت الفائدة أعم(((.

ومن ميزات التوحيدي أنه كان أميل إىل فلسفة التشاؤم منه إىل فلسفة التفاؤل ،نتيجة
املتكرر يف
ملا قاساه من احلرمان وكابده من مرارة الغربة وذل الفقر ،وما عاناه من اإلخفاق
ّ
كل مساعيه ومل يكن يف األصل صاحب مزاج سوداوي يغلب عليه احلزن واالنقباض وإنام
شق عمله ،ومن
شق أمله ّ
ويقرر أن من ّ
كان حم ًّبا للحياة مقبلاً عليها ،وهو يدرك ذاك متا ًما ّ
اشتدّ إحلاحه تواىل غدوه ورواحه ،ومن أرسه رجاؤه طال عناؤه وعظم بالؤه ،ومن التهب
طمعه وحرصه ظهر عجزه ونقصه(((.

ومن أهم مؤلفاته التي هلا عالقة باإلشكالية املطروحة كتاب« :الصداقة والصديق»،
ورد االسم خمتل ًفا يف بعض املراجع وهو «الصديق والصداقة»« ،الصديق والتصديق» ،وهو
أول ما نرش من كتب أيب حيان التوحيدي ،ولقد مجع يف هذا الكتاب أكثر ما قيل يف موضوع
ونثرا ،ونقل كذلك عن الفرس
شعرا ً
الصداقة والتصديق عند العرب يف اجلاهلية واإلسالم ً
واليونان وغريهم من العجم.
قال أبو حيان عن سبب تأليفه« :سمع مني يف وقت من مدينة السالم كالم يف
الصداقة والعرشة واملؤاخاة واأللفة ،وما يلحق هبا من الرعاية واحلفاظ والوفاء والنصيحة
وسئلت إثباته
والبذل واملواساة واجلود والكرم بني الناس ،وعفا أثره عند العام واخلاص ُ
ففعلت»(((.

دونه فيه بخالف ما يوحي
يالحظ عىل الكتاب أن أبا حيان التوحيدي نقل أكثر ما ّ
به النص السابق من أن له فيه كثري من اآلراء اخلاصة ،كام أنه بدأ يف تأليفه سنة  380وقد
كان يف حالة نفسية سيئة مليئة باألمل واملرارة وسوء الظن باألصدقاء والصداقات بل بجميع
الناس ،وهلذا كانت الرسالة صادقة إىل حد بعيد يف تصوير نفسية أيب حيان ،فالرسالة مت ّثل
عهدً ا من حياته خيتلف كل االختالف عماَّ مت ّثله املقدمة واخلامتة من حيث عمره وصالته
بالناس ،والغالب أن أبا حيان كتب املقدمة واخلامتة عند تبييض الرسالة بعد تأليفها بنحو
ثالثني عا ًما(((.
وقد انعكس ذلك عىل الكتاب وخاصة يف املقدمة التي تظهر عليها سمة تشاؤمية

((( املرجع نفسه ،ص.855
((( أبوحيان التوحيدي ،اإلمتاع واملؤانسة ،حتقيق :أمحد أمني ،جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،ص.13
((( أبو حيان التوحيدي ،الصداقة والصديق.
((( املرجع السابق ،ص.886
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تعسا وراء صديق خملص ،مما جعله
صادرة عن روح التوحيدي الكئيبة ،الذي قىض حياته ً
ُيبادر إىل انكار مفهوم الصداقة املثايل الذي وضعه أرسطو يف قوله« :الصديق هو أنت إلاَّ
أنه بالشخص غريك»(((.

فالتوحيدي يبدأ كتابه بقوله« :وقبل كل يشء ينبغي أن نثق أنه ال صديق إلاَّ من يشبه
الصديق» ،ثم ُيورد بعد ذلك «مجيل بن مرة» الذي لزم بيته واعتزل الناس ،وملا ُعوتب عن
احتج بقوله« :صحبت الناس أربعني عا ًما فام رأيتهم غفروا يل ذن ًبا ،وال سرتو يل عي ًبا،
ذلك
َّ
وال أقالوا يل عثرة ،وال رمحوا يل عربة ،وال قبلوا يل معذرة ،وال فكوين من أرسة ،وال جربوا
وجتر ًعا
نرصا ،ورأيت الشغل هبم تضيي ًعا للحياة ،وتباعدً ا من اهللّ ،
كرسا ،وال بذلوا يل ً
مني ً
(((
للغيض مع الساعات ،وتسلي ًطا للهوى يف اهلات بعد اهلات» .
وإن كان التوحيدي ال ُيؤمن بالصداقة والتصديق ،فذلك أمر طبيعي يعود بالدرجة
األوىل إىل جتاربه اخلاصة ،ففي مقدمة الكتاب أراد أن يلفت األنظار إىل ما وصل إليه من
يأس تا ٍّم وزهد يف كل يشء؛ ألن مقدمة الرسالة كتبت قبل إحراق كتبه بقليل ،وأنه فعل
ذلك مدفو ًعا باليأس واالعتقاد بأن كل ما خال اهلل باطل(((.

وقد كان يف مقدمة الصداقة والصديق من العجب والبديع ،وجاء فيها عىل لسان
التوحيدي :إنا كتبنا هذه احلروف عىل ما يف النفس من احلرقة واألسف واحلرسة والغيض
والكمد والومد ،ألين فقدت كل مؤنس وصاحب ومرفق ومشفق ،واهلل لربام صليت يف
قصاب ،ومن
اجلامع فال أرى إىل جنبي من يصيل معي ،فإن اتّفق فب ّقال أو ع ّطار أو ندّ اف أو ّ
إذا وقف بجانبي أمدرين بصنانه وأسكرين بنتنه حتى أصبحت غريب احلال غريب اللفظ
يائسا من
غريب النحلة،
مستأنسا بالوحدة معتا ًدا للصمت مالز ًما للحرية حمتملاً لألذى ً
ً
(((
مجيع ما نرى ،فشمس العمر عىل شفا ،وماء احلياة إىل نضوب ،ونجم العيش إىل أفول .
ويف هذا الكتاب حافظ التوحيدي عىل وحدة املوضوع خال ًفا لبعض مؤلفاته ،حيث
ُقر
جاءت الرسالة دون تقييم أو تبويب من األقوال التي تتَّصل بالصداقة والصديق ،سواء ت ّ
بفائدة الصداقة أو تنفيها.
والرسالة وإن اشتملت عىل كل ما يتع ّلق بالصداقة من آراء ،إلاَّ أهنا يف مجلتها تدعو

((( املرجع نفسه ،ص.887
((( املصدر نفسه ،ص.11
((( أبو حيان التوحيدي ،الصداقة والصديق ،مصدر سابق ،ص.11
((( املصدر نفسه ،ص.8
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إىل سوء الظن باألصدقاء والصداقات ،ألن أبا حيان استجاب فيها لتجاربه وطبيعته(.((1

ومن مم ّيزات هذه الرسالة كذلك ،ما انطوت عليه من تقريقات لفظية من األلفاظ
املتشاهبة ،التي شاع استعامهلا كمرتادفات ،مثل قوله يف التفرقة بني الصداقة والعالقة:
الصداقة أذهب يف مسالك العقل ،وأدخل يف باب املروءة ،وأبعد من نوازي الشهوة ،وأنزه
من آثار الطبيعة ،وأشبه بذوي الشيب والكهولة ،وأرمى إىل حدود الرشاد وأخذ بأهداب
السداد ،وأما العالقة فهي من قبيل العشق واملحبة والشقق والتهيم واهلوى ،وهذه كلها
أمراض أو كاألمراض.

وهكذا فهو يعالج هذه الظواهر االجتامعية بمعيار فلسفي نفيس ،ويتحدّ ث عن
تقارب النفوس وتباعدها وتداعي الطباع وتالقيها ،باستحياء صادق لدخائل النفوس
وخلجات القلوب ،فمناغاة الصديق أعبث بالروح وأندى عىل الفؤاد من مغازلة
املعشوق ،ألهنا تفزع بحديث املعشوق إىل الصديق ،وال تفزع بحديث الصديق إىل
املعشوق(.((1

إن التوحيدي رصف اجلزء األخري من حياته يف بغداد حيث كان يعيش يف فقر ،ويف
أواخر حياته أحرق مكتبته ،وقد ذكر ذلك يف رسالته «الصداقة والصديق» أنه كان منبو ًذا
من اجلميع.

وقد وصف التوحيدي الصداقة والصديق بقوله« :وقد أتت هذه الرسالة عىل
حديث الصداقة والصديق وما يتّصل بالوفاق واخلالف ،واهلجر والصلة ،والعتب
والرضا ،واإلخالص والرياء ،والنفاق واحليلة واخلداع ،واالستقامة وااللتواء ،واالستكانة
واالجتامع ،واالعتذار ،ولو أمكن لكان ذلك كله أتم بام هو عليه اآلن وأجرى إىل الغاية
صنعه اليشء إىل شكله وص ّبه عىل قالبه ،فكان رونقه أبني ورقيقه أحسن ،ولكن العذر قد
عسريا
تقدّ م ،ولو أردنا أن نجمع كل ما قاله ناظم يف شعره ،وكل ناثر يف لفظه ،لكان ذلك
ً
متعذرا ،فإن أنفاس الناس يف هذا الباب طويلة»(.((1
بل
ً
ويفرق بني بني أنواع احلب يكاد
ويعلل التوحيدي ملسائل غاية يف اللطافة والدقةّ ،
ال ُيدركها أكثر الناس إن مل يكن العلامء ،وإن أدركها هؤالء قرصوا يف التعبري عنها ،كقوله
نقلاً عن أعرايب من بني هالل« :أما حنيني إىل والدي فلنعتز به ،فإن الوالد عضد وركن
( ((1عبد الرزاق حمي الدين ،أبو حيان التوحيدي ،مكتبة احلانجي ،ص.6
( ((1الصداقة والصديق ،املصدر السابق ،ص.113
( ((1املصدر نفسه ،ص.2
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ُيعاذ به و ُيؤوى له .وأما حنيني إىل الوالدة فللسقفة املعهودة عنها ،ولدعائها الذي ال يعرج
إىل اهلل مثله ...وأما صبابتي بالعشيق فذاك يشء أجده بالفطرة واالرتياح ق َّلام خيلو منه
كريم له يف اهلوى عرق نابض ويف املجون جواد راكض ،وأما الصديق فوجدي به فوق
شوقي إىل كل من نعته لك ألين ُأبا ُّثه ما أجل أيب عنه ،وكل هؤالء مع رشف موقعهم مني
ت ،وأجد
وأقساهم إ َّيل دون الصديق الذي عريض له مباح .أرى الدنيا بعينيه إذا َرن َْو ُ
غايتي عنده إذا دنوت .إذا عززت َّ
عز يب .وإذا تالحظنا تساقينا كأس
ذل يل ،وإذا ذللت له َّ
املودة ،وإذا تصامتنا تناجينا الثقة ،ال يتوارى عني إلاَّ حاف ًظا للغيب ،وال يرتاءى يل إلاَّ
ساترا للعيب»(.((1

وقال سمعت ابن اجلالد يقول« :من ال إخوان له فال مأثرة له ،ومن ال ولد له فال ذكر
له ،ومن ال مال له فال مروءة له ،ومن ال عقل له فال دنيا له وال آخرة له»(.((1
والتوحيدي ال يعجزه أن يمدح اليشء ويرتفع به إىل عنان السامء ثم يذمه وجيعله يف
احلضيض ،ثم يقيم احلجج والرباهني عىل وجهتي النظر املختلفتني سواء أ َّلف هو أو نقل
عن غريه .وقد سبقه اجلاحظ إىل ذلك ،وقد روى سيلاً من األقوال واآلراء واحلكم ليصل
سفرا؟
يف النهاية إىل أن الصديق احلق ال وجود له ،قال سئل فيلسوف :من أطول الناس ً
فقال« :من سافر يف طلب الصديق»(.((1
وع ّلق عىل عبارة أرسطو« :الصديق إنسان هو أنت إال أنه بالشخص غريك» بقوله:
إن احلد صحيح ولكن املحدود غري موجود(.((1

فالصديق بمفهوم أيب حيان التوحيدي غري موجود ،ال َّلهم إلاَّ أن يكون من ذلك
النوع الذي يرثيه جحا ،والذي يروي قصته التوحيدي بقوله :قال ابن كناسة كان جحا
كوف ًّيا وكان موىل لبني أسد ،وقد روى احلديث ومحل عنه ومات له صديق ،فظل يبكي
خلف جنازته ويقول« :من يل حيلف إذا كذبت ،ومن يل حيثني عىل رشب اخلمر إذا تبت،
ومن يل يغ ّطي عني الفسوق إذا أفلت ،ال ضيعني اهلل بعدك وال حرمني أجرك»(.((1
وروي عن أيب عثامن النصيمي« :من ال إخوان له فال تعب له ،ومن ال ولد له فال

( ((1املصدر نفسه ،ص.182
( ((1املصدر نفسه ،ص.86
( ((1املصدر نفسه ،ص.66
( ((1املصدر نفسه ،ص.66
( ((1أبو حيان التوحيدي ،البصائر والذخائر ،حتقيق :إبراهيم الكيالين ،بدون طبعة ،دمشق :مكتبة األطلس،
املجلد  ،2ص.121
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حجاب له ،ومن ال مال له فال حساب عليه ،ومن ال عقل له فهو يف اجلنة».

ونقل عن العسجدي قوله« :الصداقة مرفوضة ،واحلفاظ معدوم ،والوفاء اسم ال
حقيقة له ،والرعاية موقوفة عىل البذل والكرم فقد مات ،واهلل حييي املوتى»(.((1

رسه لك ،وز ّين ظاهره بك،
وقال :قلت :البن األهبري من الصديق؟ قال :من س ّلم ّ
حائرا،
بذل ذات يده عند حاجتك،
َّ
وعف عن ذات يدك عند حاجته ،يراك منص ًفا وإن كان ً
ومفضلاً وإن كانت ممان ًعا ،رضاه منوط برضاك وهواه حماط هبواك ،إن ضللت هداك،
وإن ظمئت رواك ،وإن عجزت آداك ،لبيب عنك باجلسم والرسم ،ويشاركك يف القسم
والوسم(.((1
ويع ّلق التوحيدي عىل ذلك بقوله« :أما الوصف فحسن ،وأما املوصوف فعزيز»،
عز يف زمانك حيث جشت األعراق وفسدت األخالق ،واستعمل النفاق يف
وقال« :إنام َّ
(((2
الوفاق ،وخيف اهلالك يف الفراق» .
وذكر قال سفيان بن عيينة« :صحبت الكأس مخسني سنة ،وما سرت أحد عورة،
وال ر ّد عني عيبة ،وال عفا يل عن مظلمة ،وال قطعته فوصلني ،وأخص إخواين لو
خالفته يف رمانة فقلت :هي حامضة ،وقال :هي حلوة؛ لسعى يب حتى يثبط –يسفك-
بدمي»(.((2

إن صديقك هو كفاية حاجتك ،هو حقلك الذي تزرعه باملحبة وحتصده بالشكر ،هو
مائدتك وموقدك ألنك تأيت إليه جائعا وتسعى وراء مستدفئا.

وإذا صدمت صديقك ومل يتك ّلم فال ينقطع قلبك عن اإلصغاء إىل صوت قلبه؛ ألن
الصداقة ال حتتاج إىل األلفاظ والعبارات يف إنامء مجيع األفكار والرغبات والتمنيات التي
يشرتك األصدقاء بفرح عظيم يف قطف ثامرها اليانعات ،ألن القلب جيد صاحبه يف الندى
العالق باألشياء الصغرية فينتعش ويستعيد قوته(.((2
ولقد طالت الرسالة عىل غري تقدير التوحيدي ألنه وعد بأنه سيختمها ببعض النوادر

( ((1املصدر نفسه ،ص.82
( ((1القسم :النصيب ،الوسم :العالمة.
( ((2التوحيدي ،الصداقة والصديق ،مصدر سابق ،ص.322
( ((2املصدر نفسه ،ص.387
( ((2موسوعة جربان خليل جربان املعربة ،رشح :رويش اجلويدي ،صيدا  -بريوت :الدار النموذجية
للطباعة والنرش ،2010 ،ص ص.148-147
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واألبيات ،ألهنا إذا طالت أبغضت ،وإذا أبغضت هجرت ،ولكنه مل خيتمها إلاَّ بعد ()172
صفحة.
وأخريا يمكن القول :إن كتاب الصداقة والصديق الذي كتب يف أدق مرحلة من حياة
التوحيدي ،بام اشتمل عليه من الفقرات اجلميلة ،واملقطوعات البديعة ،واألخبار الطريفة،
والصور الفنية الرائعة ،يعترب حتفة فنية فريدة ،تدل عىل روح حساسة ترتاح للصداقات
وتطرب لإلخوانيات.

ملف :الغيرية ..األبعاد والدالالت
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مروفل كلثوم*

إن احلياة االجتامعية لإلنسان يف تغيرّ ُمستمر من حيث الوقائع
وسبل العيش ،ويف تغيرّ ها حتمل معها ما هو جديد عليه،
واألحداث والوسائل ُ
يحُ تم عليه التعامل معه بشكل ما مل يألفه بعد .وحتى تقع األلفة وحيدث ما
نُسميه بالتوافق ،جيد اإلنسان نفسه يعيش مشاعر اليأس و ُفقدان معاين وجوده
وأهدافه ،كام ُيعايش مشكلة يف إحساسه باالنتامء إىل عامل يملؤه ما هو غري
مألوف بالنسبة له ،مما ُيؤثر فيه كعنرص اجتامعي.
هذه ا ُملؤرشات يف مجُ ملها تعني ما ُيطلق عليه ُمصطلح «االغرتاب» ،وال
شك أن مثل هذه احلالة -إذا ما عايشها اإلنسان يف أي جمال من جماالت حياته
أنقصت من تقديره لذاته ،وأ َّثرت سل ًبا يف دافعيته لإلنجاز ،وأفقدته اإلحساس
باالتزان ممّا يؤ ّدي به إىل انخفاض قدرته عىل األداء -تُشعره بأنه ضائع وبال
جذور ،وأن املسافة بينه وبني غريه قد تباعدت ،و ُيصبح ما يربطه باآلخرين هو
املنفعة واملصالح اخلاصة ،ومل يعد هناك مكان للمبادئ العليا والقيم اإلنسانية
السامية ،فمثل هذه الكلامت أصبحت شي ًئا ينتمي إىل املايض البعيد.
* قسم العلوم االجتامعية ،جامعة سيدي بلعباس  -اجلزائر.
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فاإلنسان ُيصبح ُمنفصلاً انفصالاً مل يسبق له مثيل عن الطبيعة واملجتمع والدولة
وحتى ذاته ،ومت ّثل هذه املوضوعات بالنسبة له «آخر» ال سبيل إىل التواصل معه ،ويكون
عاجزا عن حتقيق ذاته عىل نحو حقيقي .وهذا االنفصال عن «اآلخر» والبعد عن الذات هو
ً
ما يسمى بـ«االغرتاب» (.)Aliénation
وعليه نحاول التعرف عىل مفهوم «االغرتاب» والتعرف عىل أنواعه وأبعاده.

تعريف االغرتاب لغة

و«التغرب» يعني البعد
وتنحى من الناس،
عرفه ابن منظور بقوله« :غرب :أي ذهب ّ
ُّ
ّ
(((
و«الغربة والغرب» يعني النزوح عن الوطن ،و«الغريب» هو البعيد عن وطنه» .

وكلمة «اغرتاب» هي ترمجة للكلمة اإلنجليزية ( )Alienationوالكلمة الفرنسية
( )Aliénationاملشتقان من األصل اليوناين ( ،)Alienareوالذي يعني نقل ملكية يشء ما إىل
آخر ،أو يعني االنتزاع أو اإلزالة((( ،وهذا الفعل مأخوذ من كلمة التينية أخرى ()Alienus
ويعني االنتامء إىل «اآلخر» ،وهذه األخرى مشتقة من كلمة ( )Aliusبمعنى «اآلخر» أو
«آخر» .وقد استخدمت الكلمة الالتينية (– )Alienatioقديم– للتعبري عن اإلحساس
الذايت بالغربة أو االنعزال ( )DETACHMENTسواء عن الذات أو اآلخرين(((.

اصطالحا
مفهوم االغرتاب
ً

نعود إىل كلمة غربة يف فضائها العريب ،فقد استُخدمت يف سياقني أساسيني :ديني من
ناحية ،ونفيس – اجتامعي من ناحية أخرى.

يف السياق الديني مل ترد كلمة الغربة يف القرآن ،وإن كانت «الفكرة» نفسها ،أعني
انفصال اإلنسان عن اهلل ،قد عبرّ ت عنها بوضوح قصة خلق آدم وهبوطه من اجلنة إىل
األرض ،كام وردت يف سورة البقرة عىل وجه اخلصوص.

يسمي هذه الفكرة ،وأن يطلق
ولكن حني أراد ابن عريب (  )1240 - 1160أن ّ
كلمة حتدّ د فعل اخللق واهلبوط هذا ،مل جيد سوى كلمة «الغربة» وفعل «االغرتاب» ،فقد
كتب يف «الفتوحات املكية» يقول ما نصه« :إن أول غربة اغرتبناها وجو ًدا حس ًّيا عن وطننا
((( ابن منظور ،لسان العرب ،لبنان :دار صبح ،ط ،1968 ،1مج  ،10ص .32
((( مربوك أمل ،مشكلة اإلنسان دراسة يف الفكر الوجودي ،القاهرة :دار قباء للطباعة والنرش ،ط،2004 ،2
ص .81
((( املرجع نفسه ،ص .82
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غربتنا عن وطن القبضة عند اإلشهاد بالربوبية هلل علينا ،ثم عمرنا بطون األمهات ،فكانت
األرحام وطننا فاغرتبنا عنها بالوالدة»(((.

واجلدير بالذكر أن هذه الفكرة الدينية نفسها ،أي االنفصال عن اهلل ،قام السهروردي
حكيم اإلرشاق ( )1161 - 1155بإجراء تنويعات فلسفية عرفانية عليها ،يف قصته الرمزية
التي حتمل هذا العنوان الدال« :الغربة الغربية» ،فهي قصة تبينّ االنفصال عن «مرشق األنوار»،
أي األصل ،والسقوط يف عامل الربزخ ،وكيف أن احلكمة اللدنية «املرشقية» تقود الصويف إىل أن
يعي «غربته الغربية» ،أي أن يدرك عامل الربزخ بوصفه «غر ًبا» يقوم قبالة املرشق»(((.

بتنوع قي تراث
وكذا وجدنا كلمة االغرتاب يف سياقها النفيس واالجتامعي ،حتفل ّ
اللغة العربية ،ابتد ًء من الشعر حتى التصوف ،لكن قبل أن نعرض هلذا السياق بالتحليل
نود أن نُن ّبه أولاً إىل أمرين:

األمر األول :هو أن كلمة االغرتاب أو الغربة تعني كام ورد يف معاجم اللغة العربية
عىل اختالفها ،النزوح عن الوطن أو البعد والنوى أو االنفصال عن اآلخرين ،وهو معنى
اجتامعي بال جدال ،غري أن الذي ال جدال فيه كذلك هو أن مثل هذا االنفصال ال يمكن أن
يتم دون مشاعر نفسية ،كاخلوف أو القلق أو احلنني ،تس ّببه أو تصاحبه أو تنتج عنه.

األمر الثاين :هو أن اإلنسان العريب عىل الرغم من أنه ملا كان حييا يف كنف قبيلة ينتمي
إليها ويتعينّ هبا ،حتى إنه مل يكن يعرف إلاَّ من خالهلا ،فإن ذلك مل يقف حائلاً دون ظهور
التمرد أو القلق اجلامعي والفردي عىل حد سواء.
ألوان من ّ
أما السياق النفيس – االجتامعي الذي وردت فيه كلمة الغربة يف فضاءات الفكر العريب
القديم مت ّثلت بداية يف جمال الشعر ،فسوف نجد أن كلمة اغرتاب كانت جتيء يف إطار التعبري
التمزق ،وكان قوام هذه التجربة ذلك الوعي
عن جتربة حية كابدها الشاعر القديم إىل حد ّ
الشقي بأن حياته إنام هي غريبة عنه كاليشء املعار له فيام يقول املهلهل بن ربيعة التغلبي:
أرى طول احلياة وقد توىل
كام قد يسلب اليشء املعار
ويبلغ هذا الوعي الشقي مداه عندما يدرك اإلنسان أنه موجود من أجل املوت:
يقيض عمره مغرت ًبا ،حتى جييء املوت ويضع له النهاية ،فيام يرى برش بن أيب خازم األسدي:
كَفى بِا َمل ِ
لح ٍد ال ُبدَّ ِمن ُه
وت نَأ ًيا َواغترِ ابا
َثوى يف ُم َ
((( ابن عريب ،الفتوحات املكية ،حتقيق وتقديم :عثامن حييى ،مراجعة :إبراهيم مدكور ،القاهرة :اهليئة العامة
لشؤون املطابع باألمريية( ،د.ط) ،ص ص .81-80
((( رجب حممود ،االغرتاب سرية ومصطلح ،القاهرة :دار املعارف ،ط ،1988 ،3ص ص .41-40
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َف َأذري الدَ مع واِنت ِ
تى َس َيبىل
َحبي انتِحابا
َر َ
َ َ
هني بِ ًىل َوك ُُّل َف ً
تعبريا عن االغرتاب بمعناه النفيس – االجتامعي أبلغ وال
ولكننا يف الواقع ال نجد
ً
أعمق ،من ذلك الذي نجده عند األديب أيب حيان التوحيدي الذي قصد بالغريب اإلنسان
الشقي الذي ينطق وصفه باملحنة بعد املحنة ،والذي يعيش يف هذا العامل بشعور االقتالع،
إذ ال يقوى عىل االستيطان يف وطن ُبني باملاء والطني ،والغريب احلق هو ذلك الذي يكون
غري ًبا وهو يف الوطن وبني اآلخرين ،وهو إن كان وسط اجلامهري واألغيار ال يضيع فيهم وال
يبتلع يف هذا الكائن بال اسم «الناس» ويضل غري ًبا عنهم.
واملعنى نفسه لكلمة الغريب والغرباء هو ما نجده يف جمال آخر من جماالت الفلسفة
العربية ،فالغريب هنا هو من جيتنب املجتمع وما يشيع فيه من معتقدات ،وينفصل عن
العامة والناس ،وهذا ما قصد إليه ابن باجة يف كتابه «تدبري املتوحد» من خالل قوله« :وكأن
السعداء إن أمكن وجودهم يف هذه املدن فإنام يكون هلم سعادة املفرد ( ،)...وهؤالء هم
الذين يعنيهم الصوفية بقوهلم الغرباء؛ ألهنم و إن كانوا يف أوطاهنم وبني أتراهبم و جرياهنم
غرباء يف آرائهم قد سافروا بأفكارهم إىل مراتب أخر هي هلم كاألوطان ( ،)...ونحن يف
هذا القول نقصد تدبري هذا اإلنسان املتوحد»(((.

هذا النص يضع بني أيدينا كش ًفا حاسماً عن طبيعة معنى الغربة الذي حيتمله مفهوم
موحد
التوحد ،فالغربة تأخذ معنى
التوحد ،أي متوضع الذات يف ذاهتا و متوضعها يف وطن ّ
ّ
ّ
املتوحد بالنابتة ،أي الفرد املنعزل الذي يعيش يف نفسه أو مع غريه.
باجة
ّ
اآلراء ،و ُيلقب ابن ّ
املتوحد يطلق عىل جمموعة أفراد دفعة واحدة ،إذ طاملا أن اجلامعة مل تأخذ
كام أن لفظ
ّ
املتوحدون ومل تتبع تقاليدهم ،فإن هؤالء -كام سماَّ هم ابن باجة نقلاً عن
بعادات هؤالء
ّ
الفارايب و املتصوفة -يظلون رجالاً «غرباء» وسط عائالهتم وجمتمعهم؛ ذلك ألهنم مواطنو
احلكومة الكاملة ،الذين تدفعهم جرأهتم العقلية إىل استباق حدوثها .وال شك أن هذا النوع
من االغرتاب له داللة إجيابية ومستحبة.

فالكلمة العربية «غريب» تدل إذن عىل أمرين خمتلفني :أحدمها مقبول مستحسن
واآلخر مرذول مستهجن ،وهذا االزدواج يف الداللة ال يقترص عىل الكلمة العربية فحسب،
أيضا يف النظريات األوروبية احلديثة.
ونجده ً
لذا أحاول أن أستعرض معنى كلمة «اغرتاب» يف الفلسفة الغربية ،عىل أساس أن
الكلمة يكمن فيها كمون النفط يف باطن األرض ،فام عىل املرء إلاَّ أن جييد احلفر أي التحليل

((( ابن باجة ،تدبري املتوحد ،تونس :رساس للنرش[ ،د.ط] ،1002 ،ص .13
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يف الكلمة ،حتى ينبثق املعنى أو احلقيقة من داخل الكلمة ذاهتا.

نوجهه إىل الكلمة الالتينية ( )Alienatioمع
ويف هذا العرض يشء من التحليلّ ،
التطرق قليلاً إىل اشتقاقاهتا يف اللغات األوروبية احلديثة والكلمة العربية (غربة) ،وإن كان
حتليلاً يستند إىل اعتقاد آخر ،هو أن الكلمة ال يتضح معناها متا ًما لو عزلناها عن سياقها
وتعبريا اجتامع ًّيا
اللغوي العام ،فضلاً عن سياقها التارخيي ،فاللغة ال تعدو أن تكون خل ًقا
ً
يف الوقت نفسه.
استخدمت كلمة اغرتاب يف السياق القانوين لتدل عىل نقل أو حتويل أو تسليم أي
يشء إىل شخص آخر ،وهذا ما د َّلت عليه هذه الكلمة يف العصور الوسطى للداللة عىل فعل
يفيد قيام شخص ما بتغريب يشء يملكه –كاألرايض واملنازل– أي يصبح ما يملكه من
عقار أو مال أو غري ذلك خالل عملية النقل شيئ ًا آخر غريه ،غري ًبا عنه ألنه قد دخل ضمن
نطاق ملكية إنسان آخر.

واضح من هذا املعنى القانوين واالشتقاقي لكلمة ( )Alienatioأن عنرص اإلرادة
بالترصف القانوين مثل
يسمى يف القانون
والقصد عنرص أسايس فيه ،بقدر ما هو أسايس فيام ّ
ّ
الترصف القانوين التي تقوم عىل احلرية من
عقد البيع والوصية واهلبة وغري ذلك من ألوان
ّ
قبل الذات واألنا((( .وهذا ما يعرف باالغرتاب اإلجيايب.
لكن هذا العنرص ليس هو الوحيد ملصطلح االغرتاب من معنى ،فثمة عنرص آخر
ال يقل عنه أمهية ،وأعني به االستيالء ووضع اليد ،أو اإللزام من قبل اآلخر ،ويف ذلك
يكون االغرتاب أقرب يشء إىل املصطلح الالتيني ( )Traditioيف القانون الروماين الذي
كان هيجل عىل علم ٍ
واف به ،فهذا املصطلح يعني العرف أو التقليد الذي ينطوي عىل القرس
(((
يسمى باالغرتاب السلبي.
واإلجبار أو االستحواذ من جانب آخر  ،وهذا ما ّ
هلذا إذا أردنا أن نفهم مصطلح «االغرتاب» فهماً جدل ًّيا فعلينا أن نضع يف احلسبان
هذين العنرصين املتناقضني سو ًّيا ،ومها الوجود من أجل الذات ،والوجود من أجل اآلخر،
وهذا ما التفت إليه هيجل عندما صاغ املصطلح ،ليعبرّ به عن واقع تارخيي كان حيفل بشتى
ألوان التناقض والتطاحن ،ففي الفرتة السابقة كان العرف اإلقطاعي صورة من االغرتاب
السلبي ناضلت ضده فلسفة التنوير يف القرن الثامن عرش لكي تؤكّد حقوق اإلنسان غري
القابلة لالنتزاع والنقل ،ومن أجل أن تؤكد يف الوقت نفسه دور التعاقد االجتامعي يف

((( رجب حممود ،االغرتاب ،مرجع سابق ،ص .32
((( املرجع نفسه ،ص.33
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تكوين املجتمع املدين والسيايس.

وقبل هيجل ومع مطلع العرص احلديث استخدم فيلسوف هولندي من فالسفة
القانون الدويل جورتيوس « )1645-1583( »Grotiusالكلمة الالتينية ()Alienatio
والفعل ( )Alienareليبينّ حقوق امللكية يف املجتمع املدين ،أي حقوق النقل والتسليم
حيث يرى أن الفرد ينتقل من احلالة الطبيعية التي كان يعيش فيها متمت ًعا بحقوق مطلقة
إىل حالة املجتمع املدين ،حيث يتنازل هو وغريه من األفراد عن هذه احلقوق فيخلعوهنا
طواعية وعن اختيار عىل إنسان واحد معينّ يم ّثل السلطة السياسية ،وقد وجدت هذه
الفكرة صداها العميق لدى أصحاب نظرية «العقد االجتامعي» أمثال هوبز ،وجون لوك،
وجون جاك روسو فاستخدموا مصطلح «االغرتاب» للداللة عىل املعنى األخري ،أعني نقل
امللكية السياسية(((.

يتضمن ما يمكن تسميته بـ«تش ُّيؤ»
وعليه فاالغرتاب هبذا املعنى القانوين
ّ
حتول املوجودات اإلنسانية احلية إىل «أشياء» أو
( )Reificatioالعالقات اإلنسانية ،أي ُّ
حتولاً يمكن أن تظهر معه يف سوق احلياة كام لو كانت بضائع أو سل ًعا
«موضوعات» جامدة ُّ
أيضا يف سياق يصف
قابلة للبيع والرشاء ،كام نتبينّ أن الكلمة اإلنجليزية قد قيلت هي ً
وض ًعا تارخي ًّيا ،قوامه التناقض بني حرية النقل والبيع والرشاء عىل نحو ما كان يتمتع به
األمري أو السيد من جهة ،وفقدان هذه احلرية عىل نحو ما كان يعاين منه األجري أو العبد من
جهة أخرى.
ٍ
بمعان مشاهبة يف اللغتني اإلنجليزية
واستخدمت كلمة الغربة يف العصور الوسطى

والفرنسية ،واللفظ األملاين ( )Fremdيامثل اللفظ الالتيني ( )Alinusواإلنجليزي (،)Alien
حيث يعني االنتامء إىل اآلخر والتع ّلق به ،وقد استخدم هذا اللفظ أصلاً لإلشارة إىل معاين الغربة
يف جمال العالقات اإلنسانية ،وهذا ما وجدناه يف السياق النفيس واالجتامعي ملعنى االغرتاب.

يرى أحد الباحثني أن اإلنسان املغرتب عن ذاته ،إنام هو ذلك اإلنسان املجذوب
الذي خيرج من ذاته إىل حدّ الذي يعلو معه عىل نفسه فيصل آخر األمر ،إما إىل الفناء فيام
جيذبه ويستغرق اهتاممه ،كاملتصوف مثلاً حني يبلغ مقام الفناء يف اهلل ،وإما إىل فقدان
السيطرة متا ًما عىل نفسه وعىل أفعاله ،كاملجنون الذي يفقد متا ًما ،الشعور بنفسه من حيث
هي مركز لتجربته(.((1
((( رجب حممود ،االغرتاب ،مرجع سابق ،ص .34
( ((1مربوك أمل ،مشكلة اإلنسان ..دراسة يف الفكر الوجودي ،مرجع سابق ،ص .84
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وال شك أن املعنى االجتامعي لالغرتاب ال ينفصل عن املعنى النفيس وإنام يرتبط
أيضا مغرتب اجتامع ًّيا ،بمعنى أن اغرتاب
به ارتبا ًطا وثي ًقا؛ ذلك ألن املغرتب نفس ًّيا هو ً
األفراد واضطراهبم كان يف جانب كبري منه أثر من آثار نبذ املجتمع ،أو جتاهله ،أو مطاردته
هلم ومن ثم كانوا غرباء بني اآلخرين ،مت ّيزوا بعد االنتامء إىل اآلراء أو املعتقدات الشائعة
املألوفة ،ويشري إليهم أحد كتاب القرن الرابع عرش« :أهنم أولئك الذين ينحرفون ،يف
حياهتم وأخالقهم ،عن األسلوب املألوف حلياة اإلنسان املؤمن»(.((1

يبدو من هذه اإلشارة أن املغرتبني اجتامع ًّيا هم واملهرطقون سواء ،وهذا صحيح
من ناحية أهنم مجي ًعا كانوا يشرتكون يف اختاذ موقف املعارضة والرفض ملا كان يشيع يف
جمتمعاهتم من معايري دينية واجتامعية.
أما كيف كان يتم اتخّ اذ هذا املوقف ،فهنا يتم ّثل االختالف بني الفئتني ،فلئن كان
والتوحد
رفض املغرتبني يتح ّقق بطريقة وجودية  -وجدانية ،أي عن طريق اعتزال الناس
ّ
والتفرد ،وما يصاحب ذلك من قلق واضطراب وحرية وغري هذا من أحوال نفسية ،فإن
ّ
يتم بطريقة عقلية ،أي عن طريق اختيار جمموعة من األفكار تتعارض
رفض املهرطقني كان ّ
اختيارا ،يصاحبه قدر كبري من الثقة والتي ُّقن بأن ما قد اختاروه ،وإن
مع األفكار السائدة
ً
عارض املعتقدات املألوفة ،فهو احلق الذي سيكتب له ،آخر األمر ،االنتصار واالنتشار.
أيضا داللة أخرى لالغرتاب يف السياق الديني ،ويعدّ هذا املعنى من أقدم
وجدنا ً
املعاين التي يمكن أن نتحدّ ث من خالهلا عن االغرتاب ،ويف هذا اإلطار يمكن العودة
–بظاهرة االغرتاب– إىل أفكار العهد القديم يف سفر التكوين خاصة يف القصة اإلنسانية
املتع ّلقة بخلق آدم وانفصال حواء من أحد ضلوعه واهلبوط من اجلنة إىل األرض .وهنا
نلتقي بأول اغرتاب يف الكون ،أو عىل وجه الدقة أول انفصال وأول ثنائية حقيقية ،فحواء
هي جزء من آدم لكنها غدت اآلن جز ًءا منفصلاً  ،وبمعنى آخر مغرت ًبا(.((1
وهناك معنى يتع ّلق باغرتاب اإلنسان عن اهلل أي انفصاله وهو يم ّثل حلظة حاسمة
التصور الديني
يف تاريخ الوجود اإلنساين ،وبمعنى أوضح يعني اخلطيئة ،واخلطيئة بحسب
ّ
جمرد تعدٍّ عىل رشيعة اهلل وأحكامه ،وإنام هي يف جوهرها انفصال
يف الكتاب املقدّ س ليست ّ
عن اهلل.
( ((1بركات حليم ،االغرتاب يف الثقافة العربية ..متاهات اإلنسان بني احللم والواقع ،بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،ط ،2006 ،1ص .35
( ((1الكتاب املقدس ،العهد القديم ،سفر التكوين ،اإلصحاح الثاين ( ،)2،21،25دار الكتاب املقدس يف
الرشق األوسط ،1985 ،ص .6
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وعبرّ كريكيجارد املفكر الوجودي ،عن وعي اإلنسان باخلطيئة ،ومن خالل هذا
الوعي يضع ذاته وسط وجود جديد يتع ّلق باخلطيئة ،بمعنى أن اإلنسان ُيدرك ذاته بوصفه
إنسانًا آخر عىل وعي باالنقسام العميق داخل ذاته ،فاإلنسان –كام يرى كريكيجارد -يقف
وحده بسبب اخلطيئة أمام اهلل ،وهذا الوعي قد يكون موضع للعظة والعربة ،ويمكن أن
وجها لوجه أمام ذاته اخلاصة ،واإلنسان قبل
يكون موضوع تأ ّمل صامت يقوم به ويضعه ً
اخلطيئة ليس أنا وال يصبح أنا إلاًّ يف اخلطيئة وبواسطة اخلطيئة.
يقول كريكيجارد « :عندما تدرك الذات أهنا موجودة أمام اهلل فإهنا تُصبح ال متناهية،
ويف هذه احلالة تعرف أهنا خاطئة فقط ،ويف هذه احلالة ال تعاين هذه النفس القلق واجلزع
واليأس(.((1

يبدو أن مفهوم الغربة عند النزعة الوجودية يأخذ معنى مقار ًبا نو ًعا ما يتحدّ د يف
فقدان الذات أمام ألاَّ ذات ،هذا ما ُيعبرِّ عنه هيدغر يف قولهّ :
يعزل ويفتح املوجد
«إن القلق ّ
عىل نحو يكون معه منفر ًدا بنفسه ،لكن هذا االنفراد الوجوداين ال حيمل ذاتًا متشيئة يف
الفراغ الغافل لكون بال عامل».
أما عىل مستوى السياق التارخيي لفكرة االغرتاب ،جيمع الباحثون عىل أن «هيجل»
هو أول من استخدم يف فلسفته مصطلح االغرتاب استخدا ًما منهج ًّيا يف كتابه «ظاهريات
تصوره النسقي هلذا املصطلح من فراغ ،بل كانت
الروح» ،لكن هذا ال يعني أنه صاغ ّ
هناك حماوالت سابقة تعدّ مصادر وأصول استمد منها هيجل فكرته األساسية عن
«االغرتاب»(.((1
( ((1إمام عبد الفتاح ،كريكيجارد رائد الوجودية ،القاهرة :دار الثقافة للنرش والتوزيع( ،د.ط) ،1982 ،مج
 ،2ص .289
( ((1أول هذه املصادر تراث العصور الوسطى حيث جاء ذكر كلمة االغرتاب للداللة عىل انفصال امللكية
أيضا عىل انفصال اإلنسان عن ذاته وخمالفته ملا هو
عن صاحبها –كام سبق القول -كام جاءت لتدل ً
شائع ومألوف يف املجتمع ثم انفصاله عن اهلل .أما يف العصور احلديثة فقد اهتم أصحاب نظرية «العقد
االجتامعي» بتأسيس فلسفة اجتامعية تُعنى بمسألة انتقال اإلنسان من احلالة الطبيعية إىل حالة االجتامع
البرشي ،أي هتتم برشوط قيام املجتمع املدين والسيايس ،وترى هذه النظرية أن املجتمع قد يكون نتيجة
ختيل األفراد وتنازهلم –عىل نحو إرادي –عماَّ يمتلكون من حق كانوا يتمتعون به يف حالة الطبيعة وذلك
من أجل مصلحتهم وضامن أمنهم ،وهذا ما يعرف باالغرتاب اإلجيايب ،إلاَّ أن روسو حتديدً ا نجده قد
مزدوجا هلا جانب إجيايب وجانب سلبي ،األول -سبق وأن رشحناه،-
استخدم كلمة االغرتاب استخدا ًما
ً
أما الثاين :فيعني أن اإلنسان ينظر إىل ذاته كام لو كانت شي ًئا أو سلعة يطرحها للبيع يف سوق احلياة ،فهذا
اغرتاب سلبي أو هو –وجه الدقة– تش ُّيؤ يفقد اإلنسان ذاته ووجوده األصيل وهذا املعنى األخري نجده
يف فلسفة روسو النقدية والتي تتعلق «بنقد احلضارة» وكذلك املجتمع التقليدي واحلديث عىل حد سواء.
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عرف هيجل االغرتاب بأنه حالة الالقدرة أو العجز التي يعانيها
ومن هذا املنطلق ّ
اإلنسان عندما يفقد سيطرته عىل خملوقاته ومنتجاته وممتلكاته ،فتوظف لصالح غريه بدل
أن يسطو هو عليها لصاحله اخلاص .وهبذا يفقد الفرد القدرة عىل تقرير مصريه والتأثري يف
هتمه وتُسهم بتحقيق ذاته وطموحاته «فقال هيجل :إن
جمرى األحداث بام فيها تلك التي ّ
العقل جيد نفسه يف حالة حرب مع نفسه وخملوقاته ،وملا يتمكّن العقل من حتقيق ذاته الفضىل
ال بد له يف هناية املطاف من جتاوز عجزه بالتغ ّلب عىل املعوقات التي تفصله عن خملوقاته
وحتد من حتكمه هبا»(.((1
فيتم بقيام جمتمع حقيقي تندمج فيه
أما التغ ّلب عىل حالة االغرتاب –حسب هيجلّ -
مجيع املصالح اخلاصة والعامة .هبذا املفهوم توصل هيجل إىل رضورة قيام دولة مركزية قوية
يتم هذا التحكّم طاملا تسود فوىض املصالح
كي يتمكّن املجتمع من أن يتحكّم بمصريه ،وال ّ
اخلاصة املتناقضة ،وكذلك يكون اإلنسان مغرت ًبا ما مل ينعم باحلرية احلقيقية التي تتح ّقق يف
حياة األمة وباالندماج بني املصالح اخلاصة والعامة(.((1

إن الروح أو العقل يف نظر هيجل ،هو وحده الذي يعرف بوعي ذاته عىل أهنا ذاته
هو ،ويعرف بوعي عامله عىل أنه ذاته هو ،واالغرتاب يتم ّثل يف عدم قدرة العقل أو الروح
التعرف عىل ذاته احلقة.
عىل ّ
بعد هيجل بدأت تظهر النظرية األحادية إىل مصطلح االغرتاب ،أي الرتكيز عىل
معنى واحد هو املعنى السلبي الذي طغى عىل املعنى اإلجيايب حتى كاد أن يخُ في معامله،
وأصبح االغرتاب وكأنه مرض أصيب به اإلنسان احلديث ،عليه أن يقيض عىل هذا املرض
ويتربأ منه ،وهذا يعني أن مصطلح االغرتاب قد أخذ ينقد ما كان يتم ّيز به –عند هيجل
خاصة– من ازدواج يف املعنى.

لقد كان كارل ماركس من أبرز الفالسفة الذين جاؤوا بعد هيجل واهتموا بفكرة
االستالب كإحدى أشكال االغرتاب ،ويمكن القول :إن مفهوم ماركس عن االغرتاب
تأ ّثر بفيورباخ وهيجل منتقلاً من مفهوم فلسفي إىل مفهوم اجتامعي – اقتصادي وبخاصة
كام يظهر يف كتابه مقاالت  1844االقتصادية والفلسفية التي بلور فيها أسس مفهومه
اجلديد ،ومع أنه كان هليجل وفيورباخ تأثري كبري ومبارش يف ماركس.
إلاَّ أنه جتاوز املفاهيم املثالية لالغرتاب يف الفكر األورويب ،وربام يرجع ذلك إىل
(15) Huppolite, j, «Etudes sur Marx et Hegel», paris, Marcel Rivière, 1965, p83.
(16) Huppolite, j, «Etudes sur Marx et Hegel», Ibid, p 28.
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وضوح وبساطة املفهوم الذي يطرحه وارتباطه املبارش بالواقع املادي لإلنسان ،ليظهر أن
حولت العامل إىل كائن عاجز وسلعة
االستالب حالة عامة يف املجتمعات الرأساملية التي َّ
بعد أن اكتسبت منتجاته قوة مستقلة عنه ومعادية له قال« :إن العامل يف ظل النظام الرأساميل
هيبط إىل مستوى السلعة ويصبح ح ًّقا أكثر السلع تعاسة ،وتزداد تعاسته بازدياد قوة إنتاجه
وحجمها يصبح العامل سلعة رخيصة بقدر ما ينتج من سلع وبتزايد قيمة عامل األشياء
تتدنى قيمة اإلنسان»(.((1
تقرر أولاً واقعة
وهكذا ،فإن القضية املادية التي تتَّخذ نقطة بداية يف نظرية ماركس ّ
موجه
تارخيية ،فتكشف الطابع املادي للنظام االجتامعي السائد الذي يقوم فيه اقتصاد غري ّ
أيضا ،إذ تعني أن العالقة
للعالقات اإلنسانية .ويف الوقت نفسه فإن قضية ماركس نقدية ً
السائدة بني الوعي والوجود االجتامعي هي عالقة زائفة ينبغي جتاوزها ،وهكذا فإن حقيقة
املوقف املادي تتح ّقق يف سلب هذا املوقف.
وعىل الرغم من تعدّ د املوضوعات التي تناولتها مؤ ّلفات ماركس تباينها ،فثمة خيط
فكري واحد يربط بينها هذا اخليط هيدف إىل قلب الفلسفة أو امليتافيزيقا التقليدية –يف نظر
حول ماركس االغرتاب عند هيجل من اغرتاب
ماركس -فلسفة هيجل يف املقام األول فقد ّ
حتل ّ
إبداعي إىل اغرتاب إنتاجي ،بمعنى أنه جعل املادية ّ
حمل املثالية ،فاإلنسان هو الذي
يصري مغرت ًبا وليس الروح املطلق ،وال يمكنه أن حي ّقق إنسانيته إلاَّ بالعودة إىل ذاته من خالل
إشباعه حلاجاته وحتقيق رضوراته .هذا يعني أن االغرتاب يف هذه احلالة يقوم عىل تقسيم
العمل وامللكية اخلاصة.

إلاَّ أن مفهوم ماكس فيرب ( )1920 - 1864لالغرتاب جاء عىل خالف ماركس،
حيث رأى عامل االجتامع األملاين ماكس فيرب أن العجز حالة عامة وال تقترص عىل العامل،
بل تتصف هبا مجيع العالقات االجتامعية ،فيؤكد أن العامل واجلندي والباحث واألستاذ
اجلامعي وغريهم ال يسيطرون عىل وسائلهم ومنتجاهتم بفعل كوهنا مستقلة عنهم يف
كثري من األحيان ،كذلك يمكن القول :إن املواطن عاجز جتاه الدولة حتى يف املجتمعات
الديمقراطية ،فهي التي تسيطر عليه يف واقع األمر ،وليس هو الذي يسيطر عليها فعلاً  .لقد
اكتسبت مناعة متكّن احلاكم من التعايل عىل شعبه حتى عندما يكون منتخ ًبا من ِقبله ،فالدولة
وكثريا ما يتفاجأ املواطن بالقرارات
ال تُرشك املواطنني ح ًّقا يف صنع القرارات املهمة،
ً
(((1
واألحداث السياسية بام فيها تلك التي يكون هلا تأثري كبري يف تقرير مصريه .
( ((1بركات حليم ،االغرتاب يف الثقافة العربية متاهات اإلنسان بني احللم والواقع ،مرجع سابق ،ص .39
( ((1بركات حليم ،االغرتاب يف الثقافة العربية ،مرجع سابق،ص ص .45 - 43
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أما مفهوم عامل االجتامع الفرنيس إميل دوركهايم ( )1917 - 1858لالغرتاب
فقد ربطه بفكرة تفكّك القيم واملعايري االجتامعية والثقافية وفقداهنا السيطرة عىل السلوك
تم ذلك يف أوروبا نتيجة الثورة الصناعية وما رافقها من ازدهار
اإلنساين وضبطه ،وقد ّ
الروح الرأساملية وإضعاف القيم واملعايري التقليدية.
سمي ( )Anomieيف مؤلفات إميل دوركهايم ،يشري هذا املصطلح إىل
وهذا ما ّ
حالة تدهور املعايري التي تضبط العالقات االجتامعية ،فتنشأ عن ذلك أزمات حادة بني
عدة فئات متنافسة أو متناحرة ،ما هيدّ د اإلحساس بأمهية التضحية يف سبيل املجموع؛ إذ
تستعمل الفئات القوية وسائل غري عادلة يف فرض إرادهتا عىل الفئات الضعيفة ،ما هيدّ د
التفسخ والنزاع ،فاالغرتاب هنا شكل من
التامسك االجتامعي بالوصول حتى إىل درجة
ّ
أشكال اهنيار العالقات االجتامعية(.((1

تنوعاته ينترش من خالل الفكر النقدي
إذن بدأ موضوع االغرتاب يف خمتلف ّ
والتحلييل بشكل خاص يف خمتلف الثقافات البارزة ،وال ُيستثنى من ذلك الثقافة العربية،
تعبريا عن إحساسهم بالعجز الداخيل
إذ نجد بعض بذوره لدى كثري من املفكرين العربً ،
يف عالقاهتم باملجتمع ومؤسساته ،كام بالعجز اخلارجي باعتبار أن خمتلف البلدان العربية
بدأت ختضع بعد نيل االستقالل هليمنة خارجية من ِقبل املجتمعات املتقدمة يف أوروبا
بخاصة ،والواليات املتحدة األمريكية ما بعد اخلمسينيات من القرن العرشين التي مت ّثل
شكل ًّيا بدايات مرحلة السيادة.
غامضا ومتعدّ د املعاين عىل الرغم من
تبينّ لنا مما سبق أن مفهوم االغرتاب ما يزال
ً
تزايد االهتامم به ،وكونه موضو ًعا حمور ًّيا يف خمتلف النشاطات الفكرية من فنون تعبريية،
أيضا أن بعض الباحثني شدّ دوا يف هذا املجال عىل
وفلسفة ،وعلوم اجتامعية ،ولقد تبينّ لنا ً
حالة العجز ،فيام شدّ د البعض اآلخر عىل تفكّك القيم واملعايري والرموز ،كام شدّ د بعض
عىل مشاعر العزلة وعدم االنتامء والالمباالة ،فيام مال بعض آخر إىل الرتكيز عىل جتارب
عدم االكتفاء الذايت والقلق ،والعبث والوحشة.
وعليه يمكن حرص أنواع االغرتاب فيام ييل:

أولاً  :االغرتاب الثقايف :و ُيراد به ابتعاد الفرد عن الثقافة اخلاصة بمجتمعه ،وثقافة
املجتمع تتألف من العادات والتقاليد والقيم السائدة يف ذلك املجتمع وخمالفة املعايري التي
تضبط سلوك أفراده حيث نجد الفرد يرفض هذه العنارص وينفر منها وال يلتزم هبا ،ويفضل
( ((1مرجع نفسه ،ص ص .68 - 67
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كل ما هو غريب وأجنبي عنها(.((2

ثان ًيا :االغرتاب االجتامعي :ويتم ّثل يف شعور الفرد بعدم التفاعل بني ذاته وذوات
اآلخرين ،وضعف العالقات االجتامعية ،أو ضعف اإلحساس باملودة واأللفة االجتامعية
معهم ،وينتج ذلك عن الرفض االجتامعي الذي يعيش يف ظله اإلنسان يف افتقاد دائم
للدفء العاطفي(.((2
وهو اغرتاب عن املجتمع ومغايرة معايريه والشعور بالعزلة واهلامشية االجتامعية
واملعارضة والرفض والعجز عن ممارسة السلوك االجتامعي العادي(.((2

ثال ًثا :االغرتاب االقتصادي :وهو مفهوم درج عىل يد كارل ماركس ،و ُيشري إىل
مقر عمله
شعور العامل بانفصاله عن عمله ،عىل الرغم من وجوده كفرد ،كجسم ،يف ّ
شعورا بالعجز وامللل واخلوف ،من
(املؤسسة) وذلك اإلحساس باالنفصال يو ّلد لديه
ً
أيضا عن نفسه
املستقبل ،ويصبح مغرت ًبا عن عمله اليومي ،فهو بالرضورة يكون قد اغرتب ً
وعن إمكانياته اخللاَّ قة واألوارص االجتامعية ،فيفقده إمكانياته الفاعلة كام يفقد عالقاته
االجتامعية ،اليشء الذي يبعده عن اآلخرين وجيعل منه كائنًا بعيدً ا عن إنسانيته.

راب ًعا :االغرتاب السيايس :ويقصد به شعور الفرد بالعجز إزاء املشاركة يف اختاذ
القرارات السياسية ،فهو شعور املرء بعدم الرضا وعدم االرتياح للقيادة السياسية ،والرغبة
يف االبتعاد عنها وعن الوجهات السياسية احلكومية والنظام السيايس برمته ،شعور الفرد بأنه
اعتبارا(.((2
ليس جز ًءا من العملية السياسية وأن صانعي القرارات السياسية ال يضعون له
ً
بمعنى أن الفرد يشعر بعدم القدرة عىل التأثري يف املجال السيايس وعاجز عن إصدار
قرارات سياسية فاقد ملعايري تشكيل نظام سيايس ،ويف املقابل غري مرتاح وال يشعر باالنتامء
ملا هو عليه الوضع القائم.
ويوسع أمحد فاروق هذا املفهوم إذ يرى أن االغرتاب السيايس ال يم ّثل فقط االغرتاب
عن السلطة السياسية ،بل إنه يم ّثل كل االجتاهات السلبية نحو عموم هيئات املجتمع ،وهو
ما يؤكّده حممود رجب حيث يرى أن املجتمع احلديث دعم انفصال اإلنسان عن الطبيعة

( ((2سناء حامد زهران ،إرشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر االغرتاب ،مرص :عامل الكتب للنرش
والتوزيع ،ط ،2004 ،1ص .115
اصطالحا مفهو ًما وواق ًعا ،الكويت :جملة عامل الفكر ،1997 ،مج  ،10ص.33
( ((2قيس النوري ،االغرتاب
ً
( ((2سناء حامد زهران ،إرشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر االغرتاب،املرجع األسبق ،ص .110
( ((2عبد اللطيف حممد خليفة ،دراسات يف سيكولوجية االغرتاب ،مرص :غريب للطباعة والنرش ،د.ط،
 ،2003ص .26
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وعن ذاته من خالل اعتامده امللكية اخلاصة التي أ ّدت إىل عدم املساواة(.((2

رغم أن هذا املفهوم يبدو أنه أقرب إىل املفهوم االقتصادي منه إىل االغرتاب السيايس
إلاَّ أن األنظمة االقتصادية هي انعكاس للقرارات السياسية عادة؛ لذلك فإن اإلنسان
املغرتب بفعل تلك العوامل سيحمل النظام السيايس مسؤولية ذلك ويغرتب عنه.

خامسا :االغرتاب الديني :حتدّ ثت كل األديان عن االغرتاب الديني فيام معناه
ً
االنفصال واالبتعاد عن الذات اإلهلية ،ويف اإلسالم يأخذ االغرتاب املفهوم ذاته ،حيث
يعني به االبتعاد عن اهلل.
وقد بينّ فتح اهلل خليف أن االغرتاب الديني يف اإلسالم جاء يف ثالث أشكال هي:
اغرتاب املسلم بني الناس ،واغرتاب املؤمن بني املؤمنني ،واغرتاب العامل بني املؤمنني.

واالغرتاب الديني هو ما ُيسميه علامء النفس باحلاجة الروحية ،حيث إن هذه احلاجة
الروحية تدفع اإلنسان عن البحث عن إله يع ّظمه ويقدّ سه ،ويرتبط به ويلجأ إليه ،ويعمل
ما يرضيه من العبادات(.((2

لذلك نجد اإلنسان يف القبائل أوجدت لنفسها قوى خفية غيبية تعتقد بقدرهتا عىل
احلامية والنرص والغفران واملعاقبة ،ورمزت هلا بأصنام وأشجار وأيام وأزمان وأقامت هلا
املعابد وقدَّ مت هلا القرابني.
سادسا :االغرتاب النفيس :اختلف علامء النفس يف إعطاء تعريف لالغرتاب النفيس
ً
كل حسب وجهة نظره ،فمنهم من يرى أنه «حالة نفسية يشعر اإلنسان من خالهلا بانفصاله
عن اآلخرين وعدم االنسجام معهم ،وعدم القدرة عىل التك ُّيف االجتامعي مما يضطره إىل
االنعزال»(.((2

أيضا حيث يرتبط ارتبا ًطا
ويرى وايت أن االغرتاب النفيس هو اغرتاب عن الذات ً
(((2
موج ًبا باالغرتاب عن املجتمع ،ومنهم من يذهب إىل أن االغرتاب غربة عن الذات .

ويرى أريكسون أن االغرتاب النفيس هو عدم الشعور بتحقيق اهلوية وما ينتج عن
ذلك من أعراض« ،فالفرد الذي مل حتدّ د هويته بعدُ يعترب مغرت َبا؛ ألنه يفتقد اإلحساس
( ((2املرجع نفسه ،ص .36
( ((2عبد اللطيف حممد خليفة ،دراسات يف سيكولوجية االغرتاب ،مرجع سابق ،ص.37
اصطالحا مفهو ًما وواق ًعا ،مرجع سابق ،ص .18
( ((2قيس النوري ،االغرتاب
ً
( ((2حممد عباس يوسف ،االغرتاب واإلبداع الفني ،مرص :دار غريب للطباعة والنرش ،د .ط ،2005 ،ص
.38
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باألمن الناتج عن عدم حتديد اهلدف املركزي حلياته»(.((2

نظرا
إن أنواع االغرتاب هذه ال يمكن فصلها بعضها عن بعض بصورة مستقلةً ،
ألهنا تشكّل وحدة من املشاعر التي يعايشها اإلنسان ويؤثر بعضها يف بعض ،فاالغرتاب
تشوه يف نمو الشخصية كام قد يؤ ّدي إىل انفصام عرى العالقات
السيايس مثلاً يؤ ّدي إىل ّ
االجتامعية وهكذا؛ لذلك كان االغرتاب ظاهرة تتأثر بجوانب عديدة ،فكانت هلا جمموعة
من األبعاد.

أبعاد االغرتاب

تتكون من أكثر من مكون ،نسمي
االغرتاب ظاهرة متعدّ دة األبعاد ،أي إهنا ظاهرة ّ
مكوناهتا األساسية باألبعاد ،صنّفتها سناء حامد زهران يف أبعاد هي:
 -1الالمعيارية ،)Normlessnesse( :ومت ّثل فقدان املعيار ،وعدم وجود نسق منظم
للمعايري أو القيم االجتامعية التي متكّن الفرد من اختيار الفعل األكثر اتّفا ًقا مع وضع
معني(((2؛ ذلك ألن الفرد املغرتب يرفض املعايري االجتامعية وال ينصاع هلا.
 -2العزلة االجتامعية ،)Social isolation( :هي انسحاب الفرد وانفصاله عن تيار
الثقافة السائدة يف جمتمعه ،مما جيعله يشعر باالنفصال عن اآلخرين واإلحساس بعدم االنتامء
والالمباالة بطريقة يشعر فيها الفرد بأنه وحيد منفصل عن نفسه وجمتمعه(.((3

جمرد يشء أو
 -3التش ُّيؤ ،)Rèification( :هو شعور الفرد بأنه فقد هويته ،وأنه ّ
موضوع أو سلعة ،وأنه ال يملك مصريه ،حيث يشعر أنه مقتلع اجلذور ،غري مرتبط بنفسه
أو بواقعه(.((3
 -4الالمعنى ،)Meannglessness( :ويقصد به أن الفرد يرى احلياة ال معنى هلا،
بالتغرب ألن حياته ال جدوى منها فيقيد
وأهنا تسري وفق منطق غري معقول ،ومن ثم يشعر
ُّ
(((3
واقعيته ،فتتكون لديه مشاعر الالمباالة والفراغ الوجداين .
 -5الالهدف ،)Purposelesseness( :ويقصد به أن احلياة متيض بغري هدف أو

( ((2إجالل حممد رسي ،األمراض النفسية االجتامعية ،مرص :عامل الكتب للنرش و التوزيع ،ط،2003 ،1
ص .114
( ((2حممد عباس يوسف ،االغرتاب واإلبداع الفني ،ص .23
( ((3سناء حامد زهران ،إرشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر االغرتاب ،ص .404
( ((3إبراهيم عيد ،علم النفس االجتامعي ،مرص :مكتبة زهراء الرشق ،ط ،2000 ،1ص .227
( ((3سناء حامد زهران ،مرجع سابق ،ص .109
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غاية ،ومن ثم يفقد الفرد اهلدف من وجوده ومن عمله ،ومن معنى االستمرارية يف احلياة،
ويرتتّب عن ذلك اضطراب يف سلوك الفرد وأسلوب حياته مما يؤ ّدي إىل التخ ُّبط يف احلياة
ويظل الطريق(.((3
 -6العجز ،)Powerlesseness( :ويقصد به الشعور بألاَّ حول وال قوة ،ويعجز
ومقررة يف
الفرد عن السيطرة عىل ترصفاته ورغباته وافتقاره إىل الشعور بأنه قوة حاسمة
ّ
حياته وفقدانه الشعور بتلقائيته ومرح احلياة(.((3

 -7غربة الذات ،)Self- Estrangements( :هي حالة يدركها الفرد عن ذاته
نافرا أو مغرت ًبا عن ذاته ،وأصبحت الذات أداة مغرتبة ،ال تعرف
كمغرتب ،أي إنه أضحى ً
ماذا تريد ،وهي عدم القدرة عىل التواصل مع ذاته ومع اآلخرين(.((3
 -8التمرد ،)Rèbellion( :هو شعور الفرد بالرفض والكراهية لكل ما حييط به ،ممَّا
يدعوه ملامرسة العنف ،ووجود نزعة تدمريية تتَّجه إىل خارج الذات يف شكل سلوك عدواين،
موجه إىل الذات(.((3
وأخرى تتَّجه إىل داخل الذات يف شكل عزلة ونكوص وعدوان َّ
ٍ
ومعاد نحو اآلخرين ،أو نبذ بعض
 -9الرفض )Rejection( :هو اتجِّ اه سلبي
والتمرد عىل املجتمع ،وعدم التق ُّبل االجتامعي
ويتضمن الرفض االجتامعي،
السلوك،
ّ
ّ
(((3
وحتى رفض الذات .

ظاهرة االغرتاب إذن هي حالة من االضطراب واليأس واإلحساس بالعجز
يتوجب عىل كل اجلهود يف خمتلف جماالت التنمية
واالنفصال عن الذات وعن اآلخرينَّ ،
والرعاية والتأهيل ،بل يف كل جمال يتواجد فيه اإلنسان ،جيب أن تعمل من أجل القضاء
جو من األلفة بني املتعاملني يف املؤسسة
عىل العوامل املؤدية لالغرتاب؛ إذ ال بد من تو ُّفر ٍّ
الواحدة سواء كانت تلك املؤسسة أرسة أو مدرسة أو مؤسسة استثامرية أو خدماتية ،وعىل
القائمني عىل تسيري شؤون اآلخرين أن يراعوا أساليب القيادة األنجع يف مواجهة ظاهرة
االغرتاب.

( ((3إبراهيم عيد ،علم النفس االجتامعي ،مرجع سابق ،ص .227
( ((3سناء حامد زهران ،مرجع سابق ،ص.109
( ((3املرجع نفسه ،ص .109
( ((3املرجع نفسه ،ص.110
( ((3املرجع نفسه ،ص.110

ملف :الغيرية ..األبعاد والدالالت

ف
ح�ض
ل�سد �ي� ا لعا لم و د لا لا �ته
ا
ور ج
الدكتور خملوف سيد أحم*

ﷺ مدخل :اللغة واجلسد

ال شـك أن للغة وظيفة أساسية يف التعبري عن األحـاسيس واملشاعر
وإيصال األفكار إىل املخـاطب ،فاللغة هبذا االعتبار وسيلة للتفاهم بني البرش
وأداة ال غنى عنها للتفاهم هبا يف حياهتم ،والتعبري - expressionالذي هو
وظيفة أساسية يف اللغة– يفصح اإلنسان به عماَّ يف الذهن عن طريق الكالم
املنطوق أو اللغة املكتوبة أو اإلشارة أو الرمز أو الرسم أو املوسيقى أو غري
ذلك(((.
أضـف إىل ذلك أن التعبري أمر ال خيتص به اإلنسان؛ ألن احليوانات
بجملة من األصوات
تستطيـع هي كذلك أن ُتعبرّ عن حاجتها الرضورية ُ
واحلركات ،وأن تتفاهم فيام بينها ببعض الرصخات املتاميزة مـن حيث الشدة
واالرتفاع والنغم ،وتصدر عنها تلك الرصخات يف ظروف مع ّينة ،لإلشارة إىل

* قسم العلوم االجتامعية ،جامعة سيدي بلعباس – اجلزائر.
((( روزنتال يودين ،املوسوعة الفلسفية (وضع جلنة من العلامء واألكاديميني السوفياتيني)،
ترمجة :سمري كرم ،بريوت :دار الطليعة للطباعة والنرش ،ط ،1987 ،6ص.63
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خطر داهم أو طعام جاهز أو رغبة جنسية عارمة(((.

ويتَّخذ التعبري شكلني ،فإما أن يكون فطر ًّيا أو طبيع ًّيا ،وإما أن يكون وضع ًّيا أو
اصطالح ًّيا .فأما النوع الفطري فهو لغة العواطف واالنفعاالت واألحاسيس يف شكلها
اخلام ،قبل أن خترتع هلا احلضارة ما شاءت من املصطلحات والتعابري ،وقبل أن يصطنع هلا
املجتمع قوالب األلفاظ وصيغ اجلمل .إن التعبري الطبيعي يتم بواسطة الرصاخ والضحك
والبكاء وامحرار الوجه ،وغري ذلك من املظاهر غري اإلرادية التي نُدركها باحلواس ،ونستدل
هبا عىل معاناة الشخص ا ُملتلبس هبا كاألمل أو احلزن أو اخلوف وما إىل ذلك(((.
أما النوع الوضعي فهو لغة التفكري والعمليات العقلية املعقدة ،ولغة احلضارة
والتقدُّ م ،وهبا يتعامل الناس يف حياهتم ويتفامهون لقضاء شؤوهنم.

ويتم ّيز هذا النوع من التعبري عن النوع األول بأنه إرادي ومقصود ،وبعدم اقتصاره
عىل احلاجات الرضورية للبقاء ،إذ يمكن بواسطة اللغة االصطالحية أن ُنعبرّ عن كل يشء
جمر ًدا(((.
سواء منه الرضوري أو الكاميل ،وسواء كان ماد ًّيا أو روح ًّيا،
ملموسا أو ّ
ً
وباعتبار أن اجلسد  Corpsهو كيان أويل متعدّ د الدالالت والوظائف ،وباعتبار
اجلسدي  Corporelمرسح التعبريية وجماهلا ،فإن اإلنسان يف األصل هو حضور جسدي يف
العامل ،وفضل وجوده يكمن يف قدرته عىل التعبري.

من ثمة نجد أن اجلسد ُيمرسح دائماً تعبرياته تلك عرب صور متعدّ دة ،فهناك اجلسدي
الصامت كاملظهر اجلسدي وتعابري الوجه ،وهناك اجلسدي احلركي كحركات املناضل
واملمثل املرسحي والريايض ،...وهناك اجلسدي االجتامعي ا ُملسنّن الذي يتبدَّ ى يف العمل
أخريا اجلسد اإلخباري املتم ّثل يف لغة الصم والعالمات املتبادلة
اليدوي واحلريف ،وهناك ً
بني البحارة ،أي كل جسد «منطوق» ينتج عنه فعل اجتامعي.
إن اجلسدي يبدو يف نظرنا جسدً ا وظيف ًّيا وتواصل ًّيا اجتامع ًّيا ،إنه جسد مرجعي خيضع
لقوانني املؤسسة التواصلية االجتامعية ويو ّظف معطياهتا(((.

((( حنفي بن عيسى ،حمارضات يف علم النفس اللغوي ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط،2003 ،1
ص.73
((( املرجع نفسه ،ص.73
((( املرجع السابق ،ص.74
((( فريد الزاهي ،اجلسد والصورة واملقدس يف اإلسالم ،الدار البيضاء  -املغرب :إفريقيا الرشق،1999 ،
ص-ص .28-27
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وإذا نحن فهمنا اإلنسان باعتباره كائنًا –يف العامل– فإن جسده املعيش أو جسده احلي
أو جسده البدين (حيث يلزم فهم البدن  CHAIRباملعنى الذي أعطاه إياه مريلوبونتي يف
يتجزأ منه ،من غري أن يكون أبدً ا قابلاً ألن ُي ْعزل عنه
املرئي والالمرئي) يشكل جز ًءا ال ّ
كجزء مستقل ،وهبذا املعنى يكون اجلسد البدين ظاهرة مندجمة يف العامل وحمكومة بوجود
أنطولوجي عام(((.
ويف هذا الصدّ د يقول مريلوبونتي :إنني أحلظ األشياء اخلارجية بجسدي ،وأعمل
لدي نظرة هنائية ومكتملة عنها ،غري أنني ال أدرك جسدي بعني خارجية،
عىل أن تكون َّ
يتم هبا إدراك
يتم عرب احلواس التي ّ
وإنام هبذه العني التي أمتلكها ،إن إدراك اجلسد الشخيص ّ
ٍ
عيل امتالك جسد ثان يكون بدوره غري قابل
العامل ،ولكي أستطيع إدراك جسدي كليةَّ ،
للمالحظة(((.

إن التواصل الالشفوي أكثر فصاحة ونزاهة ودقة من التواصل الشفوي ،فهو أكثر
للمواربة ،وهو بمثابة نافذة تُطل عىل األحاسيس احلقيقية
تلقائية وأقل خضو ًعا للسيطرة أو ُ
للفرد وتكشف مواقفه .و ُيمكن للكلامت أن ختدع ،فكثري من الناس ال يعني ما يقول أو
يقول ما ال يعني ،بينام تبقى لغة اجلسد نشاطات عقلية حتت عتبة الوعي تفضح ما تفكر
فيه وتشعر به حقيقة .وبالتايل نؤكد مقولة« :ما تقوله بجسدك يمكن أن يكون أكثر أمهية مما
تقوله يف كلامتك»(((.
إذن كل إدراك لآلخر ال بد أن يمر بتجربة اجلسد ،هذه القاعدة الفينومينولوجية جتعل
من جتربة احلياة يف صورهتا الواقعية رشط إمكان ملختلف التجارب املعاشة واملامرسات؛ ألن
أيضا املساحة الطوبولوجية واألنطولوجية
«كل معرفة تبتدئ بالتجربة»((( ،وألن اجلسد هو ً
تتحرك فيها وتنتقل عربها مجلة التجارب املعاشة والسلوكات .ليس فقط ألن اجلسد
التي ّ
احلامل لإلدراك احليس عرب األعضاء التي تتصل اتصالاً
مبارشا بالعامل اخلارجي ،بل وألنه
ً
أيضا إدراكًا حدس ًّيا جيعل الوعي اخلالص وا ُملتعايل يدرك موضوعه مبارشة.
حيمل ً
وال يستغني الوعي عماَّ يفيده به اإلدراك احليس من إحساسات وانطباعات حسية،

(6) Bernard Andieu: les cultes du corps (éthique et science), éditions L’HARMATTAN,1987,
Paris, P: 107.
(7) M.M.ponty: phénoménologie de la perception éd.GALLIMARD. 1945, Paris,.P :107

((( أوجني راود سيب ،قوة التواصل الالشفوي ،جملة الفكر العريب املعارص ،العددان،1999 ،113-112 :
 ،2000ترمجة :حسن بحري ،ص.136

(9) Edmund Husserl: Recherches logiques, I,trad.par Hebert Elie, PUF, Paris, 1962,P: 81.
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ولكنه يستقل بتعاليه وإدراكه احلديس يف فهم أشياء العامل عرب القصدية املتضمنة فيه عند
هرسل أو عرب اندفاعه األنطولوجي نحو موضوعه عند «هيدجر»(.((1
لكن يبقى اجلسد مع ذلك املبدأ واملسار ألنه املوضوع أو الظاهرة املوجودة يف العامل
واملتصلة واملرتبطة باملواضيع والظواهر األخرى.

إن اإلحساسات واالنطباعات والعواطف واهليجانات واآلالم واللذات كلها
جتارب خترتق اجلسد ،وتتموقع عىل هامشه يف نقطة اتصاله باألشياء وانفتاحه عىل العامل(.((1
بعضا بحكم انتامئها إىل عامل مشرتك ُمعطى ملجموع
هكذا تدرك األجساد والذوات بعضها ً
هذه اإلدراكات كتجارب معاشة ،واإلدراك املوضوع هلذا العامل حتدّ ده ماهية التواصل
الذايت( .((1إن اجلسـد يعمل عىل طريقة منارة حدودية ل ُيعينّ حدود حضور الشخص جتاه
اآلخرين(.((1

ﷺ اجلامل واجلسد

تعبريا وجدان ًّيا
هذا احلضور اجلسدي قد يتجلىَّ تعبري ًّيا من خالل الفن ،فالفن يبقى
ً
عن ذات الفنان ،وعن مجالية الواقع امتزاجا م ًعا ل ُيقدّ ما لنا لوحة فنية أو قطعة موسيقية أو
ويتوزع التعبري الفني بني رؤية واقعية لألشياء ،وبني صور عفوية حاملة يسيطر
نحتًا ...إلخ.
ّ
عليها املجاز ،والرمز إىل مجال الطبيعة من بيئة الفنان التي عاشها.
دورا مهماًّ يف تشكيل الثقافة
وقد لعبت الفنون التشكيلية من رسم وتصوير ونحتً ،
(((1
املعارصة ،وعبرّ بعضها عن فن إبداعي رفيع سواء كان رومانس ًّيا أو واقع ًّيا  .فالتعبري
الفني يبقى عملية امتزاج كامل بني الذات واملوضوع ،وأن املوضوع الذي هو يف أصله
يشء خارج عن الذات يصبح بعد التجربة الفنية ُمستسا ًغا وقابلاً للذوبان يف فضاء اخلربة
الشخصية للفنان(.((1

( ((1حممد شوقي الزين ،تأويالت وتفكيكات فصول يف الفكر العريب املعارص ،بريوت :املركز الثقايف العريب،
ط ،2002 ،1ص.55
( ((1املرجع نفسه ،ص.55
( ((1املرجع نفسه ،ص.56
( ((1دافيد لوبروتون ،أنثروبولوجيا اجلسد واحلداثة ،ترمجة :حممد عرب صاصيال ،بريوت  -لبنان :املؤسسة
اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،ط ،1993 ،1ص.21
( ((1صالح رضا ،لغة الفن التشكييل يف القرن  ،20جملة عامل الفكر ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة
واآلداب ،املجلد  ،26العدد ،1997 ،2ص.69
( ((1حممد زكي العشاموي ،فلسفة اجلامل يف الفكر املعارص ،بريوت  -لبنان :دار النهضة العربية،1981 ،
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ونرى أن احلكم اجلاميل هو تلك العالقة القصدية التبادلية املبارشة ،بني الوعي
واملوضوع ،والذات الواعية هي التي تستحرض اجلامل يف حرضة اجلامل يف العامل ،فاجلامل
يتم ّيز باحلضور يف ظاهرة اجلامل ،وحقيقة اجلامل تتجلىَّ يف مظاهر وظواهر املوضوعات
اجلميلة يف جدلية الوجود واملوجود ،واحللم والواقع .واجلامل ال يتحدَّ د إلاَّ بذاتية اجلامل،
اجلامل يف ذاته ،الذي نراه بعني القلب والروح ،يف الوردة التي تنثر عطرها وال تنثر فكرة
الوردة(.((1
ومن ثم فاإلدراك اجلاميل يستلزم قدرة إبداعية تمُ كِّنه من اإلبداع واإلحساس باجلامل،
وهذه القدرة اإلبداعية موجودة يف اإلنسان املبدع يف داخله ويف أعامقه ،وهو كامن يف العقل
الباطني اختزنه اإلنسان مما اكتسبه من خربات مجالية وفيه تنظيم الصور واملعاين بشكل
دقيق حيث تتداعى عند استدعائها(.((1

وأهم ما يم ّيز الفكر الفلسفي املعارص هو اهتاممه بالبعد اجلاميل يف التجربة اإلنسانية،
تنوع االجتاهات اجلاملية عىل نحو غري مسبوق
بوصفه أف ًقا جديدً ا لإلنسان ونالحظ كذلك ّ
يف الفكر الفلسفي ،فلم يعد ال ُبعد اجلاميل أحد أبعاد التجربة الفلسفية للمفكر ،وتأيت يف
ذيل اهتامماته كتطبيق ملنهجه العام يف جمال الفن واخلربة اجلاملية ،وإنام نجد بعض املفكرين
يصبغون فلسفتهم ك ّلها بصبغة مجالية ،وظهرت صورة الفيلسوف املشارك يف احلياة الثقافية
ملجتمعه ،ناقدً ا ومحُ للاً لألعامل الفنية واألدبية( ،((1ونجد هذا لدى هيدجر ومريلوبونتي
وغريهم من الفالسفة املعارصين عىل اختالف اجتاهاهتم.
لقد كان هناك بني فالسفة القرن العرشين ونقاده خاصة ،تأكيد كبري عىل استقالل
العمل الفني ،وكيفيته املوضوعية ،كموضوع يف ذاته .وهذا التأكيد عىل استقالل العمل
أيضا علم نفس اجلشطلت بتأكيده عىل املوضوعية الظاهرية للكيفيات املميزة
الفني أيده ً
للصيغة الكلية أو اجلشطلت اخلاص بالعمل الفني ،وأيدته كذلك الفلسفة الفينومينولوجية
والتي أطلقها هرسل أول(.((1
ص.52
( ((1مجيل قاسم ،نقد احلكم اجلاميل ،جملة الفكر العريب املعارص ،العدد  ،109 - 108ص.47
( ((1مصطفى عبده ،فلسفة اجلامل و دور العقل يف اإلبداع الفني ،القاهرة :مكتبة مدبويل ،ط،1999 ،2
ص.89
نموذجا ،بريوت :املؤسسة
( ((1رمضان بسطاوي حممد ،علم اجلامل لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو
ً
اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،ط ،1998 ،1ص.17
( ((1شاكر عبد احلميد ،التفضيل اجلاميل دراسة يف سيكولوجية التذوق الفني ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت:
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،2001 ،ص.120
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ﷺ اإلدراك واجلسد

وقد أراد هرسل أن حيل مشكلة اإلدراك احليس واملعرفة بوجه عام من خالل جتاوز
ثنائية الذات واملوضوع ،أي من خالل جتاوز النزعتني العقالنية والتجريبية م ًعا .وقد وجد
احلل يف القصدية التي بمقتضاها يكون هناك ارتباط بني الذات واملوضوع ،ويكون الوعي
ّجها باستمرار نحو املوضوعات.
مت ً
وعىل هذا األساس رأى هرسل أن اإلدراك احليس هو فعل من أفعال الوعي يتم ّيز
بأنه يقصد موضوعات حارضة بذاهتا أو بجسميتها أمام الوعي ،وهي تظهر له عىل التتابع
من خالل منظورات جانبية ،أما التخ ّيل فهو وعي يقصد موضوعه بوصفه غائ ًبا ،وغاية
اإلدراك اجلاميل هي رؤية القصد ،أو الداللة التي يطرحها العمل الفني ذاته(.((2

املفصل لتطور
اهتم خالهلا بالتحليل
طور مريلوبونتي نظريته يف اإلدراك،
ّ
وقد ّ
ّ
عالقات الشكل واخللفية يف الفن ،وعىل نحو خاص يف فن التصوير ،وباعتبارها
العالقات– أساس الفهم ،ونشاط الرؤية –بالنسبة له– أحد الرشوط األساسية للوجوداإلنساين ،وفن التصوير خاصة هو التجسيد املناسب للرؤية ،الرؤية كام قال رشط أسايس
للوجود اإلنساين(.((2
إن الفنان املصور يف رأي مريلوبونتي ينبغي –وف ًقا ملا قاله « -»Paul Valéryأن يأخذ
جسمه معه ،وهذا حيدث فقط عندما ُيسلم الفنان جسده للعامل ،بحيث يستطيع تغيري هذا
العامل ،وحتويله إىل لوحات فنية(.((2
إن اجلسد خالل الفن ينظر و ُينظر إليه ،إنه ينظر إىل كل األشياء ،وينظر إىل ذاته
ويتعرف عليها كذلك(.((2

وبالعودة إىل نظرية مريلوبونتي يف اإلدراك ،نجده يرفض النظرة العقلية التي جتعل
اإلدراك يتو ّقف يف جوهره عىل أفكارنا وذكرياتنا وتصوراتنا السابقة ،أي إن الرؤية احلسية
هي رؤية عقلية؛ ألن إدراكي لليشء هو تعريف عىل األفكار والتصورات املطابقة له يف ذهني،
كام يرفض النظرة الواقعية التي ختتزل اإلدراك يف ظاهرة موضوعية حتدث يف الطبيعة عن
( ((2املرجع نفسه ،ص.121

(21) Florence Begel: la philosophie de l’art, éditions le seuil, Paris, 1998, P: 59.

( ((2شاكر عبد احلميد ،التفضيل اجلاميل ،مرجع سابق ،ص.122

(23) Renée Bouversse: l’expérience esthétique, ARMAND Colin, Paris, 1998, P: 40.
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طريق التقاء موضوعات خارجية مكتملة التكوين وآلة تسجيل تستنسخه كام هو(.((2

إن مريلوبونتي يعيد طرح مشكلة اإلدراك من زاوية مغايرة ،حيث يعتربه وسيلتنا
األوىل يف االنفتاح عىل العامل اخلارجي واالتصال به ،إنه اندراجنا يف العامل ويف الطبيعة.
واإلدراك ظاهرة أصلية ،ألنه يقوم عىل الطبيعة التي هي قاعدته األساسية ،وعىل التاريخ
حيول الزمان الطبيعي إىل زمان تارخيي ،وبالتايل يحُ ّقق معنى
الذي هو أساسه ألنه هو الذي ّ
تصوره ،فال نستطيع أن نفهم شي ًئا إذا مل يكن مدركًا وقابلاً
الوجود لكل كائن يمكن
ّ
لإلدراك(.((2

إن اإلدراك ظاهرة أصلية ألنه نقطة البدء لكل النشاطات واملعاين ،ومن دونه من غري
نتصور وال نفهم إلاَّ ضمن جمال إدراكي ،وكل ما ال يقع
نتصور أ ًّيا كان ،فنحن ال
املمكن أن
ّ
ّ
ضمن هذا املجال ال يمكن إدراكه.

إذن فالطرح الفينومينولوجي يرى رضورة الذهاب إىل ما وراء تلك القسمة الثنائية
اخلاصة بالذات واملوضوع ،وذلك من أجل االلتقاط للخربة اإلنسانية يف جت ّلياهتا الكلية،
أيضا أن اخلربة الفنية هي األساس الذي يتجلىَّ
وعىل الرغم من صعوبة هذا األمر ،فإنه يعني ً
(((2
من خالله اندماج اإلنسان عىل نحو مبارش يف العمل الفني .

ﷺ فن الرسم واجلسد

ورغم أن هناك فر ًقا بني الفن والفلسفة ،من حيث إن الفيلسوف يسعى إىل تفسري
العامل ،والفنان يسعى إىل إبداعه(َّ .((2إال أن رابطة املشاركة بني الفلسفة والفن نجدها
كبرية كام هي بني فن الرسم وخاصة عند سيزان( ،((2وبني فكر مريلوبونتي ،حيث نجد أن
( ((2انظر :رشيد دحدوح ،معجم مصطلحات فلسفة مريلوبونتي ،كتاب :كوجيتو اجلسد ،القاهرة :مركز
الكتاب للنرش ،2004 ،ص.103

(25) M.Merleau Ponty: phénoménologie de la perception op-cit ,P: 370.

( ((2شاكر عبد احلميد ،التفضيل اجلاميل ،مرجع سابق ،ص.125

(27) M.Merleau Ponty: la Nature (notes, cours du collège de France), établi et annoté par
DOMINIQUE Séglard, éd du Seuil, Paris, 1999, P: 72.

( ((2احتل بول سيزان مكانة رفيعة يف الفن احلديث ،وهو رسام فرنيس يمتاز بألوان حية وتعمقه يف حتليل
الظل والنور ،ال سيام يف تصوير املشاهد الربية إلقليم بروفانس .ويعترب حتليله للطبيعة عىل أساس الشكل
املكعب واألسطواين منطل ًقا للمدارس الفنية احلديثة التي أعقبته .انظر كتاب :الوجودية ،جون ماكوري،
ترمجة :إمام عبد الفتاح إمام ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
 ،1982ص.381
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مريلوبونتي يعثر عند سيزان عىل قلق مماثل لقلقه(.((2

تصو ًرا مع ّينًا عن الواقع ،ويتضمن
ومن البداهة أن يكون كل فن يف الرسم يفرتض ّ
بالتايل أنطولوجية ما ،إلاَّ أن املفارقة عند مريلوبونتي أعمق بكثري ،فمن جهة ،كل تاريخ فن
للتحرر من التومهية ،له معنى ميتافيزيقي( ،((3ومن جهة ثانية ،ليس
الرسم احلديث وجهده
ّ
من واجب الفلسفة أن جتني هذا املعنى احلارض يف لوحات سيزان ولوحات التكعيبيني(،((3
وأن تطهر التصور الذي حيمله ذاك املعنى.

وح َّو َل
عىل العكس متا ًما ،إن سيزان فكّر من خالل الرسم َ ((3( Pense en peinture
حر َر الفكر من حوادث
رؤيته إىل إيامءة ،وكان الفكر الصامت لفن الرسم لديه وسيلة َ
الكالم ،ويف اعتبار كون إدراك اجلسد احلي يقدم لنا مدخلاً للوصول إىل الواقع وإىل
الكائن ،ويف اعتبار أن فن الرسم قد ُولد من هذا اجلسد ِ
املدرك ،وأنه ُيقدّ مه من ثم له ،فإن
حركة الرسام هي سل ًفا أنطولوجية(.((3
إن فلسفة مريلوبونتي هي عىل األرجح األنطولوجية األوىل املبنية عىل فن الرسم
وليس ضده ،واحلال أنه يمكننا التساؤل عماَّ إذا كان هذا الكوجيتو اجلسدي الذي حيله
ً
وحشا جيمع بمهارة كبرية
مريلوبونتي مكان الوعي باعتباره ذاتًا نشي ًطا من اإلدراك ،ليس
ِ
عندئذ تكون حركة الرسام الذكية ،يف بساطتها،
بني صفات الوعي وصفات اجلسم ،ولكن
حجة ثابتة(.((3
لقد اهتم مريلوبونتي بأعامل سيزان وانصبت عليه حتليالته ،ليس ألنه يم ّثل مصدر
طراز جديد يف فن التصوير يف التاريخ  Nouveau style pictural dans l’histoireولكن

(29) M. Merleau Ponty: le visible et L’invisible, éd. GALLIMARD, 1964, Paris, P: 29.
(30) Ibid, P: 24.
( ((3التكعيبية  :Le Cubismeهي حركة يف فن الرسم املعارص ،أ ّثرت يف كل املدارس التشكيلية ،سعى

القائمون هبا إىل البحث عن الشكل واستكشاف احلقيقة اجلوهرية من خالله .وما يمكن أن يقال عن
سيزان فنان املرحلة االنطباعية أنه كان أول من فتح الطريق لالجتاه التكعيبي دون قصد منه ،ودون أن
هيتدي إىل هذه املرحلة ،ومن أهم ميزاهتا أهنا تعتمد عىل اإلبداع املطلق واالبتكار ،فهي ترفض الواقع
واتّباع األصول القديمة ،والفن هو جتربة ذاتية دون االهتامم باملضمون.

Voir: Jean-Pierre, Néraudau: Dictionnaire d’Histoire de l’Art, 1er édition, PUF, 1985, P: 153.
(32) M. Merleau- ponty: le visible et L’invisible, op-cit , P: 60.

( ((3جان الكوست ،فلسفة الفن ،ترمجة :ريم األمني ،بريوت  -لبنان :عويدات للنرش والطباعة ،ط،1
 ،2001ص .109

(34) M.Merleau-ponty: Signes, éd.GALLIMARD, Paris, 1960, P: 57.
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لكونه أكد هو نفسه أن املنظور يفكر يف « .»le paysage se pense en moiوما الحظه
مريلوبونتي يف أعامل هذا الفنان أنه ال يوجد تقليد للعامل  ،imitation du mondeوال يوجد
مت ّثل ذايت يف أعامله  .représentation subjectiveوإنام هناك حمايثة une immanence
للمنظور واملرئي ،يف حلظة اإلبداع نفسها،عندما يكون الرسام يفكر من خالل الرسم(.((3
وعادة ما ينظر إىل سيزان عىل أنه أعظم شخصية مؤثرة يف الفن احلديث ،وربام تشري
أعامله إىل رضب من التوازي مع احلركة الوجودية ،إذ نرى عنده هناية لألشكال التقليدية يف
الفن وخل ًقا ألشكال جديدة ،وهو ُيمكّننا من أن نرى األشياء بطريقة جديدة ،ويف عالقات
جديدة(.((3
وعدم فهم أعامل سيزان مل يكن نتيجة نقص برص  la Myopieلبعض الرسامني أو
النقاد ،وإنام هي نتيجة لتعقدها الواقعي  ،Complexité Réelleوإىل الطابع النوعي للنسق
طوره الفنان طيلة حياته،
الفني  Caractère spécifique du système artistiqueالذي ّ
وبدون أن يستطيع الوصول إىل حتقيقه بشكل كامل يف أثر فني.

وبالتايل يمكن أن نقول :إن سيزان هو بال شك الرسام األكثر تعقيدً ا للقرن التاسع
عرش  le peintre le plus complexé du XIXe siècleحيث كتب عنه Lionello Venturi
لدي انطباع بأنني أدخل عا ًملا
قائلاً « :أمام عظمة سيزان يعرتيني نوع من اخلوف ،ويكون َّ
جمهولاً  ،غن ًّيا ،صار ًما ،وهو يملك قمماً عالية ،ال يمكن بلوغها»( ،((3وكان البعض اآلخر
تنو ًعا أسلوب ًّيا غري ًبا ،ومستوى خمتل ًفا للمسات النهائية للوحات ،وكان اآلخر
يرى أن هناك ّ
يرى أن لوحاته غري منتهية ،وبالتايل جيب عزهلا عن األعامل اجليدة(.((3
حتى إن سيزان نفسه كان يشعر بأن هناك استحالة لتحقيق ما يشعر به ،ومل يكن
ٍ
راض عىل لوحاته ،من حيث إنه كان يرى دائماً أن ما أنجزه غري كامل أو حيتاج إىل إضافات
أخرى(.((3

تطور الثقافة الفنية
ورغم ذلك يمكن أن نقول :إن سيزان يشكّل معلماً أساس ًّيا يف ّ
حضورا قو ًّيا من خالل تأثريه البالغ
الغربية  ،la culture artistique occidentaleو ُيشكل
ً
عىل الفن يف القرن العرشين ،وأصبح اليوم يطلق عىل طريقته «النسق الفني لسيزان» le
(35) Florence BEGEL: la philosophie de l’art, op-cit, P: 59.

( ((3جون ماكوري ،الوجودية ،مرجع سابق ،ص .381

(37) ANNA BARSKAÏA et autres: Paul Cézanne, éditions cercle d’art, Paris, 1999, P: 6.
(38) M.Merleau- Ponty: Notes de cours 1959 – 1961, éditions GALLIMARD, 1996, P: 7.
(39) Ibid. P: 7.
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.((4( système artistiquede Cézanne

لقد كان يبدو من لوحات سيزان يف شبابه أنه يسعى لتصوير التعبري أولاً  ،وكانت
اللوحات التي رسمها يف بداية حياته الفنية نو ًعا من التسجيل للتعبريات املبارشة متخط ًيا
األشياء ذاهتا .ولذلك فشل دائماً يف حماولة التقاط هذه التعبريات.
وتع ّلم سيزان من هذه التجارب شي ًئا فشي ًئا أن التعبري هو لغة اليشء نفسه ،وأنه
يولد مع رسومه ومعامله؛ ولذلك أصبح التصوير عنده حماولة مستمرة لبلوغ سيامء األشياء
والوجوه عن طريق اإلحياء املتكامل أو بعث احلياة كاملة يف رسومها ومعاملها احلسية .وهذا
يصورها سيزان أهنا
ما تؤ ّديه الطبيعة ذاهتا يف كل حلظة ،وهلذا يصح أن ُيقال عن املناظر التي ّ
تنتمي إىل عامل سابق عىل هذا العامل حيث مل تظهر للناس بعد(.((4

وبالتايل يمكن أن نقول :إن حتديد معنى الرسم ومنزلته ،يف الوضع الراهن يستوجب
أن نالحظ اعتباطية اقرتان الصورة باخلطاب اللغوي ،وهو ما برز مع االنطباعيني( ،((4حيث
تبينّ هلم أنه ال وجود لتمثيل يف الواقع؛ ألن الواقع غري قابل لتسمية مالئمة ،إنه دو ًما يف
حاجة إىل قراءة أوىل أو إىل تأويل(.((4
وإذا كان احل ّيز يف فن الرسم ال يتجاوز مستوى السطوح ألنه يعرض للعني املساحات
يؤسس -بال شك -اإلدراك احليس البرصي عىل
املنظورة أو النقاط واخلطوط ،فإن الرسم ّ
يؤسس اللمس أو الشعر
تؤسس االنتصاب أو النحت الذي ّ
غرار اهلندسة املعامرية التي ّ
الذي –كام يقول هيدجر– يؤسس اللغة(.((4

جمرد إدراك حيس؛ ألن هذا الفن يسمح يف
إلاَّ أن اإلبصار الذي ُيقيمه الرسم ليس ّ
الوقت ذاته بفهم العامل املرئي وشده إىل وجود اإلنسان .وقد بينّ مريلوبونتي كيف يحُ ول
الرسام العامل إىل رسم عن طريق جدلية اإلبصار واحلركة اجلسدية حيث «يرتبط العامل املرئي
(40) Ibid. P: 9.

( ((4عبد الفتاح الديدي ،االجتاهات املعارصة يف الفلسفة ،القاهرة :املؤسسة املرصية العامة للتأليف ،ص.17
( ((4االنطباعية  :Impressionnismeمذهب االنطباع هو طريقة يف الفن أو يف النقد تقوم عىل التعبري عن
االنطباعات املبارشة من غري الرجوع إىل أصول أو قواعد متّفق عليها .وبالتايل فهو يتجاوز فن الرسم
التقليدي والرسمي الذي مل يعد يتامشى مع روح العرص.
Voir: Petit Larousse de la peinture sous la direction de MICHEL LACLOTTE, Tome 1,
Librairie Larousse, Paris, 1979, P: 870.

( ((4توفيق الرشيف ،فلسفة الفن ،تونس ،ط ،1995 ،1ص.82
( ((4املرجع السابق ،ص .84
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تكون من النسيج نفسه ا ُملتكون به العامل يكون مرتب ًطا
بوجودي»(((4؛ ألن اجلسد بام هو ُم ّ
هبذا النسيج وتكون األشياء جزءا ال يتجزأ منه .ألن اجلسد «بام هو ٍ
راء ومرئي» يرى نفسه
ً
ويرى أنه يرى ويلمس بأنه يلمس ،بحيث ُيمكن فن الرسم اجلسد من إدراك كثافة العامل
املرئي بقدرة شبه سحرية.
متجاوزا
وهكذا ُيسهم مريلوبونتي يف تأ ّمالت اجلاملية الفلسفية املخصصة لفن الرسم
ً
بذلك الدراسات اجلاملية الوضعية منها والوصفية(.((4

التطور الذي شهده فن الرسم منذ ظهور النزعة االنطباعية ،والذي تواصل
إن
ّ
إىل يومنا هذاُ ،يبينّ بكل وضوح الدور الرئييس الذي تضطلع به املخ ّيلة أكثر فأكثر يف فن
وجه الستنساخ ما نراه يف الواقع ،إذ ينشغل الرسام باإلحساس البرصي(،((4
يبدو وكأنه ُم ّ
بالضوء واللون ،أي يرسم وفق نظره أو ما يراه حسب املوقع الذي حيت ّله ،ووفق الضوء يف
تدرجه عند اللحظة التي يرسم فيها ،وال هيم الشكل ألن الرسام «ال يعرف ما يقوم به» كام
ّ
يقول أحدهم ،إنه يرفض املعرفة وال ُيدرك ما يقوم به إلاَّ عندما ينتهي من رسمه ،بحيث
كأن نسبة االخرتاع ضئيلة ،إلاَّ أن القوة التعبريية للون تتدخل ،فنجد ألوانًا حارة كاللون
األمحر الذي ُيثري القوة احلياتية وألوان هادئة مثل اللون األخرض ثم ألوانًا ُتعبرّ عىل االتزان
بني العامل اخلارجي واإلحساس الداخيل(.((4

وتتفاعل األلوان فيام بينها وتتداخل فيؤ ّثر بعضها يف بعض وكأهنا أشخاص
بعضا؛ ولذلك ُيقال هناك انسجام يف األلوان وترابط ممكن
حقيقيون ،وقد حيطم بعضها ً
بني اللون واحلياة النفسية اإلنسانية ،وعليه فإن دور اإلبداع أو االخرتاع هو يف إبراز هذا
التوازن بعيدً ا عن كل استنساخ(.((4
ففي فن رسم الصور البرشية كالوجه مثلاً  ،يستطيع الرسام التعبري عن حالة وجدانية
عن طريق اللون والضوء والظل ،وقد تتجلىَّ كل احلياة النفسية من رؤية أو ابتسامة يرسمها
الرسام ،كام يربز تأثري األحداث يف النفس وتطلعات اإلنسان التي مل يستطيع حتقيقها يف
تقنيات ُوضعت هلذا الغرض(.((5
(45) M.Merleau-ponty: L’œil et l’esprit éd. GALLIMARD, Paris, 1960, P:28.

( ((4توفيق الرشيف ،فلسفة الفن ،مرجع سابق ،ص.85

(47) M.Merleau-ponty: L’oeil et l’esprit op-cit: 29.

( ((4توفيق الرشيف ،فلسفة الفن ،مرجع سابق ،ص .85
( ((4املرجع نفسه ،ص.86
( ((5املرجع نفسه ،ص.87
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وإذا عدنا إىل مسألة املنظورية أو الرؤية ،نجد هناك إمجاع لدى كثري من النقاد
ومؤرخي فن الرسم عىل أن االنعطاف احلاسم الذي عرفه ميدان الرسم يف عرص النهضة،
يرجع بالدرجة األوىل إىل اكتشاف تقنيات املنظورية وإىل إقحام مفهوم جديد للمكان
يف فضاء اللوحات الفنية( .((5ويعتربون غال ًبا هذا االكتشاف بمثابة انقالب جذري
عىل املستوى اجلاميل ألنه ساهم بشكل مبارش يف بناء نمط من التم ّثالت التصورية تتسم
بخصائص جديدة مقارنة بنمط التمثل التصويري الذي ساد يف العصور الوسطى(.((5

حكرا عىل تاريخ فن الرسم لوحده بل هي قضية شغلت
إن قضية املنظورية ليست ً
ّ
ولعل مريلوبونتي نموذج ُمعبرّ ،
أيضا بنفس املقدار الذي شغل تاريخ األفكار.
الفلسفة ً
ذلك ألن إقباله عىل فن الرسم مل يكن ّ
عارضا بل كان دو ًما جيد تربيره يف اهتاممه
أمرا
ً
قط ً
املتزايد بتجربة اإلدراك والرؤية ،إذ داخل هذه التجربة بالضبط نستطيع فهم املكانة املتميزة
التي أوالها للرسام الفرنيس سيزان عىل وجه التحديد(.((5

ذكرت ذلك ساب ًقا ،وإذا كان مريلوبونتي ال خيفي إعجابه بقدرة الرسام عىل
كام
ُ
النفاد باملشاهد إىل عوامل الرؤية بل قدرته عىل خلق عوامل تشكيلية قائمة عىل مجالية األلوان
واألحجام واألشكال ،فألنه ظل عىل اقتناع ...بأن فضاءات اللوحة ُتعبرّ عن إدراك مبني
ومصطنع ،وأن السؤال الرئييس ،كام يقول هو نفسه ،هو :كيف بإمكاننا أن نعود من هذا
اإلدراك الذي صنعته الثقافة إىل اإلدراك اخلام أو املتوحش؟(.((5
ذلك هو السؤال املركزي الذي نجده يف ثنايا فلسفة مريلوبونتي ،وهو السؤال الذي
يسمح لنا بالقول :إن تأ ّمالته العديدة يف فن الرسم كانت ّ
تتوخى بالدرجة األوىل فهم آليات
اإلدراك الذي صقلته الثقافة ألجل الغوص يف خبايا اإلدراك اخلام الذي ينتجه املعيش.
لذلك لن نستغرب إذا وجدناه يرصح :إنني أقول بأن منظورية عرص النهضة هي حدث
وليد الثقافة ،وأن اإلدراك نفسه متعدد األشكال .((5( Polymorphe
ربر هذا احلكم يرجع إىل إيامن مريلوبونتي بأن اإلدراك اخلام يسبق املنظورية،
لكن ما ي ّ
وأن املعيش يتصدر العامل املوضوعي.

( ((5أردنال مجال ،املنظورية والتمثل مقاربة فلسفية ملفاهيم املكان والرؤية يف فن الرسم ،جملة فكر ونقد،
العدد  ،1998 ،13السنة الثانية ،الدار البيضاء :دار النرش املغربية ،ص.93
( ((5املرجع نفسه ،ص.93
( ((5املرجع نفسه ،ص.94

(54) M.Merleau –ponty:Le visible et l’invisible, op-cit. P: 265.
(55) Ibid. P: 265.
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يوضح أن التنسيق بني خمتلف أجزاء اجلسد –
ويف هذا اإلطار ذاته ،نجد مريلوبونتي ّ
سواء املتع ّلقة باجلانب البرصي أو اللميس أو احلركي -هو تنسيق جيب فهمه ببساطة .فإذا ما
تتوزع بذاهتا بني أعضاء اجلسد املهتمة بذلك؛ ألن
أراد اإلنسان حتقيق قصد ما ،فإن املهامت ّ
التنسيقات اجلسدية املمكنة انعطفت لنا يف البداية كمحاولة لقصور األنا .لذا فإن القيمة الوظيفية
كون الرتباط التجربة
هي التي ُتبينّ معرفة أجزاء اجلسد املتعدّ دة ،ومن َث َّم فإن الرتاكم هو ليس ا ُمل ّ
البرصية والتجربة الالمسة «إنني ال أمجع أقسام جسدي واحد فواحد وعىل نحو تدرجيي ،بل إن
هذه العملية حتدث دفعة واحدة يف األنا وهي عملية ممُ اهية للجسد بذاته»(.((5

إن النتيجة التي نصل إليها مما سبق ،هي أن الرسم كقدرة تعبريية مل يكن ُمغل ًقا يف
مجودية ثقافية أو نفسية ،وإنام أثبت نفسه دو ًما باالختالف من خالل هتديم التجربة العادية
واإلدراك ا ُملمأسس  ،la perception institutionnaliséeفهو مل خيضع مطل ًقا إىل معيار
اإلستيتيقا كقيمة حيس ويطالب هبا الوعي اجلامعي يف فرتة تارخيية( .((5إن فعل اجلسد يف
العامل هو الذي جيعل كل إدراك حيس ممارسة وحقل لدينامية مكانية – زمانية(.((5

من املؤكد ّ
أن مريلوبونتي مدين بالكثري إىل مالرو  Malrauxيف مضامر التفكري اجلاميل،
ومل يكن مريلوبونتي يف األصل ناقدً ا فن ًّيا أو عامل مجال ،وإنام كان فيلسو ًفا وعامل نفس ،ولكنه
مل يكن دخيلاً عىل الدراسات اجلاملية ،بل ظهرت له دراسات ها ّمة يف فلسفة الفنّ ،
لعل يف
مقدمتها بحثه املوسوم باسم «شك سيزان» .le doute de Cézanne
ولكن قراءة مريلوبونتي لدراسات املفكر الفرنيس أندريه مالرو التي صدرت حتت
عنوان «سيكولوجية الفن» ،ثم نرشت بعد ذلك يف جملد واحد ضخم باسم «أصوات
السكون»  ،Les voix du silenceقد عملت عىل توجيه اهتامم مريلوبونتي نحو مشكالت
التعبري واإلبداع واألسلوب أو الطراز ،والتمثيل ،والتقليد أو املحاكاة يف الفن ،فكان من
ذلك أن أصبح لفيلسوفنا مذهب مجايل خاص به(.((5

ّ
املصور عىل طريقته
إن فن التصوير يمثل لدى مريلوبونتي لغة ضمنية ينطق هبا
ّ
اخلاصة ،وهنا نجد مريلوبونتي ينهج هنج مالرو ،فيقول معهّ :
إن املقارنة بني التصوير
واللغة ال يمكن أن تكون مقارنة مرشوعة ،اللهم إلاَّ إذا انتزعنامها ممّا ُيم ّثالنه ce qu’ils
 ،représententلكي نجمع بينهام حتت مقولة التعبري اإلبداعي ،l’expression créatrice
(56) M.Merleau –ponty: phénoménologie de la perception, op-cit, P: 424.

( ((5فتحي الرتكي ،رشيدة الرتكي ،فلسفة احلداثة ،بريوت :مركز اإلنامء القومي ،1992،ص.101
( ((5املرجع نفسه ،ص .107
( ((5زكريا إبراهيم ،فلسفة الفن يف الفكر املعارص ،دار مرص للطباعة ،1988 ،ص.147

مـلـف العــدد

152

ٍ
جمرد شكلني ملحاولة فنية
وعندئذ فقط قد يكون يف وسعنا أن نعدّ الواحد منهام واآلخر ّ
واحدة .((6( deux figures de la même tentative

صوره طاب ًعا ُمعبرّ ً ا،
لقد كان
املصور الكالسيكي يرسم اللوحات ،وخيلع عىل ّ
ّ
حماولاً جعل عالقته بالعامل عالقة الشخص الناضج الذي يتحكم يف الكون ،و ُيسيطر عليه،
ويمتلك ناصيته ،لقد كان ينتزع من العامل صفات الثبات والرضورة واليقني ،لكي يكشف
عن تغريه وعرضيته وتقلبه املستمر.

ولكن إذا س ّلمنا ّ
بأن التصوير املوضوعي نفسه هو يف صميمه رضب من اخللق أو
سوغ للقول ّ
بأن الفن احلديث – ُملجرد كونه هيدف إىل اإلبداع–
«إلبداع ،فهل يكون هناك ُم ّ
هو يف جوهره دعوة إىل الذات ،أو متجيد خالص للفرد؟ هذا ما َي ُرد عليه مريلوبونتي
ثائرا يف الوقت نفسه عىل ما قاله هذا األخري من أنّه «ليس
بالسلب،
ً
معارضا يف ذلك مالروً ،
(((6
املصور نفسه» .
هناك سوى موضوع واحد لفن التصوير ،أال وهو شخص
ِّ
ونحن نعرف كيف ذهب مالرو إىل وضع الفن يف خدمة الفرد ،واعترب ّ
أن الفنان
إنّام يسعى وهيدف إىل جتسيد ُمتعته الشخصية ،أو لذته الشيطانية ،أو عشقه الذايت .ولكن
يتمرد عىل هذه الفلسفة اجلاملية التي جتعل من فن التصوير عملية ذاتية ُيراد
مريلوبونتي ّ
من ورائها جعل العامل تاب ًعا للفرد ،خاصة وأن مريلوبونتي درس فن التصوير عند سيزان،
مصور مثله .والواقع ّ
فأدرك كيف ّ
أن
أن أمثال هذه التعريفات ال يمكن أن تصدق عىل
ّ
سيزان كان يمكث الساعات الطوال أمام املوضوع ا ُملراد تصويره ،لكي يدرس كتلته،
وكثافته ،وعمقه ،وملمسه ،وصالبته ،ولونه ،وحدوده ،ومعامله ...إلخ(.((6

وفهم فلسفة مريلوبونتي يف الفن يمر من خالل ربط نظريته اجلاملية بمذهبه
يقرر أن اجلسد كائن يف العامل ،كالقلب يف اجلهاز
الفينومينولوجي العام ،حيث نجده ّ
مبارشا ،دون أدنى
العضوي ،وأن اإلدراك احليس فعل ندرك عن طريقه املوضوع إدراكًا
ً
حاجزا يقوم بيننا وبني األشياء،
سلطة ،بل دون أي حاجة إىل تأويل أو تفسري .وليس اجلسد
ً
أو يتوسط بني الذات واملوضوع ،بل إن اجلسد هو أداتنا يف االختالط باألشياء واالمتزاج
بالعامل.
مبارشا بني اإلنسان الذي هو بطبيعته متفتح عىل العامل
ومعنى هذا أن ثمة اتحّ ا ًدا
ً

( ((6املرجع نفسه ،ص .149

(61) M. Merleau-ponty: Signes ,op-cit, P: 59.

( ((6زكريا إبراهيم ،فلسفة الفن يف الفكر املعارص ،املرجع السابق ،ص .152
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صحيحا،
اخلارجي ،وبني تلك احلقيقة الواقعية التي ندركها من خالل اجلسد إدراكًا
ً
فتنكشف لنا األشياء عن هذا الطريق بدمها وحلمها إن صح هذا التعبري.

وكام أن اجلسد ُيعبرّ عن الوجود الفعيل ،فإن القول ُيعبرّ عن الفكر الباطني ،أو ربام
كان األقرب إىل الصواب أن يقال :إنه ليس للفكر من باطن عىل اإلطالقّ ،
وجه
ألن الفكر ُم ّ
خارجا متا ًما
منذ البداية نحو العامل اخلارجي ،فهو ال يمكن أن يوجد بمنأى عن العامل ،أو
ً
يتجسد يف عبارات ،فإن املعنى ال بد من أن
عن األلفاظ ،و ّملا كان من الرضوري للفكر أن
ّ
تعبريا ،فإن لكل فعل إنساين معنى(.((6
يسكن اللفظ ،و ّملا كان اجلسد يف جوهره ً
ونجد مريلوبونتي يفهم اخلربة اجلاملية بوصفهام عملية اتصال مجايل بني ُمشاهد
خملصا للتحليل الفينومينولوجي للخربة بوجه عام كعملية
وتعبري فنان ،وهو بذلك ُيعدّ
ً
اتصال بني الذات وموضوع.

وعندما نقول بأن الفن عند مريلوبونتي هو لغة ،فإن ذلك يعني أن كل تعبري فني يكون
حمسوسا ُيدرك
تعبريا إيامئ ًّيا
يف صورة التعبري اللغوي بوصفه فعلاً لالتصال ،أي أن يكون
ً
ً
يتم به إدراك سائر إيامءات البدن(.((6
يف خربة أولية معيشة للبدن ،عىل النحو نفسه الذي ّ
فاحلقيقة أن خربة اللغة نفسها مؤسسة عىل خربة البدن ،فهي امتداد خلربة البدن
ا ُملتصل بالذهن وبالعامل من خالل أفعاله وإيامءاته« ،فتام ًما مثلام أن بدن وروح إنسان ما
يكونان مظهرين فحسب ألسلوب حضوره يف العامل ،كذلك فإن الكلمة والفكر الذي تعنيه
ال ينبغي أن ننظر إليهام عىل أهنام جزآن خارجان عن بعضهام ،فالكلمة حتمل معناها عىل
نفس النحو الذي به يجُ سد البدن نم ًطا سلوك ًّيا ما»( .((6وعىل النحو نفسه ،فإن التعبري اجلاميل
تعبريا بدن ًّيا إيامئ ًّيا(.((6
كتعبري لغوي -يكون ً
أيضا ً

ﷺ خامتة

يتبينّ لنا ممَّا سبق ،أن إستيطيقا مريلوبونتي ُمرتبطة ارتبا ًطا وثي ًقا باللغويات ،وأن
وجهة نحو اعتبار اإلستيطيقا كنظرية يف االتصال اجلاميل .وبالتايل
نظريته كانت واضحة و ُم ّ
فالتعبري اإلبداعي عنده يكون فعلاً من أفعال البدن احلي الفيزيقي – النفساين ،كام أرشنا
( ((6املرجع نفسه ،ص.148
( ((6سعيد توفيق ،اخلربة اجلاملية دراسة يف فلسفة اجلامل الظاهراتية ،القاهرة :دار الثقافة للنرش والتوزيع،
 ،2002ص.218

(65) M.Merleau –Ponty, Sens et non sens, éd. NAGEL, Paris,1949.P: 53.
(66) Florence Begel: La philosophie de l Art, op-cit. p: 50.
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من قبل ،فالفنان ُيعبرّ عن املعنى أو الفكرة من خالل معاجلته اليدوية للسطح املحسوس،
بحيث تكون املعاين والدالالت ُمباطنة يف هذا السياق املحسوس من اإليامءات كاخلطوط
والبقع اللونية يف حالة التصوي(.((6
إن قراءة مريلوبونتي لألصول الفينومينولوجية وحتليله خلربة اإلدراك احليس،
كشفت عن إرادة لتأسيس االشتغال الفلسفي عىل اخلربة اجلاملية ،وإن كانت هذه اإلرادة،
استمرارا للتقليد الفلسفي لتجاوز بداهة امليتافيزيقا الكالسيكية ،وإعادة
يف جانب منها،
ً
النظر يف مفهومي مركزية الذات ومت ّثل العامل  ،Représentation du mondeفإهنا تتم ّيز
بخصوصيتها يف الدروب التي فتحتها ضمن هذا التقليد الفلسفي منذ هرسل وهيدجر.

( ((6سعيد توفيق ،اخلربة اجلاملية ،مرجع سابق ،ص .219

رأي ونـقــــاش
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ﷺ توطئة

يضع البناء اللغوي لعنوان البحث املتلقي أمام مجلة إشكاالت عىل
املستوى الداليل ،فاحلدّ ين من عائلة لغوية خمتلفة ،فاإلسالم كعقيدة ورشيعة
يرجع باملبدأ الزمني واحل ّيز املكاين إىل شبه اجلزيرة العربية التي أخذت
نسبتها من مجاعة لغوية متميزة هي (العرب) ،فالفونيم  Phonèmeواملورفيم
 Morphèmeيف كلمة العرب يتواطأ مع املدلول ،ومع الشمول الذي ينطبق
عليه احلد أو الدال [عرب] كام تقرتن عادة كلمة العرب بمعنى الطائفة ،التي
نحتت وحداهتا الصوتية من احلركة ،فالطائفة مجاعة تقوم بفعل الطواف ،أي
يؤصل رابطتها مع الطبيعة ،وهو البئر،
الدوران حول مركز تستقطبه اجلامعةِّ ،
توجها ورؤي ًة اجتامعية عند العرب ،أسست لثقافة
فقد كان البحث عن املاء
ً
االنتقال والرتحال.
* أستاذ مساعد ،شعبة الفلسفة ،جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة ،اجلزائر .الربيد
اإللكرتوينbendouba.philos@yahoo.fr :
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وعىل املستوى الثقايف أقحم اإلسالم ضمن جمموعة برشية متباينة إثن ًّيا ،أطلق عليها
اسم الرشق يف مقابل الغرب الذي عرفناه بفلسفته ،وفكره الناتج عن االستقرار ،والعبارة
الشهرية للشاعر اإلنجليزي رديار كبلنج((( «الرشق رشق ،والغرب غرب ،والرشق
والغرب ال يلتقيان» مقولة متنح الرشعية لكل رؤية ،أو خميال يدعي املفارقة بني الثقافتني.

وعليه تصبح البيوتيقا خماض الفكر غريب ،وحفيدة اللوغوس ،أما اإلسالم نتاج
الرشق امليتويس .وهذه الدراسة حماولة دفاعية يف مقصدها ،وتأسيسية يف منهجها ومسارها،
جتعل من الرشيعة اإلسالمية بعلومها األساس[ :الفقه ،وعلم األصول] األرضية التقعيدية
هلذا البحث.
واصطالحا ،ثم ننتقل إىل البيوتيقا كمجال
ويف البداية لنا وقفة مع البيوتيقا مفهو ًما
ً
وموضوع لنصل بعد ذلك إىل بيان املسائل البيوتيقية يف الفقه اإلسالمي يف عرصه األول،
ويف احلقبة املعارصة.

البيوتيقا  Bioethics Bioéthiquesكلمة مركبة ،ودخيلة عىل اللسان العريب ،من
قبيل فيلوسوفيا ،فيلولوجيا ،وعائلتها ،فهي تأليف بني حدين بيو bio :وايتيقا Ethics
باإلنجليزية و éthiqueبالفرنسية ،واملقصود بالبيوتيقا التقاطعات القائمة بني مسائل
البيولوجيا ،واحلياة األخالقية.
ينسب اصطالح بيوتيقا إىل فان رانسيالر بوتر  ((( Van Rensselaer Potterالذي قدّ م
يف كتاباته تصورات أولية حول البيوتيقا ،والتي تقوم بشكل دقيق حول اهتامم الطبيب يف
املرتبة األوىل بالعمل عىل ختليد النوع اإلنساين  survivre de l›espèce humaineمن خالل
احلوار الذي ينبغي أن جيريه األطباء مع األخالق ،فهي إذن تواصل بني الطب واألخالق.

وتعترب البيوتيقا أو األخالق الطبية فر ًعا من األخالق التطبيقية ،يتع ّلق بمسائل طبية
وحيوية أثارت جدلاً سياس ًّيا وأخالق ًّيا داخل املجتمعات ،فعىل قاعدة التقدُّ م العلمي،
وتبلور النظريات البيولوجية بدأت املساءلة األخالقية والسياسية للتقدم العلمي يف
البيولوجيا ،فهي« :تشري إمجالاً إىل التفكري املهيمن منذ عرشين سنة ،عىل خمتلف احلقول
الفرعية ،حول املسائل املطروحة من قبل لتقدم البيوطبي»(((.
((( كاتب وشاعر بريطاين [ ]1936 - 1865ولد يف اهلند الربيطانية ،حاز عىل جائزة نوبل يف سنة .1907
((( عامل أورام أمريكي (2001 - 1911م) من مؤلفاته :البيوتيقا علم البقاء.
((( غي ديران ،البيواتيقا ،ترمجة :حممد جديدي ،بريوت :جداول للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل 2015
ص.35
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ومن بني املؤشرِّ ات الفاعلة يف ظهور البيوتيقا ،إشكالية التفسري يف البيولوجيا،
والتضاد القائم بني املدرسة اآللية ،واملدرسة الغائية احلياتية ،ويف البداية سنسعى جاهدين
عىل إماطة اللثام عن مأزق التفسري يف البيولوجيا.

واملالحظة األوىل التي ينبغي اإلشارة إليها تكمن يف التطورات احلاصلة عن القول
باآللية وفيزيقية احلياة ،فالقول بوجود بنية أوىل تستبطن طبيعة االنقسام والتكاثر بشكل
آيل ،ومنها كانت احلياة أال وهي اخللية التي هي «أصغر وحدة يف احلياة ،ومنها تتكون مجيع
األحياء ..وهي جمموعة بسيطة نسب ًّيا من املكونات التي تعمل يف تؤدة بالغة ،كي حتافظ عىل
وجودها ،وتنقسم من آن آلخر لتكوين خلية جديدة ...فكل اخلاليا مصنع جزيئي متكامل
مهة.(((»..
يعمل بكل ّ
وانطال ًقا من هذه القاعدة استفادت البيولوجيا من التقدّ مات العلمية والتقنية يف
تطوير ودفع عجلة البحث يف احلقل البيولوجي خطوات إىل األمام ،فبدأت اآلفاق يف
االنفتاح مع عامل الوراثة احليوية ،والولوج إىل عامل اجلزيء احليوي ،عامل اجلينوم(((.

رئيسا هلا ،فإن الغاية األساس
وإذا كانت الدراسة العلمية تضع البحث منطل ًقا ً
يف العلم كله هي احلتمية ،أي القدرة عىل إعادة الظاهرة مستقبلاً  ،بالتحكم فيها ،والتي
طرحت جدلاً علم ًّيا بني إمكانية اعتبارها مبد ًأ مطل ًقا يف الظواهر الطبيعية اجلامدة واحلية،
وهذا ما نلمسه يف اجلدل القائم بني مدرسة البالس Pierre-Simon de Laplace
[ (((]1827/1749امليكانيكية يف الفيزياء ،وبني فلسفة الشك واالحتامل مع هايزنربغ
ودوبروي ،ويف علم احلياة بني اآلليني واحلياتيني (الغائيني).
املالحظة الثانية تظهر يف األصول األخالقية والقيمية التي قامت عليها املدرسة
ُّحا بني غموض يكتنف احلياة العضوية ،وبني القداسة التي حيملها
الغائية ،إذ نلمس ترن ً
اجلسد ،وبني قابلية التك ّيف يف املادة احلية ،وعليه تظهر املالمح األخالقية يف البيولوجيا،
األزمات األخالقية تبدأ مع القول بالغائية يف احلياة ،وتكون مقدمات األزمة مع التقدُّ م
التقني ،ومع املمكن يف احلياة كام يصطلح عليه كلود دوبرو ،فتكنولوجيات الكائن احلي
تبدو عىل حد تعبريه مثل حقل ال حدود له سوى تلك التي تفرضها طبيعة األشياء

((( تريينس آلن وجراهام كاولينج ،اخللية ،ترمجة :مصطفى حممد فؤاد ،مرص :مؤسسة هنداوي ،الطبعة األوىل
 2015ص .7
((( اجلينوم :يمثل تراث وتاريخ الكائن اجليني ،وهو يشمل جمموع اجلينات املتحكمة يف شكل وبنية العضوية
لدى الكائن ،وهي  46كروموزوم ًا ،ثنائية يرثها من عند األم  23ومن األب مثلها.
((( ريايض وفلكي وفيزيائي وسيايس فرنيس من مؤلفاته :رسالة يف االحتامالت.
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وعبقرية االنسان.(((»..

ﷺ البيولوجيا وأصول األزمة البيوتيقية

البيو ( bio bios (βιοςتشري إىل احلياة ،املعنى الذي عرف جدلاً بني الرشائح
االجتامعية والفكرية لبني اإلنسان ،فمن اجلدل الفلسفي ملس أصحاب االختصاص
واستشف هؤالء رضورة ممارسة التفلسف ،واالستعانة بالفلسفة
األبعاد العميقة للحياة،
َّ
يف فهم كثري من القضايا التي مت ِّثل جوهر علم احلياة ،فاإلقرار األرسطي بخضوع الفيزيقا
ملبدأ اآللية ،واحلياة ملبدأ الغائية إضفاء ملرشوعية التفلسف داخل علم احلياة.

ولكن املعنى الذي عرفته الفلسفة عرب تارخيها للحياة هو التجربة املعاشة واليومي،
الذي قامت الفلسفة الوجودية بالتأسيس والتنظري له .واألصل يف ذلك املقابلة التي أجراها
واحلي ،فامليت يفتقد القدرة عىل مواكبة املعيش واحلياة.
العقل بني امليت
ّ
ولكن املعنى العلمي للحياة هو الذي نجده ناب ًعا من سنخية املوضوع ،أي من جنس
املوضوع الذي هو احلياة نفسها ،فهي تقابل املوت من حيث السكون ،وفقدان الطبيعة
الوظيفية ،والقدرة عىل الفعل ،فاحلياة إذن هي األداء والفعل الوظيفي للعضوية ،فهي
عىل تعبري جورج كوفييه « ((( cuvierجمموع الوظائف التي تقاوم املوت» والتي تتحدّ د يف:
الفردية ،النمو ،التغري ،التكاثر ،والتنفس..

ﷺ أسس البيوتيقا

ال يمكن فهم البيوتيقا إلاَّ من خالل األسس والركائز التي أقيمت عليها ،وهي
مؤرشات األشكلة فيها ،وقد حدّ دت يف أربع مبادئ من قبل كثري من الباحثني والفالسفة،
وهي :مبدأ االستقاللية  ،Autonomieومبدأ اإلحسان  ،Bienfaisanceومبدأ عدم اإلساءة
 ،Non Malfaisanceومبدأ العدالة .Justice

أولاً  :االستقاللية

الكائن فردية متميزة ،من حيث البناء العضوي ،ومن حيث استقالله النفيس ،فإرادة

((( كلود دوبرو ،املمكن والتكنولوجيات احليوية ،ترمجة :ميشال يوسف ،بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،الطبعة األوىل  2007ص .17
((( جورج كوفييه ( )1832-1769عامل ترشيح فرنيس ،ومؤسس لعلم الترشيح املقارن من مؤ ّلفاته :دروس
يف الترشيح املقارن ،التاريخ الطبيعي لألسامك.
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الفرد تعبري عن هو ّيته وكينونته ،وهذا املبدأ الذي قامت عليه البيوتيقا كمؤشرِّ لألشكلة
يقر ّ
بأن كل مريض هو شخص
األخالقية ،وعىل حدِّ تعبري ميشيال مارزانو :املبدأ الذي ّ
ّ
مستقل ،وقادر عىل االختيار واتخّ اذ القرار(((.

وهو مبدأ حيمل دالالت عديدة ،وقد اخترصها األستاذ عمر بوفتاس يف ثالث
دالالت ،تظهر األوىل -عىل حد توصيف بوفتاس -يف داللة احرتام اإلنسان التي حيملها
مبدأ االستقاللية الذاتية ،وهي ذات وجهني اجيايب يظهر يف اعتبار اإلنسان كائن فاعل،
مالك حلرية االختيار .ا ّما الوجه السلبي لإلنسان الفاعل ،فهو الكائن الذي فقد القدرة عىل
االختيار ،كاملتخلفني عقل ًّيا والسجناء..
والداللة الثانية تظهر يف الربط الذي يقيمه بعض املفكرين بني مبدأ االستقالل
الذايت ،وبني «حق املرىض يف احلامية من العواقب الوخيمة للقرارات التي قد تفرض تلقائ ًّيا
من جهة سلطة معينة».
والداللة الثالثة للمبدأ تأخذ شكلاً وجوب ًّيا يفرض ،ويفرتض قيام اجلهاز الصحي
ببذل اجلهد يف تلبية حاجيات املرىض(.((1

والسؤال األخالقي الذي يواجه هذا املبدأ التقاطع بني مبدأ االستقاللية ومبدأ
الكرامة اإلنسانية ،التي هي القيمة اخللقية املركبة التي تحُ ايث الوجود اإلنساين ،ومجلة
الصفات واألحكام اخللقية التي ترافق الوجود البرشي ،فهي
تضم قيماً تقريرية ،وقيماً
ُّ
وجوبية.

ومن أهم املضامني التقريرية ملبدأ الكرامة ،كرامة اجلسد التي تشكّل حقيقة وجودية
مستقلة وثابتة ال يعرتهيا النقص ،أو التغيري مهام تغيرّ شكل اجلسد ،رغم أننا نجد أن بعض
كرست بعض التصورات مثل انتقاص الكرامة باملساس باجلسد
املعتقدات الثقافية قد ّ
كمحنة األنثى يف املجتمع العريب ،ففقد غشاء البكارة عند األنثى نزول هبا إىل درك أسفل،
وجحيم داخيل ،وموضوعي ،يودي هبا يف ّ
خصوصا داخل
جل األحوال إىل التيه والضياع
ً
املجتمع الذكوري ،فهل تتع ّلق الكرامة بجزء من أعضاء اجلسد!!!.
وال نريد يف هذا السياق القول بضعف الرابطة بني مبدأ الكرامة واجلسد ،بل هندف
إىل بيان أمهية النظر إىل الكرامة من خالل املنظومة املتكاملة للقيم األخالقية ،وليس من
خالل مؤرش واحد الذي هو اجلسد ،فاجلسد آلة الذات يف بيان وجودها ،وجماهلا الفعيل،
(9) Michela Marzano, l'éthique Appliquée, PUF 2 édit paris 2012, p:21

( ((1انظر :عمر بوفتاس ،البيوتيقا ،املغرب :أفريقيا الرشق.
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فهو وسيلة وليس غاية يف ذاته.

فمبدأ الكرامة اإلنسانية تعبري أنسب عن هذا املؤرش البيوتيقي ،الذي هو استقاللية
الشخص ،فاألصل يف مبدأ املعاملة البرشية ينطلق من «حق اإلنسان األول ،أن ُيعرتف به
كإنسان ،وألاَّ يعامل العلم الذات اإلنسانية كـ«يشء» ،وينتج عن ذلك أن الكرامة اإلنسانية
تقتيض احرتام الفرد يف خصوصيته وهو ّيته الوراثية والثقافية ،وينعكس ذلك عىل املستوى
القانوين بفكرة مفادها أن الغري جيب أن ينظر إليه وحيرتم بمعنيني :أنه خمتلف وجيب احرتام
اختالفه ،وألنه يمثل الذات اإلنسانية»(.((1

ثان ًيا :مبدأ اإلحسان

اإلحسان قيمة خلقية عاطفية تقابل العدل القيمة القائمة واملبنية عىل العقل ،والتعليل
حترر هذه الصفة من املعايري ،واالعتبارات العقلية،
العقيل والعلمي ملبدأ اإلحسان يشري إىل ُّ
واملنطلقات التي يعود إليها اإلنسان هي االعتقاد بتعايل الداللة اإلنسانية عن كل اعتبار
ربر الوحيد الذي نع ّلل به عالقاتنا
اثني [ ]ethniqueأو سيايس ،فاجلوهر اإلنساين هو امل ِّ
ومعامالتنا مع اآلخرين.

والبيوتيقا كمقاربة أخالقية للطب ،والبحث البيولوجي جتد يف مبدأ اإلحسان إىل
الغري منطل ًقا رشع ًّيا ،ومرشو ًعا يف التعاطي البحثي مع اإلنسان ،فحسب توم بوشامب
 ((1(Tom Beauchampيشمل اإلحسان عىل نحو أوسع مجيع أشكال النشاط اهلادف
إىل الفائدة أو تعزيز اخلري لألشخاص اآلخرين ،ومساعدهتم عىل تعزيز املصالح اهلامة
واملرشوعة ،وغال ًبا عن طريق منع أو إزالة األرضار املمكنة(.((1
واالختالف املوجود بني الفالسفة يكمن يف تقنني الضوابط لظاهرة اإلحسان،
فهي هناك مربرات تلزمنا باإلحسان ،والتضحية من أجل اآلخرين ،والنظريات اخللقية يف
السياق قد تباينت يف وجهات النظر ،حيث تطفو عىل السطح نظرية الواجب الكانطي التي
توجب االلتزام بمبدأ اإلحسان عىل أساس قاعدة الواجب الرصف الكامن يف كل طبيعة
إنسانية ،فالفعل البرشي صادر عن وعي باإلرادة واحلرية واالستقاللية ،فكل سلوك نابع

( ((1حممد املصباحي وآخرون ،فلسفة احلق كانط والفلسفة املعارصة ،الرباط :كلية اآلداب والعلوم
االنسانية ،الطبعة األوىل  2007ص248 :
( ((1فيلسوف أمريكي ،متخصص يف فلسفة دافيد هيوم ،ويف فلسفة األخالق ويف البيوتيقا ،وأخالقيات
احليوان ،أستاذ يف جامعة جورج تاون ،له مؤلفات مشرتكة ،منها مع إلكسندر روزنربغ :هيوم ومسألة
العلية  ،1981ومع جيمس ف .شيلدرس :مبادئ أخالقيات الطب .1985
( ((1أمحد عبد احلليم عطيه وآخرون ،األخالق التطبيقية ،القاهرة :دفاتر فلسفية ،العدد 2015 ،9م ،ص.70
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من العقل النظري يستوجب التعميم ،وصالح ألن يصبح قانونًا ك ّل ًّيا للبرشية.

ثال ًثا :مبدأ عدم اإلساءة

تحُ يلنا املالحظة األولية هلذا املبدأ إىل مبدأ اهلوية ،أو مبدأ الذاتية يف العقل املنطقي،
فالعالقة بينه وبني عدم التناقض تكمن يف املبعد الصوري ،فهو صورة سلبية ملبدأ اهلوية،
فمبدأ عدم اإلساءة صورة سلبية ملبدأ اإلحسان ،فإذا كان هذا املبدأ يلزمنا بااللتزام أخالق ًّيا
اجتاه اآلخرين بأداء واجبات نحوهم من قبيل العناية هبم ،وعالجهم ،والسهر عىل محايتهم،
فإن مبدأ عدم اإلساءة يقيم سق ًفا للرضر املحتمل يف الفعل األخالقي.

ومن األشكال التي يعمل هذا املبدأ عىل اإلقالل منها األخطاء الطبية ،واخلفض
من نسبة األرضار املمكنة يف العمليات اجلراحية ،فهناك أخطاء غري قابلة للغفران ،مثل
برت الطبيب للعضو السليم بدلاً عن العضو العليل ،فاألخطاء الطبية واردة ،وممكنة ،ولذا
عملت املنظامت احلكومية ،واملدنية يف الدول املتطورة عىل ضبط ،وتأطري هذه العمليات
بغية تفادي أكرب رضر ممكن.

رابعا :مبدأ العدل
ً

العدل كقيمة أخالقية هو التوازن القائم بني احلق والواجب ،فإذا كان من حق
املريض عىل الطبيب أن يعاجله كام تعارف فالسفة األخالق قديماً  ،فهل من واجب الطبيب
أن يعاجله دون مقابل ،لإلجابة عن هذه املسألة نصادف إجابات تقليدية مثالية كانطية،
وتقليدية نفعية ،فمبدأ اإلحسان يلزم الطبيب بعالج املريض ،فحاجته إىل العالج مربر ٍ
كاف
لواجب العالج.

ولكن مع التطورات احلاصلة يف املجتمع البرشي ،طرحت إشكاالت جديدة،
ومرشوعة يف سياقها الطبيعي ،مثل تكاليف العالج ،واألجهزة العالجية التي تك ّلف
املؤسسة العيادية مصاريف باهضة ،فبدأ العمل عىل التفكري يف حلول لتجاوز األزمة ،والتي
تكمن يف التعارض التايل« :فمن جهة تزايدت كفاءة األطباء يف عالج األمراض التي كانت
وسع جمال ما ينتظره الناس من الطب وضاعف جلوءهم
قبل ذلك بقليل تسبب املوت مما ّ
لألطباء ،وأ ّدى كل ذلك من جهة أخرى إىل تزايد تكاليف العالج».
وكحل هلذه املسألة ،ظهرت التأمينات اخلصوصية خالل الثالثينات مثل «تأمينات
الصليب األزرق وقد متكّن هذا النوع من التأمينات من تغطية حاجات أغلب األمريكيني
العاملني إىل غاية سنة  .1950وابتداء من سنة 1960م أ ّدت وضعية املسنني الذين يوجدون
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عىل عتبة التقاعد والفقراء الذين ال يستفيدون من هذه املخططات اخلصوصية إىل إعادة
النظر يف صالحية هذا النظام ،وسنتعرض للمفاهيم ،واآلليات احليوية ،التي كان هلا األثر
البارز يف ميالد البيوتيقا املعارصة.

زراعة األعضاء

تعترب عملية زرع األعضاء عملية عالجية وطب ّية قديمة فرضتها الظروف الثقافية
للجامعة ،فالتشوهيات احلاصلة لألعضاء املشاركني يف احلروب دفعت إىل التفكري يف آليات
فتأسست بذلك عملية زرع األعضاء ،وهي طريقة
جراحية ختفي مظاهر العيب اخللقيّ ،
يتم فيها نقل عضو من جسم إىل جسم آخر ،من جسم شخص مريض أو حمكوم عليه
فتحا علم ًّيا لبني اإلنسان.
باملوت إىل جسد مريض يملك القابلية للمعافاة ،فكانت بذلك ً
وكل فتح أو اكتشاف علمي له نتائجه اإلجيابية عىل العلم ،وعىل اإلنسان ،ونتائج
هيمنا اآلن هو اآلثار العكسية والسلبية هلذه الزراعة ،حيث أثبتت
عكسية عليهام ً
أيضا ،وما ّ
الدراسات أن عملية الزرع تفرتض تعطيل بعض العنارص املناعية داخل اجلسم ،األمر الذي
ينتج انعكاسات سلبية عىل العضوية ،ولذا اشرتط األطباء أن تكون األعضاء من القرابة،
ولكن رغم ذلك فإن طبيعة النسيج اخللوي للفردية البيولوجية تبقى متميزة ،ومتفردة.
ومن املسائل اإلشكالية التي طرحتها هذه املسألة ،والتي تعترب من العنارص الرئيسة يف
مؤسسات جتارية تتك َّفل هبذا اللون من التجارة،
البيوتيقا مسألة التجارة يف األعضاء ،وقيام ّ
ربرات البيع
وما طرحته عملية االتجِّ ار باألعضاء رشعية العمل ،ومرشوعيته ،فالبحث يف م ِّ
مضطرا إىل ذلك،
تفقد النشاط طابع الرشعية ،فالذي يبيع األعضاء عن وعي ،وإرادة يكون
ً
فتدين املستوى املعييش واالقتصادي لبعض األفراد يضطره إىل بيع أعضائه.
ويف اعتقادنا أن البيع يف مثل هذه الظروف القاهرة يفقد البيع أو العقد أهم أركانه
وهو الرتايض ،فالرضا بالعقد ال يملك أي مربرات رشعية أو منطقية ،وهو حياكي تلك
اجلرائم التي قامت عليها حماكمة نورنبريغ( ((1والتي أفرزت ميالد قواعد وضوابط للبحث

( ((1حماكامت نورينربغ من أشهر املحاكامت التي شهدها التاريخ املعارص ،وتناولت املحاكامت يف فرتهتا
األوىل ،جمرمي حرب القيادة النازية بعد سقوط الرايخ الثالث ،ويف الفرتة الثانية متّت حماكمة األطباء
واستمرت اجللسات
الذين أجروا التجارب الطبية عىل البرش .و ُعقدت أول جلسة يف  20نوفمرب 1945
ّ
حتّى 1 :اكتوبر  1946عقد احللفاء جلسات املحاكامت العسكرية يف قرص العدل لدى نورمبورغ ،ولعل
جراء
من أهم أسباب عقد اجللسات يف القرص املذكور الدّ مار الشامل الذي آلت إليه ُدور املحاكم األملانية ّ
قصف احللفاء الكثيف إ ّبان احلرب العاملية الثانية ،تناولت املحاكامت بشكل عام جمرمي احلرب الذين
ارتكبوا فظائع بحق اإلنسانية يف أوروبا.
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العلمي يف البيولوجيا ،وهي« :ال حيق لنا أن نامرس عملاً جتريب ًّيا وباخلصوص عملاً بحث ًّيا
عىل شخص ما دون موافقته االختيارية .يف ذلك الزمن مل يكونوا يفكرون ىف وضع بيوتيقا
بل يف الدفاع عن حقوق اإلنسان ال غري»(.((1
وتوصل العلامء يف آخر املطاف من
وقد طرحت هذه املسألة يف حمافل دولية عدة،
ّ
املناقشات والبحوث إىل تضييق آفاق هذا اللون من املامرسة العلمية ،ومن بينها مؤمتر
بريوجيا عام 1969م ،الذي خلص إىل أن هبة األعضاء من إنسان حي إىل إنسان حي ،أو
من امليت إىل احلي جيب ألاَّ تكون بدافع الطمع ،بل بدافع إنساين وبصورة جمانية.

ونجد من املؤمترات العاملية التي طرحت املسألة عىل طاولة البحث مؤمتر فيينا
 Vienneالدويل الرابع عرش لقانون العقوبات يف سنة  1989والذي كانت أهم توصياته
رضورة العمل ضد جتارة األعضاء واألنسجة ،وهذا ُيشري إىل خطورة البحث يف املوضوع.

كام كانت ندوة األساليب الطبية احلديثة ،والقانون اجلنائي بكلية احلقوق جامعة
القاهرة املنعقدة سنة 1994م من اللقاءات الدولية حول هذه القضية ،والتي جاء يف
توصياهتا التأكيد عىل عدم جواز نقل األعضاء بني األحياء مقابل ثمن ،وعىل عدم جواز
االحتفاظ بجثث املوتى بقصد بيع أجزاء منها ،وأكّدت عىل تعيني أن يؤدي املستفيد تكاليف
عملية النقل كاملة ،كام تلتزم الدولة بالنفقات الالزمة لعالج املعطي من مجيع املضاعفات
النامجة ،وحيظر إنشاء مؤسسات جتارية هتدف لالجتار يف األعضاء البرشية ،أو التوسط هلا،
أو إنشاء إعالنات موضوعها عرض رشاء عضو برشي.

اهلندسة اجلينية

مع اهلندسة اجلينية بدأت أساليب التحكم يف مستقبل اجلنني ،وهي من املمكنات
االسترشافية يف عامل األحياء ،وقد كانت نتاج تاريخ جتارب ،وفروض علمية ،وليست
وليدة الصدفة ،وقد كان بروز هذا اللون من البحث امليداين يف الساحة العاملية مع بول
بريغ ،وديفيد جاكسون ،وروبرت سيمونز يف عام « ،1972وهو العام الذي أعلن فيه خلق
هجني جزيئي عىل شكل جزئي حامض نووي ثم خلقه انطال ًقا من فريوس  SV40املأخوذ
من القردة والذي حيوي جينات اآلكل املعاد تركيبه مع املعقد أوبريون  Opéronالالكتوزي
لبكترييا األشرييشيا كويل ...فشكل نقطة انطالق اهلندسة اجلينية»(.((1
وتشمل علم الوراثة وأسس البيولوجيا اجلزيئية  ،Molecular Bilogyويستهدف هذا

( ((1عامر الوائيل وآخرون ،النظرية األخالقية ،بريوت :ابن النديم للنرش ،الطبعة األوىل  2015ص .258
( ((1كلود دوبرو ،املمكن والتكنولوجيات احليوية ،املرجع نفسه ،ص .251
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املجال مصدر املعلومات الوراثية ،ويشمل كل التقنيات املستعملة يف تغيري الصفات الوراثية
كاملعاجلة اجلينية  ،Gene Manipulationوالتنسيل اجليني  ،Gene Cloningوالتحوير
الوراثي  Gene Modificationالذي يعمل فيه العلامء عىل إحداث تغيريات يف اجلينات
بغية احلصول عىل نتائج جديدة ،أو التحكم يف بعض األمراض ،فكان التحول من اهلندسة
اجلينية إىل العالج اجليني ،وكذلك كانت تقنية احلمض النووي املؤشب Recombinant
وتصب كل هذه املصطلحات الشائعة حال ًّيا فيام يدعى اآلن بعلم
.DNA Technology
ّ
اهلندسة اجلينية  ،Genetic Engineeringالذي يستهدف املجاالت التطبيقية التالية :حتديد
وظيفة اجلنني (املورثة) وتركيبه ،إنتاج املركبات ألهداف عالجية بالطرق احليوية.

اخلاليا اجلذعية

كثريا من املجاالت
شملت االكتشافات النظرية وامليدانية يف حقل البيولوجياً ،
املجهولة يف هذا احلقل ،فالعضوية عامل ممكنات ،وعامل مفتوح ،فالبنية البسيطة (اخللية) يف
عامل األحياء يف حدِّ ذاهتا عامل ،وهذا ما نلمسه يف جمال اخلاليا اجلذعية.

متخصصة وغري مكتملة االنقسام ال تشابه أي خلية
اخلاليا اجلذعية هي خاليا غري
ِّ
متخصصة ،لكنها قادرة عىل تكوين خلية بالغة بعد أن تنقسم عدة انقسامات يف ظروف
ّ
املتخصصة
مناسبة ،وأمه ّيتها تأيت من كوهنا تستطيع تكوين خلية أي نوع من أنواع اخلاليا
ِّ
بعد أن تنمو وتتطور إىل اخللية املطلوبة ،وهكذا دواليك(.((1

املتخصصة ،والمتالكها
تطلق اخلاليا اجلذعية عىل خاليا اجلنني غري املتاميزة وغري
ّ
املتخصصة ،أي إهنا متلك
بسبب ذلك القدرة عىل االنقسام بدون حدود وإعطاء كل اخلاليا
ّ
التحول إىل ألي نسيج أو إفراز من إفرازات اجلسم ،فهي متلك القدر عىل أن
القدرة عىل
ّ
وتتخصص ،وتُعطي باإلضافة إىل اجلنني أغشية وأنسجة تقع خارج اجلنني ،وكل
تتاميز
ّ
األنسجة واألعضاء التي تتشكل بعد ذلك.
لقد كان منطلق تزايد االهتامم باخلاليا اجلذعية من «اخلاليا اجلذعية للنخاع العظمي»
التي اكتشف أهنا تنتج اخلاليا الدموية ،وتم استخدامها منذ مدة يف الطب ،وخاصة بعد
متخصصة كاخلاليا العصبية وخاليا القلب
معرفة أنه بإمكاهنا أن جتدّ د بعد زرعها خاليا
ّ
أو الكبد.
أيضا أن اجلسم اإلنساين حيتوي عىل كثري من اخلاليا اجلذعية التي كنا
كام اكتشف ً

( ((1خالد أمحد الزعريي ،اخللية اجلذعية ،الكويت :سلسلة عامل املعرفة ،العدد  348السنة 2008م ،ص.38
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نجهل وجودها متا ًما مثل اخلاليا اجلذعية العضلية؛ ألن احلاجة إىل اخلاليا اجلذعية كبرية
أيضا ملا حيتاجه
ونظرا ً
جدًّ ا ،وما تدره من أموال عىل منتجيها واملتاجرين هبا يفوق الوصفً ،
جنيها من أجنة معدة للتجارب واالستغالل العلمي ،فقد تعالت أصوات كثرية منددة بام
تتعرض له األجنة البرشية من استغالل وتشييء وامتهان.

االستنساخ

قصة اإلنسان مع االستنساخ تبدأ من رصاعه نحو البقاء ،فالرغبة يف اخللود عند بني
ّ
اإلنسان تتشكل يف كثري من التج ّليات ،أوهلا الرفض الطبيعي للموت ،وسكرات املوت،
حمنة اجلسد مع فراق الروح ،فالتع ّلق باحلياة مسألة بدهيية ال حتتاج إىل برهان ،وما دامت
جتربة اإلنسان يف رصاعه مع املوت مل تك ّلل بعدُ بالنجاح ،فاملوت حتمية ينبغي التسليم هبا،
والقبول هبا ،وصدق حكامء الرواقية يف قوهلم« :ال ترد احلوادث كام تريد أنت بل أرد ما
حيدث كام حيدث».

وعليه عملت آليات الالوعي اإلنساين عىل التفكري يف أساليب جديدة للتخليد بعد
خمرجا
أن وجد حمدودية الغريزة الطبيعية املسؤولة عن استمرار النوع ،فكان االستنساخ
ً
لألزمة ،وهو حلم راود الكثري من بني اإلنسان ،فهو عىل حد تعبري جان بودريار« :توأمة
أبدية حتل مكان التكاثر اجلنيس املرتبط باملوت ،حلم تناسل باالنشطار اخللوي ،أنقى شكل
أخريا باالستغناء عن اآلخر ،وباالنطالق من الذات إىل الذات إنه وهم
للقرابة ألنه يسمح ً
(((1
أحادية اخللية التي تؤدي بفعل الوراثة إىل جعل املخلوقات املركبة متر بمصري األوليات» .

«بدأ استخدام كلمة االستنساخ يف عام 1953م عند علامء النبات واملهندسني
الزراعيني ،ومشتقة من الكلمة اليونانية « »klonمن فعل « »klaoالذي يعني قطع أو
شذب الفروع ،من قسم من هذا األصل تنشأ صورتان للتكاثر النبايت ،والتقسيم يعني هذا
املصطلح أولاً جمموع األفراد الذين يمكن احلصول عليهم من دون إخصاب انطال ًقا من
كائن واحد بواسطة التناسل البكري أو بالفسل ،ويوجد يف هذه املامرسات نقل النوع إىل
حتقيق االستنساخ التكاثري لدى الثدييات ،وصولاً إىل البدايات األوىل لالستنساخ لدى
اإلنسان»(.((1
فاالستنساخ تعامل مع اجلسد يف صورة اصطناعية ،صورة يفقد فيها اجلسد هويته

( ((1جان بودريار ،املصطنع واالصطناع ،ترمجة :جوزيف عبداهلل ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
الطبعة األوىل 2008 ،ص .168
( ((1كلود دوبرو ،املمكن والتكنولوجيات احليوية ،املرجع نفسه ،ص.488

166

رأي ونـقــــاش

التارخيية؛ ألن اجلسد هو نتاج آلية طبيعية يف التاريخ ،وليست عملية إنتاج اجلسد يف شكل
طبيعي مسألة تارخيية ،يقول بودريار« :االستنساخ مرحلة أخرية يف تاريخ صنع نامذج اجلسد
الذي حتول إىل صيغته املجردة والوراثية ،وصار الفرد فيه حمكو ًما بتكاثرها يف سلسلة...
أيضا ،وتشابك جيناهتام ،وتداخل اختالفاهتام ،كام
يلغي االستنساخ جذر ًّيا األم واألب ً
(((2
خصوصا الفعل الثنائي للوالدة» .
يلغي
ً

مهها االستغناء عن الروابط العضوية
يطرح االستنساخ إشكاالت بيوتيقية عديدة أ ُّ
الطبيعية والتقليدية ظاهرة الزواج ،كام تغيب عالقات االنتامء والنسب عند املستنسخني،
وأخطر نتيجة هي الترصف يف نموذج اإلنسان مستقبلاً  ،فتكون معه هناية اإلنسان الذي
أنتج العلم والتقنية ،يقول بودريار« :دخلنا مرحلة هناية اجلسد وهناية تارخيه وتقلباته،
وصار الفرد جمرد انتشار رسطاين ،أي تكاثر خلية واحدة كام هي احلال يف املرض الرسطاين..
الرسطان تكاثر إىل ما ال هناية خللية أساسية من دون اعتبار للقوانني العضوية يف جمموع
اجلسد ،كذلك هو األمر يف االستنساخ ،فال يشء يعرتض عىل إنتاج الذات ،عىل تكاثر بال
حدود من رحم واحد»(.((2

املوت الرحيم

من القضايا العلمية الطبية التي دخلت جمال البيوتيقا مسألة املوت الرحيم ،والذي
حييل  Euthanasieحال ًّيا إىل التدخل الطبي الذي يسعى إىل وضع حد حلياة شخص مصاب
بمرض عضال أو دخل ىف حالة غيبوبة دائمة ،أو طاعن يف السن أصبح جسمه م ًعا هد ًفا
بتشوه خلقي بالغ اخلطورة أو
لكل األمراض ومسكنًا لكل األوجاع أو طفل ولد أو سيولد ُّ
بتخ ّلف عقيل كبري ،وذلك هبدف جتنيبهم املعاناة واآلالم املربحة.
املوت الرحيم هو ما يقابل املصطلح الفرنيس  ،Euthanasieوترجع جذور هذه
الكلمة إىل اللغة اإلغريقية  euبمعنى جيد ،و thanatosبمعنى املوت ،وبذلك يصبح معنى
الكلمة هو موت جيد أو موت مريح وبدون آالم .وهناك من يفضل ترمجته بعبارات أخرى
مثل :موت الرمحة ،أو املساعدة عىل املوت ،أو قتل الرمحة ،أو القتل بدافع الشفقة.
تطرح مسألة توقيف احلياة مشكلاً آخر يتع ّلق بتجديد متى يمكن أن نقول عن شخص
ما أنه قد مات بالفعل؟ ذلك ما يعرف بمسألة إثبات املوت  ،le constat de la mortفام
هو املوت؟ ومتى يمكن أن نثبت حصوله؟ مها سؤاالن خمتلفان :فاألول ذو طبيعة فلسفية

( ((2جان بودريار ،مرجع سابق ،ص .172
( ((2املرجع نفسه ،ص .174
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ميتافيزيقية ،والثاين ذو طبيعة علمية طبية ويطرح زيادة عىل ذلك مشكلة أخالقية.

ويتم يف هذا اإلطار التمييز بني ثالثة مستويات للموت :املوت اإلكلينيكي ويتم َّثل
ُّ
يف التو ّقف الكامل واملستمر لوظائف اجلسم ،واملوت البيولوجي الذي يتم ّثل يف تو ّقف
نشاط كل اخلاليا واألنسجة بشكل تدرجيي ينتهي بانحالل اجلسم ،واملوت األنطولوجي
كانفصال املبدأ احليوي عن اجلسم ،أو ما يعرف عند القدامى بانفصال الروح عن اجلسد.
والقيم األخالقية التي تستبطنها احلياة ظاهرة يف الترشيعات القانونية التي عرفتها
البرشية ،فاخلالف التقليدي بني املدرسة العقلية ،واملدرسة الوضعية يف ترشيع اإلعدام
مربرا؛ إذ ال
يظهر عن أمهية احلياة يف املخيال البرشي ،فاحلق يف سلب حياة اآلخر ليس ً
يمكن ألي ترشيع مهام كانت صفته أن يربر سلب حق احلياة من اآلخر.

ولذا فإننا نجد يف هذا اخلالف تأصيلاً إلشكالية املوت الرحيم األخالقية ،وقد كانت
املرجعية النظرية للمسألة مع الفيلسوف األملاين إيامنويل كانط  kantالذي طابق بني قاعدة
«االستقالل الذايت لإلرادة» و«القدرة عىل الترشيع الذايت» ،والتي متنح الشخص ككائن
حق الترشيع لذاته ،واتخّ اذ القرار.
عاقل ّ
واملعضلة تكمن يف أن قرار االختيار أي اختيار املوت ،يتعارض مع مطلقية القيم
املؤسسة ،فالقول املأثور عن الفيلسوف كانط :لو كانت سعادة العامل بأرسه يف قتل طفل
ربرات املفتعلة ،فاتخّ اذ القرار
بريء لكان العمل ال أخالق ًّيا« ،فالقتل يبقى قتلاً مهام كانت امل ّ
ربر أخالق ًّيا ،وإن كان مقبولاً اجتامع ًّيا،
بتوقيف حياة املريض بحجة أن له احلق يف ذلك غري م ّ
ولكن اآلخر مهام كانت قرابته من املريض ال يملك حق اختاذ القرار نيابة عن املريض؛
ألن ملكية القرار مرتبطة بصاحب الكيان ،فالشعور باحلياة خمتلف ،ومطبوع بتجربة الفرد
الذاتية ،ويف النص الرتاثي الذي يظهر نوعية العالقة بني اآلباء ،واألبناء« :هم منكم وأنتم
لستم منهم» فالوالد يبقى قلبه مع ّل ًقا بولده ،ولكن بالنسبة للولد األمر خمتلف ،وعليه ّ
فإن
ربر اختاذ القرار.
قرابة املريض ال ُت ِّ
كام نجد أن نوعية احلاالت التي تصادف العلامء واألطباء خمتلفة ومتباينة تب ًعا
للحاالت ،حيث إن معايشة الوضعية خمتلفة عن التعاطي معها نظر ًّيا ،فهل يالحظ ،ويسمع
عن قرب آلهات املريض ،وتأوهاته حياكي اجلالس يف املعهد األكاديمي أمام املكيف ،والذي
يفكر من ِّقبا يف كتبه عن مربرات القرار.

«حق املوت» Le Droit de Mourir
يقدّ م لنا هانس جوناس  Hans Jonasيف كتابه ّ

نامذج من هذه احلاالت ،حالة املريض الواعي بعدمية العالج ،وبإرشافه عىل النهاية ،والذي

168

رأي ونـقــــاش

يعلن بموافقته عىل عدم إعادة املحاوالت العالجية له عىل إهناء وفض كل نزاع أخالقي أو
قانوين يف املسألة.((2(»..

ﷺ البيوتيقا يف اإلسالم

يمكن االنطالق من مصادرة ذاتية يف التعاطي مع هذا البحث وهي خامتية الرسالة
اإلسالمية ،حيث تعترب العقيدة اإلسالمية من متام النعمة ،وكامل الدين{ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم
يت َلك ُُم الإْ ِ ْسلاَ َم ِدينًا}( ،((2فاحللول ملشاكل البرشية
ِدينَك ُْم َو َأتمْ َ ْم ُت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
واردة يف النص الرشعي ،وال حتتاج إلاَّ الجتهاد يف فهم النصوص ،فاألخالق التطبيقية
والفقه أو النظرية اإلسالمية يف األخالق اجلديدة تتحدّ ث عن قوانني عامة هلا عالقة بالطب
واإلنسان ،واالجتامع ،واألخالق ،يكون اإلنسان قاعدة مرجعية يف تنظري ،وسن الترشيعات
الضابطة ،التي تواكب التغريات اإلنسانية؛ ألن طبيعة املجتمع ،وسريورته تقتيض حصول
تطورات فكرية ،واجتامعية .ومن بني احلاالت أو الظواهر املبتدعة التي تعرض هلا القرآن
الكريم ،والسنة النبوية الرشيفة ظاهرة الشذوذ اجلنيس ،اللواط ،والسحاق ،والتي حاولت
اللغة املعارصة هتذيب املصطلح بالتواضع عليها بظاهرة املثليني.

املثلية

املثلية اجلنسية مرفوضة يف العقيدة اإلسالمية ،العتبارات عدة ،أمهها اإلرساف،
ون النِّس ِ
ُون الرج َال َشهو ًة ِمن د ِ
اء
َْ ْ ُ
والتامدي يف إتيان اخلطأ بنص املفردة القرآنية{ :إِ َّنك ُْم َلت َْأت َ ِّ َ
َ
َب ْل َأ ْنت ُْم َق ْو ٌم مُسرْ ِ ُف َ
ون}( ،((2وقد عرف قوم لوط هبذه الظاهرة املثلية ،ولذا اختار اللغوي
ُون ا ْل َف ِ
{و ُلو ًطا إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه َأت َْأت َ
اح َش َة َما َس َب َقك ُْم
اللفظ يف التعبري عن الظاهرة ،يقول تعاىلَ :
ني}(.((2
بهِ َا ِم ْن َأ َح ٍد ِم َن ا ْل َعالمَِ َ
واملالحظ يف الراهن املعارص تكاتف مجعيات حقوقية ،ومدنية للدفاع عن حقوق
املثليني ،واصطلح عىل املثيل بأنه اإلنسان الذي ال يملك حقه اإلنساين ،ويبدو أن املسألة
خصوصا مع إقحام الباحثني لتوجهاهتم الشخصية ،وخضوعهم
ستأخذ منعرجات خطرية،
ً
مليوهلم املنحرفة.
(22) Hans jonas, le droit de mourir,trad du l'allemand:philippe ivernel rivages poche petite
biblotheque, paris p34.

( ((2املائدة ،اآلية.4 :
( ((2سورة األعراف ،اآلية.81 :
( ((2سورة األعراف ،اآلية.80 :
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وترصف يف
وما يمكن اإلقرار به يف هذه اإلشكالية أن املثلية انحراف عن الطبيعة،
ُّ
الطبيعة ،وإن كان البعض يبحث عن املرشوعية األخالقية والقانونية يف الطبيعة نفسها ،عىل
قاعدة النقص العضوي ،واإلفرازات اهلرمونية التي تتحكم يف صياغة الشخصية ،فنحن
حتت رمحة غددنا الصامء كام قيل ،ويف اعتقادنا أن األجدر البحث يف مقدمات الظاهرة،
وليس يف إجياد مربرات رشعية وقانونية للظاهرة املرضية.

وهناك بعض احلاالت التي تتقاطع يف بعض اللحاظ مع املثلية ،وهي الظاهرة التي
عرفت بالتحول اجلنيس ،أي حتويل الشخص من جنس آلخر ،من الذكورة إىل األنوثة،
ربرات التحويل ،فالتحويل القائم
والعكس ،والتي ختتلف فيها احلاالت تب ًعا لظروف وم ِّ
رب ًرا
يقر به الرشع ،أما التحويل الذي جيد يف الطبيعة م ِّ
عىل رغبة ،أو شذوذ يف الطبيعة ال ُّ
لذلك ،مسألة فيها نظر ،وم ّيز العلامء بني ظاهرة التحويل اجلنيس ،وظاهرة التصحيح
اجلنيس ،حيث أقر الفقهاء بجواز التصحيح؛ ألهنا متعلقة بحاالت لدهيا خلل يف اجلهاز
التناسيل ،أو البنية اجلسدية بحيث يظهر يف اخلارج املورفولوجي عىل أنه أنثى ،وفيزيولوج ًّيا
هو ذكر ،وهبذا يتّفق أغلب الفقهاء يف املدارس الفقهية أهنا جائزة ،وواجبة ،ألهنا «تصحيح
من الوضع اخلطأ إىل الوضع الصحيح»(.((2

واللطيف يف الرتاث اإلسالمي كيفية التعاطي مع اخلنثى ،الذي يصعب حتديد هويته
اجلنسية ،حيث كان« :الفقه اإلسالمي يعمل عىل حتديد الوضع اجلنيس للخنثى ،فكان
ينسبه إىل العضو الذي يتبول به أو إىل العضو الذي يفرز سائلاً مرتب ًطا باجلنس فيعتربه أنثى
ذكرا إذا خرج منه سائل منوي ،وكان هذا االعتبار رضور ًّيا لتحديد ما
إذا حاض ،ويعتربه ً
(((2
يرتتب عنه من أحكام رشعية» .

زراعة األعضاء

اختلف الفقهاء يف الرشيعة اإلسالمية حول مسألة زراعة األعضاء ،عىل قاعدة
{ولأَ ُ ِض َّلن َُّه ْم َولأَ ُ َمنِّ َين َُّه ْم َولآَ َ ُم َرنهَّ ُ ْم َف َل ُي َب ِّت ُك َّن َآ َذ َ
ان الأْ َ ْن َعا ِم
الداللة الظاهرية يف اآلية الكريمةَ :
سرِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش ْي َط َ
مرنهَّ ُ ْم َف َل ُي َغيرِّ ُ َّن َخ ْل َق ال َّل ِه َو َم ْن َيتَّخذ َّ
ان َول ًّيا م ْن ُدون ال َّله َف َقدْ َخ َ ُخسرْ َ انًا
َولآَ َ َ
ُمبِينًا}(.((2
( ((2طارق حسن كسار ،مرشوعية التحول اجلنيس يف الفقه اإلسالمي ،جملة كلية الرتبية والعلوم االنسانية،
جامعة ذي قار ،املجلد  ،5العدد  ،1آذار 2015م ،ص.216
( ((2طارق حسن كسار ،مرشوعية التحول اجلنيس يف الفقه اإلسالمي ،املصدر نفسه ،ص.216
( ((2سورة النساء ،اآلية.119 :
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الترصف يف الطبيعة ،واجلسد مسألة مستهجنة رش ًعا ،ولكن
حيث اعترب البعض أن
ُّ
البعض اآلخر اعتمد عىل تفسري اآليات من زاوية مقصدية ،فالقصد األخالقي أصل
الترصف
مرجعي يف الترشيع ،ومنها رأي العالمة ابن عاشور« :وليس من تغيري خلق اهلل
ُّ
يف املخلوقات بام أذن اهلل وال يدخل يف معنى احلسن ،فإن اخلتان من تغيري خلق اهلل ولكنه
لفوائد صحية ،وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع األرضار ،وتقليم األظافر لفائدة تيسري
العمل باأليدي ...ومالك األمر أن تغيري خلق اهلل إنام يكون إثماً إذا كان فيه حظ من طاعة
الشيطان»(.((2

وخالصة القول أن مناحي االستدالل مل خترج عن شقني :اجلواز ،أو املنع ،واعتمد
يف ذلك عىل النصوص الرشعية ،القرآن الكريم ،ومن السنة النبوية ،والغريب أن استثامر
النص كان عند االجتاهني ،فعىل سبيل املثال اعتمد الفقهاء عىل النص التايل يف إثبات املنع،
ِ
ِ
ِ
َاه ْم
َاه ْم م َن ال َّط ِّي َبات َو َف َّض ْلن ُ
َاه ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبني َآ َد َم َوحمَ َ ْلن ُ
قال تعاىلَ :
ِ
(((3
َعلىَ كَثِ ٍري ممِ َّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْفضيلاً }  ،حيث اعتربت كرامة األعضاء من كرامة اإلنسان ككل،
{و َما َلك ُْم َألاَّ ت َْأ ُك ُلوا
ويف املقابل يعتمد الفريق الثاين القائل بجواز الزرع ،عىل اآلية التاليةَ :
ِ
ممِ ِ
ِ
اض ُط ِر ْرت ُْم إِ َل ْي ِه َوإِ َّن كَث ًريا َل ُيض ُّل َ
ون
اس ُم ال َّل ِه َع َل ْي ِه َو َقدْ َف َّص َل َلك ُْم َما َح َّر َم َع َل ْيك ُْم إِلاَّ َما ْ
َّا ُذك َر ْ
بِ َأ ْه َو ِائ ِه ْم بِ َغيرْ ِ ِع ْل ٍم إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِالمُْ ْعت َِدي َن}(.((3
أما من حيث النصوص النبوية ،فقد اعتمد الفقهاء عىل حكم التمثيل باجلثة يف إثبات
أمريا عىل جيش
املنع ،وزراعة األعضاء ،عن بريدة  Eقال :كان رسول اهلل  Kإذا أ َّمر ً
خريا ،ثم قال :اغزوا باسم
أو رسية أوصاه يف خاصته بتقوى اهلل ،ومن معه من املسلمني ً
اهلل يف سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل ،اغزوا فال تغلوا وال تغدروا وال مت ّثلوا ،وال تقتلوا
وليدً ا»(.((3

ويالحظ استثامر الفقهاء للنص عىل قاعدة التشابه املوجودة بني الزراعة ،والتمثيل
من الناحية الشكلية يف حتريم زراعة األعضاء ،ولكن األصل يف حتريم التمثيل ،هو القصدية
الكامنة وراء الفعل ،حيث إن التمثيل باجلثة عائد لغايات ال أخالقية منها إرهاب اآلخر،
أو إشباع لرغبات ال شعورية إزاء الشخص ،كفرد ،أو كثقافة.
( ((2حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،تونس :الدار التونسية للنرش والتوزيع ،1984 ،اجلزء
اخلامس ص206-205
( ((3اإلرساء ،اآلية.70 :
( ((3األنعام ،اآلية.119 :
( ((3رواه مسلم يف الصحيح ،رقم 3348 :يف كتاب اجلهاد.
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واألصل يف التحريم ،أو الكراهة التي أضفاها الفقهاء عىل ظاهرة الزرع أخالقي
حتول احلادثة اجلزئية يف زراعة األعضاء
ختو ًفا من ّ
بالدرجة األوىل ،حيث نلمس عند الفقهاءُّ ،
إىل وسيلة للتكسب ،والرياش ،وهذا ما أكّدته الوقائع الراهنة إذ ّ
تفشت ظاهرة رسقة
األطفال ،واالتجِّ ار بأعضائهم ،والتي صنّفت قانون ًّيا ،وأخالق ًّيا ضمن اجلرائم واجلنايات.

إجيار الرحم

تفيد داللة الرحم عىل ذلك الوسط الطبيعي الذي ينمو فيه اجلنني ،وهو جزء من
جسد األم ،أو اجلزء الذي يمنحها رشعية املعنى الذي حتمله األم ،واهلالة األخالقية التي
توضح أصول هذه احلرمة.
منحها الرشع اإلسالمي يف الكتاب والسنة للوالدين ّ

واالستئجار يعود ألسباب أمهها عقم املرأة ألسباب عضوية مرضية داخل الرحم،
منها عدم ثبوت احلمل يف رحم املرأة ،واهتامم املرأة برشاقتها ألسباب كاملية ،والتأجري
حيصل باستخدام رحم امرأة أخرى حلمل البويضة امللقحة ،بغية محل اجلنني ووضعه ،وبعد
ذلك يتوىل الزوجان رعاية املولود ويكون ولدً ا قانون ًّيا هلام ،وأصبحت للظاهرة رشكات
خاصة ،ووكاالت خاصة للرتويج هلا ،حيث تتصدّ ر الواليات املتحدة األمريكية الصدارة
يف نسبة هذه املراكز ،وقد أنتجت الوكاالت مئات املواليد هبذه الطريقة.

يقر البعض من املدارس
ونجد األشكلة مالزمة ملوقف اإلسالم من املسألة حيث ّ
الفقهية بحرمة اإلجارة بشكل مطلق ،والذي صدر عن جممع البحوث اإلسالمية بمرص(،((3
وعن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي( ،((3وكانت أدلتهم يف ذلك مستنبطة من النصوص
ون * إِلاَّ َعلىَ َأ ْز َو ِ
{وا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
َت َأ ْيماَنهُ ُ ْم
اج ِه ْم ْأو َما َم َلك ْ
التالية ،قال تعاىلَ :
ْ ُ
ِ
ِ
َفإِ م َغ م ُل ِ
ومني * َف َم ِن ا ْب َت َغى َو َرا َء َذل َك َف ُأو َلئ َك ُه ُم ا ْل َعا ُد َ
ون}(.((3
نهَّ ُ ْ يرْ ُ َ
فاألمر بحفظ الفروج إلاَّ عىل األزواج وملك اليمني ،ونقل البويضة امللقحة إىل امرأة
أخرى من متعلقات اجلامع فكأنه اتصل بغري زوجته ،ولذا استنتج الفقهاء حرمة اإلجيار.
واآلية التالية{ :ا َّل ِذين ي َظ ِ
ون ِمنْك ُْم ِم ْن نِ َس ِائ ِه ْم َما ُه َّن ُأ َّم َهاتهِ ِ ْم إِ ْن ُأ َّم َهاتهُ ُ ْم إِلاَّ
اه ُر َ
َ ُ
ِ
(((3
ِ
ِ
اللاَّ ِئي َو َلدْ نهَ ُ ْم َوإِنهَّ ُ ْم َل َي ُقو ُل َ
ور} تؤكد نسبة
ورا َوإ َّن ال َّل َه َل َع ُف ٌّو َغ ُف ٌ
ون ُمنْك ًَرا م َن ا ْل َق ْول َو ُز ً
( ((3الصادر بتاريخ 29 :مارس .2001
( ((3يف دورته الثامنة ،من السبت  28ربيع اآلخر 1405هـ إىل يوم االثنني  7مجادى األوىل 1405هـ ،املوافق
 28 – 19يناير  1985بمكة املكرمة.
( ((3سورة املؤمنون ،اآلية.7 - 5 :
( ((3سورة املجادلة ،اآلية.2 :
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رأي ونـقــــاش

األمومة مرتبطة بامليالد ،فاألم احلقيقية التي هلا رابطة النسبة هي الوالدة ،وعليه تصبح
ظاهر ًّيا األم هي صاحبة الرحم املستأجر ،ويف املقابل نجد رابطة األمومة بنسبة أخرى ،يف
{و َق َال ا َّل ِذي ْاشترَ َ ا ُه
النص الذي يم ّثل األبوة غري احلقيقية ،والوارد يف قول زوجة فرعونَ :
َّخ َذه و َلدً ا}({ ،((3و َقا َل ِ
ِ
ِ ِ لاِ ِ ِ ِ
ت ا ْم َر َأ ُة فِ ْر َع ْو َن
َ
م ْن مصرْ َ ْم َر َأته َأك ِْرمي َم ْث َوا ُه َع َسى َأ ْن َينْ َف َعنَا َأ ْو َنت ُ َ
ُقر ُة َع ٍ ليِ و َل َك لاَ َت ْق ُت ُلوه َعسى َأ ْن ينْ َفعنَا َأو َنت ِ
َّخ َذ ُه َو َلدً ا َو ُه ْم لاَ َي ْش ُع ُر َ
ون}(.((3
َ َ ْ
َ
ُ َ
َّ ينْ

تتأسس عىل
فاألبوة من خالل النصوص القرآنية حقيقية ،وغري حقيقية ،حقيقية ّ
أسس طبيعية ،الرابطة الزوجية الطبيعية ،الفراش ،كام هو معروف يف النصوص النبوية:
«الولد للفراش»(.((3
{وال َّل ُه
واعتمد الفقهاء عىل مضمون اآلية التالية يف استنباط احلكم بعدم اجلوازَ :
ني وح َفدَ ًة ور َز َقكُم ِمن ال َّطيباتِ
ِ
ِ
ِ
اجا َو َج َع َل َلكُم ِم ْن َأ ْز َو ِ
ْ َ ِّ َ
اجك ُْم َبن َ َ َ
َج َع َل َلك ُْم م ْن َأ ْن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
ََ
ْ
ُون َوبِنِ ْع َم ِة ال َّل ِه ُه ْم َي ْك ُف ُر َ
َأ َفبِا ْل َباطِ ِل ُي ْؤ ِمن َ
ون}(.((4
واألصل هنا يف استنباط احلكم قائم عىل اعتبار الزوجة من نفس الزوج ،أي التداخل
بني الزوجني مسألة طبيعية ،وتكوينية ،والولد يكون من الزوج والزوجة ،فنص القرآن يبني
أن الولد يكون من زوجة شاركت يف إعداده ،وصاحبة الرحم املستأجرة ليست كذلك.

واملالحظ عىل مرجعية احلكم النظر إىل االعتبارات االجتامعية التي تصاحب ظاهرة
االستئجار ،حيث اصطدمت العملية بجشع الذئاب البرشية التي استثمرت يف رحم
الفقراء ،لبلوغ الثراء الفاحش ،كام نظر الفقهاء إىل أمور ثانوية ،مثل اهتامم املرأة الغنية
برشاقة اجلسم ،واعتامدها عىل الثروة يف إنجاب األطفال ،وهذا يتعامل مع البرش كوسائل،
وليس كغايات.
يقر بجواز استئجار الرحم ،فيعتمد عىل االقرتان بني
واملوقف املقابل ،أي الذي ّ
الرضاعة ،واحلمل ،فالرشع جييز استئجار املرضعة ،وحدّ د العالقة بني املستأجرة ،وعائلة
الطفل ،إذ رشع اإلسالم ،وبني حقوق الرضيع ،وواجباته ،فاألخوة من الرضاعة تقتيض
االمتناع من حقوق أخرى مثل احلق الطبيعي يف الزواج ،ونفس احلال ينطبق عىل الرحم،
فهو جمال يرتعرع فيه الطفل ،ويستمد منه غذاءه.

( ((3سورة يوسف ،اآلية.21 :
( ((3سورة القصص ،اآلية.9 :
( ((3أخرجه النسائي ،كتاب الطالق ،باب إحلاق الولد بالفراش ،رقم ،23486 :اجلزء السادس ،ص.181
( ((4سورة النحل ،اآلية. 72 :
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وذهب العلامء إىل قراءة النص القرآين يف هذا السياق ،والنص الذي يقرن فيه الشارع
{و َو َّص ْينَا الإْ ِ ن َْس َ
ان بِ َوالِدَ ْي ِه إِ ْح َسانًا حمَ َ َل ْت ُه ُأ ُّم ُه ك ُْر ًها
بني الرضاعة ،واحلمل ،يقول تعاىلَ :
ِ
َو َو َض َع ْت ُه ك ُْر ًها َوحمَ ْ ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه ثَلاَ ُث َ
ني َسنَ ًة َق َال َر ِّب
ون َش ْه ًرا َحتَّى إِ َذا َب َل َغ َأ ُشدَّ ُه َو َب َل َغ َأ ْر َبع َ
َأ ْو ِز ْعنِي َأ ْن َأ ْشك َُر نِ ْع َمت ََك ا َّلتِي َأ ْن َع ْم َت َعليَ َّ َو َعلىَ َوالِدَ َّي َو َأ ْن َأ ْع َم َل َصالحِ ًا ت َْر َضا ُه َو َأ ْص ِل ْح
ني}(.((4
ليِ فيِ ُذ ِّر َّيتِي إِنيِّ ُت ْب ُت إِ َل ْي َك َوإِنيِّ ِم َن ا ُمل ْس ِل ِم َ
نتاجا حداث ًّيا ،أو ما بعد
وما نستخلصه من هذه القراءة أن املسائل البيوتيقية ليست ً
حداثي ،بل هي مستجدات ،ونوازل (باالصطالح الفقهي) تنزل باملجتمع يف كل عرص،
فحق التسمية لفرع معريف ال ينفي األرضية السابقة له يف الثقافات األخرى.

( ((4سورة األحقاف ،اآلية15:

نــــــــــــدوات
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ملناقشة املتغيرّ ات التي تعصف بالدولة ال ُقطرية اليوم ،يف ظل الثورات
العربية ،ومستقبل اإلصالح السيايس ،وآفاق اإلبداع يف العامل العريب ،ولتسليط
الضوء عىل اجلهود العربية يف الدراسات املستقبلية ،والسياسات النقدية
العربية واملستقبل العريب بشكل عام ،ن ّظمت وحدة الدراسات املستقبلية
مؤمترا دول ًّيا بعنوان« :مستقبل
بمكتبة اإلسكندرية يف مجهورية مرص العربية
ً
املجتمعات العربية ..املتغريات والتحديات» وذلك بني  8-5سبتمرب (أيلول)
خبريا وباح ًثا عرب ًّيا وأجنب ًّيا من العامل
2016م ،شارك يف املؤمترأكثر من مخسني ً
العريب وأملانيا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية وكندا..

ﷺ اجللسة االفتتاحية

افتتح الدكتور إسامعيل رساج الدين ،مدير مكتبة اإلسكندرية ،وحلمي
النمنم ،وزير الثقافة املرصي ،فعاليات املؤمتر ،يف البداية أكد وزير الثقافة عىل
وخصوصا موضوع مستقبل املجتمعات
أمهية القضايا التي يطرحها املؤمتر
ً
موضحا أن سؤال املستقبل قد أصبح رضورة ،كام أشار إىل ما قامت
العربية.
ً
به مكتبة اإلسكندرية سنة  ،2005عندما أطلقت وثيقة اإلسكندرية وكان
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يلح عىل مجيع املشاركني يف صياغتها ،ولكنه أصبح اآلن رضور ًّيا وحيو ًّيا
هاجس املستقبل ّ
ملواجهة املخاطر التي هتدّ د املجتمعات العربية.

والتطرف التي تعاين منها املجتمعات العربية وخماطرها
كام أشار إىل ظاهرة التشدّ د
ّ
عىل املستقبل العريب ،متسائلاً  :كيف ستتم مواجهة هذه الظاهرة ،يف ظل حالة االستقطاب
املذهبي والطائفي والعرقي التي تشهدها بعض املجتمعات العربية.
وأخريا،
كام تساءل عن مستقبل القضية الفلسطينية ،يف ظل هذه األوضاع الراهنة..؟
ً
أكد عىل أمهية مناقشة مستقبل املجتمع العريب ،يف ظل ضعف التنمية وانتشار األمية واخللل
يف البنية األرسية ،واالزدواجية وعدم الوضوح التي نتخبط فيها.

أما الدكتور إسامعيل رساج الدين (مدير مكتبة اإلسكندرية) ،فقد أشار إىل خطورة
املتغريات العاصفة التي أملت بالعديد من دول املنطقة يف السنوات القليلة املاضية والتي
فرضت سؤالاً ها ًّما يتعلق بمستقبل املجتمعات العربية ،واألجيال القادمة التي سيشكل
الشباب غالبيتها العظمى.

مها ثقاف ًّيا ،ينشغل به املثقفون واملعنيون بوضع
وأن هذا السؤال أصبح رضورة بحثية ،و ًّ
تصورات لتطوير املستقبل ،ويقتيض وع ًيا عمي ًقا بطبيعة التغريات والتحوالت املصريية التي
شهدهتا املنطقة العربية يف بنيتها االجتامعية والثقافية ،وهي تعيش خماض حتوالت صعبة
تتعلق بموقعها يف العامل اليوم ،يف الوقت الذي ال تزال فيه التساؤالت حول اهلوية ،واحلرية،
والتنمية ،والعدالة االجتامعية ،والديمقراطية حتتاج إىل إجابات معمقة ،مؤكدً ا عىل رضورة
رؤية واضحة حول «ماهية املستقبل الذي نريده» .وعىل هذا األساس ،يأيت تنظيم مكتبة
اإلسكندرية هلذا املؤمتر كمحاولة للمسامهة يف صياغة مستقبل املجتمع املرصي واإلقليمي
وإلثارة تساؤالت حول مستقبل املجتمعات العربية .ومن هنا يقول رساج الدين :آثرنا يف
هذا املؤمتر أن يناقش خمتلف التحديات واملتغريات التي تعصف بعاملنا العريب سواء كانت
أمنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتامعية أم فكرية ،عىل أن يكون هذا متهيدً ا حللقات أخرى
ختصصا وتعم ًقا ،وأن تكون مكتبة اإلسكندرية ساحة جتمع الباحثني واملهتمني لإلجابة
أكثر
ً
عن تساؤالت املستقبل ،كل يف ختصصه ،وكل يف عالقته باآلخر.
ويف األخري أشار رساج الدين ،إىل أنه ورغم أن العامل العريب يعيش أزمات عميقة
وشاملة ،مع فشل مرشوع «الدولة احلديثة» ،وصعود احلركات اإلرهابية واجتاهات التكفري
والتطرف ،وتفيش االنقسامات املذهبية والطائفية واألزمات االقتصادية واالجتامعية ،إلاَّ
أن من عنارص االستبشار الكامنة يف هذه املجتمعات أجياهلا الشابة ،التي حتلم باحلرية،
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بالغد األفضل ،وتسعى لتحقيق حلمها بأدوات عرصها ،والتفكري يف عاملها الذي تعيش
فيه ،فهي ثروة برشية قادرة عىل التغيري إذا فتحت أمامها أسباب التمكني والتواصل اجلييل
والثقايف والتارخيي...

ثم انطلقت فعاليات املؤمتر حيث قدمت جمموعة من األوراق واملحارضات واملداخالت
عىل مدى أربعة أيام ،فيام ييل عرض ملا جاء يف عدد من هذه األوراق واملحارضات.

ﷺ أعامل اليوم األول

حتدث يف هذا اليوم عدد من الشخصيات الفكرية من بينهم :الدكتورة هنال املغربل
(نائب وزير التخطيط املرصي) ،والدكتور ماجد عثامن (مدير املركز املرصي لبحوث
الرأي العام «بصرية») ووزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات األسبق ،والدكتور
معتز خورشيد (رئيس جملس إدارة اجلمعية املرصية ملهنديس الربجميات ووزير التعليم
العايل والبحث العلمي األسبق) ،والدكتور قيس اهلاممي (باحث وخبري باملعهد التونيس
للدراسات االسرتاتيجية) ،والدكتور إدجار جول (رئيس قسم بحوث والدراسات
املستقبلية بمعهد الدراسات املستقبلية وتقييم التكنولوجيا بربلني).
يف اجللسة األوىل التي أدارها الدكتور سامح فوزي (مدير مركز دراسات التنمية
بمكتبة اإلسكندرية) حتدث د .معتز خورشيد عن «اجلهود العربية يف الدراسات املستقبلية:
النامذج الرياضية واملحاكاة يف اختاذ القرارات» ،وقد أشار فيها يف البداية إىل أن النامذج
الرياضية وأساليب املحاكاة متثل أداة حتليلية للتنبؤ باملتغريات االقتصادية واالجتامعية
والسياسة ودعم الدراسات املستقبلية بوجه عام ،كام أكد عىل دور النامذج الرياضية
باعتبارها أحد األدوات التجريبية يف الدراسات املستقبلية ،من خالل حتديد نوع املشكلة،
وهدف الدراسة ،ومدهتا الزمنية ،وغريها من العوامل.
وقد قدم الباحث عد ًدا من النامذج ،التي تسمح باختبار السياسات والتوجهات
البديلة واسترشاف املسار املستقبيل للنظم املختلفة ،ومنها :نامذج للتنبؤ بسلوك الوحدات
اإلنتاجية ،النامذج القطاعية ،النامذج الكمية يف تقييم املسار املستقبيل للنظم االقتصادية
الكلية ،النامذج الرياضية يف اتخِّ اذ القرارات عىل املستوى اإلقليمي ،وحتليل املشكالت ذات
الطابع الدويل باستخدام النامذج العاملية.
كم استشهد بنموذج حماكاة تم تطبيقه عىل رشكة لصناعة الورق يف دولة الكويت،
حيث انعكست السياسات وبرامج التطوير عىل األداء املستقبيل نتيجة تطبيق النموذج.
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أما نامذج التخطيط املستقبيل عىل مستوى القطاع اإلنتاجي ،فأكد أنه أحد أهم
النامذج ،حيث تم استخدامه –مثلاً  -لتوضيح الرؤية املستقبلية لقطاع الثروة السمكية يف
دولة الكويت.
كام حتدث عن نموذج االقتصاد الكيل يف الدراسات املستقبلية ،مبينًا أنه أحد األدوات
أو األساليب األساسية اهلامة التي يستخدمها املخطط الختيار اتساق اخلطط اإلنامئية
متوسطة األجل ودراسة املسار املستقبيل لالقتصاد الكيل ،وهو يتطلب قاعدة عريضة من
البيانات أو اإلحصاءات االقتصادية واالجتامعية ،مما يساهم يف بناء إطار حماسبي متكامل
للمحاسبة القومية «مصفوفة احلسابات االجتامعية».
كام أشار خورشيد إىل الدراسات املستقبلية املرصية التي تناولت تطبيقات النامذج
االقتصادية متعددة القطاعات يف اختبار السياسات اإلنامئية وانعكاساهتا املستقبلية؛ ومنها« :تأثري
السياسات السكانية عىل األداء االقتصادي املرصي يف املدى الطويل» ،و«اخلطة االقتصادية
طويلة األجل ( )2012/22يف أعقاب ثورة  25يناير ..السعي لتحقيق األهداف اإلنامئية»،
و«التكلفة االقتصادية املبارشة وغري املبارشة لثورة  25يناير – دراسة مستقبلية» ،وغريها.

ويف األخري دعا الباحث خورشيد إىل رضورة وأمهية بذل اجلهد لدعم الدراسات
املستقبلية ،التي تسمح بطرح بدائل للسياسات ،واقرتاح بدائل للسيناريوهات املختلفة.

الدكتور قيس اهلاممي (باحث وخبري باملعهد التونيس للدراسات االسرتاتيجية) ألقى
حمارضة بعنوان« :االسترشاف االسرتاتيجي يف الفكر املعارص فلسف ًّيا وثقاف ًّيا» ،يف البداية
أشار الباحث إىل ضعف الدراسات التي أجريت يف جمال االسترشاف ،مؤكدً ا أن الكثري
منها وضعها خرباء أجانب ال يعرفون وضع وخصوصيات العامل العريب ،وهو ما يدعو
لرضورة وجود دراسات عربية تتناول هذا املجال.
طرحا فلسف ًّيا وتارخي ًّيا
وبعد مناقشة عالقة الثقافة العربية بقضية االسترشاف ،قدم ً
ملفهوم االسترشاف عند عدد من العلامء ،مؤكدً ا أن الدراسة التي أعدها يف هذا الشأن تركّز
عىل التث ّبت من معايري االسترشاف االسرتاتيجي يف الفلسفة العربية عمو ًما واإلسالمية
مستعرضا آراء كل من «ابن سينا» و«ابن خلدون» حول فكرة االسترشاف،
خصوصا،
ً
ً
ويف األخري أشارالباحث اهلاممي إىل أن تطور فكرة االسترشاف كان بسبب أربع موجات
تارخيية ،أوهلا استقالل الشعوب العربية ،وثانيها سقوط حائط برلني ،وثالثها أحداث
سبتمرب  ،2011وآخرها مرحلة الثورات العربية أو ما ُسمي بالربيع العريب.
الدكتور إدجار جول (رئيس قسم بحوث الدراسات املستقبلية بمعهد الدراسات
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املستقبلية وتقييم التكنولوجيا بربلني) ،ألقى حمارضة بعنوان« :الدراسات املستقبلية يف
العامل العريب يف ضوء خطة األمم املتحدة  ،»2030وفيها تناول يف البداية جتربته يف تناول
الدراسات املستقبلية يف مرص حيث عمل ملدة عامني كباحث مشارك يف مركز املعلومات،
وخرج بتقييم ألوضاع الدراسات املستقبلية واملراكز والشخصيات الرائدة القائمة عليها.
كام أشار إىل ما استخلصه من هذه الدراسات مؤكدً ا أن االهتامم باملستقبل يعد أحد أهم
أسباب استمرار املجتمعات وربام نجاحها ،فكثري من احلضارات اختفت نتيجة اجلهل بام سوف
تواجهه يف املستقبل من متغريات اقتصادية وبيئية واجتامعية ،وعدم فهم التحديات املستقبلية.

كام استعرض بعض القضايا املصريية التي هتم املجتمع املرصي خاصة يف ظل
التغريات العاملية ،مثل التغري املناخي الذي يؤثر يف املدن الشاملية وعىل رأسها اإلسكندرية
وبورسعيد .ويف األخري طالب الباحث صانعي القرار يف العامل العريب باالهتامم بالدراسات
املستقبلية يف اختاذ القرارات املصريية ،وإدراك أمهيتها االجتامعية ،ليس فقط يف وسط جيلنا
ولكن عرب األجيال القادمة ،ورضورة االهتامم بالتنمية املستدامة ومتطلباهتا مع استرشاف
االحتياجات والقدرات لتحقيق ذلك؛ ألن أي قرار سيتم اختاذه اليوم ستكون له تداعيات
وآثار عىل مستقبل األجيال القادمة.
كام حتدث جول عن خطة األمم املتحدة ،من أجل ضامن التنمية املستدامة يف
املجتمعات البرشية ،والقضاء عىل الفقر ،وحتسني فرص التعليم والصحة ونوعية االقتصاد
فيها بحلول العام 2030م .واستعرض مرشوع منارة ،العريب األورويب الذي هيدف إىل
وضع سيناريوهات التنمية املستدامة يف منطقة شامل أفريقيا عىل املدى املتوسط والطويل.

ﷺ أعامل اليوم الثاين

يف اليوم الثاين من فعاليات املؤمتر وملناقشة« :حتديات التنمية املستدامة يف العامل
العريب» حتدث كل من الدكتورة حنان جرجس (مدير العمليات بمركز بصرية) ،والدكتور
عيل حممد عيل (مدرس االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف)،
والدكتور حممد جماهد الزيات (عضو املجلس املرصي للشؤن اخلارجية ومستشار باملركز
القومي لدراسات الرشق األوسط).
الدكتورة حنان جرجس حتدثت عن «العالقة بني النمو السكاين والتنمية املستدامة،
فأكدت عىل كون هذه العالقة تفاعلية ،حيث يؤثرعدد سكان الدولة ومعدالت نموهم
وخصائصهم السكانية واالقتصادية وتوزيعهم اجلغرايف عىل التنمية وفرص احلد من
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خصوصا يف عدد من الدول
كبريا تواجهه التنمية،
ً
الفقر ..ما جيعل النمو السكاين حتد ًيا ً
كمرص والصومال وسوريا .وهذا ما ينبئ بانفجار رصاع اقتصادي واجتامعي وبيئي يف
العامل العريب .ولكي تنجح اسرتاتيجية التنمية املستدامة  2030طالبت الباحثة برضورة
خفض معدالت النمو السكاين.
أما الدكتور عيل حممد عيل فقد حتدث عن «العالقة بني األمن الغذائي واالستقرار
السيايس يف الوطن العريب» ،حيث أشار يف البداية إىل االرتباط الوثيق بني األمن الغذائي
واالستقرار السيايس ،وهذا ما أكده اختبار سببية جرانجر (.)Granger causality test

وحتت عنوان« :التحديات التي يواجهها األمن القومي املرصي واألمن اإلقليمي..
رؤية مستقبلية» ،حتدث الباحث حممد جماهد الزيات عن األمن القومي واملفهوم اجلديد
يف علوم السياسة ،فأكد ارتباطه بتوفري مجيع متطلبات التنمية بأبعادها املختلفة :السياسية
واالجتامعية واالقتصادية ،وهذا املفهوم هو القادر عىل توفري األمن القومي احلقيقي،
باإلضافة اىل توافق وتعاون مجيع قطاعات الشعب يف مواجهة التحديات التي يواجهها
األمن القومي.
كام أشار الباحث اىل التحديات التي تواجه األمن القومي املرصي كاإلرهاب
وحتدي نقص املياه ،يف ظل التحرك اإلثيويب لبناء سد النهضة ،واألزمة االقتصادية ،يف
ظل تزايد معدالت البطالة ونقص االستثامر اخلارجي ،باإلضافة إىل تراجع السياحة التي
كانت مصدر العملة الصعبة ،وتراجع دخل قناة السويس ألسباب عدة منها تراجع التجارة
اخلارجية العاملية وركود االقتصاد العاملي.

أما بخصوص الدول العربية ،فهي كذلك تعاين من حتديات اإلرهاب ومؤامرة
الغرب لتفكيكها وإعادة تقسيمها ،يف الوقت الذي تغيب فيه أي خطة عربية مشرتكة أو
رؤية مستقبلية ،ملواجهة هذه التحديات كام أكد الباحث الزيات.

ﷺ أعامل اليوم الثالث

يف هذا اليوم عقدت جمموعة من اجللسات ،فتحت عنوان« :جتربة الرابطة العربية
للدراسات املستقبلية» ،حتدث الدكتور مالك املهدي (األمني العام للرابطة العربية
تأسست
للدراسات املستقبلية) عن جتربة «الرابطة العربية للدراسات املستقبلية» ،التي ّ
سنة 2011م ومقرها مدينة اخلرطوم بالسودان ،وما قامت به من أنشطة وفعاليات وبرامج
نُظمت يف إطار الدراسات املستقبلية يف الوطن العريب ،وعالقات ورشاكات مع املراكز
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البحثية ذات الصلة ،هبدف تشبيك رؤية األجيال املختلفة من الباحثني فيام خيص جمال
االسترشاف ،وتوطني ونرش ثقافة الدراسات املستقبلية يف الوطن العريب ،ومتابعة تنفيذ
التوصيات التي خرجت هبا الرابطة يف الفعاليات املختلفة التي شاركت فيها.
كام أشار إىل أهنا كانت قد حدّ دت سنة  2012ليكون عام نرش ثقافة الدراسات
املستقبلية يف الوطن العريب ،كام استعرض مشاركاهتا يف امللتقيات واملؤمترات التي تُعنى
بالقضايا املستقبيلة يف العامل العريب.

كام عقدت جلسة أخرى بعنوان« :حراك املجتمعات العربية ومستقبل الرصاع يف
املنطقة» برئاسة الدكتورة مها احليني (مدرس االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية
بجامعة القاهرة) ،وحتدث فيها ٌّ
كل من الدكتور مصطفى بخوش (أستاذ العالقات الدولية
املشارك بكلية احلقوق والعلوم السياسية بجامعة حممد خيرض باجلزائر) ،والسفري السابق
عزمي خليفة ،والدكتور مصطفى شفيق عالم (حمرر أخبار بجريدة املرصي اليوم).

الدكتور عزمي خليفة حتدّ ث عن الفرق بني الدراسات املستقبلية والدراسات
السياسية التي تستند إىل التحليل السيايس اخلطي مثل حتليل إيستون أو حتليل دويتش
للعالقات الدولية ،وهذا التحليل يف نظر الباحث مل يعد ُيناسب العرص وتع ّقد األوضاع
السياسية فيه بخالف الدراسات املستقبلية التي هتتم بالتحوالت غري اخلطية يف البيئة
االسرتاتيجية للنظم السياسية وتصبغ حتوالهتا بالفجائية.

ماسة إىل
كام أشار إىل أن الدولة القومية يف ظل الثورة الرقمية أصبحت يف حاجة ّ
إعادة التعريف ،لتحديد دورها وعالقتها باملجتمع واملواطن وخمتلف املؤسسات العاملة
بسبب دخول املعلومة كمكون للقوة .كام أشار إىل أن الرصاع يف عرص الثورة الرقمية خمتلف
يف جوهره عن الرصاع قبلها ،فقد حتول الرصاع بني الدول واجلامعات داخلها أو خارجها
إىل بني الذات وشبكة املعرفة التي ينتمي إليها الفرد ،والشبكات يف جمتمع املعرفة تلعب
خطريا ألهنا تقوم عىل جتميع املتشاهبني فكر ًّيا ،ومن ثم فإهنا أداة ال غنى عنها لدعم
دورا
ً
ً
االنتامء واهلوية.
أما الدكتور مصطفى بخوش فتحدث عن ظاهرة احلركات االحتجاجية يف الوطن
العريب وأسباب انتشارها ،مؤكدً ا أهنا حركات تعكس حراكًا اجتامع ًّيا له مطالب مرتبطة
بوعي تراكمي حتقق لدى هذه الفئات االجتامعية ،وليس كام يقال بأن هلا خلفيات اقتصادية
أو بسبب تدين مستويات املعيشة والرفاه.

كام أشار بخوش إىل الدور البارز الذي لعبته وسائل اإلعالم واالتصال والتكنولوجيات
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حتولت مواقع التواصل االجتامعي إىل
احلديثة يف بلورة الوعي لدى الفئات الشبابية ،حيث ّ
مساحات حرة للتعبري وتبادل الرأي والنقاش املفتوح غري خاضعة لرقابة السلطة ،األمر
عمق القطيعة املتصاعدة بني األنظمة السياسية والواقع املجتمعي بكل مكوناته.
الذي ّ
وقد انتقد الباحث األنظمة السياسية ا ُملغلقة التي ال تشجع عىل إجياد حياة سياسية
سليمة تشارك فيها األجيال الشابة .وتكتفي باستخدام املال السيايس لرشاء االستقرار
السيايس املؤقت ،ما جعل الشباب يواجهون مشاكل وحتديات مرتاكمة.
الدكتور مصطفى عالم أشار يف كلمته إىل استمرار الرصاع يف املنطقة العربية بعد
غموضا
تداعيات الثورات العربية ،وهذا ما يعقد األمور ويزيد الرؤية املستقبلية هلذه املنطقة
ً
وضبابية ،األمر الذي سينعكس سل ًبا عىل األمن العريب ومستقبل دوله.
كام حتدث عن ضعف املبادرات وفشلها يف إجياد املصاحلات بني الفرقاء املتصارعني
داخل الدول العربية ،وإيقاف احلروب التي حتولت اىل حروب أهلية.

كام عقدت ثالث جلسات متوازية ،حتدّ ث خالهلا عدد من الباحثني واخلرباء املرصيني
والعرب.

ففي جلسة حتت عنوان« :العوامل االفرتاضية ومستقبل املجتمعات العربية» ،حتدّ ث
كل من الدكتورة هبة مجال الدين (مدرس السياسات العامة بكلية االقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة القاهرة) ،والدكتور جوهر اجلمويس (أستاذ حمارض للتعليم العايل يف
علم االجتامع بجامعة منّوبة يف تونس) ،وإهياب خليفة (رئيس وحدة متابعة التطورات
التكنولوجية بمركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة).
د .هبة مجال الدين حتدّ ثت عن «املجتمع املدين االفرتايض وسيناريوهات املستقبل:
احلالة املرصية» ،حيث أشارت إىل دور الفضاء االفرتايض باملنطقة العربية عامة ومرص
خاصة يف إسقاط وتغيري النظم السياسية التقليدية إبان ثورات الربيع العريب .وكيف حتول
املجتمع املدين االفرتايض إىل جمال بديل ٍ
مواز للواقع اجتمع أعضاؤه عىل املنفعة املتبادلة
عرب خلق ساحة من التعاون القائم عىل تبادل املعلومات بحرية ،عىل عكس املجتمع املدين
التقليدي الذي هيدف إىل حتقيق املصالح املشرتكة وف ًقا إلطار قيمي ينظمها.
واملجتمع املدين االفرتايض يف مرص حسب الباحثة ينقسم إىل مخسة تصنيفات رئيسية؛
هي طبيعة املؤسسة االفرتاضية ،القناة االفرتاضية املستخدمة ،املدى الزمني واملكاين،
القضايا حمور االهتامم ،ودور املجتمع املدين االفرتايض يف صنع السياسة العامة يف مرص.
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الدكتور جوهر اجلمويس حتدث عن «اإلنرتنت والديمقراطية التشاركية يف املجتمع
العريب :احلقيقة والوهم» ،وفيها أشار إىل أن السياسة انتقلت إىل الفضاءات االفرتاضية
ليصبح احلديث ممكنًا عن قوى حزبية افرتاضية ناشئة ،وقوى سياسية افرتاضية ،ما أفرز
شكلاً جديدً ا من الديمقراطية التشاركية أو ديمقراطية االقتسام.

كام أشار إىل بعض اآلثار السلبية اخلطرية هلذا الواقع مثل االنقطاع عن الواقع ،وتسرت
اجلامعات اإلرهابية باإلنرتنت واستقطاب للشباب لالنخراط يف أعامهلا اإلجرامية ،وهذا ما
أكدته دراسة صادرة عن دار االفتاء املرصية التي أكدت أن نسبة  %80من الشباب املنضمني
لـ«داعش» تم استقطاهبم عرب شبكات التواصل االجتامعي .وأن عدد املواقع اإللكرتونية
للجامعات املتطرفة عرب اإلنرتنت ارتفعت من  12موق ًعا عام  1997إىل  150ألف موقع
عام .2015
ويف األخري أكد الباحث أن احلراك االجتامعي والسيايس «املشبوه» يتم عرب اإلنرتنت
باسم ديمقراطية الشبكات وديمقراطية التشارك يف املعلومات واألفكار حتى وإن كانت
هدّ امة ومدمرة للمجتمعات ذاهتا.

الباحث إهياب خليفة حتدث عن «أثر التطورات التكنولوجية عىل مستقبل املجتمعات
العربية» ،فأشار إىل أن التطور التقني ساهم يف تطور وتغيري أنامط احلياة البرشية عرب التاريخ،
سواء سياس ًّيا أو عسكر ًّيا أو اقتصاد ًّيا أو حتى جمتمع ًّيا ،كام شكلت قوة دافعة لالقتصاد.

وهذا ما كشفت عنه تقنية اإلنرتنت ،حيث بدأ احلديث اليوم عن القوة اإللكرتونية
الفاعلة واملؤثرة ،التي أوجدت عوامل جديدة ،ومفاهيم جديدة مثل :الرصاع والردع
اإللكرتوين واحلرب اإللكرتونية ،والديمقراطية الرقمية واملواطنة االفرتاضية واحلكومة
الذكية ،واملفاهيم االجتامعية مثل اجلريمة اإللكرتونية والتحرش والغش اإللكرتوين،
أيضا املفاهيم االقتصادية مثل التجارة اإللكرتونية،
واملظاهرات االفرتاضية ،ومنها ً
والعمالت الرقمية واألسواق االفرتاضية .ما جيعلنا أمام حالة من إعادة التشكيل
للمجتمعات البرشية من جديد.

وحتت عنوان« :مستقبل املعرفة يف العامل العريب» عقدت جلسة برئاسة الدكتور عيل
مسعود حسن ،وحتدث فيها ٌّ
كل من الدكتور حممد مسلم املجايل (األمني العام املساعد
باملجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا باألردن) ،والدكتور ضياء الدين زاهر (أستاذ
التخطيط الرتبوي والدراسات املستقبلية بجامعة عني شمس) ،والدكتور حممد يس بشري
(األستاذ بكلية احلقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري باجلزائر).
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الدكتور حممد املجايل ،أشار إىل العالقة الوطيدة بني امتالك ناصية املعرفة والقدرة
أساسا
عىل حتقيق االزدهار وتوفري الرفاهية للمواطنني؛ ألن التنمية وتطوير االقتصاد يرتكز ً
عىل املعرفة .هلذا السبب دعا الباحث إىل رضورة االهتامم باإلبداع ووضع اسرتاتيجية لدعم
البحث العلمي وتطوير وسائل املعرفة ،لردم اهلوة والفجوة التي تتسع يو ًما بعد يوم بني
الوطن العريب وحركة تقدم العلوم يف العامل.
وفيام أكد الدكتور ضياء الدين زاهر عىل أمهية االهتامم باملستقبل لوضع االسرتاتيجيات
املالئمة يف مجيع املجاالت بناء عىل رؤية علمية ،وبمساعدة التكنولوجيا املتقدمة.

وحتدث الدكتور حممد يس بشري عن أمهية العلوم السياسية ومقارباهتا ،ونظرياهتا
التي حتاول دراسة ظواهر احلياة السياسية لتضفي عليها طاب ًعا علم ًّيا ُيمكّن الدارسني من
متابعة نسق حتركات الظواهر ،وعمليات التغيري التي تطاهلا مع مجلة التعقيدات التي تتصف
هبا حركية اإلنسان.
وحتت عنوان« :املواطنة ومستقبل األقليات يف العامل العريب» ،عقدت جلست
أخرى يف هذا اليوم تر ّأسها د .ماجد موريس ،وحتدث فيها كل من الدكتورة إكرام عدنني
(نائب مدير املركز العلمي العريب لألبحاث والدراسات اإلنسانية لشؤون تنظيم األنشطة
اخلارجية يف املغرب) ،والسفري عزمي خليفة الذي قدّ م ورقة الدكتورة إرساء أمحد (باحثة
بمركز املعلومات ودعم اختاذ القرار بمجلس الوزراء املرصي) ،والدكتور سامح فوزي
(مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة اإلسكندرية).
وقد أكدت معظم املداخالت عىل اعتبار قضية األقليات من اإلشكاليات الواقعية
التي يعاين منها الوطن العريب ،وأهنا تعترب من القضايا املسكوت عنها ،التي حتتاج إىل
معاجلة عميقة ونظرة اسرتاتيجية مستقبلية تنزع فتيل االنفجار أو الرصاع الذي تتخبط فيه
بعض املجتمعات العربية اليوم ،بالتأكيد عىل مفهوم املواطنة القائمة عىل االلتزام باحلقوق
والواجبات.

ﷺ أعامل اليوم الرابع واألخري

يف هذا اليوم عقدت جمموعة من اجللسات شارك فيها عدد من الباحثني بأوراق
وكلامت ومداخالت..

فتحت عنوان« :كيفية إدارة العالقة األمريكية الصينية للتنمية الوطنية يف املجتمعات
العربية» ،حتدث الدكتور باتريك منديس (مفوض اللجنة الوطنية األمريكية لليونسكو)،
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عن أمهية االستفادة من جتربة العالقة األمريكية  -الصينية .ويف جلسة أخرى ،حتدث كل
من الدكتور خالد ميار اإلدرييس (رئيس حترير جملة «مآالت» بالرابطة املحمدية للعلامء،
ورئيس املركز العريب للدراسات الدولية واملستقبلية باملغرب) ،عن رضورة االهتامم
بالشباب يف أي رؤية مستقبلية ألهنم جزء من صناعة املستقبل ،ومعاجلة التحديات التي
يواجهوهنا.
فيام حتدث األستاذ زياد الكيالين (مدرس العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة القاهرة) ،عن التغيري الذي طال منظومة القيم لدى األجيال يف مرص
نتيجة االنفتاح عىل العامل الغريب عرب استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،وكذلك التغري
يف األوضاع االقتصادية ،وأن أهم القيم اجلديدة التي تروج يف األوساط الشبابية هي قيم
حتررية هلا عالقة بالتحرر من السلطة ،سواء كانت األبوية أو الرسمية ،وقيمة التعبري عن
الذات؛ لذلك فالشباب املرصي اليوم ومع كونه ال يزال حماف ًظا عىل توجهاته الدينية إلاَّ أنه
يتحرك بجدية أكثر نحو حتقيق احلرية يف السياسة والتعبري وغريها من املجاالت.
ُعقدت كذلك يف هذا اليوم جلسة بعنوان« :مستقبل املجتمعات العربية ..الرؤى
الفكرية» .ألقيت فيها كلامت كل من الدكتور نضال الغطيس (خبري اقتصادي وباحث
دكتوراه يف جمال املستقبليات) ،عن «أزمة يف العقل الديني» ،والدكتور مظهر الشوربجي
(مدرس الفكر الفلسفي بجامعة «دراية» باملنيا) ،عن« :املجتمعات العربية ..ماذا بعد
غياب فلسفة السالم وتنامي الرصاع املستدام» ،كام حتدّ ثت د .مريم نوري (باحثة دكتوراه
باملدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية باجلزائر) عن« :التغيري يف املجتمعات العربية عىل
خطى مالك بن نبي».

تضمنت فعاليات اليوم الرابع للمؤمتر عقد جلسة بعنوان« :احلوكمة ومستقبل
كام ّ
املؤسسات العربية» ،أدارها حممد العريب (باحث بوحدة الدراسات املستقبلية بمكتبة
اإلسكندرية) ،وحتدث فيها ٌّ
كل من الدكتور ماهر خرض (رئيس املؤمتر العريب لالسترشاف
االسرتاتيجي بتونس) ،والدكتورة صفاء خليفة (باحثة بوحدة الربامج البحثية بمكتبة
اإلسكندرية) ،واألستاذة غادة يونس (باحثة دكتوراه بقسم علم االجتامع جامعة
اإلسكندرية) ،وقد ركّزت الكلامت عىل أمهية االسترشاف االسرتاتيجي وعالقة احلوكمة
وخصوصا األورو-
بالتنمية املستدامة ،واآلفاق املستقبلية للعالقات األوروبية العربية
ً
متوسطية.
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ﷺ مقدمة

أنتجت أطروحة صدام احلضارات مفاهيم م ّيزت العرص ،وهي ذات
مساس مبارش باخلطاب العام الذي يشتغل فيه كتّاب مثل صمويل هنتنغتون،
كمفهوم احلضارات ،ومسألة احلضارة الكونية ،العالقة بني القوة والثقافة،
ميزان القوى املتغري بني احلضارات ،التأصيل يف املجتمعات غري الغربية،
* باحث من اجلزائر.
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البنية السياسية للحضارات ،الرصاعات التي تولدها عاملية الغرب ،العسكرية اإلسالمية،
التوازن واالستجابات املنحازة للقوة الصينية ،أسباب حروب خطوط التقسيم احلضاري
والعوامل املحركة هلا ،ومستقبل الغرب وحضارات العامل.

هذا البحث يدخل ضمن جمال فلسفة احلضارة الذي يدرس العالقة بني احلضارات،
فيام خيص التواصل والتنافر لبلوغ مستوى الئق من التعايش الثقايف والتواؤم احلضاري،
وهي هبذا الطرح ُت َعد مسألة شائكة تقوم بوصف حركية املجتمعات يف سريورهتا التارخيية
تقد ًما أو ختل ًفا.
وربام الذي زاد املسألة تعقيدً ا هو اختالف الفالسفة واملفكرين يف الشؤون احلضارية
بسبب اختالف مرجعياهتم الفكرية ،ال سيام ونحن اليوم نعيش يف قرية كونية تتحكم فيها
وسائل اإلعالم واالتصال ذات التكنولوجيا املتطورة ،ويتحكم فيها أصحاب النفوذ واملال
والقوة؛ والتي اختزلت احلدود الطبيعية لبلدان العامل ،وحاولت فيه طمس اهلويات الثقافية
واحلضارية للشعوب.
هذه التحديات جعلت من اإلطروحات املخالفة للرصاع ،تظهر وكأهنا أكثر إنسانية
وموضوعية من األوىل ،ومنها أطروحة حوار احلضارات التي تستند إىل القواسم املشرتكة
بني احلضارات بغية املنفعة واخلري العام للبرشية عىل وجه هذه البسيطة.

هذه املعطيات أوجبت عىل الطرف اإلسالمي وبدافع االضطرار ،تشغيل عقله
وطرح نظريته فيام خيص مواطن التداخل والتنافر احلضاري ،خاصة من جهة تلميع الصورة
اإلسالمية التي شوهها الغرب ،والتي كوهنا عىل أننا كمسلمني نتمتع يف نظره بذهنيات
تقليدية ذات صبغة عدائية ،هذه الصورة عملت عليها عقلية صهيو-إمريكية ،وترفدها
رصاعات دينية وعرقية وعسكرية مدعومة برتسانة تكنولوجية اقتصادية لوجيستية ،إضافة
إىل نعت العامل االسالمي بأوصاف التخلف واجلمود والعنف واالنغالق وأنه سجني
املاورائيات.
يف خضم هذه التقلبات احلضارية ،حاول املفكر والباحث السعودي املعارص زكي
امليالد دحض وإبطال هذه النظريات ،وتبيني نقاط الضعف فيها ،واكتشاف ثغراهتا ،حني
قدم مسامهة فكرية راقية متثلت يف سلسلة دراسات وقراءات ومراجعات نقدية أراد من
خالهلا اخلروج باحلضارات من حتمية الصدام والتناحر إىل خلق روابط أخوية مستقبلية
ذات نزعة إنسانية ،منطل ًقا من عالقة األنا باآلخر.
وهذا ما صاغه يف نظرية «تعارف احلضارات» املستنبطة من القرآن الكريم ،والذي
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جاء للناس كافة؛ حيث انفرد امليالد بنحت هذه األطروحة ،التي تستحق االهتامم والدراسة
وعىل نطاق واسع يف املحافل الفكرية العربية اإلسالمية والعاملية.

أمهية املوضوع :تعود أمهية هذا املوضوع إىل كون العصبية احلضارية خيتلط فيها
االقتصادي بالثقايف ،والديني بالسيايس وحتى األيديولوجي ،يف حني أن التعارف يمكن
أن يسهم يف بناء تصور مستقبيل حضاري لتجاوز الرصاع والنزاع بني الغرب واإلسالم،
وبوصف أن التعارف هو أحد احللول الربانية لتجاوز الرصاعات اإلنسانية .فضلاً عن
احلاجة املاسة والواجبة ملثل هذه النظريات يف ظل احلمالت املسعورة والدعاية اإلعالمية
املغرضة املشوهة لصورة اإلسالم ،وحياكة األغاليط واالفرتاءات حياله.

أسباب اختيار املوضوع :اختياري هلذا املوضوع يرجع ألسباب عدة ،لعل أمهها:
إبطال الرأي الغريب القديم واجلديد القائل :أن ليس للمسلمني القدرة عىل إنتاج أفكار
فلسفية راقية يف امليادين الفكرية والعلمية ،وأهنم -أي املسلمني -ال يعدون أن يكونوا
ناقلني للفلسفات الغربية منذ القدم ،ونظرية زكي امليالد هي واحدة من مبطالت هذه
النظرة غري العادلة.
ومن األسباب كذلك ،رضورة اخلروج من رتابة ثنائية الصدام واحلوار وتفاقم
السجال الفكري حوهلام ،واالنتقال إىل رؤية ثالثة مغايرة ،جتنبنا سلبيات الصدام وتعزز
ّ
إجيابيات احلوار من خالل التعارف احلضاري.

يضاف إىل ذلك ما جيري يف املشهد السيايس عىل األرض العربية واإلسالمية الذي
يشهد حرو ًبا ورصاعات مذهبية وطائفية ،نكاد نرصدها يوم ًّيا عىل النت وشاشات التلفاز
واجلرائد ،وهي معطيات تؤيد نظرية هنتنغتون يف رصاع احلضارات ،واملشهد الذي يفرض
علينا شحذ اهلمم الفكرية والعلمية للخروج من هذا املأزق الكارثي الذي ّ
حيط من املستوى
اإلنساين إىل مستوى دون احليوانية .خاصة وأن العاملني العريب واإلسالمي يزخران بجهابذة
يف الفكر والعلم هلم ما يؤهلهم إلبطال النزاعات والرصاعات والنهوض باإلنسانية إىل بر
السالم.
أنموذجا وليس غريه؟
أما ملاذا زكي امليالد
ً

فألنه:

كثريا ،حيث حتدث
 -1من األشخاص الذين اعتنوا بموضوع احلضارة الذي شغله ً
يف مؤلفاته عن احلضارات وعالقة األنا باآلخر.
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 -2وهو من الذين قدموا نقدً ا ملفهوم رصاع احلضارات عند هنتنغتون.

 -3وكونه يعد من األسامء اجلديدة غري املستهلكة ،كام َّ
أن نظريته تظل تتجدد كلام
جتدَّ َد الرصاع احلضاري ،فاألوىل (الصدام) داء ،والثانية (التعارف) دواء ،كام َّ
أن له إسهامات
فكرية فعالة وغنية ،فهو يرأس جملة «الكلمة» التي مىض عليها ما يزيد عىل العقدين من
منشورا.
الزمان وما زالت مستمرة يف العطاء؛ وله ما يربو عن ثالثني مؤل ًفا
ً
أما فيام خيص غايتنا من هذا البحث ،فيل أن أرسدها يف :تقديم النموذج العريب
والتعريف به وتبيني أفكاره يف جمال املسألة احلضارية ،وإلفات النظر لفكرة التعارف حتى
تتسع دائرة الدراسة حوهلا ،وتبنيها كفكرة صاحلة لكل زمان ومكان كوهنا وليدة القرآن
أبلغ الكالم وأصلحه من عند اهلل العليم.
وكذلك إلمعان النظر يف كيفية حماولة امليالد هتذيب التناقضات التي جاء هبا
هنتنغتون وفوكوياما وغريمها من دعاة التشاؤمية والرصاعات احلضارية ،من خالل
التواصل والتعارف مع اآلخر احلضاري عن طريق االنفتاح عىل ثقافة اآلخر ،وتعريفه
بالثقافة اإلسالمية املبنية عىل قيم الفضيلة اإلنسانية دون انغالق عىل الذات ،وبغية بلوغ
النّامء اإلنساين وفق االحرتام املتبادل بني احلضارات يف ظل التنوع الثقايف املعرب عن إبداعات
شعوب العامل ،كون احلضارة هي حمصلة نتاج برشي مشرتك.
ومن خالل هذا الطرح يمكنني أن أصوغ اإلشكالية الرئيسية التالية :إىل أي مدى
يمكن أن تسهم فكرة تعارف احلضارات يف جتاوز تشاؤمية الصدام احلضاري ،ورفع
تصورا لتعارف احلضارات
التعارض بني الصدام ومنطق احلوار؟ أو كيف ضبط زكي امليالد
ً
يعلو به من وحشية التصادم إىل إنسانية التعارف ،وتوطيد عالقات إجيابية بني احلضارات؟

هذه اإلشكالية التي تُعنى بمراجعة ما جيري عىل الساحة العاملية أ َّدت بامليالد إىل
تقديم بديل يراه مناس ًبا ،وأحسبه أنا كذلك ،والذي يدفعني إىل طرح بعض األسئلة التي
قد تكون وجيهة:
فأنى لنا أن نهُ ّذب
 إذا كان الصدام هو منطق احلضارة الغربية وعكازها الفكريّ ،و ُن َعقلن هذا املنطق ليتامشى ومنطق الضعفاء الذين استسلموا ملقولة تأثر املغلوب بالغالب؟
 ويف املقابل :إذا س ّلمنا ّبأن احلوار مطلب إنساين وأخالقي حممود ،فكيف نفعله يف
غياب التكافؤ والندية احلضارية؟
 -كيف يمكن لنظرية تعارف احلضارات أن تشيع ثقافة السالم واملحبة احلضارية يف
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ظل ارتفاع وترية الرصاع التي تشهدها احلضارات املعارصة اليوم؟

نظرا لطبيعة املوضوع ،وذلك لتبيني
منهج البحث :اعتمدت فيه عىل املنهج التحلييل ً
اخللفيات التي دفعت لربوز تعارف احلضارات ،كام مل ُ
خيل البحث من بعض التساؤالت
التي هي سمة الفلسفة ومباحثها التي تنشد املوضوعية ،وتفتح جمالاً لتوليد أفكار جديدة
تُسهم يف رفع قيمة العلم واملعرفة اإلنسانية.

خطوات البحث :تتكون املذكرة من مقدمة منهجية وفصلني وخامتة ،أما فيام خيص
نظرا لتاميز واشرتاك احلضارات فيام
الفصلني فهام متاميزان ،وقد يراهم البعض متداخلني ً
قسمته
بينهام ،وقد عنونت الفصل األول بعنوان« :رصاع احلضارات املفاهيم واملنطلقات»ّ ،
إىل مبحثني ،عاجلت يف املبحث األول «مفهوم احلضارة والرصاع والثقافة» ،أما املبحث
الثاين فتناولت فيه «منطلقات صدام احلضارات» من هناية التاريخ لفوكوياما إىل صدام
احلضارات هلنتنغتون ،ومتابعة الذين سبقوه إىل املفهوم ،مع اإلشارة ألهم االنتقادات
املوجهة هلذا املفهوم ،وصولاً إىل مفهوم حوار احلضارات أسبابه وأهدافه ورشوطه.
قسمته هو
أما الفصل الثاين فعنونته «من رصاع احلضارات إىل تعارف احلضارات»ّ ،
اآلخر إىل مبحثني ،تناولت يف املبحث األول موضوع« :من نقد الرصاع إىل طرح التعارف»،
عرض لنقد زكي امليالد ألطروحتي هنتنغتون يف صدام احلضارات ،وغارودي يف
وفيه ْ
حوار احلضارات ،ثم عرض ألطروحة التعارف كموقف بديل للصدام ومرتكز للحوار،
ليأيت املبحث الثاين الذي درست فيه «مميزات ومرتكزات وبواعث وأهداف نظرية تعارف
احلضارات» ،مع اإلشارة إىل بعدها اإلنساين.
لت
أما خامتة البحث ففيها حوصلة ألهم النتائج التي تطرقت إليها الدراسة .ثم ذ ّي ُ
بحثي بالسرية الذاتية للميالد ،ثم بقائمة املصادر واملراجع وفهرست املوضوعات.

الدّ راسات السابقة :وأعني هبا الدراسات اجلامعية املنجزة حول تعارف احلضارات،
وجدت منها الدراسات اآلتية:

 -1عيل عبود املحمداوي ،تعارف احلضارات األطروحة البديل يف التعامل مع
اآلخر ،رسالة ماجستري يف الفلسفة ،إرشاف :الدكتور نبيل رشاد سعيد ،جامعة بغداد،
2007م.

نموذجا،
 -2شبيل هجرية ،إشكالية مستقبل العالقات بني احلضارات ..زكي امليالد
ً
رسالة ماجستري يف فلسفة احلضارة ،إرشاف :الدكتور عمراين عبداملجيد ،جامعة احلاج
خلرض ،باتنة  -اجلزائر2013 ،م.
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 -3سمية غريب وحنان بن صغري ،البعد اإلنساين لفكرة تعارف احلضارات عند
املفكر زكي امليالد ،رسالة ماجستري يف فلسفة احلضارة ،إرشاف :الدكتور قويدري األخرض،
جامعة عامر ثليجي ،األغواط  -اجلزائر2015 ،م.

وأنا بدوري أقدم عميل املتواضع يف هذا البحث ،دعامة للدّ راسات حول هذا
املوضوع ،وذلك بالدّ عوة إىل خلق ديناميكية للدّ فع بتعارف احلضارات ،ومن أجل تثمني
الفاعلية التواصلية خارج وحشية الصدام للوصول إىل التفاهم والتقارب والتعاون
والتحالف واحلوار وأنسنة احلضارات ،وإرساء ثقافة السالم.

واسأل اهلل التوفيق والسداد يف هذه الدراسة التي هتدي إىل الرو ّية واحلكمة ونبذ
والتطرف ،وهي رسالة كل برش يدرك معنى االنتامء االجتامعي والضمري اإلنساين
العنف
ُّ
والوازع الديني ،واهلل ويل التوفيق.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حممد دكري

االستقراء املوضوعي

بحث استداليل عقيل عن التكوين املنطقي للدليل االستقرائي
الكاتب :د .السيد حممود املوسوي.
النارش :دار املحجة البيضاء  -بريوت.
الصفحات 308 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
يقس�م االس�تدالل العلم�ي الذي يامرس�ه الفك�ر البشري إىل قس�مني أحدمها
االس�تنباط واآلخ�ر االس�تقراء ،ول�كل منهما منهجه اخل�اص وطريقه املتمي�ز ،من هنا
فاإلشكالية التي ُيعاجلها هذا الكتاب ،هي هل إن االستقراء أداة فكرية علمية كالربهان
(الدليل االستنباطي) تعطي نتيجة يقينية؟ وبالتايل حماولة دراسة االستقراء مقابل الدليل
االس�تنباطي من حيث التكوين املنطقي مع دراس�ة املقدمات له ومنشئها واإلشكاالت
ال�واردة عليه�ا ،ثم بيان صحة املعاجلة العلمية لثغرة االس�تقراء عندها أو عدم صحتها،
ليص�ل الباح�ث إىل نتيجة إجيابية أو س�لبية لقبول االس�تقراء كمنهج علمي واس�تدالل
يقيني يف النتيجة.
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يتك�ون الكتاب من ثالث�ة فصول ،تناول
املؤلف يف الفصل األول كليات البحث ،من بيان
بعض املفاهيم حول املنط�ق الصوري والريايض
والفرق بينهام ،وكذلك بيان االس�تدالل املنطقي
وأنواعه وبيان االستقراء وأنواعه بصورة كلية.
خصص�ه الكاتب
أم�ا الفصل الث�اين فقد ّ
لبيان منش�أ اإلش�كال املنطقي حول االس�تقراء،
وبي�ان ثغرة االس�تقراء ،وبيان االس�تقراء املعترب
عند املفكرين واملناطقة ،إضافة إىل بيان إش�كالية
املقدمات واملعاجلات لدى املفكرين واملناطقة مع
بيان أحقية االستقراء احلديس والريايض.
فخصص�ه املؤل�ف
أم�ا الفص�ل الثال�ث
ّ
لتقييم اإلش�كاالت واملعاجلات لثغرة االستقراء
الت�ي طرحته�ا م�دارس االس�تقراء واجتاهات�ه،
ال س�يام االجتاه االفرتايض والنق�دي والوضعي،
إضاف�ة إىل االجت�اه ال�ذايت لنظري�ة االحتمال،
للخ�روج بنتيج�ة البح�ث يف تقيي�م م�ا وصلت
إلي�ه امل�دارس االس�تقرائية حلل ثغرة االس�تقراء
وإيصال�ه إىل درج�ة اليقين املعتبر أو م�ا أسماه
املؤلف االستقراء املوضوعي..

منابع التكفري واإلرهاب
وخطر العقول ا ُملفخخة

الكاتب :الشيخ حسني العبد اهلل.
النارش :دار املحجة البيضاء – بريوت.
الصفحات 419 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
هناك تالزم واضح بني األعامل اإلرهابية،
م�ن قت�ل لألبري�اء وتفجير املس�اجد واملطاع�م
واألسواق العامة ،وبني التكفري للمخالف.

واإلره�اب ال�ذي تعاين من�ه املجتمعات
العربي�ة واإلسلامية اليوم ،نش�أ ونما ويعيش يف
والتطرف،
أحضان التكفري والتفس�يق والتش�دّ د
ّ
نع�م هن�اك عوام�ل وخلفي�ات سياس�ية داعم�ة
ومستغلة هلذا اإلرهاب لتحقيق أهداف سياسية،
تكفيرا
يتط�ور
التعص�ب املذهب�ي ال�ذي
لك�ن
ّ
ّ
ً
وتطر ًفا ومن ثم اعتدا ًء جس�د ًّيا وعسكر ًّيا منظماً ،
ّ
يقف وراءه تفكريطائفي مغلق ومتش�دّ د ،وجهل
التنوع يف
مركّ�ب بحقيق�ة االختلاف وأس�باب ّ
الفك�ر والتفكري واالعتقاد ،كام ينطلق من ش�بهة
امتالك احلقيقة املطلقة ،والتي حياول فرضها عىل
اآلخري�ن بقوة العن�ف ،أو حيارب م�ن يراهم ال
يتفقون معه فيها.
وخط�ورة ه�ذا اإلره�اب الفك�ري
والعقائ�دي ،كما يق�ول مؤل�ف ه�ذا الكت�اب،
أن�ه يمارس حت�ت عن�وان الدع�وة إىل اإلسلام
أو الدف�اع عن�ه ،األم�ر ال�ذي س�يؤدي حتًم�اً إىل
تداعيات خطرية وس�لبية عىل الوح�دة العقائدية
واالجتامعية لألمة اإلسالمية.
م�ن هن�ا ،يتحتّ�م التصدي هل�ذه الظاهرة
بتفكي�ك خلفياهت�ا الفكري�ة والعقائدي�ة ،ونق�د
شبهاهتا ،وتأس�يس رؤية جديدة لكيفية التعاطي
م�ع اختلاف املذاه�ب والعلماء ،ومواجه�ة
التعصب واجلهل بنرش معرفة موضوعية بالقضايا
ّ
املختلف فيها بني املسلمني ،وكذلك التمييز بينها
وبني اخللفيات السياس�ية املصلحية التي تس�تغل
التعدّ د املذهبي لتحقيق مآرب ومش�اريع سياس�ة
مشبوهة.
وه�ذا م�ا حياول ه�ذا الكت�اب القي�ام به
عبر اثني عشرة فصًل�اً ومقدمة ،حي�ث عرض
يف املقدم�ة جمموعة من األس�ئلة املهم�ة كمدخل
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لدراس�ة ظاه�رة اإلره�اب وعالقته�ا بالتكفري،
مث�ل :أمهي�ة النقد واحل�وار العلمي بين العلامء،
وخماط�ر الفت�اوى التكفريية؟ ودور السياس�ة يف
متزيق وحدة املسلمني؟
يف الفصلين األول والثاين وحتت عنوان:
خطر التكفري يف القرآن والس�نة ،وعالقة التكفري
باضطراب األمن االجتامعي ،حتدث املؤلف عن:
أقس�ام التكفير يف القرآن الكريم ،وحتذير الس�نة
النبوية من تكفري املس�لمني ،وسامحة اإلسالم يف
مواجهة مظاهر التشدّ د ،وكيف أن التكفري يؤ ّدي
إىل اختالل األمن االجتامع�ي ما يؤثر عىل وحدة
األمة.
أم�ا الفصلان الثال�ث والراب�ع فق�د
خصصهما الكاتب للحديث عن قضية حساس�ة
ّ
ج�دًّ ا وتتع ّل�ق باألحادي�ث املوضوع�ة واملختلقة
والفت�اوى الش�اذة ،ودورمه�ا يف التكفير بع�ض
الف�رق اإلسلامية ،أو تكفير العلماء بعضه�م
لبعض.
خصصهام
الفصالن اخلامس والسادسّ ،
املؤلف لتسليط الضوء عىل ظاهرة التشدد وثقافة
التكفير يف الوس�ط املذهب�ي الش�يعي ،واملناب�ع
األساس�ية للتكفير ،وخماط�ر الفت�ن الطائفي�ة
واملذهبية .فيام حتدث يف الفصلني السابع والثامن
عن األسباب الدينية للتكفري ومنابعها األساسية،
وظاهرة التكفري عرب التاريخ.
أما الفصالن التاس�ع والعارش فقد س� ّلط
فيها الضوء عىل ضحايا التكفري من مشاهري علامء
أهل الس�نة ،وعلامء الشيعة .كام حتدّ ث يف الفصل
احل�ادي عرش عن س�بل مواجهة ظاه�رة التكفري
خصص
وعالجها م�ن الناحية العلمي�ة.
وأخريا ّ
ً
الفص�ل الث�اين عشر للحدي�ث ع�ن اإلره�اب
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العقائ�دي واملج�ازر يف يوم عاش�وراء ،وموقف
أه�ل البيت م�ن الوح�دة اإلسلامية ،وكيف أن
يشوه اإلسالم وهيدم الدول اإلسالمية.
التكفري ّ

من املعاصرة إىل املستقبلية

الفكر اإلسالمي واستدعاءات املستقبل
الكاتب :جمموعة من الباحثني.
النارش :دار روافد – بريوت.
الصفحات 208 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
حيتض�ن ه�ذا الكت�اب جمموع�ة م�ن
الدراس�ات كتبه�ا عدد من الباحثين واملفكرين،
ونُشرت يف أعداد جملة «املس�تقبلية» ،وقد أعدها
رئيس حترير املجلة األستاذ عيل املؤمن.
أم�ا اإلش�كالية أو األس�ئلة املركزية التي
تطرحه�ا دراس�ات ه�ذا الكت�اب فتتع ّل�ق بواقع
اإلنت�اج الفك�ري املع�ارص ال�ذي ينطل�ق م�ن
املرجعي�ة اإلسلامية ،وحي�اول أصحاب�ه معاجلة
القضاي�ا الت�ي يطرحها الواق�ع من قبي�ل اهلوية،
واحلض�ارة ،ومواجه�ة حتدّ ي�ات الغ�زو الفكري
والعوملة وأساليب االس�تعامر اجلديدة ،وأسباب
خت ّل�ف األمة ،وصولاً إىل معاجل�ة قضايا الرتاث،
والتوفي�ق بين األصال�ة واملع�ارصة ،وحماول�ة
اس�ترشاف املس�تقبل ،وإنتاج أطروح�ات فكرية
تس�اعد على النهض�ة وإع�ادة ال�دم إىل ع�روق
احلضارة العربية اإلسالمية.
ينقس�م الكت�اب إىل ثامني�ة فص�ول ع�دد
الدراس�ات املش�اركة في�ه ،فف�ي الفص�ل األول
حت�دث األس�تاذ علي املؤمن ع�ن «املس�تقبالت
اإلنس�انية والتحدي�ات الفكري�ة» ،فيما احتضن
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الفص�ل الث�اين دراس�ة بعن�وان« :انفت�اح العق�ل
اإلسالمي عىل املستقبل» للدكتور فهمي جدعان.
أما الفصالن الثالث والرابع ،فقد احتضنا دراسة
للش�يخ حممد عيل التس�خريي بعنوان« :التجديد
يف الفكر اإلسالمي والبناء احلضاري املستقبيل»،
و«البن�اء الفكري يف ضوء العقالنية اإلسلامية»
للدكتور حممد جواد الرجياين.
الفصلان اخلام�س والس�ادس ،حت�دث
فيهام الش�يخ مهدي العطار عن« :موقع االجتهاد
يف تط�ور املنه�ج الفك�ري» ،فيها ناق�ش د .حممد
باقر حش�مت ،موض�وع« :مس�تقبل العالقة بني
احلضارتني االسالمية والغربية».
أم�ا الفصلان األخيران ،فق�د
احتصن�ا دراس�تني ،األوىل بعن�وان« :التراث،
واأليديولوجي�ا» لألس�تاذ محي�د بارس�انيا،
و«أولوي�ات الواق�ع اإلسلامي يف االنتق�ال إىل
املستقبل» للدكتور حسن الرتايب.

الفكر

حقيقته وحدوده وجماله
الكاتب :صباح الركايب.
النارش :دار املحجة البيضاء  -بريوت.
الصفحات 242 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
ينطلق هذا الكتاب من ظاهرة ّ
متفش�ية يف
الساحة الفكرية ،وهي االلتباس واخللط املوجود
وخصوصا اخللط يف مفهوم
يف املفاهي�م الفكرية،
ً
الفك�ر ،حيث نج�د احلديث عن الفك�ر باعتباره
يتم احلديث حوله وليس
أساس وجود اإلنسانُّ ،
في�ه ،أو التخ ُّبط احلاصل بني معنى العقل ومعنى

الفك�ر ،وبين معن�ى الفك�ر ومعن�ى التفكُّ�ر أو
التفكري؛ حي�ث نجد عد ًدا من املفكرين يف كتبهم
يفرق�ون بين ه�ذه املفاهي�م .وه�ذا اخللط هو
ال ّ
يتوهم أن العقل والفكر
القراء ّ
الذي جعل بعض ّ
والتفكُّ�ر بمعن�ى واح�د .وه�ذا خلط –حس�ب
الباح�ث– ش�بيه باخللط بني املفه�وم واملصداق،
لكن املفهوم ثابت واملصداق متغيرّ ومتعدّ د.
يف هذا الكتاب إضاءة عىل هذا االلتباس،
م�ن خلال حتدي�د معن�ى الفك�ر وف�ق املنه�ج
اإلسلامي ،م�ع وج�ود صعوب�ة على املس�توى
املنهج�ي والتحليلي؛ ألن ال�كالم -كما يق�ول
املؤلف– عن الفكر ليس باألمر البسيط ،الرتباط
الفكر بحقائق غيبية يف بعض جوانبه ،منها العقل
املرتب�ط بالقل�ب النفسي (ال�روح) ،وكذل�ك
الرتباطه بالنفس والروح واإلهلام ...إلخ.
يتكون الكتاب من قسمني ،القسم األول
ّ
خصص�ه الكات�ب للحدي�ث عن الفك�ر النفيس
َّ
م�ن خالل اإلض�اءة على جمموعة م�ن العناوين
واملواضيع ،مثل مصادر الفكر اإلسالمي ونقده،
معاين ومراحل :العقل والفكر والتفكّر والتفكري
والعل�م ..املع�ارف :الفطري�ة ،احلضوري�ة،
االكتسابية ،مزايا العقل ،العقل والغريزة ،الفكر:
حقيقت�ه وحدوده وجماالت�ه ،االجته�اد والعقل،
التفكّ�ر والنف�س ،وحقيق�ة التفكّ�ر وجماالت�ه
وحدوده ،منطقة الفراغ ...إلخ.
أم�ا القس�م الث�اين فتح�ت عن�وان« :الفكر
امل�ادي» ،ناق�ش الكات�ب جمموع�ة م�ن القضاي�ا
وأج�اب عن عدد من األس�ئلة ،مثل :م�ا هو الفكر
املادي؟ حقيقة الفكر املادي وجماالته ،طبيعة التفكّر
امل�ادي ،وح�دود ه�ذا التفكّ�ر وجماالت�ه ،والتفكري
وأخريا حتدّ ث بالتفصيل عن العلم املادي.
اآلخر.
ً
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االقتصاد السياسي للصني احلديث

قراءة يف مبادرة «احلزام والطريق» وآفاقها املستقبلية
الكاتب :رضوان مجول.
النارش :املركز االستش�اري للدراسات والتوثيق
– بريوت.
الصفحات126 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
شهدت الصني طوال أكثر من ثالثني سنة
ماضي�ة جتربة تنموية فريدة من نوعها ،بدأت منذ
عام  ،1978وبلغت حدًّ ا من النجاح التصاعدي
اس�تحقت مع�ه ألقا ًب�ا متع�دّ دة مث�ل «املعج�زة
الصيني�ة» .وما ش�د انتباه الباحثين هو متكُّن هذا
النموذج التنموي من حتقيق إنجازات عمالقة يف
فرتة وجيزة.
وم�ن ال�دروس املهم�ة الت�ي يمك�ن
اس�تلهامها من ه�ذه التجربة التنموي�ة ،املتميزة،
ي�كاد ينحصر بم�دى ق�درة الدولة على تطويع
أن�واع النمو املتعدّ دة بام ينس�جم م�ع خصائصها
أيض�ا م�ع
الثقافي�ة وقدراهت�ا املادي�ة ،ويتامش�ى ً
ظروفها ورشوط حتقيق سيادهتا واستقالهلا .لكن
ح�ذرا وقل ًقا
ه�ذا اإلعجاب رسع�ان م�ا انقلب
ً
بعدما بدأت عوارض الركود تظهر عىل االقتصاد
الصيني ،ما اس�تدعى القي�ام بإصالحات داخلية
حتت عنوان( :مبادرة احلزام والطريق).
لتكوي�ن فه�م صحي�ح هل�ذا النم�ط
االقتص�ادي ال�ذي ش�غل الع�امل ،تس� ّلط ه�ذه
الدراس�ة الض�وء على التجربة التنموي�ة الصينية
منذ تأسيس الصني وإىل هناية 2015م.
تم تقسيم الدراسة إىل جزأين ،اجلزء
وقد َّ
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األول تناول التطور االقتصادي للصني وعالقتها
االقتصادي�ة كالتج�ارة اخلارجي�ة واالس�ثامرات
واملساعدات اخلارجية مع تقديم ملحة عن النظام
السيايس الصيني.
أم�ا اجل�زء الث�اين فيتمح�ور ح�ول مب�ادرة
«احل�زام والطري�ق» بما يف ذل�ك خلفيته�ا التارخيية
ومضموهنا ،إىل جانب تط ُّلعاهتا وأهدافها ودوافعها
وآلي�ات تنفيذه�ا ،فضًل�اً ع�ن ف�رص نجاحه�ا
والتحديات التي يمكن أن تواجهها ،وموقع الرشق
األوسط يف االسرتاتيحية الصينية اجلديدة.

مفاهيم التجديد
والدولة يف اإلسالم اجلديد
الكاتب :د .حممد الدعمي.
النارش :الدار العربية للموسوعات  -بريوت.
الصفحات 166 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
يرى املؤلف أن االعتقاد الس�ائد اليوم يف
أوس�اط بعض التيارات اإلسلامية بأن اإلسالم
جيي�ز اس�تخدام العن�ف لتحقي�ق أهداف�ه ،وأن�ه
برر توظيف اإلرهاب ،س�ببه خلل
بالت�ايل دين ي ّ
يف املفاهي�م وع�دم وجود فهم موح�د هلذا الدين
بس�بب املداخ�ل غير الصحيح�ة الت�ي تعتمدها
أغلبية املس�ليمن ملبارشة وإدراك دينهم ،وخاصة
توهمّ هم أن الدين هو التاريخ.
جم�رد
وق�د ق�اد قل�ب الدي�ن إىل تاري�خ ّ
إىل التط�ور والنم�و الرسي�ع –حس�ب املؤلف–
للمفهوم املؤدلج واملس ّيس لإلسالم.
م�ن هن�ا ينطل�ق املؤل�ف ملعاجل�ة ه�ذه
اإلش�كالية وتداعياهتا الس�لبية من خالل مخس�ة
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فص�ول .الفصل األول حتدّ ث فيه عن :بعد النبي
حمم�د  :Kس�ؤال دول�ة اخلالف�ة ،واإلنس�ان
العريب يف بيئته.
فخصصه للحديث عن
أما الفصل الثاين
ّ
الدولة واملعارضة ،واجلمعيات الرسية يف التاريخ
السيايس لإلسالم ،إخوان الصفا ،واحلشاشون.
الفص�ل الثال�ث للحدي�ث ع�ن ظه�ور
اإلسالم اجلديد وتش� ّعبه ،واإلسالم :من اإلقناع
إىل اإلخضاع.
أم�ا الفصلان الرابع واخلام�س فتحدّ ث
فيهما عن :احتامالن لإلسلام اجلدي�د :اإلخوان
املسلمون ،وختنيث الغرب.

الفكر العريب

من سلفيات متشددة إىل حداثة معارصة مقلدة
«نموذج حسن حنفي»
الكاتب :د .حممد حسن مجعة.
النارش :دار املواسم للطباعة والنرش  -بريوت.
الصفحات 469 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
ي�رى مؤل�ف ه�ذا الكت�اب أن م�ا تُعانيه
جمتمعاتن�ا م�ن ب�روز س�لفيات متش�دّ دة إىل حد
التوح�ش ،يع�ود إىل بني�ة ذهني�ة أورثتن�ا إياه�ا
ُّ
تصور ثنائي للطبيعة.
تراكامت فلس�فية ناجتة عن ّ
تفرع�ت عن�ه ثنائي�ات م�ا ت�زال تعي�ش يف
وق�د َّ
وجداننا حتى الوقت الراهن ،وقد بتنا نعمل عىل
ضوئه�ا بش�كل مربم�ج وتلقائي ،م�ن دون عناء
للتفكير أو ب�ذل جمه�ود عقيل ،ف�كل يشء جاهز
ومقسم .ووفق هذه القسمة املفتقرة إىل التساوي
ّ
نج�د طر ًف�ا يعل�و ،وبات�ت العالقة بين الطرفني

عالقة تابع ومتب�وع ،من هنا ظهر منطق العبودية
كام اكتشفه املفكر املرصي حسن حنفي.
وهذا التقس�يم ه�و الذي يش�كّل اخللفية
الفكري�ة والعقائدي�ة للس�لفيات املع�ارصة ،كما
يعتبر الس�بب يف فش�ل احل�ركات اإلصالحي�ة
حتول�ت بع�ض ح�ركات
والنهضوي�ة ،حي�ث ّ
متوحش�ة متارس
اإلسلام الس�يايس إىل تيارات
ِّ
القت�ل واحل�رق والذب�ح مس�تعينة بالنص�وص
اإلسلامية ،وحت�اول إرج�اع الواق�ع الع�ريب إىل
عصور ما قبل التاريخ .هذا الواقع هو الذي دفع
الكاتب -كام يقول– للبحث وسبر أغوار الفكر
للتعرف عىل تياراته وأعالمه
العريب اإلسلامي،
ّ
م�ن أصح�اب الرتاث ودع�اة جتدي�ده كاألفغاين
وحمم�د عب�ده وخير الدي�ن التونسي ،وتيارات
تنويري�ة وعقالني�ة مث�ل حس�ن حنف�ي وعبداهلل
العروي وحممد أركون وحسني مروه.
أم�ا املفكّ�ر املصري حس�ن حنف�ي
فمرشوع�ه التجدي�دي ينطل�ق م�ن منطلق�ات
عقالني�ة تدع�و لس�يادة العق�ل ملواجه�ة ظلام
والتحج�ر ،وه�ذا م�ا س�يتم
التخ ُّل�ف واخلراف�ة
ُّ
تس�ليط الض�وء علي�ه م�ن خلال س�تة فصول،
الفص�ل األول حت�دّ ث في�ه ع�ن الوج�ه التارخيي
ملشروع حنف�ي الرتاثي املع�ارص ،الفص�ل الثاين
مرشوع حس�ن حنفي للتراث ،الفصالن الثالث
والراب�ع حتدّ ث فيهما الكاتب عن أبع�اد املوقف
احلض�اري ،اهلوية ،التراث ،التجديد ،عىل ضوء
املرشوع احلنفي النهضوي .أما الفصالن اخلامس
فخصصهام للحديث عن االستغراب
والسادس
ّ
يف مواجهة االسترشاق ،وقضايا :اإلمامة ،احلرية
والديموقراطية ،والتغيري االجتامعي.
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الدين والعلم يف الثقافة العربية احلديثة
من خالل املجالت

الكاتب :شكري بوشعالة.
الن�ارش :مؤمن�ون بال ح�دود للنشر والتوزيع -
بريوت.
الصفحات 520 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
تعترب إش�كالية العالقة بني العلم والدين
م�ن أع�رق اإلش�كاليات الت�ي عاجله�ا الفك�ر
اإلنس�اين عرب التاري�خ ،ويف التراث العريب -كام
الثقافة املعارصة -كانت هذه اإلش�كالية حارضة
وحمل اهتامم العقل العريب واإلسالمي.
يف هذا الكتاب حياول املؤلف تت ّبع مس�ار
هذه اإلش�كالية وكي�ف متّت مناقش�تها وطرحها
ومعاجلته�ا يف املق�االت الصحفي�ة .وقد أبحر يف
تاري�خ الصحافة العربية خالل القرنني املاضيني،
حي�ث متكّن م�ن رص�د الذهني�ات واملقاربات،
واملنطلق�ات واخللفي�ات الديني�ة املتنوع�ة الت�ي
متّ�ت معاجلة ه�ذا اإلش�كالية من خالهل�ا ،وأهم
الس�جاالت الكالمي�ة الت�ي وقع�ت ،واملواضيع
التي استحوذت عىل االهتامم ،واملسائل العقائدية
التي ُأثريت بني أنصارالعلم والدين حول وجود
اخلالق واملالئكة واحلياة بعد املوت ...إلخ.
يف حماول�ة لتأس�يس مشروع حتديثي من
خالل االس�تفادة م�ن الدين والعلم إف�ادة واعية
وعقالني�ة ،خدم�ة للثقاف�ة العربي�ة املع�ارصة
واالنسان العريب.
يتكون الكتاب م�ن مقدمة وثالثة أبواب
وجمموعة من الفصول.
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يف املقدم�ة أجاب املؤلف عن :ملاذا املجلة
مدون�ة؟ ،أم�ا الب�اب األول وحتت إطار
العربي�ة ّ
اإلش�كالية الع�ام فقد حتدّ ث ع�ن املعنى املتداول
للدي�ن والعلم يف الصح�ف واملجالت ،وكذلك
الثقاف�ة العربي�ة يف اصطلاح املفكري�ن الع�رب
املعارصين ،كام حتدّ ث يف الفصلني األول والثاين،
وحتوالت العالقة بني العلم
عن احلداثة األوروبية ّ
والدي�ن ،والثقافة العربية وإش�كالية العالقة بني
العلم والدي�ن ،فيام حتدّ ث عن املجلات العربية
وإشكالية الدين والعلم يف الفصل الثالث.
الب�اب الث�اين ،وحت�ت عن�وان« :الدي�ن
والعل�م :املس�ائل العقدي�ة» ،حت�دّ ث املؤل�ف يف
الفص�ول الثالثة ع�ن اخلالق بني الدي�ن والعلم،
واملاورائي�ات ،واملخلوق�ات بني الدي�ن والعلم،
وفكرة اإلعجاز العلمي ومطلب الصدقية.
خصصه للحديث
أما الباب الثال�ث فقد ّ
عن العل�م والدين :املس�ائل الترشيعي�ة ،وحكم
العل�م ومنزلت�ه يف الثقافة العربية قديًم�اً وحدي ًثا،
أنموذجا..
والعل�م والترشي�ع :الفت�اوى الطبي�ة
ً
الدين والعلم أي رهان؟

التنمية البشرية والشباب
الواقع واآلفاق

الكاتب :فؤاد فليح الربيعي.
النارش :دار القارئ  -بريوت.
الصفحات 136 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
يق�دّ م ه�ذا الكت�اب دراس�ة علمي�ة
موضوعي�ة ،لقضي�ة التنمي�ة البرشي�ة يف العراق،
يتوصل إليها ،والتي
وتنبع أمهيته من النتائج التي ّ
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يمك�ن االس�تفادة منه�ا على املس�توى املنهج�ي
إلنجاز دراس�ات علمية موضوعية لواقع التنمية
البرشية يف العامل العريب ،والتي بإمكاهنا الكش�ف
ث�م
ع�ن الواق�ع والتحدي�ات والعوائ�ق ،وم�ن َّ
التفكير يف وض�ع خط�ط استراتيجية لتحقي�ق
التنمية البرشية.
كام تكشف الدراسة أمهية التنمية البرشية
يف حتقي�ق العدال�ة االجتامعي�ة ومن ثم اس�تقرار
األوطان واستمرار األنظمة السياسية .ومن أهم
ما كش�فت عنه ه�ذه الدراس�ة بمنهجي�ة علمية،
عالق�ة جمال التعلي�م والتش�غيل بالتنمية ،وكيف
مقياس�ا للتنمي�ة البرشية يف أي
يعتبر هذا املجال
ً
بلد .وهذا ما أكده تقري�ر التنمية البرشية الصادر
عن برنامج األمم املتحدة اإلنامئي( )undpللعام
2013م ،وال�ذي وضع جمموع الدول العربية يف
خانة الدول املتوس�طة املس�توى أو املنخفضة ،يف
قي�اس التنمي�ة البرشية ،مع أهنا جمتمعات ش�ابة،
( )%60م�ن س�كان الع�امل الع�ريب ال يتجاوزون
( 25سنة).
كام ُيس�اهم القس�م النظ�ري يف الكتاب،
بتظهري مفهوم التنمية البرشية وتطوره من املفهوم
االقتص�ادي البحث ،أي النم�و االقتصادي ،إىل
مفهوم التنمية البرشية.
يتك�ون ه�ذا الكت�اب م�ن ثالث�ة فصول
ّ
وجمموعة من اجلداول اإلحصائية املهمة .الفصل
األول وحتت عن�وان« :التنمية البرشي�ة :مفاهيم
وعالق�ات» ،حت�دّ ث الكات�ب عن املفه�وم العام
واخل�اص للتنمي�ة البرشي�ة ،وأمهي�ة التخطي�ط،
ودور الش�باب يف عملي�ة التنمي�ة ،وم�ؤرشات
التنمية البرشية.
خصص�ه الكاتب
أم�ا الفصل الث�اين فقد ّ

للحديث ع�ن واق�ع التنمية البرشي�ة يف العراق،
من خالل تقارير التنمية ،وقد اس�تعرض املؤلف
جمموعة من اإلحصاءات واجلداول املهمة تتع ّلق
بواق�ع الصحة والتعلي�م واإلنفاق على التعليم،
وواقع البنى التحتية ،ومستويات الدخل القومي
والناتج املحيل اإلمجايل ،وحتديات األمن والفساد
اإلداري واملايل للتنمية.
خصص الفصل الثالث للحديث
وأخريا ّ
ً
ع�ن اخلطوات امليدانية ،حيث حت�دّ ث عن منطقة
الدراس�ة ،املش�مولة باملس�ح املي�داين واس�تامرة
االستبيان ،ونتائج الدراسة عىل مستوى املحاور:
االجتامعي�ة والتعليمي�ة .ث�م خت�م بعرض بعض
االستنتاجات والتوصيات.

نظرية اخلروج على احلاكم
يف املذاهب اإلسالمية

الكاتب :د .حسني أبو سعود.
النارش :دار العارف للمطبوعات  -لبنان.
الصفحات 536 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
مب�ارشة بعد انتقال رس�ول اإلسلام إىل
الرفيق األعىل ،وقع املس�لمون يف معضلة اختيار
من س�يخلفه ،وطبيعة النظام السيايس اإلسالمي
حي�ل ّ
ال�ذي جي�ب أن َّ
حم�ل القي�ادة النبوي�ة .وقد
اختلف الصحابة بني من يرى أن الرسول K
ن�ص وعينّ وص ًّيا وخليف�ة ،وبني من قال بأن
قد َّ
الرس�ول مل ُيعِّي�نِّ أحدً ا وترك لألم�ة حرية اختيار
م�ن س�يخلفه .لكن ه�ذا االختالف رسع�ان ما
س�يتفجر رصا ًع�ا دمو ًّيا بع�د الثورة على اخلليفة
ّ
حتول�ت
الثال�ث ،وبع�د استش�هاد اإلم�ام علي ّ
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اخلالفة إىل ملك عضوض.
هذا الرصاع على اخلالفة واالختالف يف
حتدي�د طبيعة النظام الس�يايس يف اإلسلام ،نجم
عن�ه ظه�ور تي�ارات وف�رق ومذاهب متع�دّ دة،
منه�ا م�ن ن�ارص نظ�ام اخلالف�ة واعتبره رشع ًّيا
ون ّظ�ر لتأصيل�ه والدف�اع عن�ه ،ومنه م�ن انترص
لنظ�ام اإلمامة والوصي�ة والتعيني اإلهلي .يف هذا
الكتاب معاجلة مس�تفيضة هلذه اإلش�كالية وتت َّبع
آلراء الفرق واملذاهب اإلسالمية املشهورة حوهلا
من خالل مخسة فصول.
يف الفصل األول وحت�ت عنوان« :احلكم
واحلاكم يف القرآن» ،قام الكاتب بتعريف اخلالفة
يف الرشع ،واملقصود باحلكم واحلاكم يف احلديث
النب�وي الرشيف ،كام حتدّ ث ع�ن معامل احلكم يف
عهد الرسول  Kواخللفاء الرشدين ،والطرق
اإلسالمية يف اختيار احلاكم.
خصصه ملناقش�ة
أم�ا الفص�ل الثاين فق�د ّ
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قضي�ة اخل�روج يف الديان�ات واملذاه�ب ،حي�ث
اس�تعرض مواقف كل م�ن اليهودية واملس�يحية
واهلندوس�ية والبوذية ،باإلضاف�ة إىل رأي الفرق
اإلسلامية يف اخل�روج عىل احلاك�م ،مثل موقف
املذاه�ب الس�ن ّية األربع�ة ،والش�يعة اإلمامي�ة
واإلباضية والزيدية ...إلخ.
الفص�ل الثالث حتدّ ث فيه عن اخلروج يف
العهدين اإلسلامي واملعارص ،حيث اس�تعرض
الث�ورات الكبرى يف التاري�خ ،وق�دّ م نماذج
للخ�روج عىل احل�كام يف املايض ،كام اس�تعرض
نماذج معارصة للخروج على احلاكم يف عدد من
خص�ص
ال�دول العربي�ة واإلسلامية.
وأخيرا ّ
ً
الفص�ل الرابع للحديث ع�ن املوقف من احلاكم
غير املس�لم وحك�م امل�رأة ،وصف�ات احلاك�م،
وأس�باب اخل�روج الرئيس�ة وأن�واع اخل�روج،
وعالق�ة اخل�روج باألم�ر باملع�روف والنهي عن
املنكر ،واحلقوق السياسية يف االسالم.
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