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  العددلكمة 

***  

ادة بعث جم  اء      اتقها مسؤولیة إ ىل  هذا العدد مثرة جلهود جلنة التحرر اليت رفعت 

عیة جبامعة وهران  ج عیة للكیة العلوم  ج دید، وذ  2العلوم  ن أمحد من  محمد 
ولیة  الت الوطنیة وا جلانب یعترب حتد يف ذاته، لیضاف هذا الرصح إىل قامئة ا اليت هتمت 

لوم  مل النفس و ع و ج مل  عدد املنابع من فلسفة و حقل معاريف م متع  البحيث اخلاص 
مل الساكن   .الرتبیة و

ري " خماض طویل"و "محل عسري"ظهر العدد احلايل بعد  ه يف األ ث "مولود مجیل"ولك ، ح
رفع جملتنا من مستواها املتواضع  اكن لك أملنا أال یبقى هذا اجلهد طرحي الفراش، بل أن لكل 

ولیة احملمكة الت ا   .احلايل إىل مصاف ا

راء هذا العدد،  ال یفوتين يف هذه اللكمة أن أتقدم إىل لك من سامه من قریب أو من بعید يف إ
شكر أعضاء  لتنا، وبعثوا لنا مبساهامهتم، كام  ن وثقوا مب ني ا والشكر موصول إىل لك الباح

لینا ا  لوا  لمیة أخرى، ومل یب ربة يف جمالت  ن هلم  لجنة العلمیة وطامق التحرر، والزمالء ا
ن أعطو من  سیان لك اخلرباء ا ر األمان، دون  بأي يشء من شأنه الوصول  إىل 

ل حتكمي املقاالت  .  وقهتم دون أي مقابل أل
  

س جلنة التحرر ن داودي. أد/ رئ  نور ا
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 واملواطنةفضاء املدینة 
امعة وهران د .أ   2جحیج اجلنید 

****    

  *متهید

ن  كتور  ل لك يشء امسحوا يل أن أمض إىل دعوات من سبقين من الزمالء، األستاذ الفاضل ا ق
لنا األستاذ  ىل روح زم لرمحة واملغفرة  ايئ اخلالص  لس العلمي، د س ا ن ن رشيق رئ جامل مز

ة اجلامعیة رك غیابه املباغت عن السا ي  ال السوسیولو، غرید ا لمیا ، وخصوصا ا ا  فرا
م ىل ملئه األ بريا ال تقدر  ربو  ه من هذا املقام. و لتحیة العطرة ، وامسحوا يل بعد ذ أن أتو

ر زتاز  والتقد نان الزمالء ، إلیمك مجیعا أساتذة وطلبة، اليت ملؤها  م لشكر و وأن أخص 
لسنة اجلامعیة اجلدیدة  تا  ف رس  ن رشفوين بتويل إلقاء هذا ا ىل 2014 /2013ا ، و

عیة ج ون عند حسن ظهنم، رأسهم السید معید لكیة العلوم  ا من هللا أن أ وأن حيقق هذا ، راج
ه امجلیع رس الغایة اليت یتوقعها م   . ا

اول موضوع ، هذا أما درسنا متحور حول فكرة أن املدینة " فضاء املدینة واملواطنة " فإنه ی ي  ا
اء احلرضیة  ىل املستوى احمليل ويف األح عیة اليت جتد تعبريها  ج لمواطنة  دید    .فضاء لبعد 

متحور حول النقاط  البا ما  عیة  ج ي جيري الیوم عن املواطنة    :لیةالتاإن احلدیث ا

شاریة عن قرب  Proximité   ـ األشاكل ال
ميقراطیة   Démocratieـ ا

ة  شاریة العموم س    Consultationـ 

عیة  ج  Médiationـ الوساطة 
 Participation   املشاركة امجلعویة

                                                             
* -Abstract 
Citizenship is related to the nation, the attachment to a country and the affection of the individual 
to a unique society. An exhaustive social, political and cultural link assemble him with others. 
Thus, the citizenship has some rights and duties to be fundamentally based on: the value of equity, 
freedom, participatory, and the social responsibility.The concept of citizenship has a multiple of 
dimensions that be harmonized and coordinated in a complete harmonize. It is obvious that 
globalization as a new way of life represents another cause to the appearance of a new aspect of 
urban citizenship that means moving into a new environment in order to obtain new values and 
behaviors that lead to the idea of living together in harmony of freedom and the respect of other 
people.  Citizenship is a home and a basis of social cohesion.Urban citizenship, Social link, Live 
together 

ً  - الرابطة االجتماعیة -المواطنة الحضریة     :الكلمات المفتاحیة  العیش معا
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   Gouvernance urbaine  احلمك الراشد احلرضي

رید التوسع الل هذه املدا ال  في بتقدمي بعض املالمح اليت ، يف مسأ املواطنة إال أننا من  ك بل 
ها يف التقاط التالیة    :أوجز

  فكرة املواطنة ـ 1

  تعریف املواطنة ـ 2

ري ورهان املواطنة ـ 3 متع اجلزا   ا

 املواطنة احلرضيـ 4

 فكرة املواطنة  -1
لفظ  ة  ة املفاهمي املصاح مو املواطنة وظهور مفهوم املواطن، فإننا ح نبحث يف األصول النظریة 

ذ الوه األوىل ظور" لسان العرب " يف ، جند م ه، ، الن م ي نقمي ف أن لكمة وطن تعين  املزنل ا
ل يف املاكن أو وطن به ىل لفظ وطن. 1تعين أقام به، فوطن الر بل ، أما يف النص القرآين فال نعرث 

ث استعمل القرآن لفظة مواطن  إال  يف، وهو لفظ ب، ىل ما یقاب د ح ي هو ، موضع وا ا
لفعل وطن، مجع موطن ني إذ أجعبتمك كرثمك و  لقد نرصمك هللا يف مواطن كثرية" : املصدر املميي  یوم ح

ت مث ولیمت مدرن  لیمك األرض مبا رح ا وضاقت  . ) 25: اآلیة، التوبة" ( فمل تغن عنمك ش
ان اليت وقعت فهيا الغزواتفاملواطن هنا يه األوطان أ لفظة وطن بأي صیغة . و الب ر  د ذ وال یو

يق نصوص القرآن   .  2اكنت يف 

ن لك البعد عن محو املفهوم كام يه  لغة العربیة بعید اليل  وهكذا فإننا جند أنفسنا، إذن،يف احلقل ا
جنلزيیة لغتني الفرسیة و   . يف ا

ين لكمة citéن لكمة مشتقة مcitoyen إن لكمة مواطن  ويه ، civitas اليت تقابلها يف األصل الالت
لساكن، أي املدینة polisرادف تقریبا لكمة  عیة ـ  بقدر ما، اليت ال تعين جتمعا  دة اج ىل و تدل 

ن املدینة citoyenهبذا املعىن فإن لكمة و  .سیاسیة مستق بل إن لها محو ، ال تعين فقط سا
  . 3من ذداللیة أوسع 

ل املدين أي املواطن كن الساكن لكهم  حيملون صفة الر ا، مل  ري هو ، ففي روما، كام يف أث فهذا األ
ل  املدینة لمشاركة يف تدبري الشؤون العامة دا ه الرشوط الرضوریة    .فقط من توفرت ف

                                                             
  لسان العرب البن منظور الجزء الثالث عشر، دار صدر، بیروت  -  1
وزارة : ، مجلة التسامح، سلطنة عمان"مفھوم المواطنة في المنظور اإلسالمي"الزحیلي وھبة،  -2

   .2006، 15األوقاف والشؤون الدینیة، العدد 
  .2009دار المعارف، : یوسف سید محمود عمر، المواطنة من منظور إسالمي، القاھرة

3   -Voir à ce sujet LEPORS A,  La citoyenneté, Paris, Puf, Collection Que sais-je ? N° 665, 2002. 
SCHNAPPER D – BACHELIE C,  Qu’est-ce que la citoyenneté ? Paris, Folio actuel, inédit. 
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ل املدين مع لفظ الرعیة لغة الفرسیة نالحظ تعارض لفظ الر شارك، شلك أو فاألول  . ويف ا
ة القانون في  )الرعیة(بناء املؤسسات ،ب الثاين و  بآخر، يف صیا ، وك ال حيق  املشاركة يف ذ

نصیاع لها لقوانني و خلضوع    .فقط 

ة راسات الفلسف لیه يف معظم ا رية يه ما نقف   18السیاسیة يف هنایة القرن و  هذه املقاربة األ

  .19بدایة القرن و 

ىل ل املدين  لصیق مبفهومني أساسیني هام  و ة أن مفهوم الر هذا النحو تظهر لنا القراءات الفلسف
و واحلریة   .ا

  تعریف املواطنة/ 2
سبة إىل الوطن، وهو  ه،"املواطنة  ي هو ف شمل و  مو اإلسان والب ا سع معىن املواطنة ل ی

لب راثه التارخيي و التعلق  ء إىل  اداتهن   ".واحلضاري ولغته و

ربیة"املواطنة يه  القو  آدابو  سلوك أي  راث مرتبط بقميو  كونو  أ ثوابت و  ذوق حضاري و
متع ه يف احلیاةو  ا ة. فلسف الق متع واألمةو  فاملواطنة هبذا املعىن تتضمن الزتامات أ عیة جتاه ا   ".اج

هو  واملواطنة مفهوم مرب عدد األو ام " املالمح يهو  م د یضمه شلك  ء إىل جممتع وا ن ا 
د يف دو معینة عي وسیايس  وثقايف مو فضال عن ذ املواطنة يه وسی   .1"رابط اج

صادي ق عي و ج متع ووسی لالندماج  ش يف ا لع س    .التحس

عي"و تبعا لنظریة ج اك روسو " العقد  سانیة جيب فإن J.J Rousseau جلان  ً إ لمواطن  حقوقا
متتع هبا عیة اليت جيب أن یؤدهيا، وأن  ج ة من املسؤولیات  لیه مجمو دا . يف نفس الوقت  مس

و زة ا لیة أو . من القانونو  إىل مضمون امحلایة من أ نضواء يف بىن ق ة إىل  س حبا فهو ل
ه الشخيص ىل أم ايت واحلفاظ  ء ا ریة لالح الل القضاءعشا   .القانونو   بل من 

ىل  سامح  نف السالم وال ريه يف  ش مع  ىل الع ات يه أداة لبناء مواطن قادر  فاحلقوق والواج
  .العدلو  اكفؤ الفرصو  أساس املساواة

ملواطنة سلس من احلقوق رتبط  ىل أربع قمي أساسیة و  و ات تقوم    :الواج

سیة واملعام اليت تتجسد يف : قمية املساواة -1 ل حق التعلمي والعدل واجل العدید من احلقوق م
ساویة أمام القانون والقضاء وحق امحلایة  .التعویضو  امل

                                                             
  :ھناك عدة تعارف وردت في الكتب بالعربیة أنظر - 1
َنة"عبد هللا اسماعیل صبري، ولیم سلیمان قالدة، ومحمد سلیم العوا،  - ، مكتبة النسر للطباعة، "الُمَواط

1998.  
    .2006المركز الدولي للدراسات المستقبلیة واالستراتیجیة، : عبید منى مكرم، المواطنة، القاھرة -
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عتقاد: قمية احلریة -2 ل حریة  ل الوطن، حریة و  م ة، وحریة التنقل دا ی ر ا ممارسة الشعا
ىل قضیة أو موقف أو سیاسة ما، حىت لو اك اج  ح لحكومة،التأیید أو  حریة و  ن ذ مضادا 

عي ج  .السیايسو  التعبري 
ىل احلكومة أو بعض : قمية املشاركة -3 ل تنظمي محالت الضغط السلمي  الفعلیة يف الشأن العام م

نضامم إىل األحزاب أو امجلعیات س و  .املسؤولني، التصویت، التأس
عیة -4 ج ات : املسؤولیة  ل واجب دفع الرضائباليت تتضمن العدید من الواج تأدیة اخلدمة و  م

لوطن، رتام القانونو  العسكریة  رتام حریة ، ا  .خصوصیة اآلخرنو  وا
عددة تتاكمل ً م ، فإن ملفهوم املواطنة أبعادا مو  وفضًال عن ذ   :1ترتابط يف تناسق 

عي و  یتطلب تنظمي العالقة بني احلاكم: بعد قانوين - ادا إىل عقداج یوازن بني احملكومني اس
متع ش السلميو  وضامن األمن امجلاعي. مصاحل الفرد وا  .التعا

عي - صادي اج رامهتم : بعد اق ىل  ات املادیة األساسیة لألفراد، حفاظا  سهتدف إشباع احلاج
هتم  سان  .وإ

ىل أسا: بعد ثقايف حضاري - ةیقوم  رتام خصوصیة الهویة الثقاف واحلضاریة، ورفض حماو  س ا
ش هتم لتمنیطو  ا  .ا

  :كام ميكن حتدید أمه جتلیات املواطنة ف یيل

ء  - 1 الفه: ن ىل اخ ة رشیة يف وطن ما  ء إىل مجمو الن ه العريقو  شعور اإلسان  یينو  تنو  ا
 .املذهيبو 

متتع حبقوق املواطنة اخلاصة والعامة اكحلق يف األمن والس: احلقوق - 2 ة والتعلميا  المة والسكن والص
لجوء إىل القضاءو  حریة التعبريو  العملو   .ا

ات - 3 رتام النظام العام: الواج ة ودفع الرضائب ، اك ىل املمتلاكت العموم اطاع القوانني واحلفاظ 
فاع عن الوطن واملسامهة يف بنائه هو  و وا  .ازدهاره ورق

ت املشاركة يف : املشاركة يف الفضاء العام - 4 ا نت اختاذ القرارات السیاسیة، اكملشاركة يف 
تلفةو  والرتشیح والرتحش  .املشاركة يف جماالت احلیاة ا

                                                             
  .2009عالم الكتب، : درویش محمد أحمد، العولمة والمواطنة واالنتماء الوطني، القاھرة  -1
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ق عن مصطلح املواطنة مصطلح و  ي le citoyen actif " املواطن الفعال"ین ، وهو اإلسان ا
ملشاركة الاكم يف رفع ي حتسني مستوى جممتعه احلضاري، عن طریق الو  یقوم  عمل الرمسي ا

ه ي ینخرط ف   .ميارسه أو العمل التطوعي ا

عیة، وهو ما جنده يف تعریف  ج لرابطة  معتربة ،  لها  D.Schnapper1كام أن املواطنة مصدر 
ات ق عنه العقود والتضام ي تن ها األصل ا عیة و  إ ج  La citoyennetéأنواع التاكفالت 

est la source du lien social. 
ا، وسوف حناول حتدید فكرة  س دیثة  لمواطنة، ويه ظاهرة   ً ً لفظیا كام نالحظ أن هناك تضخام

صار خ   .هذا التضخم 

ة  الم ة واإل ة واحلقوق الق ة واأل تلفة يف احلقول السیاسیة والفلسف ت ا إن العدید من اخلطا
ىل معىن وا دم لكمة املواطنة دون أن تتفق لكها  د لها، وجند ذ حىت يف إطار حقل معريف ست

د متسك بإطار مرجعي وا لینا أن  د، ولهذا یتوجب    .ختصيص وا

ريا أو " املواطنة"یبدو أن لكمة  ىل لك ما یعتربه املرء  نطباق  ا األمر الیوم إىل  ي مبفهو هت ی
ملعىن ا عي  ج ا أو استقامة او رشدا يف النظام السیايس أو  اتصال   .ألوسع لهذه املصطل

  ".املواطنة السیاسیة"  إىل مفهومبرضورة الرجوع  جيعلنا شعروهو ما 

ل ك عیة"و ،"املواطنة احلرضیة"ام أننا شهد ظهور عبارات م ج املواطنة إداریة  "وأیضا" املواطنة 
نرتنت ال تفلت يه األخرى من ذ". وحملیة نرتنتفاملواطنة يف : "ومن الواحض إن  " شبكة 

هيها الیوم بـ  ش   ".املواطنة يف العامل" ميكن 

ذ شلك صفة حفسب" مواطن"وهكذا فان لكمة  ان ما جندها يه : ال تأ األخرى فاملواطنة نفسها رس
قة، وهذا حسب املفكر. مقرتنة بصفة أو بتمك ما سب عندئذ قدرا من ا ك  ومن املؤكد أن اللكمة 

عیة"عبارات إن  E Picardالباحث و  ج إمنا تعرب عن تطلعات  ..."اطنة اإلداریةاملو "و "املواطنة 
ة، ق ي حتیل و معیقة إىل ما ميثل أو ما جيب أن ميثل مواطنة حق ىل تطور الواقع ا إماكنیة العمل 

  . 2لیه

لعامل "شلك أمعق، یبدو أن و  ىل لعالقة اإلسان  السیايس فكرة املواطنة متثل الیوم املثل األ
  ".معوما

 ً اما فصال عن و  فال ميكن تعریف املواطنة تعریفا  كون م جسد، ف ري م ً، أي تعریفا  جمردا وفضفاضا
ندراج لیه  غي  ي ی ه السیاق الثقايف ا ل تعریفها من. ف الرجوع إىل الثقافة النوعیة   البد أل

ىل املستوى احلقويق شلك مضهنا الفكرة    .السیايسو  اخلاصة اليت ت

                                                             
1- SCHNAPPER D, Qu’est-ce que la citoyenneté ? Paris, Gallimard, 2000. 

2- E Picard فكرة المواطنة، ترجمة بشیر السباعي، ما المجتمع؟ الجزء الثالث، جامعة كل المعارف .
  . 1051،  ص2012إشراف ایف میشو، المشروع القومي للترجمة، القاھرة، 
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سانیة /املواطنة يف أصلها يه مفهوم قانوين اشهتا اإل سیايس، تطور وفق احلقب التارخيیة اليت 
ث املفهوم  ي أدى إىل توسیع مضمون املواطنة من ح هتا، األمر ا والتحوالت العمیقة اليت صاح

قة لشمولیة وا سم  لتايل استلزم األمر تقدمي تعارف ت   .واملامرسة و

ري ورهان املواطنةا/ 3   متع اجلزا
س أي " دود الت ي یقف عند  إن املواطنة يف الفكر الغريب ال تعين ذ التصور التقلیدي ا

ء القانوين لمجمتعو  ن ي  1"السیايس لب ما، بل إهنا تعين يف ذاهتا الهویة اللكیة والشمولیة  ا
صادیةو القانونیةو  تنضوي حتت لوائه الهویة السیاسیة ةو ق عیة والثقاف   .ج

ىه  ث ی لمواطنة، ح ىل هذا األساس جند عند بعض املفكرن املسلمني هذا التصور الشمويل 
حلقوق ات مقابل متتعهم  متع واج ىل أفراد ا   .مفهوم األمة مع مفهوم املواطنة اليت تفرض 

اوز التصور ال  ج أن مفهوم املواطنة یت ست ا و  تقلیدي السیايسمن هنا  ذ بعدا ثقاف القانوين لیأ
  .2وحضار أكرث سعة وأكرث معقا

و دورا أساسیا ة و  مسؤولیة كربى يف تفعیلو  إن  شغیل آلیة املواطنة اكسرتاتیجیة ثقاف
ي یطرح نفسه هو، و وحضاریة ومشولیة ذ : لكن السؤال ا ور م ریة قامت هبذا ا و اجلزا هل ا

  ستقالل؟

ریة و اجلزا الل ، لقد همينت ا متع من  ىل ا بري  ات، شلك  سعی ستقالل حىت ال ذ  م
متع املدين لسري العادي لوظائف ومؤسسات ا مارست و  وركزت لك السلطات يف یدها، عرقلهتا 
ت ىل مجیع املستو االت و اكرها التقلیدي يف لك ا   .اح

دًال من بناء جممتع من املوا تخبة حتتمك إىل سلطان ف د هیئات م اهتم وش طنني الواعیني حبقوقهم ووج
ةو  الزبونیةو  القانون،  جشعت الوالءات القرابیة ی سبة لها يهو  التأویالت ا ل العمل : اكنت املواطنة 

شید الوطين، الهویة القانونیة ئق الرمسیة والوالء السیايسو  الوطين، ال   .لك مستلزماهتا من الو

و  لعقود املاضیة يف جمال حتدیث ا ت التجربة التارخيیة  متع يفولقد بی و قد  وا ر أن ا اجلزا
اهتا وسیاسهتا الل تو ىل املستوى القانوينو  أخفقت من  ق مواطنة الفرد   راجمها يف حتق

متع. السیايسو  ري ما زال یتأرحج بني قمي وسلواكت ا متع اجلزا متع  فالفرد يف ا التقلیدي وا
والت فردانیة ه م از دانیة و  احلدیث، ت والت جامعیة وما یرتتب عن ذ من تورات ذهنیة وو م

عیة ج ة و ی ً عن مالذ آمن يف القمي ا ا ح   .وسلویة، 

                                                             
, األسرة والمواطنة. األسرة المغاربیة بین إشكالیة الھویة وإشكالیة المواطنة, عبد الجبار شكري -1

, مطبعة المعارف الجدیدة الرباط 1سلسلة ندوات ومناظرات رقم  , نشورات شملم: تنسیق خذیجة أمتي
  .38ص  2002

منتدى الفكر اللبناني، : مقاربات واتجاھات، بیروت: بولس عاصي، وآخرون، المواطنة والدولة -2
2010.    
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دم حبثه عن تأصیل مفاهميه اخلاصة امة و ظومة ، فهشاشة اخلطاب السیايس العريب  شلك م جع 
ة لتغين هبا يف و  سیاسیة غریبة يف مرجعیهتا الثقاف ها عنوا وشعارا  ًال إ ا متع،  الفكریة عن ا

سجیل بعض املالحظات اليت نلخصها يف النقاط التالیةو .املناسبات   :يف هذا الصدد ميكن 

لمواطن - قي  ل املنظومة السیاسیة و  غیاب مفهوم حق متع املدين دا  .ا

ميقراطیة: یث عن مفاهميدم جواز احلد -  املساواة يف غیاب تفعیل دور املواطن، احلریة، ا
 .مؤسسات جممتعه املدينو 

ل جممتعنا املدين - شك رب   .تطورهو  دم متثل احلداثة السیاسیة ما مل تمت  

لرتبیة املدنیة، الن هذا  - لیه  ىل غرس قمي املواطنة أو ما یصطلح  ربیة  تقوم  دعوة إىل إرساء 
دايثا ه فلسفة املشاركة واملسامهة يف بناء جممتع سیايس  شع ف  .لعمل أسايس خللق فضاء مدين 
  املواطنة احلرضیة/ 4
بريا و . يف أواخر القرن العرشن" املواطنة احلرضیة" د ظهرت عبارة لق دة عوامل لعبت دورا  هناك 

شارهاو  يف تطورها وشیوعها   .ان

ول املتقدمة الغربیة،و والعامل احلامس يف ذ هو اجناز اشهتا ا السعي و  إمتام سريورة التحرض اليت 
اء العامل ة أر   .ىل رشها وتعمميها يف بق

ة أخرى، وال شك افزا آخر لربوز املواطنة و  شلك دافعا globalisationأن العوملة ، من 
لنظر إىل أن املدینة أصبحت ماكن تاليق وتقارب وتدفق اخل اص احلرضیة،وهذا  ريات، األش

لعامل، والثقافات الف ثقايف    .حىت أهنا أصبحت  مركز تعدد وتنوع واخ

ة  رق لمواطنة إىل أصلها أي يف معناها املعرب عنه  promotionإن  هذه العبارة تظهر بصفهتا عودة 
ً la cité " احلارضة"بلفظ  دا شلك  نیة اليت اكنت  ثpolisلحضارة الیو اءها فضو  أن إطارها ، ح

رتباط الوثیق بني املواطنة واملدینة   .اجلوهري ميث 

و و  Nationذ فإن حتدید لكمة املواطنة یبقي مرشوطا مبفهويم األمة  ومع لتان Etat ا  هام ا

ي تصدر عنه   .لك احلقوق املنبع ا

ذ زمن قریب ننادي بعبارة   le" ق يف املدینة حق املدینة أو احل" ويف اجلانب احلقويق،فإننا أصبحنا م

droit à la ville  ،ش هتم رة قضیة ا ، والعز ، إل ن احلرضي، والبطا رتاب، والتبا   .و

ساءل حول معرفة ما إذا مل  سهيا هذه املشالك واملسائل من املمكن أن ن ك الل األمهیة اليت  ومن 
لمواطنة،و بعبارة أخرى،ما إذا  دیدا  شلك بعدا  دیدا كن املدنیة  رزا و ا  شلك و كن  مل 

  ؟   figure émergenteلها
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یف ميكن لهذا التعبري أن یتوافق فعال مع هذا التعریف اجلدید   acceptionالسؤال املطروح هنا هو 
ساؤل ميكن اإلشارة إىل نص معروف ومشهور  ىل هذا ال ابة   Thomasلمواطنة؟ لإل

Marschall    ینا إضافهتا إىل عیة م ج لمواطنة   ً ي قدم لنا تعریفا ع الربیطاين ا ج امل 
ملواطنة املدنیة   .1املواطنة السیاسیةو  التعارف األخرى املرتبطة 

  ميزي مارشال بني أنواع ثالثة من املواطنة 
لمواطن احل احلق و  ق يف احلریة الفردیةاملواطنة املدنیة اليت ظهرت يف القرن الثامن عرش،واليت تعطي 

ة ( يف العدا   ).يف التبادل  -احلق يف امللك

اب  - نت املواطنة السیاسیة اليت ظهرت ورزت يف القرن التاسع عرش،واليت تضمن احلق يف 
 واملشاركة السیاسیة 

عیة اليت تطورت يف القرن العرشن، واليت تعرب عن فكرة مستوى ج يش    املواطنة   مضمونمع
عيو    :ضامن اج

           C’est une citoyenneté pleine et entière. C’est une conception 
évolutionniste en Grande Bretagne et en Amérique 

عیة" يف هذه املر ظهر بیان  ج دة سنة" احلقوق   en dignité et 1948 اليت أقرهتا األمم املت

en droits:     Les hommes sont égaux " ،ث الغداء اته من ح اج ه إشباع  لك خشص ميك
ة، العمل   ...السكن التعلمي، الص

متیزي واملساواة يف لك و  مفاهميو  أصبحت هناك قمي دم ا طق املواطنة، و د إىل م س دیدة  معان 
دوا تنظمها  رش أی توا ل ىل الصعید العاملي، فهناك حقوق  و أو  متعیة يف نفس ا التعامالت ا
س  لغة أو اجل رش بغض النظر عن العرق أو ا ساوي مع أبناء ال ل د إىل التعامل  ت املواثیق وس

عيأو  ج   . األصل 

عیة ما يه إال إمتام ج لمواطنة كام و  إكامل لهذه السريورة الطویو و هذه املواطنة  منو  املتاكم ا
  .  T. Marshallتصورها

دید لهذه  تصف القرن العرشن هل من املمكن تصور تطور آخر یبني إضافة فصل  وابتداء من م
لمواطنة؟   السريورة املعروفة 

مفهوم املواطنة بتعبري إضايف أال وهو املواطنة  compléter كن يف هذا السیاق استكامل هل مي
  احلرضیة ؟ 

ملواطنة، ألن إطارها اكن  م األول  ه ذ  ا م لقد اكن البعد اجلدید احلرضي يف الواقع  دامئا مطرو
ال احلرضي   .دامئا وحرص هو ا

                                                             
1 -MARSCHALL T, Conférence: « Citoyenneté et classes sociales », Oxford, 1949. 
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ات كام تقدم، فإن املواطنة املدنیة ظهرت  ل الزنا ت احملامك ملعاجلة و ض اریة، اليت اح يف املدن الت
ان  ابة ملطالب الشعوب يف الب ار، كام أن املواطنة السیاسیة اكنت است ل الت ة من ق املطرو

هتم الف ماك ىل اخ ء وفقراء: املتحرضة،  ر ه احلمكو  أغنیاء، أ ن السلطة والسیادة جتاه توج   .تبا

لساكن الفقراء أما املواطنة  ري  متركز الك لمشالك املرتامكة يف املدن جراء ا ستجیب  عیة فإنه  ج
وي لكسب القوت الیويم ات ،حبثا عن خمرج ح یا ح   .وذوي 

ات الشغب  ات ومو ات والزنا ت يه من واقع املدینة ، émeutesوالشك أن الرصا ضطرا   .و

ات الشغب هذه اكنت ر أن مو ر  د دات احلرضیة و  متزي هبا، يف أواخر القرن العرشن، الو
ات و لمدینة واإلث تلفة ethniesخلصوص الكربى مهنا، اليت أصبحت من السامت البارزة    . 1ا

لمتیزي متیزي العنرصي،و  التفرقةو  لقد أصبحت املدینة مركز  ري  حىت ا قة،  ً يف احلق دیدا س  وهذا ل
القاتنا   .تبدلتو  تغريت   ومدیينحرضي ملا هو  rapportنظرتنا و  أن 

ر ومدان، فابتداء من أواخر القرن العرشن  c’est la villeأصبحنا شري إىل املدینة بأسلوب مغا

dénoncée    ستالبو  مهتم لواقع حرضي مشنيو لیه املدینة من    رتابو ميسء ملا تنطوي 
متیزيو  شو  ا هتم لجرميةلقد أصبحت املدینة . ا ة كغريهاو  مدرسة    .سلعة وبضا

سمى ب  عیة يف الوسط احلرضي تعرب عام  ج مبعىن رهاب  urbaphobie وأصبحت املسأ 
  .املدینة 

ش السلمي الهادئ عیة امحلميیة واأللفة والتعا ج تفيش الشغب، و     ، أي فقدان وضیاع الروابط 
رشدو  وظاهرة ألألمن   .ال

ملدینة 2Vers un citoyenneté  urbaine يف دراسته  J.Donzelotوحسب  نا  الق  فإن 
الل أواخر القرن العرشنو  ذر    .احلرض تغريت 

شامئة لمجمتع لكوهنا مسؤو عن و  إذا اكنت تعترب املدینة يف صورة م سبة  ل شاؤم  تعرب عن ال
ة لص ات الشغب ماكن مرض  عیة، عن مو ج فإن الیوم ...حنالل اخللقي، ضعف الروابط 

ها تلفة اليت توا ب يف توا املشالك ا س طرف مذنب م ست  ضحیة ول  تعترب وتظهر املدینة 
شهاو    .تع

ساب قمي  ة الك ب متع، و ىل العموم تربز فكرة مؤداها رضورة مساندة املدینة لتكون وصنع ا
نف احلریة و  ً يف  ش معا ش والتعا لع دید  رتام األخروسلوك    .ا

                                                             
1-Cf VIEILLARD – BARON H, Le ghetto, un lieu impropre et banal, In les Annales de la 
recherche urbaine N° 49, Paris, 1990.  
2 -DONZELOT J, Vers une citoyenneté urbaine, Paris, Editions  Rue de l’ULM, 2009. 
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ة  یة من وسط وب نتقال يف فرتة زم سمح   Urbaphilieخوف املدینة إىل  Urbaphobieوهذا 
  .حمبة املدینة

شمل Donzelot ودامئا حسب  ي  رتاف احلق يف املدینة ا احلق " متزي املواطنة احلرضیة بإقرار و
تلف عیة، يف احلي والفرص ا ج اة  وهذا املفهوم یضم املساواة يف ".ة اليت توفرهايف السكن، يف ح

  .الفرص

ىل املستوى  ة  داد السیاسیات العموم واملواطنة احلرضیة تظهر مبشاركة املواطنة يف حتضري وإ
م   .احمليل، وهنا بتحقق تغیري هام و

لیا الیوم أنه من املستحیل وضع مشاریع كربى حرضیة بدون إرشاك املواطنني يف اختا ذ ویظهر 
  .1القرارات

La concertation publique étant le facteur qui permet son acception sociale.  
دمون  ل املدینة واملست ً العامل دا شمل أیضا ن املدینة حفسب بل  ىل سا رص  ولهذا املواطنة ال تق

 .مبرافق  املدینة  usagers واملنتفعون
لشأن العمويم  م  ه ة املدنیة chose publique  laإذن املواطنة تغري  ىل امجلا رس  " مبا ی

ش معا ش امجلاعي يف نطاق فضاء املدینةو     vivre ensemble" الع ادئ التعا ول م   .2بق

ة  الق ونه قمية أ اوز جمرد  رتام یت رتم اآلخرن، و ىل ا ي یرص  القة فاملواطن هو ا لیغدو 
الف خ ول  ىل ق ىل الوعي جبم من املسؤولیات املدنیة، ذ أن املواطنة، كام و  مدنیة ترتكز 

عي " ، يه Schnapperتعرفها  ج   ".أصل الرتابط 

ىل أساس من التواصل  هيا  ي یعرفه    communicationاملواطنة املنظور إ " كونه   Cooleyا
ش   . 3"منوو  أ العالقات اإلسانیةاآللیة اليت هبا ت

ق أهداف  ت لضامن حتق ش عیة أ دات اج ي و متع املدين الیوم، جممتع املنظامت، فه أصبح ا
  اخل...املنظامت املهنیة، األحزاب السیاسیة ، املؤسسات الرتبویة: خمصوصة

مك مهتا  عیة، فإن  ج د هذه املنظامت   تأطري املواطنني ن يفوطاملا أن املدینة يه جمال توا
هنمو  هتذیب سلویاهتمو  ملواطنة ب ة الوعي    .1الرفع من در

                                                             
1 -Pour le cas de l’Algérie voir HADJIDJ D, Pour l’émergence de la culture citoyenne en milieu 
urbain en Algérie, In Sedjari A (S/d) Performance urbaine et droit à la ville, Paris, l’Harmattan, 
2010. 
2- Pour plus de détails voir BLANC M, Concertation, sociologie urbaine, citoyenneté, In les 
Annales de la recherche urbaine N° 38, Paris, 1988. 
3 -COOLEY CH H, Human nature and social order, N York, Charles Scribner’s. Sons, 1902, Ed 
revisée en 1922.  
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عي ال جمرد جوهر أو صفة"ويف هذا السیاق املواطنة يه  ة تعمل " بناء اج یف ش معا " تعين  " الع
حنیاز إىل  اة مج من القمي املدنیة مبا تعنیه من    :مبرا

 ."معويم مقابل اخلاص"ما هو  .1
 ."مشرتك يف مقابل الفردي"ا هو م .2
 ".اآلخر مقابل األ"واىل  .3
انب احلق"ما هو  .4  ".واجب إىل 

ام  ادت حتدید  الیا يف معظم دول العامل، أ ات يف جمال الرتبیة، الساریة املفعول  اإلصال
كون، املؤسسات الرتبویة ىل  ل املواطنةو  اليت سوف تعمل    .شك

ه الرتبوي اجلدید  شاور والتضامنهذا التو دأ التعاون، ال سوده خصوصا م  هنا، یتضمن إقامة جممتع 

مة املدرسني ا ما معقدة كوهنمو  تصبح    .نو

انب إیصال املعارف العملیة، وكون الفكر العلمي النقدي وتطور الكفاءات  مة ...إىل  هنا 
ىل تفعیل توصیل القمي ربیة ، دیة اخلیاراتهتیئة الشباب إىل تعدو  املدرس تعمل كذ  مبعىن 

لتعلميیة ا ا ىل صورة املهنیة، املواطن يف ظل مؤسس   .ماكنة املدرس يف جممتعناو  اليت جيب أن حتافظ 

ر األمه مهنا ىل قمي جوهریة أخرى نذ ركز  ة املهنة اليت  الق ىل حمافظة أ ي حيرص    :جممتع ا

رتام اآلخر - سامحو  ا  .ال
ىل اآلخر - اح  لیه دمو  نف  التعايل 
ملثل، املباد  -  . réciprocitéاملعام 
شاورو  احلوار -  .ال
لهمينة - يل عن الرغبة يف ا  .والت

لقمية إن  ى األ حضورا "إذا أصبحت املواطنة الزتام مدين فال معىن لهذه ا ارضا  كن اآلخر  مل 
ماتهو يف تفكريه" كثیفا ظره أویتوقعهو  يف اه   .ف ی

  
  
  
  
  

                                                                                                                                      
1 -Cf FERREOL G (S/d), Rapport à autrui et citoyenneté, Villeneuve d’Ascq, Presses 
universitaires de Septentrion, 1998. 
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ظور، لسان العرب اجلزء الثالث عرش ن م   .دار صدر، بريوت، ا

امعة لك املعارفبیاكر اتیان،  متع؟ اجلزء الثالث،  شري السباعي، ما ا رمجة  شو، املرشوع القويم . فكرة املواطنة،  إرشاف ایف م

  . 2012لرتمجة، القاهرة، 

ء ن ش محمد أمحد، العوملة واملواطنة و ب، : الوطين، القاهرة درو   .2009امل الك

يل وهبة،  سامح، سلطنة عامن"مفهوم املواطنة يف املنظور اإلساليم"الزح ة: ، جم ال ی ، 15العدد ، وزارة األوقاف والشؤون ا

2006.    

ن قالدة، َُواَطنة"محمد سلمي العوا، و  عبد هللا اسامعیل صربي، ولمي سل رس "امل بة ال ة، ، مك   .1998لطبا

سرتاتیجیة: املواطنة، القاهرة، عبید مىن مكرم لیة و راسات املستق ويل     .2006، املركز ا

ظور إساليم، القاهرة، یوسف سید محمود معر   .2009دار املعارف، : املواطنة من م
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ري متع اجلزا ا وا   واخلصوصیة 1بني الكونیة: السیوسیولوج
خول يف"قراءة يف كتاب جامل غرید  دود الكونیة األوربیة، ونتاجئها امللموسة  ا ع،  ج مل 

امل الیوم   ".2يف 
 مصطفى مريض

*** 
  *:مقدمة

ً سنة  اب جامل غرید الصادر مؤخرا حول املامرسات  2013تقرتح هذه الورقة تقدمي عرض خمترص لك
ث یقدم يف هذا  ة وأدبیاهتا يف ظل إشاكلیة الكونیة واخلصوصیة، ح شبه السوسیولوج العمل ما 

ني يف  ريه من الباح ارب  اربه اخلاصة يف البحث السوسیولو ولت تأمالته النظریة والنقدیة لت
ر أمه  تقدا مطباهتا، مع ذ رخيها، وحملًال حمطاهتا الكربى، م  ً ر ويف العامل الثالث مستعرضا مرص واجلزا

ا ومؤلفاهتم ال ىل قدر  . 3أ اطة مبختلف الرتاث وهكذا جند الاكتب مدلًال  بري من اإلملام واإل
عیة والسیاسیة، يف صريورة  ج السوسیولو الغريب إشاكلیته النظریة وسیاقاته التارخيیة و
ًال  رموزها وأقطاهبا يف الغرب، مس  ً ص احللقات ال انقطاع بني حقهبا، ومعرفا رامكیة م رخيیة 

متعات . ملفاهميیةمعلیة نقل املعرفة وتداولها وأدواهتا ا ة يف ا ارب السوسیولوج كام حيلل إخفاقات الت

                                                             
ما بین العالمیة والكونیة، وقد شجعنا كتاب یحمل عنوان  universelلقد ترددنا في ترجمة مصطلح  -  1

إیاس حسن، دار الفرقد للطباعة والتوزیع والنشر، الطبعة .ترجمة د  من الكونیة إلى الخصوصیة 
  (la culture de l’universel au particulier)، 2008األولى، دمشق، 

2- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Les limites de l’universel européen. Implications 
concrètes dans le monde d’aujourd’hui. Ed. Publisud, Paris, 2013 (239 pages) 

  باحث مشارك في مركز االنثروبولوجیا االجتماعیة والثقافیة(CRASC) وھران.  
*  - ABSTRACT 
This paper intends to expose a short presentation of  Djamel Guerid’s book published in 2013, 
discussing the sociological practices and their literatures in the problematic of the universal and 
the specific. This is because he reveals in his work what bears a resemblance to his theoretical 
anticipations, and his private experiences in sociological studies and experiences of other 
researchers in Egypt, Algeria and third world countries. He historically divulges and analyses its 
great stages, and criticises its awfulness with the identification of famous scientists and their 
works.  
In this paper, we emphasise on two chapters of the book, in the first chapter, Guerid’s exposes 
some of his sociological research experiences in Algeria, evaluating that on the universal and the 
specific problematic. Equally, we have to highlight in a special way on the seventh chapter where 
he exposes the three weak experiences as he describes it, as an entering to the sociological sphere 
from universal and local issues and development in Egypt and Algeria. He displays its main 
periods, and he analyses the sociological patrimony and its functionality by approaching a number 
of debated themes taking in consideration some historical periods with a critical point of view 
based on the concept of the universal and the specific. At the end, we present some results that the 
book outcomes with a critical synthesis discerned with some concluded observations on this 
interesting scientific effort. 

ً للنقاشات واإلشكالیات الدائرة حول علم االجتماع الغربي، وفي ھذا السیاق نجد جمال غرید  -3 متتبعا
ً إیاھا في ثالث تساؤالت تساؤالت تدور حول تعریفھ الذي لم ینل إجماع علماء االجتماع في : ملخصا

الغرب، ثم تساؤالت حول علة وجوده في المجتمع الغربي نفسھ، ھل ألنھ مریض، أو فاقد للقیم وغیر 
ً تس  :أنظر. اؤالت تدور حول میالد علم االجتماع وأعالمھذلك، وأخیرا

Djamel Guerid, l’entrée en sociologie, op.cit.p. 148 et suivantes.   



24 
 

ع  ج مل  ً حتلیالته حول حمدودیة  ساؤالته ومقدما  ً ا ً العربیة واحمللیة، طار ري األوربیة، وخصوصا
تلفة ري بأبعاده ا متع اجلزا ة ا ك ة ودینام ل املفكرن الغربیني يف فهم ب  .كام هو ممارس من ق

اب ىل فصلني من هذا الك ه جامل غرید : وسرنكز يف هذه الورقة  ث یعرض ف الفصل األول، ح
ىل ضوء إشاكلیة الكونیة واخلصوصیة، كام سرنكز  ها  ً إ ّام ة، مق بعض جتاربه البحثیة السوسیولوج

سة كام یصف  ارب الثالثة التع ه الت ستعرض ف ث  ري ح ىل الفصل السابع واأل اصة  ها بصورة 
ر،  لتمنیة يف لك من مرص واجلزا ا من أبواب الكونیة واخلصوصیة وا خول إىل إقلمي السوسیولوج
دد من املسائل اليت  سیة، وحملًال الرتاث السوسیولو وتوظیفاته يف مقاربة  ً حمطاهتا الرئ مستعرضا

ىل ضوء مفهوم الكونیة  رخيیة حمددة، بنظرة نقدیة  ة يف فرتات  ً اكنت مطرو ريا واخلصوصیة، وأ
سنعرض لبعض النتاجئ اليت خرج هبا الاكتب من حصیلته النقدیة مصحوبة ببعض املالحظات 

  . الشخصیة حول هذا العمل العلمي

اب؟  یار هذا الك   بدایة ملاذا اخ

ع  - ج مل  راسیني الهادفة إىل تقدمي إسهامات  ً مضن إشاكلیة الیومني ا ألنه أوًال یندرج متاما
ً من الرتاث جب  ري وحتوالته انطالقا متع اجلزا ة ا ه وختصصاته يف معرفة وفهم ب میع فرو

ىل ضوء رؤیة  ع األوربیني القدماء مهنم واملعارصن،  ج لامء  السوسیولو املرتامك يف أدبیات 
 .وحتلیل ونقد األستاذ غرید جامل

رز أ - د أ جلهود العلمیة أل ً التعریف  نیا امعة وهران، وألنه  ا  ع يف مؤسس ج لامء  ساتذة 
 ً لمیا شاطا  امعة وهران   ً ریة وخصوصا ات اليت عرفت فهيا اجلامعة اجلزا ل السبعی ملنمتي إىل ج ا
ات  ة السبعی لتمنیة الوطنیة مضن ما اكن یعرف يف حق وحركة فكریة وسیاسیة اخنرطت يف مشاریع ا

ريم إىل اخلروج من  عن طریق" ام البناء الوطين"بـ لمشاریع الوطنیة اليت اكنت  املساندة النقدیة 
عیة  ج صادیة والسیاسیة و ق ت  ىل املستو خول يف عرص احلداثة  لف جبمیع أشاك وا الت

ة  .والثقاف

ىل ضو  - ري  متع اجلزا عتبار ألعام العلمیة الهادفة إىل سرب أغوار جوانب من  ا ً رد  لثا ء و
ات ة يف موضو عددة  املقاربة النظریة واملهنجیة السوسیولوج ا، العامل الصناعي، : م اجلامعة وإنتا

ات اليت مت مجعها يف كتابه  ريها من املوضو متع، و دیث، املدینة، ا ري"الت اء اجلزا " ست
2007الصادر يف سنة 

1. 

الل هذه الورقة - ً نود من  ال احل ورابعا د من أعام تعریف األج الیة من الطلبة واألساتذة بوا
دودها كام یبني هو ذ بنفسه من  ت معارفه و الصة جتاربه العلمیة ومستو اليت جسد فهيا 

                                                             
1- Djamel Guerid, l’exception algérienne. La société face à l’épreuve de la modernisation. 
Publisud. 2007. 
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ام  متع وحریاته وظواهره، حماوًال الق ه الاكتب مصغیا لنبضات ا ي یظهر ف اب، ا الل هذا الك
ملمتث يف املالحظ ة ا سام مبهنته السوسیولوج ها بغیة اق ً لفهمها وحملًال إ ة، ساعیا لحیاة الیوم امئة  ة ا

ف  لتعریف هبا ورشها، وبتعبري مك اسبة  تأمالته مع نظرائه يف التظاهرات العلمیة اليت اكنت م
رشي : وموجز لقد سامه يف إنتاج مزدوج ري، وإنتاج العنرص ال لمجمتع اجلزا ة  املعرفة السوسیولوج

ي یتوىل لمجمتع وتقدمه ا دمة    .هو بدوره إنتاج املعرفة وتوسیعها 

اب وما يه إشاكلیته؟   ما يه ومربرات هذا الك
لیل السوسیولو  اب، حول رشوط إماكنیة ومرشوعیة الت ساءل جامل غرید، بدایة يف هذا الك ی

ً  أربع أسباب يف شلك معاینات یعرضها يف ري األوربیة، مقدما متعات    :النقاط التالیة يف ا

ان اجلنوب اليت   -1 ة اليت جرت يف ب لمامرسات السوسیولوج ب األول هو مالحظته  الس
لمیهتا ا وتفسريها ويف  عة وموفقة يف طر كن مق  .یعرتف امجلیع بأهنا دراسات مل 

ي قام هبا جامل غرید   -2 ة ا اربه الشخصیة يف البحوث السوسیولوج ب الثاين یتعلق بت والس
ري الصادر سنة : سه جمسدة، يف كتابه املوسومنف  اء اجلزا ي أظهر الصعوبة 2007ست ، ا

ة املعتادة أو  ملفاهمي السوسیولوج ستعانة  ه  ري يف تعدده وتنو الكربى يف مقاربة املیدان اجلزا
 .الشائعة

ل الظواهر   -3 ي یعتربون أن العمل، م م تعلق مبوقف املفكرن الغربیني ا ب الثالث ف أما الس
دها  .األخرى، هو من نتاج العبقریة األوربیة و

ري أن هذه املسأ جزء من املسأ اليت أرقت عقول املثقفني العرب   -4 ب الرابع واأل والس
هنضة العربی ذ بدایة ا لكونیة واليت مبختلف اجتاهاهتم م ة يف القرن التاسع عرش، ويه مسأ العالقة 

ن  ت والرستا ذ كتا ّ الكونیة األوربیة Wallersteinأحصبنا نعرف اآلن وم كن أال 1أهنا مل 
. 

متعات   ع يف دراسة ا ج مل  إن املؤلف، وهو یطرح هذه املربرات يف اخلوض يف مرشوعیة 
متع امة وا ع،  العربیة بصورة  ج مل  اصة، إمنا ینطلق من  مسلمة مفادها أن  ري بصورة  اجلزا

متعات الغربیة الرأساملیة  راسة ا توج أورويب ال یصلح إال  ریة، م كام هو مدرس يف اجلامعات اجلزا
متعات العربیة لتايل أن یدرس ا ه  ساؤل. وال ميك ب یعود إىل طبیعة : وهنا وجب ال هل الس

ري(البحث موضوع  متع اجلزا ب موضوعي) (هنا ا ة ) س ات الباح ب ذايت(أم إىل ا أم إىل ) س
ع  ج لامء  ه اليت تعترب نتاج تأمالت  اه ته ومفاهميه وم ث نظر ع نفسه من ح ج مل 

متعات  سهتالك كام يه إىل ا سلعة، قاب  ره  هتم، وال ميكن تصد متعاهتم وبی ري الغريب 
د الطریقني ت مع الواقع : األوربیة، وحيتاج األمر، واحلا هذه، إىل سلوك أ ة املفاهمي والنظر تب

ري، أو اجلري  ابد اجلا عیة، كام یقول محمد  ج عي لك خصوصیاته وسیاقاته التارخيیة و ج

                                                             
1- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Op.cit. p. 17 
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هتم ومفاهميهم  وال ما جيري يف العامل الغريب، أي إتباع نظر لك . راسة حتوالت جممتعاتنا احمللیةىل م
اب ابته يف ثنا هذا الك ة . هذا جند  عنارص إ ة نظریة، إشاكلیة العموم وهنا تُطرح، بصورة فلسف

املي، ما هو خمتلف وما هو مشرتك  .  واخلصوصیة، ما هو حميل وما هو 
ي حنن   ري ا ستعني به يف تعریف كتاب غرید جامل األ بصدد عرض بعض ما ورد لعل أفضل ما 

ث یقول ه يف مقدمة كتابه، ح ه هو تعریف صاح اب، املوسوم : "ف خول يف "یعترب هذا الك ا
ا شور يف هنایة سنة "السوسیولوج ي سبقه وامل اب ا لك  ً اء "حتت عنوان  2007، توأما ست

ري متع. اجلزا دیث حتت حمك ا ً مزد". الت اب هدفا ً وقد أسند لهذا الك ا  : و

رخيي - نتاج  ً إلیه  ظورا ري م لمجمتع اجلزا متثل يف اقرتاح معرفة   األول 

ته - متع يف مشولیته ومكو  . 1والهدف الثاين هو اقرتاح شبكة حتلیل ملقاربة هذا ا
ري؟ جند اجلواب عن السؤال  اب الثاين واأل اب األول، مفا هو هدف الك هذا عن هدف الك

ة امل ً يف الصف ث یقول معروضا   :والیة، ح

اب تدور حول إشاكلیة " خول يف اإلقلمي ) يف النص مشالك(إن التأمالت الواردة يف هذا الك ا
ىل األسئ التالیة ، مركزة    :السوسیولو

ع  .1 ج مل  ادة التفكري يف  ، إ ، يف بالد ً ا(ملاذا اكن رضور ، هذا العمل )أو السوسیولوج
 األورويب؟

ات األمس والیوم؟ملاذا اكن  .2 ادة قراءة نقدیة لسوسیولوج لینا البدء بإ  ً  لزاما
تلف احملاوالت اليت جرت عند  .3 ً وال حمید عنه الرشوع يف حفص نقدي  ملاذا اكن األمر رضور

ع ج مل   .2خول يف 
 ً ع األوريب –أوال ج مل  خول يف إقلمي    رشوطه ودالالته: ا

ع يف ج مل  ل إن  ه، م يف ذ م ه ويف بی د يف ب  أور والغرب، حسب رؤیته، یو
ع من  ج القهتم به، فعمل  السمكة يف البحر، واألوروبیون والغربیون من حقهم أن یطرحوا 

لوا إىل  لهيم، ليك ید وا  ري األوربیة، وج متعات  ، "إقلمي، حمروس"ممتلاكهتم، وهذا خبالف أبناء ا
لولوج إلیه أن یطلب  ً صا رخ الً (وا  ً م يب)اكلفزيا خول إىل ب أج ل أي خشص یود ا لهم م . ، م

وبة ري املك وبة و د املك اة بعض القوا خول مرا ص  ت اآلخر . ویتضمن الرتخ خول إىل مزنل ب فا
ىل ا خول، وعندما تمت املوافقة، وجب  ه طرق الباب، وانتظار اإلذن  يض من صاح ل إىل یق ا

تظر  ري ما هو م  ً س الضیف سلواك ت، فال یعقل أن  ادات أهل الب د و ثال إىل قوا م ت  الب

                                                             
1- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid., p. 12. 
2 -Ibid. p. 13 
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نیة ع دخو مرة  ل م ه، وإال عرض نفسه إىل عقوبة، م ي یقدم ". م هي ش ىل ضوء هذا املنوال ال و
ار  لت خول، ممثًال يف املنظمة العاملیة  ريها من الهیئات اليت  (OMC)ة غرید جامل تصوره ملفهوم ا و

ام وأهداف هذه املؤسسة اكفة الرشوط اليت تضبط  ول  ل . 1ستلزم ق ً ما م نا مفهوما فإذا تب
ادهئا، وإّال رفض  اة م دها ومرا لزتام بقوا  ،ً دانیا ميقراطیة أو امجلهوریة وجب، عند جتسیدها م ا

سمیات ة عن و جند الغربی. رتاف هبذه ال ارب تطبیق هذه املفاهمي اخلار ني عند حتلیلهم لت
اهنم وجممتعاهتم بل یعطوهنا صفة تلیق  اهتا كام يه جمسدة يف ب سموهنا ال مبصطل دمه املضبوطة  قوا

ريمه لیه يف واقع جممتعات  ري األوربیة . مبا يه  ول  وهكذا جند مفهوم امجلهوریة ینعت يف ا
ةامجل "، "مجهوریة املوز"بـ اب العرب " هوریة امللك ، ومفهوم "امجللویة"اليت صارت عند بعض الك

ميقراطیة  ميقراطوریة"ا 2كام يه يف لغهتم " ا
« démocrature » ،وحىت بعض املثقفني العرب ،

صل القامس، ینعهتا بـ ل ف ميوخراطیة"م  ! "ا
خول يف األقالمي ال ات جتربة ا ر يف السبعی اضت اجلزا يت ابتكرهتا العبقریة الغربیة، ممث يف لقد 

متكن من التفاوض بصورة  لینا التفكري اجلدي حىت  التجربة الصناعیة، وأن هذه التجربة تفرض 
الً  خول فهيا مستق ذج الصناعیة . أفضل  ستلهام ال ر  وقد جرت هذه التجربة الصناعیة يف اجلزا

جنلزيی ل التجربة الصناعیة  ل موارد السابقة م دة من وسائل هامة م تیة، مستف داداهتا السوف ة وام
لنخب، وإجامع اسرتاتیجي  ة  ق عي، واستقرار سیايس، وإرادة حق ً، وسمل اج ا س وفرة  مالیة م
داد إسرتاتیجیهتا  ىل إ ر  دة اجلزا لغربیني ملسا لجوء لالستعانة  وحمیط دويل مشجع، وحىت ا

ذها،  ول الصناعیة ومرافقهتا يف تنف دي ا خول يف  اح هذا ا ويه وسائل اعتربت كف بن
ىل ذ  ر يف مرشوعها هذا، ودلی  ، یالحظ جامل غرید، فمل تنجح اجلزا أن "املتقدمة، ومع ذ

سبة  ً ب بعا صادها  ر اليت اكن اق ل التجربة الصناعیة سنة  %70اجلزا ، أصبح، 1970لمحروقات ق
سبة )2011(عقود من الزمن بعد مرور أربعة  ً ب بعا  ،%98

3 
ات من القرن  سعی نیة يف بدایة ال ر الَكرة مرة  ادت اجلزا ومل یتوقف األمر عند هذا احلد، فقد أ

ب  ميقراطیة"املايض، بَطرق  اح هذه املرة، "املدینة ا كن الن یاز، ومل  م رتاع األورويب   ،
ر د فقد مت : لیف اجلزا ىل احلیاة السیاسیة، إىل حزب وا ملهمين  د ا نتقال من نظام احلزب الوا

عددة األحزاب  الف الرئايس(يف شلك جهبة م س اجلامعات )الت ، وینطبق األمر نفسه يف جمال تأس
ة من منوذج بولون  ي اكن س رخيیة يف املرشوع ) اإلیطالیة(ا متراریة  ي یندرج مضن اس ا

صاداألوريب الك ق ىل    .4ري إلضفاء الطابع العقالين 

ون بوجود منوذج  رى جامل غرید أن النخبة احلامكة ومفكروها اكنوا یؤم ً من هذه املعاینة  وانطالقا
د د ووح ً : وا عي والسیايس والثقايف، طبقا ج صادي و ق منوذج األوريب يف البناء  هو ا

                                                             
1- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid., p. 21. 
2- Ibid. p. 23 
3- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid. p. 22 
4- Ibid. p. 22 
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ن  متعات، بغض I.Wallersteinلمنوذج النظري ولرستا املي ووين صاحل للك ا ، وهو منوذج 
نتقال . النظر عن خصوصیاهتا احمللیة ة   ان املتب لب ح  منیة ی هتاج منط  منوذج ا وبإماكن هذا ا

دیثة متع الصناعي، وحضارة تقلیدیة إىل حضارة  متع الزراعي إىل ا منوذج، يف . من ا وميكن هذا ا
دیث ا تطبیقه وه صاد عرصي وجممتع  ایة بناء اق ل وصوًال إىل  و مستورد، من حرق املرا

ه قمي العقالنیة والفعالیة والتقدم رص ف ث ت اس ح 1وم
. 

ان الغربیة ینحو  جتاه احلايل يف الب ت أكرث صعوبة يف وقت أصبح  ع  ج مل  خول يف  إن ا
دم التفكري حى  2م

impensé   ج مل  ه، ويف وقت أصبح يف  ادة التفكري ف رید إ ع، ب حنن 
ته امل سوسیولوج ث جند للك  ات، ح ب تعدد السوسیولوج س بري  إن مسأ . هناك مغوض 

نویة مقارنة  ع تعترب، يف نظر جامل غرید، مسأ  ج مل  جتاهات واملدارس وتنوعها يف  تعدد 
ي یذهب إىل  مين ا دبوجود ومه  د ووح ع وا مل اج : فاملشلكة أحصبت حمرية. عتقاد بوجود 

ل(ال ندري أي  ة ند ً عن الشباب ) و د ل ألننا جند أنفسنا إما أمام فراغ بصیغة بوردیو م ند
ع أال لكمة" ج مل  س  ني"كام یؤكد ذ " فل الء زائد"أو أمام ) Paul Veyne" (بول ف ، "ام

خول  وجب يف املقام ل أي حماو   .3األول، كام یقول جامل، توضیح األمور ق
 ً ىل ضوء الكونیة ومطباهتا - نیا مي التجربة اخلاصة   .4تق
ىل  - متع وفهمه  القهتا بدراسة ا ة يف  ادة التفكري يف املامرسات السوسیولوج إن مرشوع إ

ه تنطلق، يف مربراهتا، حسب املؤلف يف كتابه هذا، من ش ق امئ حق عوره بعدم الرىض العمیق وا
ت  لمفاهمي والنظر ً لتأمالته النقدیة  ا ة اليت اختذ مهنا موضو عن ممارساته السوسیولوج

ري متع اجلزا عة لواقع ا لمیة مق ة الغربیة، اليت مل یؤد توظیفها إىل مقاربة  وهو أمر . السوسیولوج
د نفسه، وهو ميارس  یار صعبیعرتف به هو ذاته، ح و ة، أمام اخ إما : حبوثه السوسیولوج

ة املوجودة واجلاهزة لالستعامل، أو  ي متت مالحظته يف املقوالت املفهوم عي ا ج ال الواقع  إد
عي، حول هذه املقوالت املستعم ج ً من هذا الواقع  ساؤل، انطالقا  .5ال

ي بدل لقد الحظ، حبمك جتربته يف البحث، أن بعض املفاهمي  ، فه ميولو س ب تلعب دور العائق 
ىل تعمیهتا ىل توضیح األمور تعمل  د  سا ت، أي . من أن  ملفاهمي والنظر یتعلق األمر إذن، 

ة، أي اجلهاز التصوري والنظري ستعارة الصی ومن أم هذه املفاهمي . لسهم والقوس حسب 
د الباحث صعوبة يف توظیفها يف الب ي و ةا هتا املتعددة واملتنو عیة مبكو ج مفاهمي، : ة 

، املؤسسة واملدرسة ن، املدینة، الربولیتار لتمنیة، ا ميقراطیة، ا دیث واحلداثة، ا  .الت

                                                             
1- Ibid. p. 29. 
2-Wallerstein. I., 1995, Impenser la science sociale. Paris, PUF, cité par D. Guerid. P. 23 
3- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid. p. 24. 
4 ترجمة لتعبیر - Universalisme et ses bévues. 
5 Idem. p. 26. 
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ي ُوّظفت فهيا هذه املفاهمي عي والتارخيي ا ج الف السیاق  ویقدم : ومكن هذه الصعوبة يف اخ
ه التقریب بـ املؤلف، يف هذا املقام، مج ىل و رمجته  الرتییف " من األم مكفهوم ما ميكن 

ة، من . أو الفوىض احلرضیة « rurbanisation »أي " احلرضي سیك ان الرأساملیة ال ففي الب
سیيك، ولكن  لنظام الرأساميل ال ملنطق السائد  القهتا  املمكن احلدیث عن الفوىض احلرضیة يف 

ن اننا، أ ً يف  يف ب را ا ن يه الفوىض؟ إن الواقع املوجود فعًال يف مدننا جيعل الباحث  هو النظام وأ
قفني  ، و جند م اهنا األصلیة يف أور ة املوجودة يف ب منوذج ىل الصورة ا ملدن  سمیهتا 

اكر وجودها أصًال بوصفها  د إ سمیهتا مدن، بل یذهبون إىل  ني یأبون  ح 1" ال مدن"و
« non 

ville ».  

ة يف املؤسسات،  ی ملامرسات ا ة، وبتعبري أدق  ی لظاهرة ا ال آخر یتعلق هذه املرة  وهناك م
ريها صادیة، أو  ارصه، كام . سواء اكنت اق ي  ريه من اجلیل ا ل  لقد وقع جامل غرید، م م

راكب نوع من   ، للكمة، كام ملعىن " الغلطات أو الزالت"یعرتف هو نفسه بذ األلتوسريي 
امل الشغل. یصف ذ لعدید من األحباث املیدانیة يف  دید ومل 2ذ أنه قام  ه الت " َر "ىل و

ث اكن  شتغلون فهيا، ح ة يف املؤسسات اليت  ر اإلسالم لشعا ة يف ممارسات العامل  ی الظاهرة ا
سطون  ه أن العامل ی جبانب اآل لتأدیة الصالة يف وقهتا، ) قوىالورق امل" (الاكرتون"رى بأم عی

ث  شتغلون يف ظروف قاسیة ح ن اكنوا  ى عامل احلدید والصلب ا ة  ی كام الحظ املامرسات ا
ىل الرمغ من أن  لصوم،  ً، ویقومون مع ذ  دا الیة  ة حرارة  اكن فهيا املعدن یذوب حتت در

بار الفقهاء يف وى الرشعیة الصادرة من  ل واخلارج جتزي هلم اإلفطار، كام الحظ العامل الف ا  ا
 ً لتأدیة الصالة يف وقهتا جامعیا ة  ً يف حبوثه حول املؤسسة . یطالبون بفرتة اسرتا كام الحظ أیضا

لعامل مبفهوم  عیة  ج شئة  ادة الت عتبارها هیئة إل یف أن العامل،  resocialisationالصناعیة، 
ىل املؤسسة وإطاراهتا املسرية بدل أن خيضعوا لرصا ه، یفرضون  لعمل وثقاف مة التنظمي العقالين 

ل املصنع، وطلب  ة ورضورة هتیئة األجواء ملامرساهتا دا ی رتام هوهتم ا لثقافة احلداثیة، ا املشبعة 
ىل رضورة ً عید األحضى، و ة خصوصا ی اسك احلج والعمرة واألعیاد ا د  سهیالت مالیة ألداء م أ

اسبات الزواج، والوفاة،  ل م لیة م عیة، العائلیة والق ج ضیات األعراف  عتبار مق بعني 

                                                             
1- Djamel Guerid. Idem. p. 27. 

ونجد ذلك في دراسة لھ حول عملیة التصنیع في الجزائر وأثرھا في عملیة إعادة التنشئة االجتماعیة  - 2
وتشكیل ذھنیات العمال المنخرطین في المؤسسات الصناعیة في عالقتھا بالثقافة االجتماعیة والدینیة 

ومن خاللھم المجتمع كان المشروع االجتماعي یھدف إلى تحویل العمال  فقد. التي كان یحملھا العمال
من مجتمع تقلیدي، غیر عقالني، ومتخلف وریفي إلى مجتمع حدیث، عقالني وحضري یتوافق مع 

غیر أن نتائج العملیة، كما ھي محللة في الواقع، كانت عكس ما كان . الحضارة الصناعیة ومقتضیاتھا
ً منھا في اللغة، وعالقتھم بالزمن فقد جرى تكییف ما اكتسبوه في المصنع من ثقافة، ممثلة . منتظرا

ً لتنشئتھم الثقافیة التقلیدیة في جانبھا الدیني واالجتماعي  العرف والعادات والقیم المرتبطة (والمكان وفقا
  ). بالعالم الریفي والزراعي

  :لمزید من اإلطالع أنظر كتابھ 
 Djamel Eddine Guerid. Algérie: L’une et l’autre société. Edition Crasc. Oran, Mars 1995(32 
pages). p. 13.  
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ألولیاء الصاحلني وما یصاحهبا من زردة  لیة الكربى املتعلقة  فاالت الق ح ص حلضور  والرتخ
ريها دات و  .1وو

الل  دراساته ملرب احلدید  ار أن العامل كام جسل الباحث غرید جامل من  والصلب يف احل
يض  هب اإل متیزي بني ا ً أن ا و ث الحظ يف غردایة ج یتجمعون حسب موطهنم األصيل، ح
يب، أما يف  ً بني ما هو حميل وما هو أج متیزي قامئا ً اكن ا ً، ويف الغزوات وتالغ غر اسام والسين اكن 

يل ء الق ن ً فقد اكن  سیج يف سبدو غر عیة  مرب ال ج شئة  متكن الت ً، ومل  اسام فهيا 
شأة املصنعیة قوة معتربة إىل  سب يف فضاء امل ، اك ىل العكس من ذ املصنعیة من إضعافه، بل 
كون اخللیة النقابیة اليت أصبحت  امًال يف  لتقسمي بني العامل واإلطارات، و  ً ة أنه شلك أساسا در

ق مصاحل ً بفعل ذ مسخرة كأداة لتحق ة األكرث قوة واألكرث حتالفا   .2 امجلا

ازها املفاهميي الساعیة إىل   فالباحث ح اكن یالحظ لك ذ اكن أسري إشاكلیته النظریة و
دراسة الطبقة العام الربولیتاریة يف معلیة اإلنتاج والبحث عن مظاهر الرصاع الطبقي يف هذه 

متعات الغرب  ا يف ا منوذ  ً راه يف سلواكت العاملني . یة الرأساملیةاملؤسسة طبقا واكن یعترب ما اكن 
ون الشعوب ة ... مكظهر من مظاهر الوعي الزائف، أو الوعي الشقي، أف ت الثقاف وفاته أن املكو

ً يف  ا امًال مو لعامل و هتم  ً لرؤ مينا يف هویة العامل وحمددا  ً شلك عنرصا ة مهنا  ی ً ا وخصوصا
یاراهتم وسلو   .3اكهتماخ

ریة الصناعیة  ویعرتف املؤلف يف سیاق جتربته يف البحث السوسیولو حول املؤسسة اجلزا
ري"املعروضة يف كتابه  اء اجلزا ىل مسلمة 4"ست ه حتت تأثري الرؤیة الكونیة اليت تقوم  ، بوقو

رخيها و  سانیة، بغض النظر عن  متعات اإل امة ختضع لها مجیع ا عیة وجود قوانني  ج خصوصیهتا 
ة ه . والثقاف ى الاكتب هو اعتبار العامل الصناعي األوريب الو ومن جتلیات تأثري هذه الرؤیة 

ة الثورة الصناعیة األوىل، واكن من نتاجئ همينة صورة العامل هذه أن مت  ملهمين يف حق الطاغي وا
ل  د  راسات احمللیة، مانعة لك  ي ال یندرج مضن هذه الرؤیة تداولها وتطبیقها يف حقل ا بحث ا

ي اكن . واإلشاكلیة لعامل الصناعي األوريب واإلجامع ا لهمينة اليت اكنت متارسها هذه الصورة  إن ا
 ً حفظا ً م الها موقفا ذ ح لتصورات اليت اكنت حتملها  حيیط هبا جعل جامل غرید یت  ً قدا ومن هنا . و

ري اءت نتاجئ البحوث املیدانیة السوسیولو  شاف مالمح العامل الصناعي اجلزا ك ة مجلال غرید  ج
سیيك" والطالب الشائع" العامل الشائع"يف مفهوم  ً أن . 5يف دراساته يف متزيه عن العامل ال لام

                                                             
1- Djamel Eddine Guerid. Algérie: L’une et l’autre société. Ibid.  pp. 13-14.  
2- Djamel Eddine Guerid. Algérie: L’une et l’autre société. Ibidem.  p. 15. 
3- Idem. p. 27. 
4- Djamel Guerid, l’exception algérienne. La société face à l’épreuve de la modernisation. 
Publisud. 2007 

یتمیز "وھي المالمح التي كشفھا عنھا البحث المیداني السوسیولوجي  لجمال غرید حیث یقول   - 5
 العامل الشائع عن العامل الكالسیكي بفتوتھ، وأصلھ الریفي وحتى القروي، بمنظومة ثقافیة التي یھیكلھا

ً  في تشكیل رؤیة العامل الشائع لمواقفھ وتمثالتھ (...) الدین اإلسالمي  ً مركزیا ویلعب الدین ھنا دورا
، ذلك في كتابھ 1963، مع أن بیار بوردیو، كان قد اكتشف  سنة "وممارساتھ في الحیاة االجتماعیة
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ىل  عیة حسب ولرتاسني تقوم  ج ونیة، "العاملیة، أو الكونیة يف العلوم  افرتاض بوجود قوانني 
لتطبیق  متعات اإلسانیةامة قاب   . 1"ىل مجیع ا

 ً ارب البحثیة الفاش  -لثا لت مي حتلیيل  لتمنیة تق   بني الكونیة واخلصوصیة وا
رمجته بـ خول يف "یقدم جامل غرید بدایة من الفصل السابع ما ميكن  سة  ارب الثالثة التع الت

ا سائًال هل اكنت التحوالت العمیقة اليت "السوسیولوج رة ، م ان العامل الثالث السا شهدهتا بعض ب
ان  دید، أم اكتفت يف هذه الب ً إلنتاج خطاب  ا منو موضو ه (...) يف الطریق ا ادة إنتاج ما أنت بإ

ان أخرى   ؟2اآلخرون يف ب

، بوجود ثالث حماوالت يف العامل العريب  ً عن هذا السؤال یؤكد يف جمال البحث السوسیولو وجوا
ين الرؤیة الكونیة يف ومهنا اجل متثل يف ت خول، احملاو األوىل واألكرث أمهیة واألكرث ممارسة  ر  زا

لعوملة  ذ يف اعتبارها حركة التارخي ويف مقدمهتا الصريورة احلمتیة  ة اليت تأ املامرسة السوسیولوج
ع كام هو سائد يف واقع األمر من دون سؤا ج مل  خول يف  ل أو نقاش، ألنه ال والغربنة، أي ا

ان املتقدمة اليت  لینا إتباع الب ىل هامش التارخي وجيب  نا أن نبقى  سأ عنه، وألنه ال ميك من ما 
وا ىل م ي جيب السري  منوذج ا ين . شلك، يف نظر مارس، ا خول الثاين یتطلع إىل ت وا

متعات العربیة، وهنا ال  اصة وخمصوصة  ا  سترياد سوسیولوج جتاه،  ة لنا، كام یقول هذا  ا
ن  راث ا ة اخلارج، ممث يف  ىل بضاعتنا اليت ال تقل أمهیة عن بضا ة من اخلارج ألننا نتوفر  بضا

ع؟ ج مل  ي ابتكر  س هو ا   ون، أل

لتمنیة ع ا ج مل  لث ممثًال يف  ري هناك حماو إجياد طریق  ج. وأ مل  ً أن  شأ يف لام ع قد 
ري األورويب عاب حقائق الواقع  د صعوبة يف اس   .الغرب وو

رب الكونیة األوروبیة - 1 خول    ا
ن يف معرض كتابه ني من الكونیة 3ميزي إمانویل والرستا ري بني نو الكونیة األوربیة والكونیة :  األ

ً أن ما Universalisme européen et universalisme universelأي بني  العاملیة ، موحضا
لسیطرة اليت اكن ميارسها الغرب أو العامل األورويب،  ّ نظرة مربرة  لكونیة، خطأ، إن هو أال سمى 

ىل العامل الثالث ذ أربعة أو مخسة قرون  لعامل ولمصاحل . م فهذا النوع من الكونیة یعرب عن رؤیة 
ب یصفها بـ املیةالكونیة األوروبیة، یدعو "اخلاصة، ولهذا الس ونیة    .بدلها إىل 

                                                                                                                                      
یكذب التصور الجاھز إن ظھور العامل الشائع واقع "ویضیف في موضع آخر . سوسیولوجیا الجزائر

وھو المشروع الذي كان ینظر للمجتمع كمادة یجب تشكیلھا أو كمقاومة ". لحاملي المشروع الصناعي
  : أنظر في ھذا السیاق.  وجب لجمھا

Djamel Eddine Guerid, Algérie: L’une et l’autre société. Edition Crasc. Oran Mars, 1995. p. 14 
1 -Wallerstein.I., «Le  développement du concept de développement », in Sociologie et société, 
vol. XIX, no 2, 1982, cité par D. Guerid, l’entrée en sociologie, op.cit. p. 11.  
2 -Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid. p. .193  
3- I. Wallerstein, L’universalisme  européen. Paris, 2008, Demopolis. cité par D. Guerid, l’entrée 
en sociologie, op.cit. p. 194. 
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ري  دد من املفاهمي بصورة  متثل يف استرياد  والرتمجة العملیة ملفهوم الكونیة يف واقع اخلطاب واملامرسة 
یة، واليت مل تفض إىل  شرتا ميقراطیة،  ل مفاهمي التصنیع، املؤسسة، ا نقدیة من العبقریة الغربیة م

هية كام يه مطبقة يف جممتعاهت ً نتاجئ ش قا ر وتوظیف هذه املفاهمي موف كن اس . 1م األصلیة، و مل 
، أن هذه املفاهمي، كام یفرس جامل غرید،  ل أن ینفصل عنرص "ذ يه عنارص ملنظومة فكریة ال تق

مكن معناها عها مضن هذه املنظومة  ي هيیلكها، ألن يف اج موع ا د . من عنارصها عن ا وال یو
ل هذه احل احيف م لن د  ل وا للك، التثاقف الاكمل، ویرتتب عن هذا املس : ا أال  ول  الق

ة  ين، بصورة واعیة، وطوعیة معامل ثقاف ة اخلاصة وت يل عن املعامل الثقاف سالخ الثقايف، أي الت
هيا خنب اجلنوب نفسها اليت يه يف واقع األ) من الغرب(أخرى، وهو طریق الغربنة  مر اليت تدعو إ

ه هنا، یقول غرید، هو. جزء من احلداثة الغربیة ي وجب طر ىل : ري أن السؤال ا ملاذا یت
اة أفضل؟ وملاذا  ً؟ أألهنا توفر ح ً وتقدما ه ویذوب يف ثقافة اآلخر، أألهنا أكرث تطورا اإلسان عن ثقاف

ىل غرار ما نا وجممتعنا ولغتنا  ل تطور ثقاف متعات  يف هذه احلا ال نعمل من أ قامت به بعض ا
ل الصني وإرسائیل ري لصاحل 2م لمجمتع اجلزا ة  يل عن عنارص املنظومة الثقاف ؟ إن مرشوع الت

لبیة  ب جوهري أن األ س اح  رة لها ال حيمل معه فرص  ورشوط الن ة وفكریة مغا ظومة ثقاف م
ة ري ال تق وجتهر رصا متع اجلزا ة يف ا عیة والثقاف ىل ذ يه . 3رفضه ج ة املرتبة  والن

اولت النخب احمللیة مواصلته بعد  ستعامریة، و ي ُدّشن يف الفرتة  فشل مرشوع التثاقف ا
رتیاح مع  دم  ستقالل، مما جعل النخب اليت اكنت حتمل هذا املرشوع حتس بنوع من احلرج و

ي أدى هبا، يف هن متع العمیق، األمر ا ً خصوصیة ا جتاه اخلارج، وحتدیدا ایة املطاف، إىل الهجرة 
ة والسیاسیة والعلمیة، ألهنا  عیة والثقاف ج هتا  ا مع بی ا س شعر  ث  متعات الغربیة ح إىل ا
الدها عند مفكرهيا  هتا األصلیة اليت شهدت م ة يف بی ت السوسیولوج هنا جتد املقوالت والنظر

كون فهي ث  ً معهالغربیني، وح سجام عي وم ج ً عن الواقع    .ا الفكر السوسیولو معربا

لمیة إلنتاج    ا مكامرسة  خول إىل السوسیولوج ریة يف ا لتجربتني املرصیة واجلزا ميه  تق ويف معرض 
لمنجزات البارزة يف إنتاج املعارف العملیة   ً رى فهيا جامل وجودا هام ال  ة يف ب املعارف السوسیولوج

منوحو  رن يف طریق ا ن السا ن الب ن . ل الوقائع اخلاصة هبذ ل أن یعرض الاكتب جتربة هذ وق
ة يف كتابه هذا، اكن قد عرضها يف مدا  يف امللتقى  ن يف جمال املامرسة السوسیولوج الب

ر"الوطين حول  متع يف اجلزا ع وا ج   ".4مل 

                                                             
1- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid. p. 195. 
2- Djamel Guerid, Idem. p. 195. 
3- Idem. p. 196. 

ص " (حالتا مصر والجزائر: العالم العربيالزرع اإلشكالي للسوسیولوجیا في "مداخلة  جمال غرید -  4
، 4أیام " أیة عالقات: علم االجتماع والمجتمع في الجزائر"ألقیت في الملتقى الوطني حول ) 76-67ص

علم االجتماع والمجتمع في الجزائر، من تنسیق "، والمنشورة في كتاب بعنوان 2002ماي  6، و5
  .2004وتقدیم عبد القادر لقجع، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
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ا يف مرص : التجربة املرصیة  - أ لتجربة دخول إىل السوسیولوج ميه  تق یالحظ جامل غرید يف سیاق 
، أي يف سنة  كرة إىل هذا الب لت بصورة م ا د قش يف هذه  1913أن السوسیولوج ث  ح

رول  ع حتت إرشاف دوراكمي لیفي  ج مل  ه لنیل أول دكتوراه يف  صور فهمي أطروح الفرتة م
Durkheim Levy-Bruhl  ىل ید  1918حول وضعیة املرأة يف اإلسالم، مث تبعه سنة طه حسني 

رمه يف هذه  سع املقام  ون مث تبعه آخرون ال ی عیة الن  ج دوراكمي نفسه حول الفلسفة 
امعیني املرصی. الورقة ل ة  ساب املعرفة السوسیولوج س الباحث غرید يف هذا املقام أن اك ني ما 

ا يف اجلامعة الفرسیة رز رموز السوسیولوج تصال املبارش مع أ قشوا . اكنت بفعل  دوا و فقد أ
مل  وراكميیني، وقاموا بعد ذ برتمجة بعض املؤلفات يف  ىل ید ا كتوراه  اهتم يف ا أطرو

ل  ع، م وراكمي"ج ع  ج مل  د  ى روسیون من ور .  1950ىل ید قامس محمود سنة " قوا
سك  ىل رضورة ال ركز  ري اكن  ر بأفاكر  دوراكمي  یعود لكون هذا األ ب التأ ته أن س

رب مرا التارخيیة بصورة مستدامة متع  مترار ا ً الس ً رضور ي تعترب رشطا عي ا ىل  .1ج و
ىل النخبة اجلامعیة يف وراكميي  مرص، فإن ذ مل یؤد إىل  الرمغ من همينة الفكر السوسیولو ا

ته والعوامل األساسیة يف  ك متع ودینام ة ا كشف عن ب دانیة  ة م ام ببحوث سوسیولوج الق
ع . حتوالته ج ىل األدبیات النظریة لعمل  قات املیدانیة ولكن  ىل التحق ركزت البحوث ال  فقد 
رخيه، : الغريب المه راثه و الل أربعة عقود أي يف الفرتة لقد أحىص آال. ومدارسه وأ ن روسیون 

ات متت  900وجود  1980- 1940الواقعة ما بني  رات، وأطرو من الرسائل اجلامعیة ما بني مذ
لبة  ات  ىل هذه األطرو بیة يف ت الفرتة، وقد الحظ  اقشهتا يف اجلامعات املرصیة واألج م

ة والنظریة ميولوج س ب ات اإل ركز الثلث. التو ىل تعریف ورشح مصطلح وقد  ان من هذه األعامل 
ع ج مل  ة، أو التعریف مبدرسة من مدارس  ات السوسیولوج وحىت البحوث . من املصطل

لهيا شاهد  ً إال  كن فهيا املیدان مقدما اقشات نظریة، مل  ىل قلهتا، حتولت إىل م  . 2املیدانیة، 
ریة - ب خول يف الكونیة:  التجربة اجلزا ىل ید النخبة اليت  أما ا ر فقد جرى  األوروبیة يف اجلزا

ستقالل ن األولني من  الل العقد وقد . كونت يف املدرسة الكولونیالیة واجلامعة الوطنیة 
ىل املنظور املاريس األلتوسريي هتا النظریة والعملیة  دت هذه النخب يف مقار كن  مركز . اس مل 

ا، يف بدایة األمر، م  ً يف العالقة بني العمل اه حرصا ع، بل اكن م ج مل  ىل   ً صبا
ا كام یالحظ غرید یدیولوج یات يف. و جتاه نظمت يف سنوات الست ر العامصة ومضن هذا   اجلزا

رس) 1965( لیل قراءة كتاب رأس املال لاكرل مارس، موحضة  و راسة والت ندوات تناولت 
ی ناقضنيالفروق بني العمل و عتبارهام عنرصن م ا  فإذا اكنت وظیفة العمل يه الكشف . دیولوج

ي ، عن حقائق الواقع ل يف نطاق التضلیل ا ىل طمس الواقع وتعمیته، وتد ا تقوم  فإن اإلیدیولوج

                                                             
1- Alain Roussillon., « Durkheimisme et réformisme. Fondation identitaire de la sociologie en 
Egypte ». in Annales, no 6, novembre-décembre 1999. Cité par D. Guerid, P. 197. 

  : لمزید من التفصیل أنظر-2
Alain Roussillon (S.D), Sociologie égyptienne, arabe, et islamique. L’approfondissement du 
paradigme réformiste. CNRS-EESS, p. 8, cité par D. Guerid. p. 198. 
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ة  ىل بق ة  د مهنا األقلیة احلامكة يف سعهيا إلدامة سیطرهتا السیاسیة وهمينهتا األیدیولوج ستف
ً الطبقا ً واألشد فقرا ددا عیة األكرث  ج م یدور فهيا حول . ت  ه أما املر الثانیة فقد اكن 

ىل املفاهمي املراد توظیفها  شتغال  ً إىل  قا ً وتدق ا ىل املفاهمي توضی شتغال  إشاكلیة املرور من 
ا إىل السوسیولوج ميولوج س ب نتقال من اإل ام، حسب الصیغة يف البحوث املیدانیة، أي  لق ا وهذا 

ات  ً لألطرو ً واسعا شارا لوضع امللموس، وقد شهدت هذه الفرتة ان لیل امللموس  لت املكرسة، 
اكم ارسني، أفاكر م ى معظم ا . 1املستلهمة من أفاكر لوس ألتوسري وبیار بوردیو اليت اعتربت 

مكن يف الطابع اإلجرايئ لبعض  لامدیة التارخيیة ممث يف ري أن الصعوبة الكربى  املفاهمي األساسیة 
رخيیة . نواهتا املركزیة منط اإلنتاج ة  ً لب ا ي اكن نتا ويه صعوبة مرتبطة بتطبیق هذا املفهوم، ا

، حىت  دا ریة، وجرت معلیة اس عیة اجلزا ج شك  ىل واقع ال عیة وفكریة غربیة،  واج
 système de  "نظام اإلنتاج"مبفهوم آخر ممتثًال يف مفهوم  یتوافق مع اخلصائص احمللیة،

production  طقة وادي ریغ وب رشق البالد(جرى تطبیقه يف م ني ) ج ل فریق من الباح من ق
ة لتمنیة الریف ریة ا سبني إىل نیابة مد ه يف البحوث . املن اص م ً، وال م مينا وقد أصبح هذا املفهوم 

لعامل الری راسات اليت قامت هبا لك من املتعلقة  ً يف معظم ا امجلعیة "في، كام جند هذا املفهوم موظفا
صاد التطبیقي ق ة ومركز البحث يف  ميوغراف عیة ا ج صادیة و ق راسات و ریة  . 2اجلزا

نتقال من  ميه لهذه التجربة يف توظیف مفهوم نظام اإلنتاج أن  تق یالحظ غرید يف معرض 
س  ب ا اإل ىل املفاهمي(ميولوج ا ) شتغال  لوضع امللموس(إىل السوسیولوج لیل امللموس  مل ) الت

ىل إخضاع الواقع إىل املفهوم،  ي معل  ة، أو ح من الفكر النظري ا د  ّ ً آخر إال ا كن ش
ً حىت لو تغري الواقع ا ري، یبقى حصی  .3وبیان أن هذا األ

خول عن طریق اخلصوصیة - 2  ا
دید   مل  س  ع الغريب ویدعو مقابل ذ إىل تأس ج یعرب هذا املوقف عن رفضه الاكمل لعمل 

ً من الرتاث الثقايف العريب اإلساليم ون، يف هذا السیاق، ماكنة . لمجمتع انطالقا ن  ؤ ا وی
متعات العرب  راسة ظواهر ا دید  مل  س  عتباره أول من أدرك رضورة تأس یة وحتوالهتا، مركزیة، 

كن يف عرصه موجودة لمیة واليت مل  ه . دراسة  دید مستقل بذاته موضو مل  شاف  ك فقد قام 
ع اإلساين ج رشي و ه الشهرية مادة . دراسة العمران ال ون يف مقدم ن  وقد شلك فكر ا

ري من الندوات وامللتق  لها الك راسات اليت عقدت أل ات وألفت حولها لعدد خضم من البحوث وا
ر  ات يف اجلامعات العربیة ومهنا اجلزا ً من األطرو ضا احهثا ف ات وأختذ من م ب وا دید الك

                                                             
1 -Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid. p. .199  
2 -L’AARDES, CREA بـ ً  وھما ھیئتان تعرفان اختصارا

  :أنظر في ھذا الصدد كتاب كلودین شولي
Claudine Chaulet, les systèmes de production, in Production et producteurs agricoles, Recherche 
collective, sous la direction de C. Chaulet, Alger, CREA, 1980. cité par D. Guerid, l’entrée en 
sociologie. Op.cit. p. 200. 
3 -Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid. p. 2001 -2000  
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ر للك من عبد هللا رشیط  ني البارزتني يف اجلزا ل األطروح ون، "م ن  اليق عند ا الفكر األ
ن  ید مز ون"وعبد ا صادیة عند  ق ت  ريها من ا" النظر ملؤلفات واملقاالت اليت ال ميكن و

راسات والزالت إىل الیوم، وإن بعدد أقل من  ت وا ا حرصها يف هذه الورقة، مث توالت الك
ني واملفكرن العرب مل تفض إىل توظیف . السابق ل الباح ون من ق ن  ري أن العودة إىل ا

ة تبني ط  ىل األقل مفاهميه يف واقع جممتعاهتم إلنتاج معرفة سوسیولوج بیعهتا والقوانني املتحمكة فهيا و
هتا وآلیات حتوالهتا ك ي ختضع  دینام عي  ا ج الصة أفضل . املنطق  وال جيد جامل غرید من 

الصة  ين  ر إال ت عیة يف العامل العريب ومهنا اجلزا ج راسات  وين يف ا مي توظیف الفكر اخل لتق
ي یق 1عبد القادر جغلول فالیة والقراءة "ول فهيا ا ح راوحت بني القراءة  ون  ن  أن قراءة ا

ونیة ىل ضوء املفاهمي اخل لمجمتعات العربیة املعارصة  ث جند فهيا غیاب مقاربة حقائق  ". املقارنة ح
داد  م ون مل جيد يف العامل العريب  ن  لقول أن ا الصته  وقد جسل جامل غرید يف هذا الصدد 

متعات ال لمیة حول ا ًال بإنتاج معرفة  ي اكن رمبا كف ي یلیق مبستواه العلمي واملعريف ا علمي ا
ون العرب إال برتدید، بصور وطرق خمتلفة ما . العربیة كام فعل هو حول جممتعه يف عرصه مل یقم الباح

ة وسیاسیة ق أغراض أیدیولوج ه كأداة لتحق ، مسخرن إ .اكن یقو
، يف هنایة املطاف لقد تبني 2

ون، ويه يف ذات الوقت  ن  رب ا لغرب  القة  ون يف العامل العريب يه  ن  أن العالقة 
دة ده هو املرجعیة الوح ىل حنو مفارق، أن هذا الغرب یبقى و رتاف مضين،   .3ا

لتمنیةا - 3 ا ا  خول عن طریق سوسیولوج
رب الكونیة ا  خول إىل السوسیولوج عتبار أن نتاجئ  وملا آل ا رب اخلصوصیة إىل طریق مسدود،  و

كن ممثرة وموفقة، اجته التفكري إىل البحث  ري مل  عي العريب واجلزا ج ىل حمك الواقع  تطبیقاته 
لتمنیة،  ا ا لتمنیة، أي ابتداع سوسیولوج خول عن طریق ا لث وسط ممتثًال يف حماو ا عن طریق 

راليت تعترب يف نظر بعض ال ان العامل الثالث ومهنا اجلزا عاب خصوصیة ب . غربیني األكرث مالمئة الس
لتمنیة، كام یالحظ ذ جامل غرید، تطرح من املشالك أكرث ما تقدم من  ا ا ري أن سوسیولوج

 . 4لول
امة مضن التصنیف النظري  عیة بصفة  ج اصة والعلوم  لتمنیة بصورة  ا ا متوضع سوسیولوج

متعات ألمناط  ىل السمل الهريم ا ث جند يف أ ة، ح ة هرم لمجمتعات املوجودة فعًال يف ب الكربى 
دان  شلك م متعات املسامة بدائیة اليت  د ا ا، ويف أسف تو احلدیثة اليت تدرسها السوسیولوج

رة يف طریق ا متعات السا ا اليت ختتص بدراسهتا، وبني اإلثنني، جند ا منو اليت تعترب نرثوبولوج
لتمنیة ا ا دان سوسیولوج لتمنیة. م ن  ملفهوم ا . تصور لیربايل، وتصور تقديم: وجند يف هذا املقام تصور

                                                             
  :أنظر في ھذا الصدد - 1

Adbelkader Djaghloul, « Trois études sur Ibn Khaldoun », Cahiers du C.D.S.H., no 1. 1980. cité 
par D. G. p.207. 
2- Djamel Guerid, L’entrée en sociologie. Ibid. p. 207. 
3- Djamel Guerid. Idem. p. 207. 
4- Idem. p. 208. 
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ث جتري  لتثاقف ح حركة واسعة  ي یتصورها  دیث ا ىل نظریة الت لتمنیة  لیربايل  جتاه ا یقوم 
لتنظمي  ا ولألساق ا ولوج لتك نفها معلیة نقل شام  ان املركز املتطور يف  یة والقمي واملعایري من ب

لف ان الطرف املت منوذج . جتاه ب ىل مسلمة تفوق ا ة املركزیة الغربیة  ویقوم هذا التصور ذو الزن
اء متعات دون است ىل لك ا لتطبیق  ري أن هذه النظرة . الغريب وطابعه الكوين العام، أي قابلیته 

رفض مزدوج لهمينة الفكریةرفض : تصطدم  . لهمينة الغربیة اليت ختتص لنفسها صفة احلضارة ورفض ا
ىل الصعید العاملي ویقدم  لهمينة الرأساملیة  نتاج  لف  ىل مقاربة الت جتاه التقديم، فأنه یقوم  أما 

متعات الواقعة حتت السیطرة الرأساملیة العاملیة،  وهذا عن نفسه مكسامهة يف اجلهد الرايم إىل حترر ا
صادي والتضلیل  ق ستغالل  شف آلیات واسرتاتیجیات السیطرة السیاسیة و طریق 

  . اإلیدیولو

منو رة يف طریق ا ول السا جتاه ا خطاب وممارسة  لتمنیة  ا ا لقد جسلت . وتبدو سوسیولوج
ً يف فرتة ا لتمنیة حضورها يف هنایة احلرب العاملیة الثانیة وخصوصا ا ا ً يف سوسیولوج ات أوال مخلسی

ني،  ك واقعة بني القطبني املتصار روز دول العامل الثالث  ة مع  ا مزتام ة مث يف أفریق أمراك الالتی
ات حركة  ات مع جنا یات والسبعی وقد عرف العامل الثالث أثناءها مقة حریته يف سنوات الست

لتمنیة يف ة  ان العامل الثالثالتحرر الوطنیة وانطالق املشاریع الطمو بعد مرور أربعة عقود .  بعض ب
لتمنیة ت واملامرسات أصبح من املمكن تقدمي حصی معاینة تظهر فشل ا وربط . من الزمن من اخلطا

لتمنیة اليت  ان الرشق وفشل جتارب ا حنسار احلراكت الثوریة، واهنیار ب جامل غرید هذا الفشل 
ال   .1ل سنوات البذخرشع فهيا يف ظل أجواء الفرح 

ميه لها يف  تق لتمنیة یقدم جامل غرید  ا ا رزت فهيا سوسیولوج ستعراض التارخيي اليت  وبعد هذا 
مي "حصی يف مجملها سلبیة"عنوان فرعي  تقاة من تق شهادات م س سلس من  ً رأیه  ، ومدعام

مل  رى أن  ي  ال آالن توران ا ع الغربیني من أم ج لتمنیة عبارة عن لامء  ع ا ت "ج خطا
لتمنیة كررة ومل تؤد إىل بناء نظریة حول ا راها "2فضفاضة وم ي  فاقدة "، ورميون بودون ا

ة  "لمصداق
ريمه 3 ا . و ة وال السوسیولوج ا الریف لتمنیة يه السوسیولوج ا ا ست سوسیولوج فل

ا الرتبیة لكهنا لك هذا وأكرث من  كوهنا ال مت . هذاالصناعیة والسوسیولوج متزي عن العلوم األخرى 
لتطبیق  ً اما   .حقًال 

                                                             
1 -Idem. p.210. 
2 -Alain Touraine, « Qu’est-ce que le développement », L’Année sociologique, 1992, p. 63, cité 
par D. Guerid, p. 211. 

  :الخصوصأنظر على وجھ  -3
- R. Boudon, « Grandeur et décadence de sciences du développement: une étude de la sociologie 
de la connaissance ». L’Année sociologique. 1992. p. 253. 
- J. Lombard, « Une sociologie à la recherche de son identité: Esquisse d’un bilan ». L’Année 
sociologique. 1992. p. 87. cité par D. Guerid.  
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لتمنیة ا وا شاوة . لقد وقع التباس بني السوسیولوج رى أندري  ع "ويف هذا السیاق  لامء اج أن 
ع ج مل  ل  لتمنیة أكرث مما اشتغلوا من أ ل ا لتمنیة اشتغلوا من أ قه،  .1ا ري هذا احلمك وجب تدق

لتمنیة يف العامل الثالث قدموا مساهامت وال جي ع ا لامء اج ل به يف صورته املطلقة، ذ أن  ُق ب أن ی
ىل  صادي والسیايس القامئة  ق ال  ولیة يف ا شف طبیعة العالقات ا ل  هتان هبا من أ ُس ال 

ىل غرار إسهامات مسري أمني، وإمان ري املتاك  ستغالل والتبادل  لهمينة و اندر فرانك، ا ویل، و
ريمه كام یوحض ذ جامل غرید لوا و ان    . 2ورس

ات مع انطالق  لتمنیة حلظات جمدها يف سنوات السبعی ا ا ر فقد عرفت سوسیولوج أما يف اجلزا
قة أمرها  كن يف حق سة، اليت مل  لتمنیة يه اللكمة الرئ ث اكنت لكمة ا لتمنیة الوطنیة، ح خمططات ا

صادیة حمضة، بل معلیة تثاقف، أي معلیة . ملعىن مصطلح التقدم إال معادالً  كن مسأ اق لتمنیة مل  فا
رخيي إىل عرص آخر، من حضارة ألخرى ث شلكت فهيا الثورة الصناعیة 3نتقال من عرص  ، ح

ر لتمنیة يف اجلزا منوذج املرجعي الضمين  وقد الحظ جامل غرید التوظیف السیايس . 4يف أورو ا
ات لتمنیة يف فرتة السبعی ا ا ا . لسوسیولوج يف هذا السیاق انقسم املشتغلون يف حقل سوسیولوج

لتمنیة إىل تیارن و يه مر ال حمید عهنا : ا لهيا ا لتمنیة اليت أرشفت  رى أن إسرتاتیجیة ا تیار اكن 
یة، و مت جتنید القوى احلیة يف البال شرتا ق  ق ما اكن یعرف آنذاك لسري يف اجتاه حتق د لتحق

رى يف هذه السیاسة . ومساندة السلطة مساندة نقدیة" ام البناء الوطين"بـ ن اكن  وهناك تیار 
لتصنیع واإلصالح الزراعي وتعممي  ث تعترب فهيا اإلجراءات املتعلقة  منیة رأساملیة ح ً من  اصا  ً ش

رجوازیة   .5التعلمي من املهام التارخيیة للك 

تصون يف  ات أدرك ا سعی لتمنیة"ويف بدایة ال ربوا " لوم ا صاصهم آیل إىل الزوال، وقد  أن اخ
لتمنیة"يف كتاب جامعي بعنوان  1993عن هذا الوعي يف سنة  رز "حصی املعارف حول ا ث أ ، ح

                                                             
1 -André Guichaoua, « Crises et stratégies disciplinaires des sciences sociales du développement ». 
L’Année sociologique. 1992, pp. 123-124. 

 :أنظر في ھذا الصدد مساھمات -2
- S. Amin, L’accumulation à l’échelle mondiale, critique de la théorie du sous-développement, 
Paris, Anthropos, 1971 et le Développement inégal, Essai sur les formations sociales du 
capitalisme périphérique, Paris, éd. de Minuit, 1973. 
- A. Emmanuel, L’échange inégal, Paris, François Maspero. Tomes I et II, 1972. 
- C. Palloix, L’internationalisation du capital, Paris, François Maspero, 1975.  
- Gunder-Frank F., Le développement de sous-développement en Amérique latine, Paris, François 
Maspéro. 1968. etc.. 

، أي كزرع "عملیة تثاقف"عملیةباعتبارھا ونجد نفس التصور لعملیة التصنیع في مشروع التنمیة  -3
حضارة صناعیة جدیدة، تحتل المؤسسة فیھا المكانة المركزیة ألنھا ستكون القاعدة المادیة للمجتمع 

إشراف جمال غرید، ثقافة  أنظر في ھذا المقام الكتاب الجماعي تحت .الجدید ولإلنسان الجدید
 130(، 1997، وھران (CRASC)جتماعیة والثقافیة المؤسسات، مركز البحث في االنثروبولوجیة اال

ً باللغتین العربیة والفرنسیة، ص ص 12یحتوي على ) صفحة   .118-117مقاال
4 -Djamel Guerid. Idem. p. 217. 
5 -Djamel Guerid. Idem. p. 214. 
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سمي هورت  شدة " Maxime Haubertما متزي  لتمنیة  ا ا سوسیولوج التنوع أن البحوث املتعلقة 
اجهها اهتا وإشاكلیاهتا وم ت موضو شظي وش د    ".1والتعدد إىل 

ل    :اخلالصةىل س

ا كام مر معنا، مضن  خول إىل السوسیولوج ارب مبوضعة أشاكل ا ميه لهذه الت تق وخيلص جامل غرید 
ستقالل السیايس . سیاقها التارخيي ت هذه األشاكل، كام یالحظ، مع حراكت  زام فقد 

دیثوا اع الرثوات الوطنیة املادیة مهنا والرمزیة واجلهود اليت بذلت لبناء جممتع  ري أن . سرت
لتمنیة  منوذج الغريب يف ا ً بتفوق ا ة أو مضنیا ا، تعرتف رصا خول إىل السوسیولوج األشاكل الثالثة 

 .وطابعه املرجعي
رب أشاكلها     ا  خول إىل السوسیولوج لتمنیة اكنت نتاجئها فقد تبني أن ا الثالث، الكونیة، احمللیة وا

ري مرضیة ىل تفضیل املفاهمي . قارصة و  ً ع اكن هاجسها مركزا ج مل  ة الكونیة يف  ذ أن الزن
ً قرسً  یفا ك یف الواقع مع املفاهمي والنظریة،  ك عي، عن طریق  ج أما . ىل حقائق الواقع 

خول عن طریق اخلصوصیة،  كن ا فاع عهنا   فمل  ة  ىل اخلصائص الثقاف من هاجس أال الرتكزي 
ني  راسهتا، يف  ة جعزها املزدوج"ال  لتمنیة بن ا ا هتت سوسیولوج لتمنیة وجعز : ا ق ا جعز  يف حتق

ا  .2"يف املسامهة يف تطور السوسیولوج
ى هذه      ل  ىل ویقدم جامل غرید مقاربة لتفسري هذا العجز املس وهنا اكنت تعمل  ت يف  املقار

متع من دا وفهم آلیات حتوالته وتطوره ما يه العوامل اليت أدت إىل جتنب . جتنب البحث يف ا
؟  لمیة حو مكن  وجودمه أصًال يف تقدمي معرفة  ع اليت  ج مل  ل املشتغلني يف  متع من ق ا

طبیعة السلطة : بة تفسريیة لها جيملها يف ثالث عواملوحول هذه املفارقة یقرتح جامل غرید مقار 
ملهمينة اليت تفضل املقاربة  ني، ونظریة املعرفة ا لباح عي والثقايف  ج السیاسیة، واألصل 
قة  ق ىل البحوث املیدانیة ا ة اجلزئیة القامئة  ىل حساب املقاربة السوسیولوج ة اللكیة  السوسیولوج

  .  3والعمیقة

ىل التحفظ والریبةلقد اك-1  ً ع قامئة دوما ج القة السلطة السیاسیة بعمل  رى . نت  فقد اكنت 
عي وموضوع  ج ل العمل  اهتا، ذ أن موضوع ر ىل صالح  ً ة تطاوال يف املامرسة السوسیولوج

ر لآلخر متع، وللك مهنام هدف مغا ل السیاسة موضوع مشرتك ممثًال يف ا ل السی: ر اسة فهدف ر
ع هو إنتاج املعرفة العلمیة  ج امل  رشط إلدامة همينته، ب وظیفة  هو إنتاج الوعي الزائف 

متع حرصة . ورشها يف ا ع يف العامل العريب اكنت م ج لامء  ت  لب كتا ون أن أ وهذا ما یفرس 

                                                             
1- Maxime Haubert, « Sociologie du développement: quelle sociologie et quel développement », in 
Choquet C., Dollfus O., Le Roy E., et Vernieres M. (sous la dir.), 1993, Etat des savoirs sur le 
développement, Paris, Karthala, P. 177, cité par Djamel Guerid, l’entrée en sociologie, op.cit. p. 
218. 
2- Djamel Guerid, Idem, p. 221. 
3- Djamel Guerid. Idem. p. 219. 
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ع ج مل  الم  ىل أ ع يف اجلامعات، مركزن  ج مل  اجههم، كام  يف تعلمي  هتم وم الغريب، ونظر
الیل النقدیة وحىت  ً ت احلریة املسموح هبا يف الت هذا . 1لمجمتعات األخرى" الثوریة"یفرس أیضا

لقمع، أي األنظمة   ً متعات العربیة األقل اتصافا ميقراطیة، أما يف ا ري ا متعات العربیة  ىل ا ینطبق 
ة"املسامة  دث يف" التقدم ر، فإن املامرسات كام  یات والسبعینات يف اجلزا  فرتة الست

دیثني صاد  دمة املرشوع السیايس الرايم إىل بناء جممتع، واق ة اكنت يف  ري أن . السوسیولوج
ً يف  كون حرا ل السیاسة، يف أن  ل العمل عن ر استقاللیة املامرسة العلمیة تبدأ من استقاللیة ر

ه وجما حبث یار موضو   . هاخ

عي والثقايف ملعظم   -2 ج لمي إىل األصل  متع مكوضوع حبث  كام یعود جتنب اخلوض يف ا
ع ج ىل ذ يف موقف هؤالء يف حتفظهم، بل يف تأففهم من الزنول إىل . املشتغلني بعمل  ویت

ات الشعبیة اليت يه موضوع حبهثم، ذ أن ارشة مع الف القة م خول يف  ع  املیدان وا ج لامء 
عیة الشعبیة وما یتطلب ذ  ج ات  ش الف ث تع ل فكرة التنقل إىل املیدان ح لهم ال یق اكن 
قة حول  ً من احلق هتا اليت ميكن أن حتمل جزءا هيا وحتلیل خطا من قضاء وقت طویل لإلصغاء إ

عیة ج ً ممارساهتم  عیة وخصوصا ج  . احلیاة 
متع إىل ذ التعارض القدمي بني املعرفة والالمعرفة ويف املقام الثا -3 لث یعود جتنب دراسة ا

تلفة داداته ا ً : وام د یأمر واآلخر ینفذ، كام جند تعارضا سمع، وا هناك طرف یتلكم، وطرف آخر 
ىل مسلمة أن املعارف يه نتاج حرصي ملثقفني حمرتفني مت نقلها  ميولو القامئ  س ب من املنظور 

عیة املستضعفة ج ىل هذه الصورة، ما . إىل الطبقات  رفض الباحث، وهو  ويف لك احلاالت 
متع لمعارف حول ا اكر إنتاج  اته يف اح  .2یعتقد أنه أمر ال حيمتل، املساس بصالح

رى جامل غرید، أننا أمام  ات"ويف هنایة املطاف،  ه هذا " سوسیولوج ت ف بدون جممتع يف وقت 
ري ً يف حتلیالته وتفسرياتهاأل أن أشد ما حيتاج إلیه  1930فإذا اكن رميون آرون یقول سنة . " فقريا

مل  ع العرب، هو  ج لامء  ع، فإن أشد ما حيتاج إلیه  ج لامء  ع الفريس هو  ج مل 
ع نفسه  .3"ج

مي حماوالت دخو يف العامل  ع الغريب وحتلی وتق ج مل  راث  ام جولته حول استعراض  ويف خ
اص، یصل غرید جامل إىل القول  ه  ىل و ر  امة واجلزا ا، كام "العريب بصفة  أن السوسیولوج

ل  متعات الصناعیة، والرأساملیة والربجوازیة، ا متع الغريب، أي ا مل ا ميقراطیة، قلنا، يه  یربالیة وا
القهتا به ّ يف  اننا. وال تفهم إال ورة يف ب اصیة من اخلاصیات املذ د أیة  ري أن ذ ال . وال تو

متعاتنا اص  ع  مل اج اء  ام ب لفشل. یعين الق ءت  كام ال ". مفثل هذه احملاوالت قد ُجّربت و
ة الغربیة اليت ال هاب إىل معاداة الزن ً عن حرسة وفشلجيب ا كون تعبريا ىل .  ميكن أال أن  جيب 

                                                             
1- Idem., p. 220. 
2- Djamel Guerid. Idem. p. 221. 
3- Idem, p. 222. 
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نضامم إىل العدید من املفكرن الغربیني   ، ىل تغیري (...) العكس من ذ ن  اهد ن یعملون  ا
ىل مقاسها، لصاحلها اولت أقلیة من الغربیني بناءه،  ي  ري من . العامل ا شرتك مع الك حن  ف

ن انتقدوا مفهوم ري من األرضار، واكنت وراء لك  الغربیني ا ت يف الك سب الكونیة األوروبیة اليت 
دیدة  تربرات السیطرة الغربیة، ونیة  بدیل لها إىل   Universalisme ونیة شام  : ویدعون 

universelحسب تعبري والرستان Wallerstein  لثقافات رة  ا ىل تعدد املراكز و ونیة قامئة  أو 
م اهة وصوابیة 1ار ریفرياحسب مفهوم أ ، ذ أن املشلكة اليت تطرح الیوم يه مشلكة و

ىل النظرة الكونیة  ا  ا ب ق س ري األوربیة،  متعات  ا يف مقاربة ا ة هذه السوسیولوج ومصداق
ونیة أوربیة كن أال  ، واليت مل  ا املنطلقة من ت . الشام سكن هذه السوسیولوج فاملفارقة اليت 

مكن، حسب بوزینو، النظ امة، والبحث يف "رة  قة  متعات اخلاصة عن حق يف البحث مضن ا
شابه ة حتاول، ". التعددیة عن الهویة، والبحث يف الغريیة عن ال ل مبعرفة سوسیولوج فهو ال یق

ة امة، تدعى الكونیة والعموم ة  عیة ذات مصداق اصة، تقدمي نظریة اج ً من جممتعات    ".2انطالقا
لرتاث السوسیولو يف  مي نقدي  ادة تق مكن يف جتاوز هذه النظرة الكونیة وهذا بإ ة  فاملهمة املل
ع بإماكنه حتلیل  مل اج س  ادة تأس ل التوصل إىل إ ري األوربیة من أ متعات األوربیة و ه  الق

شلك قوامس ادئ ميكن أن  د وم ىل قوا متعات، بناء  مشرتكة لنظریة شام  وفهم تغريات لك ا
ة، وهذا يف نطاق التعاون بني  عیة والثقاف ج عتبار خصوصیة لك جممتع التارخيیة و ذ بعني  تأ

ش لامء الشامل، دون إقصاء أو هتم رى . لامء اجلنوب و ي  ن ا أننا "وهذا ما أشار إلیه ولرستا
 ً سا نا لیربالیني أو مارسیني، أو  ً، سواء  ش مجیعا رجوازیني أو  نع شون يف املركز أو الطرف،  یع

ة العاملیة  ً أو بیض، بنظارات معالقة اليت صنعهتا فلسفة األنوار عقب الثورة الثقاف رولیتاریني، سودا
ة العامل طلق النظرة إىل بق مل تعد هذه النظارات اليت طاملا . اليت اصطبغت بفلسفهتا واليت اكنت م

 ً ىل العامل ماضیا ً همينت  ارضا ل النظارات األخرى"فمل تعد . متتع بقوهتا  ، "إال زوج من النظارات م
ىل منط  ة منوذج بدیل یعوضها، یقوم  لرشوع يف تفكري جامعي لصنا ا  وأصبحت املهمة، إذن، 

دانیة ام ببحوث م لق ؤوب  ىل العمل ا حول ما آلت إلیه جممتعاتنا  3أنرثوبولو حول الغريیة و
ق ىل جممتعات خمتلفة . ة مقارنة مبجمتعات اآلخرناحلق ارب البحثیة اليت ُجترى  ً من مجموع الت وانطالقا

امة ونیة و قة  ا حق س سوسیولوج ادة تأس     .4مكن الطریق إىل إ

  

  
                                                             

1 -Annamaria Rivera, Les dérives de l’universalisme. Ethnocentrisme et islamophobie en France et 
en Italie, Paris, La Découverte, 2010.    
2 -Busino G., Critique du savoir sociologique, 1993, Paris, PUF, p. 40. cité par D. Guerid., p. 224. 

من مواصلة الجھد  إلنجاز دراسات جزئیة  -والحالة ھذه -ال مناص لنا"وضمن ھذا السیاق یقول  -3
فھذا التراكم ھو الشرط الذي البد منھ لتأسیس .بمثابة التراكم البدائي للمعارف والمعلوماتكثیرة تكون 

الزرع : "أنظر مقالھ". نوع سوسیولوجي یكون في الوقت ذاتھ في صمیم العلم ومن صمیم المجتمع
  .80مرجع سابق، ص. حالتا مصر والجزائر: اإلشكالي للسوسیولوجیا في العالم العربي

4- D. Guerid, l’entré en sociologie… Op.cit. p. 234. 
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ة ام   مالحظات خ
ري من الفقرات املتكررة، وإن اكنت يف صیغ  اب، وجود الك قل بني فصول هذا الك الحظنا وحنن ن

دة ري أن فكرهتا وا اب إن هو إال استعادة ما . وتعابري خمتلفة،  ً أن أجزاء كثرية من هذا الك لام
ات تتعلق ، كام مر معنا، كتبه جامل غرید يف فرتات خمتلفة يف خمتلف املناسبات العلمیة، يف موضو

ريها من  ساء العامالت، واجلامعة ومعارفها، والعامل، وجممتع املعرفة و ل ملؤسسة وثقافهتا، و
سعینات من القرن املايض ل هتاء  ات، ا نی ة السبعینات، وال ات اليت تعود حق   .  املوضو

ت املراجع ة، إىل تث ه الوقت، أو احلا كن صاح اب، مل  لهيا يف مؤلفه هذا  إن هذا الك اليت اعمتد 
لهيا التقلید األاكدميي اب كام جرت    .يف آخر الك

ات، وستعید  نی ات وال ات السبعی اول موضو ً لزمن رشه، فهو ی اب، بدا، مفارقا أن حمتوى الك
ات من القرن ا امعي يف السبعی رتين، وأ طالب  اهتا الفكریة وذ ا ملايض، أجواءها ونقاشاهتا وم

عیة  ج الت  شك نا خنوض مع اخلائضني يف مسائل تتعلق مبفاهمي املادیة التارخيیة وال یف 
ريها من املفاهمي اليت تعود إىل  لقمية، والبناء الفويق والبناء التحيت و والرصاع الطبقي وفائض ا

انب أدبیات أخرى، وكذا ت املناقشات املتعلقة لتمنیة  األدبیات املارسیة، إىل  ا ا سوسیولوج
لتمنیة  ع ا ج مل  ي أصبحوا أساتذة یدرسون، بدورمه  ل من الطلبة ا اليت خترج حتت عنواهنا ج

ا هذه م د والعرشن يف أ ذوة امحلاس فهيم يف القرن الوا ل أن تنطفئ    . لطالهبم، ق

اب سلس من األحاكم حول حصی البحث  ل يف ثنا هذا الك س ر كام  السوسیولو يف اجلزا
لسلبیة، ومل جند لهذا األحاكم  ً اليت وصفت يف مجملها  دها حتدیدا والعامل العريب ممث يف مرص و
ر أو يف  ة، سواء ت اليت أجریت يف اجلزا ً یدمعها وال شواهد من البحوث السوسیولوج ً ماد سندا

قد  ي أحاكم اكنت تف ة املنجزة، العامل العريب  ما یؤیدها، فه لبحوث السوسیولوج راسات املیدانیة 
ة دهتا املفهوم هتا النظریة ومسالكها املهنجیة و مي مقار   .لتق

ي عرف  ً من عصارة فكر األستاذ املرحوم جامل غرید ا دا شلك وا اب  ً نقول أن هذا الك ريا وأ
ات خمتلفة، وهيیلكها يف لك م  ري من یف جيد ذ اخلیط الرابط بني موضو متكن يف األ سجم، و

ستفادة من  لهيا و ني والطلبة من اإلطالع  متكني األساتذة والباح بیة  رشها يف دور رش أج
لهيا رخيیة حمددة، مبا لها وما  ة  هتا، اليت تعرب عن حق متىن، أن تتاح لنا فرصة نقل مع هذا . حمتو

ر والعامل العريب ر يف جمال البحث إىل قراء العربیة يف اجلزا ، وهذا يف إطار التعریف بعلامء اجلزا
عیة  ج ة  لمركز الوطين لألنرثوبولوج السوسیولو مضن مرشوع الرتمجة واملصطلحیة التابع 

ة بوهران   . والثقاف
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  دور اإلرشاد النفيس
ة يف ظل متعات العربیة اإلسالم   حتوالت ا

  
صوري عبد احلق د .أ                                               م

  2 وهرانامعة  
***  

  :*ملخص
ارهتا  رشیة بعد اس ر الطاقة ال ل اإلرشاد النفيس يف الظروف الطبیعیة لتفعیل اس ، توجهيهاو   یتد

ىل يف التعریف خبصائص األفراد ث ميثل وسی م رمس  مالمح اإلطار األسب واألفضل و  ح
ابعهتم يف تلفة  وتقومي أداءمه لالستفادة من مؤهالهتم يف م ودمه ومعاجلة و  مواقعهم ا ه  توج

مترارمه يف تقدمي املسامهة والعطاءو  مشالكهم   . تطور كفاءهتم وقدراهتم مبا یضمن اس

ه اإلجيايب يف احلیاة  رشي مع ضامن اندما عاب العنرص ال فعن طریق اإلرشاد النفيس یتحقق اس
عیة ارشة ، ج سامه بصورة م متع حنو األحسنكام    . يف تطور ا

                                                             
* - Psychological counseling  - as an efficient means to define human characteristics and to tell 
about the  appropriate way of  taking  advantage of their qualifications- may help in following the 
individuals  in their various roles  and in evaluating  their performance and directing  their efforts 
so that they would be able  to develop their competences  and abilities.  This will naturally 
facilitate  their social integration and help them make their appropriate contribution in the 
development  of their  society.  

 In the light of the great  transformations  Arab and Islamic societies have been  facing during  
the last twenty years   and all the effects it has  particularly in enhancing  psychological and social 
instability caused by factors like sudden changes and emergence of challenges and new problems, 
urgent making use of psychological counseling has become more than necessary to  help face the 
new conditions created by these transformations namely:  
1 - Anxiety generated by attempts to adapt to new developments and emergencies that do not seem 
to have an end . 
2 - Fear of the future, especially with relation  to the professional career in a time where  it has 
become so difficult to predict professional milestones map even within  the near future  . 
3 - Turbulence generated by the swing of individuals and groups between loyalty to the historical 
identity  which has been representing  their deep  affiliation and a source of pride , and loyalty to 
the globalization which does not recognize the limits of privacy and which is now exercising direct 
influence on important  educational institutions  such as school and family , affecting  deeply  the 
social relationships and thus generating   an atmosphere of tension and disagreement and conflict 
as a direct  result of roles overlapping and variation in values and standards . 
4 - Moral deviation , corruption , drug addiction and illegal immigration among the many  
attituditional and behavioral manifestations  within these  vulnerable and unhealthy societies 
where  individuals  have simply been unable to find their way to stability . 

In this article  an attempt   to discuss  the importance and type of intervention counselor 
should have so that he may contribute  in protecting individuals from  making unrealistic decisions  
or entering  into dangerous adventures with all its  negative impacts on their live and that of  other 
people , and in helping them  build more  positive and constructive attitudes and engage in 
adaptive choices,  ensuring their   psychological stability  and  the secured social harmony . 

 
 اإلرشاد، االستقرار النفسي، القلق، الخوف، التحّول، المستقبل، الھویة  : الكلمات المفتاحیة
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متع  ة حتوالت أوسع یعرفها ا ة ن متعات العربیة اإلسالم رية اليت تعرفها ا لكن يف ظل التحوالت الك
ر صاص اآل ُسّخر اإلرشاد النفيس كذ الم ويل،  ستقرار النفيس ا دم   اليت تعزز مظاهر 

ى األفرادو عي  اتو  ج ي و  امجلا ل التغري املفاجئا ه عوامل م ب ف س تو  ت  ظهور حتد
دیدةو  متع و . كثري من مظاهر التحول األخرىو  مشالك    :من األحوال اليت أفرزهتا حتوالت ا

دات والطوارئ اليت ال تعرف توقفا -1 ف مع املست ه حماوالت التك ي تو   . القلق ا

ث أصبح من الصعب التكهن مبعامل  -2 ة املهنیة ح ة الوظیف اصة يف الناح ل  اخلوف من املستق
لغد القریب سبة  ل   . اخلریطة املهنیة حىت 

لهویة التارخيیة اليت ظلت متثل عنوان لا -3 ات بني الوالء  ه تأرحج األفراد وامجلا ي یو اضطراب ا
ءمه زتازمهو  ان ارفة ال تعرتف حبدود اخلاصالوالء لع، و مصدر ا تت متارس التأثري و  وملة  اليت 

ل املدرسة ىل املؤسسات الرتبویة األساسیة م ىل العالقات و  املبارش  األرسة مما انعكس سلبا 
اخ التور ل يف م عیة اليت أصبحت تتفا ل األدوارو  اخلالفو  ج ة تدا ن يف و  الرصاع ن تبا

ات النظرو  يف الرؤى تضاربو  املعایريو  القمي د يف األهدافو  و   .املقاصد و  تبا

متع ضعفاو  مظاهر سلویة -4 زید ا ري حصیة  ة  ىل و  موقف اليق واإلدمان  حنراف األ ل  تبعیة م
ة بوسائلها السمعیة  الم اصة لتأثري العوملة اإل درات والهجرة الرسیة واليت خيضع فهيا األفراد بصفة  ا

  . خمة واملتطورة البرصیة الض

ىل أمهیة سلیط الضوء  ب و  حناول يف هذه املقا  ل املرشد النفيس يف هذه اجلهبات ورت نوع تد
متع غي أن ختضع لها ممارسته اإلرشادیة هبدف حتصني أفراد ا ت اليت ی  ضامن استقرارمه و  األولو

ق من وراءمه استقرار جممتعاهتمو   .حتق
  مقدمة  

متعات احلالیة حتوالت واسعةتعرف  ةو  ا را سلبیة و  تطورات رسیعة كثريا ما تأيت مفاج ختلف آ
ىل استقرار النفوس ات و  تؤر سلبا  یان امجلا االت و  هتز  متع  ى رشاحئ كثرية من أفراد ا تعزز 
ف لتك داتو  من العجز عن التحقق  ل اإلجيايب مع املست فا كام حتدث خو و  تو عندمه قلقاو  التفا

لغة يف العالقات التواصلیة اليت اكنت العادات والتقالید واألعراف توفر لها املناخ الصحي  ا  رشو
ح متع و لتف لهيا ا ات اليت عرفهتا بعض األسس والهیالك اليت بُين  نتعاش فضال عن التصد

ي مس يف العمق هویة األفراد ضطراب ا او  التارخيي أصال و رتاب امجلا ا  لوا  ت حىت د
ا يف عقر دارمه    .أح

متعات الصغرية رية و  إن حتول ا متعات الك ه ا ي عرف لتحول الشامل ا ارشة  ة م الفقرية اكن ن
لقوي ربط الضعیف  ىن من ذ العامل العريبو. والقویة حبمك التبعیة اليت  ست ي و  ال  اإلساليم ا

ىل و  عوملیة هو بدورهاستوعبته التحوالت ال رت  ىل أكرث من صعید أ الالت  اليت جنمت عهنا اخ
اة أفراده العامة دیدةو  ح هبا مشالك  س ت من و  اخلاصة كام ظهرت  اصة  ت ذات طبیعة  حتد
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هتا اسبة ملوا رها ببلورة اسرتاتیجیات م صاص آ شغال هبا وام رزها حتریك و  الرضوري  من أ
راجمهاو  يت حتتاج بدورها  لتطورالو  آ اإلرشاد یف  وسائلهاو  أهدافهاو  مراجعة   طرقها وأدواهتا و  ك

متع املسهت خلدماهتا بة تطور ا متكن من موا حىت حيقق الفعل اإلرشادي املردود األكرب و . حىت 
دید ة واقع  سامه يف صیا ي  راجمه مضن و ا غي أن تندرج  شود ی داث التغیري امل تيف إ  أولو

ات األفرادو  ا ةو  تنطلق من  ىل أصول املعا لرتكزي أساسا  ة  ات املل سیة و  امجلا مصادرها الرئ
م مبا یتفرع طبیعیا عهنا ه ل    . ق

I - ظاهرة القلق و  اإلرشاد  
اصة شعور الفرد بأن  متع الرسیع ظاهرة القلق اليت یقف وراءها  من األحوال اليت أفرزها حتّول ا

دال  ف مع املست متر ال یعرف توقفاو  تك ألمس. الطارئ فعل مس ي جتاوب  معه  فه و  فالوضع ا ّ لك
اداتو  سلس من التنازالت يل عن  ا عن املبادئو  الت ان ما خيتفي متاما  و  أح ات رس ا الق

فا ك ستدعي هو اآلخر  ه وضع آخر  ين اسرتاتیجیاته . لیعق ستطیع الفرد أن ی اتیة  وهكذا ال  ا
ري يف حتّول دامئ ا و . انطالقا من الواقع امللموس نظرا ألن هذا األ ل الفرد يف  ة   ید ن

شق به طریقه حنو  ي  جمه العميل ا ر متكن من بلورة  ده دون أن  لیه  رقب ملا سیكون 
ت حمددةو  أهداف واحضة   . ا

  بعض خملفات معلیة التحول - أ

ة التطور رها جنم عهنا  و  إن  رس   مشولیة بعض آ
بة -1 اط، صعوبة املوا ا من اإلح ى الفرد  لف عن الرب   .واحلرسة و هذا الت
اداتو  دخول الفرد يف رصاع بني ما ألفه من مواقف -2 تقالید     و  مظاهر سلویة أو ما استوعبه من 

رمس  و  أو ما بلوره من رؤى ات اكنت إىل وقت قریب  ا بني ما تدفع إلیه و  معامل هویة یعزت هباق
الیا دث فعالو . التحوالت اليت حتصل  زید الفرد قلقا أن التغیري  أن احلال مل تعد كام اكنت و  ما 

لواقع، لیه رى نفسه خيضع  ني  إلهانة  شعر إزاءه  نع و  ف دأ أو قمية دون أن  یق ازل مرغام عن م ی
 . بذ
ة التغري احلاصل مل  -3 ارس لفرد وق ا  متنح  ساب املهاراتاكف اوب بصورة فعا مع  الك لت الالزمة 

دات البا ما یقاومون التغیري يف البدایة . املست برية من األفراد  سبة  یقفون من التحوالت و  كام أن 
متعات  - ستع، موقف الرفض -اليت حتصل طبیعیا يف ا ؤخرون معلیة  لتعامل مع الواقع ف داد 

رتباك  ا من  شأ عنه  ي ت ظهر جعزمه الصارخ ا ري حبقائقه، ف اجلدید حىت حيارصمه هذا األ
لنفس ث یفقدون ثقهتم  ىل مصري و  ح ة من اخلوف والقلق  غزومه بذ مو توازهنم الشخيص، ف

لحظة جمهوال   .یبدو يف ظاهر ا
عاب العامل ة أخرى فإن اس ح ا        من  ل العوملة اجلارفة اليت بدأت تلّونه ثقاف العريب اإلساليم من ق

عیا صادو  واج ىل الفرد، سیاسیاو  اق ر  رزها  و  اكنت   آ ة من أ   :امجلا
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ل جممتعه األصيل  -1 رتاب دا ال فت يف . شعور الفرد  متع اخ ث أن مظاهر كثرية اكنت متزي ا ح
رمس اجتاها مقابل ظهور أخرى ال  ان  دادا طبیعیا ملا اكن موجودا بل يف كثري من األح كون دامئا ام
رخيه ناقضا مع صور  ئه  إلیهو  م ن خر  ي یف دادو  ماضیه ا   . األسالفو  بوالئه ملن بنوه من األ

ىل  -2 اوب مع معایري أ لت ث أصبح الفرد مطالبا  ّدته ح دة يف  من توّسع جمال التنافس مع ز
عي احمليل ج ّ مزیدا من و  وضع یفرض مزیدا من الضغوط. ت اليت اكن یتعامل هبا يف إطاره  یو

ر عیة، القلقو  التو ج اب البعض من احلیاة  س زتال بدال من و . یدفع ذ لكه إىل ا یار  اخ
ر ه من التو ت القامئة ال حيرر صاح د ة الت ب يف ظ و  القلق بلو  موا س  هور خماوف أخرىی

اب و  س ي یرتتب طبیعیا عن هذا  صادي ا ق ة العجز  اصة ن   . هواجس 
لطابع اإلساين  -3 ضعف العالقات الشخصیة بني الناس وطغیان العالقات املصلحیة الفاقدة 
القة ال روح) 2010الشمراين، ( ربطهم به  ن  متع ا ش اإلسان عز  وسط أفراد ا ث یع  ح

  .فهيا 

ة القلق  –ب    دور اإلرشاد يف موا

متثل أساسا يف  ال هذه األحوال    إن دور اإلرشاد ح
لنفس عند األفراد -1 هيم و  تعزز الثقة  ر يف الرصید الاكمن من الطاقة  س الل  ذ من 

ت د ة الت ّهنم لك سهو من موا ي ميك طلبات و  ا لیة مع م اوب لك فا وأن ینقلهم ، احلیاةالت
ىل جتاوز احلواجز عهم بقدرهتم  ي یق اتو  إىل مستوى من األداء اجلید ا ر . العق ل هذه اآل م

لیا ارب و  الطیبة من شأهنا أن تنعشهم دا لها يف الت ون م هتم كام أهنا جتعلهم یرتق رفع من معنو
اح ی شلك هاجسا ذ أن الن احالالحقة اليت  من املتوقع أال    . و الن

دى الوسائل الكف يف  -2 سالم  فهيا إ س سة اليت ميثل  یارات الیا خ هتم من الرون إىل  حام
ة القلق دفعهم حنو سلوك طریق معاجلة ، و ضطرابو حتررمه من التورو  نظرمه بإبعاد عهنم مو

خول يفو  حقائق الواقع ربصاتالتعامل معها بإجيابیة حىت ولو لكفهم ذ ا ة  من و    كوی رامج 
ستطیعون توظیفها  منیة بعض القدرات أو تطور بعض الكفاءات  ساب بعض املهارات أو  ل اك أ

ف مع أوضاعهم الراهنة و  يف شق طریقهم    .التك

مترار الفرد يف بذل اجلهد -3 غي أن هتزت  أو تضعف حىتو اس ة اليت ال ی ا  يف تقدمي احملاو يه الق
ري . ق أن ضیع فرصا أو فاتته أخرى أو حىت لو تأخر عن الربلو سبو  اق هبذا األ ل ذ أن ا

ض احلیاة شعر ب لرضورة معیارا ممزيا إذا اكن الفرد يف أعامقه  س  ش الكرميو ل دم و  لرغبة يف الع
سالم لظروف الضاغطةو  س ة و  فالهوة املعنویة بني جممتعاتنا العربیة. الرضوخ  متعات و  اإلسالم ا

ل هكذا استعداد من املتوقع أن تبدأ الهوة املادیة اليت ، و املصنعة تبدأ يف التقلص مبجرد انبعاث م
ینة يف التقلص بدورها هبا تبعیة  س دهو. شأت  ث  یندرج  ام ح ،  یصبح دور املرشد 

ود ممك أخرى، يف إطار تطویع املنعطف اخلط سیق مع  ي متر به األمة لت ة و  ري ا توجهيه الو
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تظر مهنا أن تبعث األمل يف نفوس األفراد اتو  املصريیة اليت أقل ما هو م البد أن نالحظ و. امجلا
ه ست سه ألن املطلوب م ىل ، هنا بأن املهمة ل ي فرضت الصورة القامتة نفسها  يف هذا الوقت ا

ع هؤالء نع هو، امجلیع ،أن یق ت بنائه يف وقت ، بعد أن یق ال زاهرا ميلكون لك إماك بأن مستق
ملبادرة ذوا  ايس إذا مه أ ة مفهوم ذات إجيايب . مل ییأسواو ق ىل صیا دهتم  ة ماسة إىل مسا فاحلا

ات الیأس ّهنم من مقاومة مو ستطیعون . اخلوفو  القلقو  ميك ىل توازهنم النفيس  افظهتم  إهنم مب
لهم ىل املستویني الفردي وامجلاعيو  د لك واقعیةحتدیو  التخطیط ملستق ت  إن ، وموضوعیة األولو

دها  بأن تعزز عندمه الرغبة يف املواص ىل أرض  الواقع كف  و ودمه  ر اليت ختلفها  بأن و  اآل
الیا كام اكنوا یتصورونه يف البدایة ق ما یصبون إلیه مل یعد مطلبا خ  إن أمهیة املرشد يف هذه . حتق

كرس حواجز الرتقب  نطالقة اليت  خول يف  ىل ا دهتم  اصة يف مسا متثل  ة  لحظات احلر ا
اطو  السليب وط واإلح لق هم فرسة  ر ة. دم  خسروا لها لك ما ميلكون و  فإذا اكنت انطالقهتم حصی

مج تغیري ما بأنفسهم ر لوا  يف  لقه لتايل جتاوبوا مع سنة من سنن هللاو من قدرات فقد د "  يف 
د(. "إن هللا ال یغري ما بقوم حىت یغريوا ما بأنفسهم    )11.آیة ، سورة  الر

شعر بذو  التحول حىتو  إن احلیاة من حولنا يه دامئة التغري - 4 نا ال  يه وسیلهتا يف جتدید و لو 
ىل ثبات ما فهياو . طاقهتا د إىل قوة .. من الصعب بناء استقرارها  س مترارها  هتافاس هذه ، و مكّو

ي بضعفها هت رية ختضع ملسار منايئ ی دیدة حبیویة أكربو  األ ت  لفها مكو غي . تالشهيا ف هكذا ی
ا الطریقو  أن نتعامل مع املألوفات ها ضاع م ربط مصري بوجودها فإذا فقد ست دامئة فال  . بأهنا ل

ق أهداف مر  ريها لتحق س غي أن نعتربها وسی ميكن  لیة فإذا فقدت دورها يف احلیاة ال بل ی
هبا س اتنا  ه العملیة اإلرشادیة. ميكن أن نعطل ح ّ ي جيب أن یو وما یقال عن . هذا هو املنطق ا

ىل العادات والتقالید واألعراف اليت صنعها اإلسان سحب كذ  فإذا تغريت . األشیاء املادیة ی
عوة لإلبقاء  كون يف ا ة احلاضنة لها  لكف ال مربر الب ف مع البدیل القامئ هو و  لهيا  یصبح التك

رسو  الوسی األجنع هظ ، و احلل األ متع املتحول لت التقالید العتیقة  مثن لك حماو إلخضاع ا
ي إلیه  هت ي ست ُطاق فضال عن الفشل احملتوم ا شمل املعتقدات .لغایة   وال ی احلدیث هنا ال 

ة ی ات إىل و  حىت األعراف اليت حتّولت حبمك طبیعهتا والتصاقها مبصاحل األفراداملبادئ  و و  ا امجلا
متع رشیع يف ا متع. مصدر من مصادر ال شلك عنوان ا رمس و  ذ أن هذه العنارص يف مجموعها 

سبني إلیه لوا هبا حضورا مرشفو  معامل خشصیة أفراده املن س رغبون أن  ا حتدد هوهتم الثابتة اليت 
متعات ات العمیقة      و .بني ا خول يف رصاع مع ا لرضورة ا يل عهنا یعين  ها أو الت ر إن حماو 

ارضمه املايضو  ومع مايض األفراد احلارض دة . مع  اهدا ملسا سعى  فإذا اكن املرشد النفيس 
ق التنامغ مع ثقافهتم ىل حتق ت هوهتم  الثابتةو  األفراد  مترارسجیل و  مكو فإنه يف  ، البقاءو  س

خول يف احلیاة اجلدیدة مني عند هؤالء األفراد الرغبة يف ا دم و  الوقت نفسه حيتاج كذ أن 
سهل مشاركهتم ذوا لك األسباب اليت  ه تیاراهتا  وأن یأ بطبیعة و  تقدمي مسامههتم و  الوقوف يف و

لوا عن لك ما ميكن أن یثقل اكهلهم حىت م قمية أو  لوو  احلال أن یت اكن ذ   يف سابق أ
 .حققوا به فوائد 
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متعات -5 ن یصنعون تغیري ا اسب مع قدرة ا لرضورة ت داث  سري هبا األ ة اليت  ال و إن الرس
ب غیاب بعض املهارات و سري بوترية جممتعاتنا س اصة  د جفوة أو تأخر   من املتوقع أن تو
بة ضطرابو  .الرضوریة يف املوا ب يف  بعض  س ى و  هو وضع ی بريا   ا  ا إحرا یو قلقا وأح

اهلم يف  اصة عندما ینظرون إىل واقع أم لقمية  شعرون بعدم ا ن  ة  الشباب ا اصة من ف األفراد  
ىل وجود يف معق خشصیة . جممتعات أخرى جضة تؤرش  ابة حصیة   إنه رد فعل طبیعي بل يه است

اتاملسملو  العريب ق ا ستعداد لتحق لیه و  الرغبة  يف تغیري الواقعو     ين  هو ما ميكن أن ی
ه اإلرشادي ري املبادرة أكرث مما حصل، األخصايئ النفيس مرشو دم تأ ىل رضورة   لرتكزي 

جنازو صار مدة  د حىتو  ستفادة من جتارب اآلخرن الخ ستغين عنه أ ا و  أن التعمل ال  لو لكف
ربطنا هبم مصاحل مشرتكة فقطأن ن  ىل أطراف  ه  ةو  لمذ ف ودا إضاف ا  ّب م مثنا فوق و  رمبا تطل
ة السريو  .قدرتنا دة يف التأهیل تؤدي إىل حتسن يف رس ارب أن الز ه الت يف نوعیة و لكن ما أثب
بة التطور العلو  األداء ت مرورا مبوا د من . ميهذا بدون شك سريفع املسامهة إىل مستوى الت

ل إتقان العمل ة أخرى فإن عوامل م صاد يف اجلهدو ح لكفاءات و  التخطیط احملمكو  ق التطور 
ل بصورة أكرب يف  د ي س امل التجربة ا ىل  دة  ق األهداف ز رسیع  وترية حتق ىل  ستعمل 

الل قد متع من  ي من شأنه أن ینقل ا سرتاتیجیات ا رات أفراده إىل وضع تطور املبادرات    و
ه ي انطلقوا م ىل األرضو . آخر أفضل من الوضع ا ني یتابع إجنازه  رى مثرة و  املالحظ أن الفرد 

د یطمنئ ددو  ما بذل من  ىل یدیه فإن خوفه ی زولو  جحم ما حتقق     . قلقه 

ادة ملا تتوقعه و  إن مقاومة اجلدید من املواقف -6 كاملامرسات متیل إلیه النفوس  شوش و  من إر
و ه يف التصور األصیلو یرتتب عن ق ةو  إدما ا ي یتكرر دامئا أهنا يف الغالب . الق لكن اخلطأ ا

ول التعامل معه ألنه فرض نفسه كون بذ قد بدد ، و أصبح جزءا من الواقعو  تضطر الحقا إىل ق
ل القریب مضن  ل يف املستق نا به ما سوف ید ي ال ميكن دا معتربا وا ت الواقع ا مكو

داتو  .جتاوزه ىل حسن التعامل مع املست ه األفراد  ل لتوج ستطیع املرشد أن یتد  هنا أیضا 
د الطرقو عاهباو  إرشادمه إىل اع ة يف اس دید موقف ، األسالیب الصحی دم الوقوف من لك  و

ل األفراد متع و  الرفض واملقاومة ألن ذ سُید ي و  يف دوامة التأخرمن وراهئم ا لف ا الت
ىل أكرث من صعیدو الرتديو  سیؤدي إىل التقهقر ر وخمية  ول . كامش بآ س معىن ذ أن ق ل

دة دید يه األصل أو القا داو  لك  رفض الیوم أمرا سنق   .لكن التوصیة يف هذا املستوى أن ال 
ت الشخصیة مع ذ ال بد من توضیح أن الوافد اجلدید إذا اكن یتو  دى مكو ة مع إ عارض رصا

ق استقرار  ه تعين حتق ة فإن حماو إدما عیة أو الروح ج يف أبعادها اجلسمیة أو النفسیة أو 
سیري تناقضات و عنه رصاعو  ىل أساس  ىل الفرد يف و  هو ما س شأ عنه تورات یصعب  ت

و و  ظلها  الترصف بصورة طبیعیة ي حيت سیخضع لضغوط فعا كام أن أداءه  ره من املوقع ا
ي مي مؤهالته ة حتول دون وصو إىل مستواه األقىص ا ه املرشد . إضاف ي یوا دي ا إن الت

ي ميیل إلیه الفرد یار ا خ اصة يف مدى نضج  متثل  ل هذه الظروف  سامه يف و  يف م مك س
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عي من أو  تعزز توازن خشصیته ج ه  رتقاء به إىل سهیل اندما ل املشاركة يف تطور جممتعه و
ول ذات احلضور القوي  . مصاف ا

ة الرسیعة  متعات العربیة اإلسالم ب حتوالت ا س الصة القول إن ظاهرة القلق اليت یعرفها األفراد 
بة، يه طبیعیة اجزن عن املوا دوا أنفسهم إزاءها  الل مواو  ذ أن هؤالء  و قع ري مؤهلني الح

عیة رامج اج دیدةو  حمرتمة مضن ما أفرزته من  صادیة   ّدامه يف بعض ما ، اق فضال عن أهنا تت
قميهمو  ألفوهو  اعتادوه ة  ا تضعهم يف موا ال شك أن الوصفة و. معتقداهتمو  تقالیدمهو  أهنا أح

لنفس مثر يف تعزز ثقة الفرد  س رسیخ اإلميان هباو اإلرشادیة اليت  يف توجهيه إىل و اهتا بقدر و  يف 
ساب بعض و  إىل تطور بعض الكفاءاتو ستعدادو حسن استغالل رصیده من الطاقة اك

ءه إىل جممتعه ة ان ة راخسة مبصداق ا ه  من شأهنا أن حتول القلق و املهارات يف ظل ق زتاز خبدم
ا ال ميكن و  اصة، یدفعه إىل اإلبداعو  املعرقل إىل قلق حيرك عزمية الفرد و  املثبط  أن القلق ح

داو (Selye, 1974 p. 36) جتنبه اة الناس قد یصبح مف  (.يف عز املنافسات اليت ال ختلو مهنا ح
teluq.uqam.ca/siteweb/sante/det(  ىل راسات أكدت  إلضافة إىل أن نتاجئ العدید من  ا

ى الفرد املبدع د أدىن من القلق  افعة هذه ا. رضورة  توافر  كون مبثابة القوة ا ة من القلق  ر
دیدو   ة واقع  شارك يف صیا لص مهنا تقدمي املسامهة اليت   Kashdan ,Weeks( .كون مثن الت

& Savostyanova, 2011;Kashdan & Collins ,2010;Buxton, 1981 ; Greenwood , 
1984)  

عاب هذه العالقة و  إذا متكن الفرد من إدراكو   سعى لتحویل العوملة لك ما توفره اس فإنه سوف 
ید ذاتهو  من آلیات رب لتأ ه من فرص  إىل م صوري( .سجیل حضور جممتعهو  ت  )   2004، م

II- لو  اإلرشاد   ظاهرة اخلوف من املستق

ي  ولو  الهائل ا ل رمغ التطور التك ملستق ؤ  ش يف مر یصعب فهيا الت إن اإلسانیة تع
ىل لك سؤال اعتقد ابة  نا  من اإل ميك من جماهبة لك معض أو و  امجلیع يف وقت من األوقات أنه س

تو  إشاكل رفع  هبا حتد رامك اخلربة الناجضة اليت استطاع اإلسان أن  ه  هبا  مآيس و  رمغ   یوا
لون، وارثو  اصة يف ظل التقلبات و  إال  أننا الیوم أمام ما سیأيت به الغد و اليت تعرفها ائفون 

شوشو  تقریبا لك جماالت احلیاة دثته   ىل أكرث من صعید  و  ما أ ستقرار   . دم 
  جماالت  یغزوها  اخلوف  - أ

اة األفراد ات من ح ات ألمهیهتاو  انتعشت ظاهرة اخلوف يف بعض املسا شغاالت ، امجلا ومن 
  :اليت  حتولت إىل هاجس مؤرق 

ة - 1 صب و  ضامن الوظیف متونم فقد صار التكهن مبعامل اخلریطة املهنیة . العمل مكصدر من مصدر ا
ىل عقد معل ملدة ستة أشهر يف  ي حيصل  ث أصبح ا عذرا، ح لغد القریب أمرا م سبة  ل حىت 

ز احملظوظ ول املتقدمة هو الفا ش بدوره . بعض ا لیه أجرا ال یع زاول معال یتقاىض  ي  كام أن ا
هفه، استقرارا دم ُستغىن عن  دد كذ بأن  صب مع أو أن یصبح فاقدا ملؤهل أداء و  و  م
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دمه هبا  ست بة من ق أو ألن املؤسسة اليت  ه موا ي مل تصاح ب تطور يف الوسائل ا س دوره 
خول يف اإلفالس  بدیل لعدم ا دد عاملها  ت معروفا أن البقاء و. اخل... جعز اضطرها إىل تقلیص 

متعات الغربیة من يف مع ى رشاحئ كثرية من ا د هو  دة حىت سن التقا د أو وظیفة وا ل  وا
حلركة . املستحیالت الیا  ر  البیة دول العامل العريب واإلساليم تتأ صادیة يف  ق لام بأن احلركة 

ول الرائدة  صادیة يف ا رية تؤ و  لك التقلباتو  ق ،  ر فهيا بدورهااألزمات اليت تعرفها هذه األ
ىل وجود هذا اخلوف يف أوساط و  لعل  حركة الهجرة من اجلنوب إىل الشامل يه أصدق مؤرش 

ل هذه املغامرة  ا م   .الناس رمغ الفرص الضئی اليت تقد

عیة نُعّده هو سؤال یصعب يف هذا العامل الرسیع  -2 ج طلبات احلیاة  ة تأهیل الفرد وألي م یف
امسة التحول تقدمي ابة  متعات  . إ شأ عن هذه الضبابیة حول ما ميكن أن تؤول إلیه أحوال ا

أة احملبطة یبة لآلمالو  خوف من املفا ا و  ا دا أو أنفق ماال أو وق شعر الفرد بعدها أنه بذل  اليت 
سلكه قد ال یؤدي إىل أیة . بدون فائدة ي  ائف من أن املسار ا راسته  ةفاملتابع  امللتحق ، و ن

ب تغري اخلریطة املهنیة امل البطا س هتي به املطاف إىل  ين خياف أن ی كون  مج  مثر و  برب املس
صادیة  ارته يف ظل تنافس رشس مع قوى اق ي ميكن أن یلحق بت ارة خياف من الكساد ا يف الت

  ...  معالقة 

ة العمیقة اليت تعرفها   -3 الق متعات العربیةيف ظل األزمة األ ةو  ا هبا و  اإلسالم س فت  اليت اخ
ن فقدوا الثقة يف بعضهمو  التضامنو  كثري من  مظاهر التواصل ىل و  التعاون بني األفراد ا طغت 

ول الغربیة، والشكوكو  القاهتم الظنون صادیة  ق سیري و  ملوازاة مع تبعیهتا  ضعفها امللحوظ يف 
هتا جعزو  شؤون احلیاة العامة سط هی ىل امجلیعو  أنظمهتا عن  یطغى شعور ، فرض سیطرة القانون 
هو اخلوف من اآلخر یاط م ة معهو  ح و خول يف العالقة املف یصاحب هذا ،  و الرتدد من ا

دیعة ّع حبصول  یال  أو ممارسة بطشو  غشو  اخلوف توق  سبو  ظمل أو تعّرض إلهانة و اعتداءو  اح
زید و  . اخل...شمت و  دة أن  ما   مصدر اخلوف ال یتجسد يف خشص بعینه" اآلخر" اخلوف 
دیدهو  سمح بت كون أي خشص و  بأوصاف حمددة  ا و  ..متیزيه بل ميكن أن  داث اليت حتصل یوم األ

یدا زید شعور اخلوف تأ متع    . مع خمتلف رشاحئ ا

دة -4 د احلاصل بني أفراد األرسة الوا ام         و  األقارب بنيو  مما یُالحظ كذ أن التبا األر
تو  واألحصاب اة األفراد من خمتلف املستو ة يف ح ولوج لوسائل التك ة دخول واسع   اجلريان ن

ب طبیعهتاو  الطبقاتو  ى لك فرد  الرغبة يف اخللوة بنفسهو  س سمح به فقد سامهت يف تعزز   ما 
لیة مع ت األدوات والوسائل و  ه التفا مفا مصري األرسة ...). ون، احلاسوب، األنرتنتالتلفزی( بعالق

الل مشاركة األفراد... والنادي وامجلعیة كون لها وجود إال من  ما مصري ، و مسامههتمو  اليت ال 
ادلون فهيا املشاعرو  األعراف ىل و  التقالید اليت اكن جيمتع لها الناس  ی لون  األفاكر ؟ فهل حنن مق

ل  مر تتقلص فهيا العالقات اإل شأ عنه خوف من اح عیة ؟    لك ذ قد  ی ج سانیة 
عیة ج القة مع و  تصدع الهیالك  دا یطوف حول نفسه  يف  رشي وح زوالها لیصبح العنرص ال
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اةو القة ال روح فهيا، األدواتو  األشیاء ء، ال ح ن ه الفطریة إىل  اج  ُحيرم فهيا من إشباع 
ر، و متع اليت ) Maslow , 1970; Maslow ,1968(إىل التقد اصة يف ظل الهوة بني أفراد ا

هنمو  تتعمق لك یوم أكرث   .    تتوسع مما ی مبزید من القطیعة ب

ي أصبح یالحق الناس   -5 متع  هاجس املرض ا لوت .. من األحوال اليت أفرزهتا حتوالت ا ف
ة املزتاید دد من األمراض و  الب شار  الم ان رش يف ظل إ املعدیة أو سهو  انتقالها بني بين ال

ة حركة األوبئة ناقض يف عروضه  لألسباب أو و  امض، األمراضو  ُمرعب يف تصوره لرس م
ىل ذ دة  ان  -ُمسّخر ، العوامل املسا ة   -يف كثري من األح صادیة خف ل مؤسسات اق (  من ق

ال ب  ه الرأي العام العاملي لإلق اتتوج ىل  رشاء أدویة أو طلب لقا أدى ذ لكه ، )سب هائ 
ملرض من مصادر ال حرص لها  لحوم، الهواء، املاء( إىل انتعاش اخلوف من اإلصابة    اخلرض، ا

رش، الفواكهو  ل اكك  ان، قرتاب من احلیوان، ح تناول ، حقن اجلسم، السفر إىل مدن أو ب
راتمما دفع البعض إ، ...)دواء ، ن أو رفض ز رك أما رك أنواع و  ىل  ادات أو  ختيل عن مألوفات و

ة دم استعامل وسائل النقل العموم ب ، من األطعمة،  أو  هاب إىل الطب رفض  ا بل إن بعضهم 
ري وجود املرض ّد هذا األ ید و  ألنه خيىش أن یؤك ل حصول املرض بدال من تأ ح ش  یفضل أن یع

لفعل . حصو شل حركة اإلسانإنه  اكد  نطواءو  هاجس  اة  العز اليت رمبا و  یدفعه إىل ح
  .طمئنان  و یلمتس مهنا األمان

متعات العربیة -6 ت ميزي احلیاة يف العدید من ا دم األمنو  من بني ما  ا  ة  هو مظهر و . اإلسالم
ات ر ول املعارصة بتفاوت يف ا ه معظم ا شار اجلرمية، املواطنذ أن . شرتك ف زاید و  مع ان

هنبو  دد حوادث العدوان اصة يف املدن الكربىو  ا ه، الرسقة  ألمن مما و  بدأ یفقد طمأنی شعوره 
هو  اضطره إىل حمارصة آما نظرا النعاكسات هذه و . مراجعة كثري من مشاریعهو  حتدید سقف طمو

اة األفراد العامة ىل ح یة  ددا مزتایدا من العائالت أصبحت ترتدد يف  اخلاصةو  احلا األم فإن 
لهمو  إرسال أطفالها إىل املدرسة یار هيدد مستق یار املكرهني، و رمغ أنه اخ ه اخ ء، لك ات و  فاآل األ

ت اليت تتاجر فهيم رسقهم العصا رك مع  أو . خيافون أن   ب  كام أن بعض املواطنني لنفس الس
ار  ه أو هاجر  ل عن مدی هر خو . ج ب ستعداد  دم  ل هنا یربره  فاخلوف من املستق

یار مسليك فرضته الظروف واملالسات ات اكخ ىل ا نطواء  ة  ، وغیاب مرشوع تعمريه ن
ل توقع األسوأ واردا ل لك توجس  ، و لیصبح اح   .النظر إىل املستق

د من هذا اخلوف ا - ب ل ل العملیة اإلرشادیة  ة ؟یف تتد اة الفرد وامجلا   ي عطل ح

ات اخلوف   - ب   :أهداف  العملیة اإلرشادیة يف الظروف اليت تغزوها مو

صب العمل -1 خلوف من فقدان م ىل مستوى و  ف یتعلق  اصة  ستقرار  دم  ا  خول يف  ا
ده اإلرشادي  يف اجتاه ، احلیاة األرسیة ه  ظر من املرشد النفيس أن یو ىل  رضورة ی ید  التأ

سلح لهذه احلیاة داتو ال ة ما تعرضه من مست آتو  ستعداد ملوا دم الرون إىل ، و حىت مفا
اة الفرد دة   جتمد مشاریعهو  ا اخلوف اليت تعطل ح س لها و  عتبار ذ الوسی املناسبة الوح ل
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شأ عنه مزید من الضعف ي ی سالم  ا س رش. ه العجزیتأكد بو  بدیل سوى   فالواقع صنعه ال
هو  ة جلهد و سنة هللا يف ذ أن الواقع ال یتغري تلقائیاو  بإماكهنم أن یصنعوا واقعا أفضل م ن إمنا 

ُبذل زال حتت . ی ه أن مصريه ال  ا قع الیأس بإق زالق إىل مس فدور املرشد حامیة الفرد من 
سمح  و  سیطرته ت ما  ریدها رشط أن یقدم بأنه مي من اإلماك ة اليت  اته الو ه ح بتوج

نتظار السليبو  اجلهد املطلوب ّ یتوّرط يف  سیق املرشد معه بعض املواقف العملیة املناسبةو  .أال  بت
ة اليت تعزز عنده الرغبة يف جتدید احملاو و  ا ستطیع أن ینق إىل ت الق مبناقشة بعض البدائل 

ام اوز أي وضع مرتقب  ر و . اكنت طبیعتهلت دوثه  تفاد آل م  مبا  ُخيىش  ه إذا اكن طبیعیا 
أة ه مواص احلیاة، املفا سد الطریق يف و غي أن  یتحول مع ذ إىل هاجس  ال بأس و .فال ی

الت ح صب العمل و  لمرشد الواقعي أن یتعرض مع الفرد ألسوء  لام بأن  -ىل رأسها فقدان م
زاید دد  ن یفقدون وظائفهم يف  يو  - ا هت اور معه  حول فرص احلیاة اليت ال ت أن و  بل، أن یت

ش الضیق سبة ملا یأيت بعده قد یعين حترره  من جسن الع ل نق إىل و  فص عن معل اكن یؤدیه  
ات  ق ا   .امل التألق  وحتق

ىل األفراد يف -2 یاطات اليت أصبحت تفرض نفسها  ح د التكون املتعدد  من  املر الراهنة اع
كون يف مقدورمه  أداء أكرث من وظیفة وإتقان  ه جتاو مع ظاهرة تقلب سوق العمل حبیث  األو

لبطا رهن و . أكرث من جمال ول اليت تعرف معدالت مرتفعة  هتجها كثري من ا من السیاسات اليت ت
لعاطلني عن العمل  دات املقدمة  ا(املسا لبطال املنتظمم رامج ) لغ مالیة خمصصة  خول يف 

ة ة إضاف ّهنم من ولوج سوق العمل بأسل دیدة متك ارات  كسهبم  ة  ستطیع املرشد أن  و . كوی
ه ملناقشة مع األرس د التكون و  خيصص بعض وق لهيم من اع مع األفراد الفوائد اليت ميكن أن تعود 

ف مع  لتك وسی   دد لك صورهاملتواصل  تهو  الواقع املت اح يف الظروف ، حتد نف كذ 
دان ىل  أكرث من م ىل أكرث من جمالو  العادیة  دود و  تعمیق اخلربةو  التعرف  مترار إىل  س توسیعها 

   . ستعبد ظروف احلیاةو  املمكن حىت ال تقهر

سك ميثل الضامنة لبعث األم -3 متع اإلساليم امل لعل و  .طمئنان يف نفوس األفرادو انإن بناء ا
لیه لمجمتع املسمل و  وصف الرسول صىل هللا  ني يف توادمه" سمل الرائع   ل املؤم  رامحهمو  م

لسهر وامحلىو  ر اجلسد  ه عضو تداعى  سا د إذا اشتىك م ل اجلسد الوا رواه " (تعاطفهم م
اري قة هذه العالقة املتباد ) مسملو  الب متعو  بني الفردیعكس حق ة ال بد أن . ا فهذه املسا

ة ء إىل امجلا الن ى الفرد الشعور  لقرب و  تالمسها العملیة اإلرشادیة  بغرض تعزز  اإلحساس 
ها اجلفاء يف و قرب من املتوقع أن حيرره من مظاهر الوحشة، من اآلخرن رتاب اليت یو

اوف والهواجس اليت أنتجهتا الظروف  املشحونة أن حيرره من كثري و  العالقات اإلسانیة من ا
  .الشك و  لریب

متع  ىل توثیق ص الفرد  جيايب و  إن حرص املرشد النفيس  ندماج  ىل شق طریق  دته  مسا
ة بأن هذا الفرد حيمي استقراره النفيس ا ىل ق ين  عیة م ج رعى توازن خشصیته و  يف احلیاة 
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متع ملشاركة ا شطة ا انب من مسؤولیة تطورهو لفعلیة يف أ رتقاء به إىل مصاف و يف حتّمل 
متعات القویة خنراط الهادف سوف حيس بأنه موجودو. ا یه  یقّوي أن  دورا یؤدو  يف ظل هذا 

جيابیة ات أو عنده النظرة  ىل ا نطواء  ات وإىل احلیاة، وشغ عن التفكري يف  يف  إىل ا
ة  & Berger,1952 ; Durm & Glaze,2001a ;Jucha ,Rendecka( .بتعاد عن امجلا

Zuraw,1979 ;Hurley,1993; Itatsu,1995 ;MacInnes , 2006 ) .  
اوفو  ىل ا ل يف و  لیه عندما یعزتل الناس" تنقّض " الهواجس اليت و  بذ یقطع الطریق  ید

ايت املغلقة اليت  ال ايت السليب(  هنایة لها لقة احلوار ا ة ملثل هذا و . )احلوار ا مثرات املرتق من ا
دد لك الشكوك اليت و  مقصوداو  مطلو" اآلخر" اجلهد اإلرشادي أن یصبح  ث ت ه ح مرغو ف

لیه   ، اكنت ملتصقة به اح  نف ه  التعامل و  وزول لك احلواجز النفسیة  اليت اكنت تقف يف و
متع" اآلخر" هذا . معه سع ألفراد ا دا ابتداء من أعضاء أرستهو  أصبح  ی ين أ ست  اكد ال 

القات ممتزيةو  ربطه  هبم   ن   ئه ا رشیة اليت    ، أقر لعنارص ال ريانه  امللتصقني به  مرورا  و
ة أو اخلدماتیة ن جيدمه ، حيتك هبا يف املؤسسة الرتبویة أو اإلنتاج امة الناس ا ، يف طریقهإىل 

القة مطلقة و  رسیخ  ل لها بدون  ي یدرك أن جتارته ال مستق ال التاجر ا د ما  شبه إىل   ا 
ودو    .الرشوط مع الزبون  لك زبون و  حمررة من لك الق

ه أن  -4 اة كثري من األفراد  فإن دور اإلرشاد ف ي نغص  ح   :أما اخلوف من  املرض ا

س  - ى الفرد اخلائف  شط   ذ لك أسباب الوقایة من األمراض النفسیةی  تعداد لأل
لخوف من  اإلصابة و  اسبة ال یعود بعدها   ادات حصیة م یه  شأ  اته ف ات ح اجلسمیة يف یوم

 .ملرض أي مربر 

ة - ق ملرض ال بد من توفر أسباهبا احلق ولون بتوضیحها والتعریف هبا مه ، و توعیته بأن اإلصابة  ا
ص خ اوزمهأهل  غي أن نت ال بأس أن یتعود الفرد أن یعرض نفسه بصورة دوریة و. اص فال ی

لیقني حول حصته هتا انطالقا من و   ىل هؤالء لیقطع الشك  رية ومراق ابعة هذه األ ینظم م
  . ىل أساس ما ینصحون بهو  توجهياهتم

ش بصورة طبیعیة ارج هذا اإلطار أن یع ل حصو و  یتعمل   أن ال یفرتض حصول املرض أو اح
لیهو  ين مصريه  لتعامل بإجيابیة مع املعطیات الصحیة املؤسسةو  ی في  ال . ك فالتلكف يف إد

رحج أهنا هتدد حصته  ا  ري  - عنارص من صنع خ ر ذايت  ة أي تقد اليم أو ن سواء حتت تأثري إ
ه  -مؤسس  ي یدفع بصاح ید واقعیة احملمتل البعیدهو سلوك الطریق ا ش وإبعاد و  إىل تأ هتم

ر. احلاصل املرحج ادة التوازن يف التقد سهل مراجعة املوقف وإ ما و  وأمهیة العملیة اإلرشادیة أن 
ىل التحمك يف مصريه عتبار لقدرة الفرد  رّد  اسبة  عه من إسرتاتیجیة م ستطیع و  ی أن ال يشء 

لیه استقراره إذا  شوش  ىل وعیهأن  ل . العقلو  ظل حيتمك إىل املنطقو  افظ  ال و  فاخلالق 
ىل حامیة نفسهاو  لق هذه األجسام يف أحسن تقومي انه بقدرة ذاتیة  ُرك األمر و  زودها سب لو 
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ام بذ رعى جسمه لعجز عن الق ده أن  مث أن يف یقني املسمل الصادق أن األمر  . لإلسان و
ل ه و  من ق ّ ا اإلصابة بأي من بعد یو ذ بأسباب الوقایة لكها أو بأسباب العالج يف  إىل األ

ل ما یرتتب عنه  ، مرض ش مع املرض املزمن وتق  ,.McCracken, 1998; McCracken)أو التعا

Vowles., & Eccleston , 2004).  ّمه لهواجسهو ، مث بعد ذ یرتك أمره سل . خماوفهو  ال 
ىل هللا ني یتولك  د تعبري الشیخ محمد الغزايل، فهو  متخض عنه " ، ىل  سرتحي إىل ما 

داد ده ف ُولك إلیه من معل  وإ ل من نتاجئ بعد ما بذل  یاطو  املستق ، 1986 ، الغزايل" ( . اح
  ) 75.ص

اصة يف ظل شوب  -5 ج عهنا خوف املواطن  ة أخرى ی ح األمن املفقود يف العامل العريب ميثل 
ات  انهرصا دد من ب لیة يف  ارشة، دا اة الناس يف و  واليت لها انعاكسات م ىل ح ارشة  ري م
انه ب األفراد جراء ما حيصل . يق ب ي یص ة الیأس ا زداد اخلوف ن ل هذه الظروف  ويف م

نةو  ىل أرض الواقع شار لهیب الف ب ان دهتاو  س دة يف  هتدید. الز شعرون  اهبمو  إهنم   ی
ه ميكن أن حيصل معهم ي حصل لغريمه أو أسوأ م ل هذا املناخ و . اخلوف من حصول املكروه ا م

رتیاح ىل  ىل و حيّد من سقف آماهلمو  من املتوقع أن حيارص طموح الناسو  ال یبعث  شجعهم  ال 
اهتم ل أفضل، مواص تقدمي مسامههتمو  تطور ح لمهم مبستق ُ ىل  من و  .بل قد یقطع الطریق حىت 

ىل الهجرة دد مزتاید من الشباب  ال  ىل ذ إق اهنم  األصلیة يف و  الصور اليت تؤكد  رك  ب
لغایة ول أوضاع و  هو تعبري قوي عن فقدان األمل يف مسقط الرأس، و ظروف صعبة  استعداد لق

ل واملهانة كمثن إلنقاذ النفسو  ظروف الوحشةو  مزریة رمس . ا ها املرشد إهنا الصورة اليت جيب أن 
ستوعهباو  عن واقع األفراد د تدو  الرسا اليت جيب أن  لهيا قوا أن یدرك خطورة ، و یؤسس 

ان العامل العريبو  هذا الزنیف زید ب متر لن           . ردو  اإلساليم إال سوء و  أنه إذا اس

نا رینا يف بناء خشصیة الفرد  سخر األبعاد العقائدیة اليت متثل ر لمرشد النفيس أن  غي  اليت و  و ی
شها ة الناسو  كثريا ما مت هتم ف من معا ستعانة هبا يف التخف هتمو  دم  فاستحضار . اضطرا

ة رش طمأن نةو  عظمة اخلالق يف املشهد اإلرشادي ی ا والقرآن رصحي يفو  سك ث نقرأ ف  أم ه ذ ح
ر هللا تطمنئ القلوب"  د" (أال بذ ح أبواب األمل ، )28اآلیة ، سورة الر ات و  كام أنه یف ميتص مو

دیدة بأفاكرو  الیأس خول يف انطالقة  ىل ا د األفراد  دیدةو  رؤىو  سا ات  ا إذا اكن و. ق
ىل اعتبار  ه  رغبون ف ين الناس عن فعل ما  امهاملرشد ال مي أن ی ل مضن  كام ، أن ذ ال ید

راه صاحلا هلم نظرا ملا قد یرتتب عن ذ من ردة فعل تنعكس  لهيم ما  ستطیع أن یفرض  أنه ال 
ىل ماكسب العملیة اإلرشادیة م، سلبا  ور الطریق أما تعریفهم بإجيابیات و  فإنه مع ذ مطالب ب

یاراهتم ه أن و . وسلبیات اخ   : یتوقف عندهامن العنارص اليت ميك

الستقرار التام - ت مظاهر و  األمن املطلق حىتو  دم وجود بقعة يف العامل املعارص تنعم  لو تبای
ستقرار لفت صور فقدان األمنو  دم  ول األكرث تقدما. اخ األكرث تطورا اليت حيمل و  بل إن ا

ل أكرب معدالت اجلرمية س اق هبا يه املناطق اليت  اللت حتتضن و  أكرب معدالت البطاو  الشباب 
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دد مراكز األمراض العقلیة ملالیني، أكرب   فضال عن تفيش الرذائل، كام یعّد فهيا الفقراء واملرحومون 
ة يف مقامهتا من مخرو   . مقارو  رو  زىنو  انتعاش فهيا لك ما ألقت به احلضارة اإلسالم

ة يف العامل العريب  - لیه الضوءحت و  اإلساليم كثريةو  الفرص املتا سلط  وكفي أن . تاج فقط أن 
ي  نتعاش ا ق  ال رشاكت العامل حنوها أمال يف حتق اهنم إق رك ب رغبون يف  ن  یالحظ شبابنا ا

ي اكن وشیاك صادي ا ق  . حيمهيا من اإلفالس 

اع األمن  - ل اسرت لكفه التعاون من أ ة يف و  ستقرار يف البو إن ما  ه رش الطمأن ربو
ري حمسوبة العواقب ل هذه املغامرات  خول يف م ري مما یرتتب عن ا ك اب من ، أقل  س كام أن 

طق الضعفاء إنه . أطفا  لینجو هو بنفسهو  فال یعقل أن یرتك األب أرسته، حتمل املسؤولیة هو م
ل فائدة امجلیع ه امجلیع من أ ارج هذا اإلطار إال ولن تتحقق  ذات الفرد ، مصري مشرتك یتعاون ف

 . مشوهة فاقدة لتوازهنا
ىل تطور كفاءة  كون الرتكزي فهيا  ة أخرى  ه النقاش و ستطیع املرشد أن یو ة أخرى  ح من 

رامج و  األفراد خول يف  الل طرح إماكنیة ا ساب مزید من املهارات  ذ من  منیة قدراهتم  واك
ة قصرية كوی دادیة  وسطة املدى و  إ ىل إجياد بدائل أخرى قد  م د البعض  سا وسی معلیة 

صادي  ق دات الوضع  ف مع مست الك وسائل التك اصة بعد ام تدفعهم إىل مراجعة مواقفهم 
   . واألمين

ي یطارد بعض األفرادو  الصه حول عنرص اخلوف ا اهتم فإنه و  ما ميكن است ستقرار من ح ینزتع 
حمكني يف أوضاعهممن الرضوري أن یظل هؤالء  سلموا  لهواجسهمو  م س خماوفهم اليت یغذهيا و  أال 

ت، اخلیال د ة الت ا هو و  وأن موا ش أح قة اليت تعكر صفو الع ت احلق األخطار والصعو
ه  ل تعززه بعد سعي م الته  من أ ىل تنظمي  تد ي یعمل املرشد النفيس  یار الواقعي ا خ

ى من یتعامل لنفس   وقوة متاسك الشخصیة لتمنیة  مقاومة لك هتدید مادي أو و  معه الثقة 
رتب عنه من نتاجئ  إجيابیة ام  ام اكنت طبیعته و د  ف مع لك مست لتك ستعداد   معنوي، و

ارات أو تطور قدرات و  ساب  ىل اك     . سلبیة حىت ولو تطلب  ذ العمل 

III - استقرار الهویةو  اإلرشاد  
ه تأرحج األفراد   ي یو لهویة التارخيیة اليت ظلت متثل عنوان و  ضطراب ا ات بني الوالء  امجلا

ءمه زتازمهو  ان تت متارس التأثري ، و مصدر ا ارفة ال تعرتف حبدود اخلاص واليت  الوالء لعوملة 
ل املدرسة ىل املؤسسات الرتبویة األساسیة م ىل العالقات األرسة مما انعكس سلبو  املبارش  ا 

ر اخ التو ل يف م عیة اليت أصبحت تتفا ل األدوارو  اخلالفو  ج ة تدا ن يف و  الرصاع ن تبا
ات النظرو  تضارب يف الرؤى و  املعایريو  القمي د يف األهدافو  و   . املقاصدو  تبا

ه امجل  اكد یتحرك ف جتاهات  س يف ظ  ي تتعا عي الرسیع ا ج ل  یع بدون عنوان       هذا التفا
لوجودو  وبدون هویة رتبط  داد التارخييو بفلسفة احلیاةو  حىت بدون أهداف واحضة  ءو الم ، الن
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لفعل ؤ  سهل معها الت ة  نة إىل در اة األفراد فهيا مق ان املتطورة اليت أصبحت ح  اصة يف الب
بري و  یارات احلرة حىترّد الفعل يف ظل حمتیة سلویة ال ترتك جماال  ميقراطیة و  ا لالخ لو أن شعار ا

متعات من األساس . رفرف يف أجواءها ا هيدد مصري هذه ا ىل اخلصوصیات  أح لام بأن البناء 
ب تعدد األعراق لغات املعتقداتو  س ة و  التقالیدو  وا ش يف الب األعراف اليت یفرتض أن تتعا

دة ، العميل لهذه املعض انضواء امجلیع حتت مظ املواطنة الشاملتايل یصبح احلل ، والوا
)Mansouri , 2013 (  لتفات بعیداو ة اكنت و  دم  ءات التارخيیة  األخرى عرق ن بعمق إىل 

ة ع... أو دی ج د بني املواطننيو  حىت یتحقق  الف أو التبا خ ُتجنب   & Jones. (ی

Derman-Sparks 1992(  يل عن بعض ما هكو عیة الت ج كون مثن اخنراط الفرد يف احلیاة  ذا 
رزة يف الهویة األصلیةو  ميزيه عن اآلخرن كون  انعاكسات و  التنازل عن عنارص رمبا  ي قد  ا

ث تنامغه مع ذاته ىل الفرد من ح فو  سلبیة قویة  ىل التك اتهو  قدرته  ستقرار يف ح ق  مما ، حتق
ل   )    Merrill-Washington, 2007. (العملیة اإلرشادیة استدعى تد

ا ماو  لعل الصورة يف العامل العريب ات لها و  ذ أن الصفات املمزية لألفراد، اإلساليم ختتلف نو امجلا
رخيهم ة أن التارخي املعارص و ذور متتد يف  ث التأثري إىل در لیه من ح يه بنفس القوة اليت اكنت 

ت جغ ل ما شهد تقس ش م ىل التعا دم القدرة  ن يف التقالید واملعتقدات مع  شأها تبا ة م راف
ستان مسلمة ميها إىل  تقس ث مت  راهامنیة هندوسیةو  حصل يف الهند ح ي ،  وهند  نقسام ا

ات القرن املايض سعی ا يف  ه یوغسالف رصبیا ، ورواتیا، الهرسكو  من نتاجئه ظهور البوسنةو  عرف
ان مستق    ...  ب

لتقالید ث القوي  ش یان آخر و  األعرافو  هذا ال ن يف  و املعتقدات یصعب معه مطالبة األفراد 
شها  قد اجهتدت دو يف قوة فرسا التارخيیة من و  ..ینزتع مهنم  هذه الصفات أو یدعومه إىل هتم

هنم يل عن د ریني إىل الت ل دفع اجلزا متكن بعد ذ من تغیري معطیات الواقع لغهتم حىتو  أ  
ري ، و لكهنا فشلتو  ثالثني سنةو  الثقايف ألكرث من مائة     كام وصفه رائد   -بقي الشعب اجلزا

س د ن  ر عبد امحلید  جلزا سب و مسمل"...  –اإلصالح  جزء من قصیدة قالها " (إىل العروبة ین
ر فرسیة  اء فرسا أن اجلزا ىل اد   .) ردا 

ات  - أ   مظاهر الرصاع مع ا

ىل الشخصیة العربیة واملسلمة و  إن التحوالت اليت یعرفها العامل العريب رت  اإلساليم ال شك أهنا أ
رية من أمره رشي يف  یارات صعبة یوشك أن یفقد يف ظلها و  حبیث وضعت العنرص ال أمام اخ

ي طاملا ربط مصريه به ه يفميكن إجامو . معىن الوجود املمتزي ا ي یوا دي ا   : ل صورة الت

ىل والءه ملعتقداته -1 هتاو البقاء  ئه إىل حضارته لك مكو ن مترار هنج و  زتاز  ىل اس العمل 
ه  لك البالد العربیة ي تعرف ف انقةو  أسالفه يف الوقت ا ة تقریبا أزمات  ش يف و  اإلسالم تع

  .يف تبعیة لغريها و ختلفو  ضعف
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راقة السري يف -2 سانیة حضاریة  ستعرض معاين إ تعمتدها دول عرفت تطورات مذه و  اجتاه  مغریة 
ن احلیاة اد احهياو  يف مجیع م االت اكتفاء ذاتیا و  م ش حققت يف كثري من ا مما وفّر ملواطنهيا الع

ة الواقع اإلقلميي ويل و  الكرمي  فضال عن حضورها القوي يف صنا   .ا

یار أ اكن فهو توافقي يف طبیعته، وعبو ال شك أن املوقف ص شأ عنه ضغوط        و خ  ست
الستقرار الاكمل ه  ة حبیث ال ینعم الفرد ف شودة حىتو  ومعا لو أشبع بواسطته بعض و  السعادة امل

ات ه  توازنه النفيس، وحقق بعض األهداف احلا س ضطرب خطواتهو  بل قد یفقد  ه بقدرته ف  ثق
لف كثري من و. سريتهتتعرث م و  نقسام النفيس  ات أو  عد أن یقف هذا الرصاع مع ا س ال 

ري الصحیة اليت یتعاطاها الیوم شباب العامل العريب أرحجا و  املامرسات  د نفسه م ي و اإلساليم ا
اكم إىل العقل ح خنراط التلقايئ يف احلركة و بني  لسلمية أو  ابة لنداء الفطرة ا ءوبة ست ا

اها أو طبیعة  واقع قامئ  بغض النظر عن القمي اليت ختضع لها أو املبادئ اليت تت عیة   ج لحیاة 
قها سعى لتحق دها أو حىت نوع األهداف اليت  ىل اع شجع    . الوسائل اليت 

  أمهیة العملیة اإلرشادیة  - ب

ه الشباب يف ا  ي یوا ل هذا املنعطف التارخيي ا ل و  متعات العربیةيف م ة تربز أمهیة تد اإلسالم
یارات الناجضة اليت متكهنم من شق الطریق  خ د  ىل اع دة األفراد  اصة يف مسا املرشد النفيس 

ت الفعل اإلرشادي و . السعادةو  حيقق هلم الرضاو  حنو ما یصبون إلیه    :من أولو

اع الثقة بأنفسهم -1 ىل اسرت دة األفراد  ي ر و  مسا اوز السقف ا هتم اليت تت سیخ اإلميان بإماك
إذا جنح األخصايئ النفيس أو و. وهذا ال شك جيعلهم یغريون من نظرهتم إىل أنفسهم، ددوه لها

ونیة ي مغر نفوسهمو  املرشد يف حتررمه من الشعور  اهتمو  من الیأس ا ّل ح اهتمو  ب  ارص طمو
لهمو  لمن السلبیة اليت  و  آفاق مستق كون بذ قد ، الضعفو  العوزو  الفقرو  الهوانو  لبت هلم ا

لیه بناء مرشوع األمل ي یقوم  ت، وضع األساس ا د ه لك الت ي یوا جيتاز لك و  املرشوع ا
ات شق به البالد العربیة، و العق ي  سجیل احلضور املرشف بني و  ا ة الطریق حنو اجتاه  اإلسالم

شارك معهم  ء العامل  رشي املصريیةأقو ة  قرارات العنرص ال بعبارة أخرى حموریة اإلسان . يف صنا
لتمنیة و يف مشاریع احلیاة هاب بعیدا يف خطط ا ل ا م به أوال ق ه يض  داث أي تغیري تق يف إ

  . األخرى

ي حنفظ به توازننا -2 د ا رج الوح نفوذ هو و  سرتجع به ما فقدانه من تأثري و  توعیة األفراد بأن ا
بة التطورات او موا ستعرض هبا مرشوعنا و  خنراط الفعيل يف العوملة هبوی ا املمتزية اليت  شخصی

دید أن تنعم به ستطیع من  رشیة  ي ما زلنا نعتقد أن ال عي البدیل ا لص بواسطته و  ج تت
به الواسعو . من العدید من أزماهتا امل املنافسة من  ل  غي أن ند يف مجیع جماالت احلیاة تنافس و ی

ذ عهنمو  ال نتحرج من  التقرب مهنم، والرشفاء ا و األ لام بأهنم لن مينحوك ش ستفادة من جتارهبم 
ىل أن تصبح ندا هلم و  بدون مقابل بعا هلم  ندماج و. أهنم يف لك األحوال یفضلونك  إن حماو 
ا يف و  بدون عنوان ك ش هنایةبدون هویة  لن مين ريك أكرثو  ا د مهنا  ستف قة   ماكسبك يف احلق
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هو  ستقر ف اء  رامكها ال جيد و تو فائدتك مهنا حمدودة  ألن  رفرف فوقه وسط الرا  ال شعارا 
او . الشعاراتو  ود أم عرث  عد أن ت ري املس  أهدافو  ال ترتكز يف غیاب إطار جيمعهاو من 
قهاو  ه حنو حتق ت تت   . ا

رمس إن  -3 اة الشعوب الغربیة خيفي كثريا من احلقائق األخرى اليت  ستعرضه ح ي  املظهر الرباق ا
ه اإلسان و  مشهدا آخر أكرث مأساویة اال من أخ س أفضل  أن اإلسان يف هذه املناطق من العامل ل

اطق العامل يق م ضطراب. يف  متو  شقاوة احلیاةو  بل إن مظاهر  ش يف هذه ا عات ضنك الع
رز  ا أ ار يف هذه ، ووأوحض    كون أح نت ن حياولون  دد ا دد املنتحرن و إحصائیات 

ىل ذ ول أكرب دلیل  نیة يف العامل یصنف كذ من  ف . ا ول ال ي یعد من أكرب ا ن ا اكلیا
ار نت ىل معدل يف  ول اليت لها أ  بني ا

 (Strom, 1999; Lewis , 2008; suicide_in_Japan  cite_note-NYT-1/ cite_note-
Times-2 / cite_ note-CNN-3) 

ضطراب النفيسو  صادیة و ق كتئاب والضغط و من العوامل اليت اقرتنت هبذه الظاهرة األزمة 
عي ار األسباب اليت و  ).ref.JEN_6 suicide_in_Japan,- 3(ج نت ن یتصدر  دامئا يف الیا

ات العمریة بني     ).ref.jiji_5 _in_Japansuicide,-3(سنة  44و 20متوت هبا الف
ة  دة األمرك ت املت شارا مشاهبا يف الوال   suicide_in_The(هذه الظاهرة تعرف ان

1/2/3-,cite_note United_States  ( ندا  Ladouceur, 2011 ،Canada ; Statistics(و

ول األوروبیة و .)2010  . ) ofOCDE_Countries_by_suicide_rate   list(يف معظم ا
ل  ىل اعتبار أن تقلیص ا ول املتطورة  ة أخرى البطا يه بدورها عنرص مؤرق يف ا ح من 

ىلو  الفردي ارشة  اة اإلسانالعائيل یؤر بصورة م اتهو   نوعیة ح ا هبا نظام إشباع  س ، یضطرب 
ول القویة يه اليت جتر عربة العوملةو  يق دول العاملو مبا أن هذه ا ي اليت ، يه اليت تقرر مصري  فه

اصب العمل ملواطنهيا ىل مستوى توفري م لفاهتا  وي أكرث مب ذ  ، ),Krugman, sans date( ك
مثرن یفضلون ملس دیدة من أمهها   أن ا اطق أخرى من العامل ألسباب  ا توظیف أمواهلم يف م أح

ري امللكفة ان إىل تقدمي تضحیات رمبا أكرث و . العام  نتقال إىل هذه الب قد حيتاج الفرد الراغب يف 
شبع فهيا بعض  ستطیع أن  اة  ل ح ه األصيل فقط من أ ري مما اكن حيتاج  أن یقدمه يف ب ك

ات احل   .ا

لهيا عند اختاذمه   البا ما یقفزون  م األفراد إىل هذه النوا اليت  ه اه بإماكن املرشد النفيس أن یو
داث حصوة مضري أو إیقاظ مهة أو هتیئة أرضیة و  لبعض قراراهتم  سامه التوقف عندها يف إ قد 

ادة التقومي  او  دیدة ملراجعة القراءة أو إ دید أو ق دیدةبلورة تصور  يف لك األحوال و . ة 
ات زتاز  مني عندمه  اطق أخرى و سعى املرشد أن  اروا الهجرة إىل م لهویة حبیث إذا ما اخ

ىل البقاء  املمتزي عیة  ج   . من العامل  حيرصون يف اخنراطهم يف احلیاة 
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IV - عیة  و  اإلرشاد النفيس ج   اآلفات 

شار اآلفات  ة بزتاید نفوذ احلراكت السیاسیة            اقرتن ان متعات العربیة اإلسالم عیة يف ا ج
صادیة ق عیة العمالقةو و لقارات حبیث أن املؤسسات التقلیدیة اليت ظلت تلعب و  ج رة  العا

متع ربیة أفراد ا ور احلامس يف  ایة استقرارمه السلويكو  ا اليق من أرسةو  ر دور و  سة مدر و  األ
اجزة  عن املتابعةو  عبادة ات العوملة  تت أمام التأثري القوي لوا ات هؤالء و  ريها  ا   .تغطیة 

متع - أ الق ا ر التحول عن أ   بعض آ

ىل سطح واقع األفراد  ة  ر السلبیة طاف دیدة لهذا التحول فإن اآل  مع وجود مظاهر إجيابیة 
اصة يف املظو  ملمتث  ات ا ي و  اهر السلویةامجلا اليق ا حنراف األ ل  ري الصحیة م ة  املوقف

ان رب الب ألعراض  رش يف ،  و األقالميو  حترت يف ظ املتاجرة  ي ان درات ا ىل ا ل اإلدمان  م
ضها روة خضمة  یمت تب ق  ح إماكنیة حتق  استغاللها لتعزز النفوذ املوازيو  أوساط الشباب حبیث أ

لو  متعات التد ه ا لهجرة الرسیة، و التحمك يف مصري شعوهباو  يف توج سبة  ل تنظمي و  كذ احلال 
سهو أن یتحول و. استغالل العام رس متع  هو مظهر ضعف ميكن  الق ا ال شك أن فساد أ

ني قالو  .ىل املدى املتوسط إىل وسی قویة لتعزز تقهقره   :صدق أمحد شويق 

ت  الق ما بق القهم ذهبوا          وإمنا األمم األ   فإن مهو ذهبت أ

لیهو  الق " سمل و  قد قال الرسول صىل هللا  اري ." .( إمنا بعث ألمتم ماكرم األ    )دیث رواه الب
الق الفاض سوده األ ي  متع ا ىل رشهاو  إن ا ه األفراد   التعامل هبا  هو جممتع قويو  یتعاون ف

ه جم و  ستطیع أن حيقق أم ستطیع أن یتطور حنو األفضلرفاهیته  و  متع مستقر  ي . كام  متع ا أما ا
ة اة أفراده القمي الراق الق الفاضو  تغیب من ح الهنیار و  األ ددا  كون  سانیة فإنه  املعاين اإل

لیا لطامعني و  دا سبة  ل   .فرسة سه 

ركزي اجلهد اإلرشادي  - ب   عنارص 

لرذی شار اإلدمانو  أمام ما یعرفه العامل العريب اإلساليم من تفيش  لرشوة و  ان التعاطي الواسع 
ن فهمي، ( دراتو  األعراض املتاجرة يف و  واحملسوبیة)  ه 1412صالح ا هتریب   و  ا خمتلف أنواع ا

روجيو  )MENAFATF ،2011(وغسل األموال  لیاو  مظاهر كثرية أخرى جتد لها مصادر   دمع دا
لطرق املبارشة ا  ارج ىل النفوس القویة و  ري املبارشةو  و بري  ة ذات تأثري  الم ري وسائل إ س ب

ىل النفوس الضعیفة التابعة ارا ، املزتنة فضال عن تأثريها  ر يف العملیة اإلرشادیة یصبح خ س فإن 
متع ىل استقرارهو  اسرتاتیجیا يف حامیة ا عيمتو  احملافظة  ج صادي  والسیايسو اسكه   . ق

م املرشد النفيس و  شملها  اه غي أن    :من العنارص اليت ی

ایة الصحیة -1 ق الر ت النفسیة و الوقایة من األمراضو  التوعیة يف اجتاه حتق د و  ضطرا سا قد 
اد إىل معطیات  س ام هبذه املهمة بصورة أفضل  أهل و  اخلرباءاألخصايئ النفيس يف الق
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صاص اهتم و  خ ألخطار احملدقة هبم إذا مل یغريوا مسار ح ه من یتعامل  معهم  ، رلحفاا(تن

لهيم إدراك )   arbooks.tk ، 1996 ،فیوس،  1993، كفافي، 1993 سهل  لك ذ  حىت 
  .الوقائیةأمهیة اإلجراءات 

حنرافقراءة واقعیة  -2 اصة الشباب إىل  متع  جتاوز األعراف        و  لألسباب اليت تدفع أفراد ا
قع ، و واخلروج عن القانون سانیة حىت تزنلق إىل مس ر هبا الشخصیة اإل حماو معرفة الطریقة اليت تتأ

عيو  الرذی ج ري  لمرشد النفيس أن یعّني عنارص . السلوك  سمح  اطة  ل هذه اإل تد م
ة اليت جيب أن تتكفل هبا العملیة اإلرشادیة  ات املل   . ) 2005، اجلبايل(ىل أساس احلا

حنراف -3 امل  بدیل خيرج هؤالء من  لتوافق مع املعنیني  رفهيیة  ربویة  رامج  لهم يف و  بلورة  ید
ه مواههبم شفون ف ك دید  عي  اهتمو  سیاق اج ا ه بعض  يف احلیاة  ینخرطون، و شبعون ف

عیة مشاركني اة رشیفةو  ج اءت نتاجئها و  . رميةو  مسامهني يف ظل ح راسات اليت  كثري يه ا
ه ىل أمهیة الرتف ف الضغوطو  تؤكد  اصة يف ختف ر الطیبة اليت ختلفها  اة اإلسان واآل  الرتوحي يف ح

ي و  نفعاالت ويف حشن الفراغ ا حنرافهتذیب  ، عودة ظمين( .كثريا ما حيدث يف وجوده 
pdffactory.com ، - 1988، الحمامي، 1993، السيد، 1994، السدحان، 1999 ، ردينيما 

  ) 1998، ،شید

ستغالل -4 هياو  تنورمه لك ما من شأنه أن حيمهيم من  أ إ لوسائل اليت تل بعض الهیئات  تعریفهم 
     . الطریقة الواعیة يف  التعامل  معها و  استغالهلم و  املنظامت خلداعهمو  املشبوهة

هم -5 ت اليت توا ل املشالك  اليت تعرتضهم و  رضورة معاجلة الصعو ىل  دهتم  حتررمه من و  مسا
ا ،، Eisen-Kearney,1995, p.145(األفاكر السلبیة  ي، 1999ح هب الهدامة و  )  1993، أمحد ا

ا يف أوقات احلرج الشدید  ام و  األزمة احلادة إىل اختاذ قرارات مرجتو  اليت تدفع بعضهم أح الق
ري واقعیة یارات  ة خ ري حصی عیة ، رمس بدایة  ج ري  وفرة و  لام بأن البدائل  ة م ري التوافق

خلصوص الفاشلني، ويف ثوب  حسرهو يف لك حلظة ظر  ن ضاقت هبم  أو امل يه ت شامئني ا
ن ضلوا الطریق األرض أو ن ... تقطعت هبم السبلو  أوالئك ا سیاق وراءها ا   . هيم القابلیة لال

ت من تتعامل  معهم مرتفعة -6 ىل أن تظل معنو وا و  حرص املرشد  متك برية حىت  ثقهتم بأنفسهم 
ادهئم ىل م احو  الفضیامليض يف طریق و  من الثبات  ق الن زالق إىل و  تذوق طعمهو  حتق دم 

ي تعاطهيا املسعور إىل الطریق املسدودو  امل الشهوات هت ة اليت ی  . املتع الظرف
  اخلامتة 

متعات العربیةو  إن التحوالت الواسعة  تو  الرسیعة اليت عرفهتا ا ة زعزعت كثريا من التواز  اإلسالم
ستقرار اليت اكو  ىل مستوى األفرادو  نت تنعم هبامظاهر  ات هلعو  جنم عهنا   خوف و  امجلا
ادة و انتعش يف أحضاهنا  قلقو  ا إىل مظاهر مرضیة  را ، و عنیفةو  ردد تطور أح لعل من أشدها أ
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داد ل جممتع األ رتاب دا ال لو  األسالفو  الشعور  ه و . اخلوف من املستق مبا أن الوقوف يف و
د  ار واقعي وا متعات خ ار  أصبح أمام هذه ا نت شبه  د هو و  حركة التحول اجلارفة   وح

لبقاء ز ضام  ىل ال رهتا مع احملافظة  مترارو مسا شطة العوملة و . س ل مضن أ خول الفا متكني ا
ي یضمن لألمة موقعا مؤرا غي رفع و  ا امجلاعي لك و  ىل املستویني الفرديحضورا مرشفا ی

ها ت اليت توا د   . الت

متع دة انتعاش األمل يف نفوس أفراد ا نطالقة الوا ت  لنفسو  و من أولو التحقق و  استعادة الثقة 
ن النفسیني أن یؤدوا فهيا دورا و الفهم لصريورة الواقعو  لوعي  ظر من املرشد ة اليت ی يه املسا

اتیةرائدا حير ل يف اجتاه تعزز الهویة ا هتاو  ون به جع املستق هتا و  استعادة ماك  .هی
  قامئة املراجع 

  املصادر -أ

 القرآن  الكرمي  - 1
  احلدیث النبوي  الرشیف  - 2

لغة العربیة - ب    املراجع 

، دار صفاء. عالجهاو دوافعها، أسبابها: المراهقينو جرائم األطفال. )2005( الجبالي، حمزة ، -1
  . 1ط ، األردن، عمان

 أريكسون نظرية وفق األنا نضج بدرجة وعالقته االغتراب. )2010( حوفان ريسة، الشمراني -6

 إشراف، العامالت من عينة لدى فروم أريك نظر وجهة من العصابيةو السوية الشخصية وسمات
،جامعة ، ماجستير في علم النفسبحث مقدم للحصول على درجة ، الغامدي  الفتاح عبد الدكتورحسين

  . اإلرشاد النفسي: تخصص، قسم علم النفس، كلية التربية بمكة المكرمة، أم القرى
  75.ص، الطبعة الثالثة، الجزائر، قسنطينة، دار البعث، جدد حياتك. )1986(محمد ، الغزالي -7
على ادعاء فرنسا أن جزء من مطلع قصيدة اشتهر بها قالها ردا : بن باديس،  عبد الحميد -8

  :الجزائر فرنسية 
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  األطفال إیذاءو تعنیف
جتاهات   سرتاتیجیاتو دراسة يف حتلیل 

ة. أ ر * رادعیة صلی   2امعة اجلزا
  :**مقدمة

نا احلارض ت يف وق رز املش ه ضد األطفال من أ جممتع من اليت ال خيلو مهنا أي و  أصبح العنف املو
متعات ت یتعرض األطفال لشىت أنواع ، ا ت يف املدارس و  اإلساءةفالیوم  العنف سواء اكن  يف الب

ایة املقمية كام أن العنف قد ميارس ضد األطفال يف  زل الر ريها من  واملؤسسات العامة واملالجئ و
  .اخل...الشوارع

لتمنیة األطفال نفسیاویؤدي العنف ضد األطفال إىل تداعیات خطرية       سبة  فقد یؤدي ، حصیاو  ل
منو والتعمل، يف أسوأ احلاالت إىل الوفاة أو اإلصابة بعاهات دامئة ىل قدرهتم يف ا وقد ، كام أنه یؤر 

ت اطر، یؤدي ببعضهم إىل الهروب من الب   . مما یعرضهم إىل مزید من ا

ى األطفال وحي  لنفس  ن يف كام أن العنف یدمر الثقة  د ء ج ىل أن یصبحوا آ د من قدرهتم 
ل ار يف ، املستق نت ً من التعرض لالكتئاب و بريا  ً لعنف خطرا ن یتعرضون  ه األطفال ا ویوا

  .وقت الحق من احلیاة

ظامت      ويل وم متع ا م ا ه هذا وقد أصبحت ظاهرة العنف ضد األطفال يف عرص حتظى 
متع املدين املعنیة حبقوق اإلسان ة حقوق الطفل، ا ث نصت اتفاق لهيا لك دول ، ح اليت صادقت 

ة كام حت ، ىل إلزام احلكومات حبامیة األطفال من لك أشاكل العنف املادي واملعنوي، العامل تفاق میه 
شرتاك يف احلروب ومن التعذیب واملعام  متیزي ومن احلرمان من احلریة ومن  من اكفة أشاكل ا
دام والسجن مدى احلیاة ومن اكفة أشاكل العنف واإلهامل  ة والعقوبة القاسیة ومن عقوبة اإل التعسف

د الیوم  مالیني من األطفال ما. اخل... رب  إال أننا نالحظ أنه اىل  زالوا یعانون من العنف واإلیذاء 
  .العامل

  

                                                             
  .2طالبة دكتوراه بقسم علم االجتماع والدیمغرافیا جامعة الجزائر  *

  :الملخص باللغة االنجلیزیة - **
 Nowadays the phenomenon of violence against has become of interest to the international 
community and civil society organizations concerned with human rights. The Convention on the 
Rights of the Child ratified by every country in the world, compel governments to protect children 
from all forms of physical and psychological violence. The Agreement also protects them from all 
forms of discrimination and deprivation of liberty and participation in wars and torture and 
arbitrary treatment and cruel punishment and death penalty and life imprisonment, and all forms of 
violence and neglect ... etc. However, we notice that to some extent today millions of children 
continue to suffer from violence and abuse across the world.  
That's what made us care about them in this paper so this paper aims to shed light on the forms of 
violence against children, as well as identify the various locations of violence against children. 
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اتو  حتدید بعض املفاهمي  -أوال      :املصطل
  :  العنف )1

شلكني إما مادي  ألخر، ویأيت  لنفس أو  ة من السلواكت هتدف إىل إحلاق األذى  العنف هو مجمو
ل شاجر، أو التدمري أو إتالف األشیاء: " م ل". الرضب، ال هت:" أو عنف رمزي م نة، ا دید، الف

لیه" الغمز، الشمت ي وقع  لطرف ا ري یؤدي إىل إحلاق األذى    .وهو يف األ

راههو ممارسة القوة و  البا تؤدي هذه املامرسة  واإل  األذى وإحلاقالتدمري  إىلضد الغري عن قصد و
لنفس  ري املادي    (1) الغري أووالرضر املادي و

ة العلمیة أن مفهوم  ة أو فرد ضد أفراد وشري املوسو العنف یعين لك فعل ميارس من طرف جام
ً أو فعًال وهو فعل عنیف جيسد القوة املادیة أو املعنویة اليت ميكن و  .آخرن عن طریق التعنیف قوال

  :يف النقاط التالیةتلخیصها 

لكة- ان ضارة و الب األح برية ويه يف    .العنف  خيلق قساوة 

  .يشء اكلكره الرهیبهو صفة لشعور رهیب حنو  -

لعدوانیة - م الستعامل القوة ویتصف    .صفة لشخص  استعداد 
دوانیة كربى - سامح و   .صفة الال

  .صفة املبالغة يف استعامل القوة اجلسدیة -

ام والقهر عن طریق القوة - لعنف اكإلر   .صفة التعامل 

 :تعریف الطفل )2
ة من ١ املادة يف وارد حس سان لك :"الطفل عرف الطفل كام یيلحقوق  اتفاق اوز سن مل إ  یت

ة ل الرشد سن یبلغ مل ما عرشة، الثام   (2)" لیه املنطبق القانون مبوجب ذ ق
لطفل هو  ة  فإن املقصود  تفاق اء هبذه  ة عرش أي ما مل یبلغ "ووفقا ملا  اوز الثام سان مل یت لك إ

ل ذ مبوجب القانون املط  لیهسن الرشد ق ة الفروق بني ب وآخر يف " بق  تفاق ث راعت  ح
ة عرش كون سن السادسة عرش أو السابعة عرش أو الثام ي قد  سن الرشد ا   .ما یعنیه القانون 

ي أقره مؤمتر القمة اإلساليم السابع  قد   1994سنة كام جند أیضا عهد حقوق الطفل يف اإلسالم وا
سان مل "عرف الطفل بأنه  لیهلك إ لقانون املطبق  ويف لك األحوال فإن ".  یبلغ سن الرشد وفقا 

 ً ة العمریة اليت تبدأ من حلظة الوالدة وحىت سن بلوغ الرشد وفقا مر الطفو تقع يف ت املسا
  .لقوانني احمللیة اخلاصة لك ب
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 مفهوم العنف ضد األطفال) 3
ة من ١٩ املادة حسب  أو البدنیة اإلساءة أو الرضر أو العنف اكفة أشاكل" حقوق الطفل هو  اتفاق

 اإلساءة ذ يف مبا ستغالل أو املعام إساءة أو إهامل ىل املنطویة املعام أو واإلهامل العقلیة

سیة   (3) "اجل

داث      دة فإن العنف ضد الطفل هو أي فعل أو هتدید بفعل یؤدي إىل إ وطبقا لتعریف األمم املت
ونه طفًال حتت الوصایة  ب  س يس أو حيد من حریة الطفل  ان (أذى جسدي أو نفيس أو  الو

دهام أو الويص تلفة لالستغالل) أو أ فع به إىل أي من الصور ا   .أو ا

ظمة  ىل أنهوتعرفه م ة العاملیة  عتداء " الص ة و لك أشاكل سوء املعام اجلسدیة أو العاطف
قي أو اكمن  يس واإلهامل مبا يف ذ إهامل العالج، أو اإلغراءات واليت تؤدي إىل رضر حق اجل

القة املسؤولیة والثقة أو السلطة ه يف سیاق  رام ة الطفل وبقائه وتطوره أو    ".لص

ة العنف عن العاملي التقرروهذا ما ورد يف  " ىل أن العنف ضد الطفل هو ٢٠٠٢ لسنة والص
دام ل من طفل أي ضد الفعلیة، املهددة أو البدنیة، الطاقة أو لقوة املتعمد ست ة أو فرد أي ق  جام

ة حممتل أو فعيل رضر تؤدي د ىل بقاؤه أو الطفل لص ه أو أو منوه احلیاة ق     (4)  "رام

لطفل وقد ومن هنا  ميكن القول أن العنف ضد األطفال هو لك ترصف یؤدي إىل إحلاق األذى 
 ً وميارس ضد الطفل سواء يف األرسة أو املدرسة أو املؤسسات العامة ، كون األذى جسد أو نفسیا

متع، متع دم تفا اإلجيايب مع ا ىل قدراته  وكذا  ر سليب  كون  أ ىل، مما  دم قدرته   و
ًال لنفسه ق كون م شعره بعدم الرضا واإلشباع من ، كون اجتاهات سویة حنو ذاته حبیث  مما 

عیة ج راسیة والعالقات    .احلیاة األرسیة وا

ولیة - نیا رب املواثیق ا طفال    :العنف ضد 

ث صدر  لطفل يف مطلع العرشینات من القرن املايض بظهور قوانني محلایة الطفل ح م  ه بدأ 
الن حلقوق الطفل يف العام  یف حلقوق الطفل يف العام  1923أول إ الن ج مث  1924وتبلور عنه إ

دة يف نومفرب  املیا حلقوق الطفل 1959اعمتدت امجلعیة العامة لألمم املت ال  الن ذ  تىلو  إ اإل
ة سنة  ات املسل االت الطوارئ والزنا ساء واألطفال يف  سنة مث و  1978اخلاص حبامیة ال بعدها 

ىل ان  لطفل  1979ام الن    .سنة دولیة 

ويل سنة  ىل املستوى ا ه املدنیة خلطف األطفال  ألو ة اخلاصة  تفاق رام   . ) 5( 1980مث مت ا
ام   ة حقوق الطفلصدرت  1989ويف  ً و اتفاق ولیة حلقوق اإلسان مشوال ات ا تفاق يه من أكرث 

 ً ىل موضوع حامیة الطفل من العنف وتعترب ، وتطورا ارشة  ركز م ولقد وردت فهيا بعض املواد اليت 
ة ومن بني هذه املواد ما یيل تفاق ىل  ول املصادقة    :هذه املواد ملزمة 
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  : 16املادة 
اته اخلاصة أو أرسته أو مزن أو ال  -1  لطفل يف ح ري قانوين  جيوز أن جيرى أي تعرض تعسفي أو 

ري قانوين رشفه أو مسعته، مراسالته   .وال أي مساس 

ل هذا التعرض أو املساس -2     ) 6(. لطفل حق يف أن حيمیه القانون من م

  :  19 املادة
ول األطراف مجیع التدابري  -1  ذ ا لتعلميیة املالمئة محلایة الطفل تت عیة وا ج رشیعیة واإلداریة و ال

ىل  من اكفة أشاكل العنف أو الرضر أو اإلساءة البدنیة أو العقلیة واإلهامل أو املعام املنطویة 
سیة، إهامل ستغالل مبا ذ اإلساءة اجل ایة الوا ، وإساءة املعام أو  ن(وهو يف ر أو ) الوا

ایة الطفل، لیه) األوصیاء القانونیني(يص القانوين الو ر   .أو أي خشص یتعهد 

ضاء -2  ق شمل هذه التدابري الوقائیة حسب  غي أن  عیة ، ی رامج اج إجراءات فعا لوضع 
هتم وكذ لألشاكل األخرى من الوقایة ا ر ن یتعهدون  لطفل وألولئك ا مع الالزم  ، لتوفري ا

دید  ابعهتا ولت ق فهيا ومعاجلهتا وم شأهنا والتحق ا  االت إساءة معام الطفل واإلبالغ عهنا واإل
ضاء ق ل القضاء حسب    (7)  .وكذ لتد

ذ اكفة    ول األطراف لتنف اليق  لزتام القانوين واألديب واأل ىل  ة  تفاق هذا ولقد نصت 
ة ، بنودها ول وضع آلیات املراق ىل ا ي و لسلمية لضامن حامیة األطفال من شىت أصناف العنف ا ا

ذ بنود ، قد یتعرضون  ة تنف دة احلق مبراق ظمة األمم املت ة اكفة مؤسسات م تفاق كام أعطت 
ة ة، تفاق تفاق ود  ا ب ول مبدى الزتا ولیة اليت تقدم  دات ا   .ومت ربط بعض املسا

ة احلق  تفاق ة ولقد أعطت  تفاق ىل أن تتالىق مع روح  هنا اخلاصة  كون لها قوان ول بأن 
سیة ولیة وأن ال تتعارض مع بنودها الرئ ري ، ا ىل البنود  ول احلق يف التحفظ  كام أعطت ا

ول ريها يف ت ا نة أو  ول تقارر ، املتالمئة مع الثقافة أو ا ىل أن تقدم ا ة  تفاق كام نصت 
ابعة دادها من مصدرن  م ري (لك مخس سنوات یمت إ ظامت  األول مصدر حكويم والثاين أهيل م

ة قه يف توفري امحلایة وجمال حقوق األطفال) حكوم   .حول ما مت إجنازه وحتق

ایته يف  الن حقق الطفل ور املنا العريب عهد حقوق الطفل العريب يف اإلسالم املتضمن يف إ و يف 
ي أقره  ام  اإلسالم ا ول األعضاء . 1994مؤمتر القمة اإلساليم السابع  لیه من مجیع ا والتصدیق 

ظمة املؤمتر اإلساليم ة املعنیة بقضا الطفو واليت سامهت يف ، يف م انطالقا من اجلهود اإلسالم
ة حقوق الطفل لعام    .1989بلورة اتفاق

ن اليت – لثا   :األطفال ضد العنف فهيا حيدث األما
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 :واألرسة يف  املزنل )1
ة حسب  اء يف مقدمة اتفاق ة شلك األرسة أن إىل حقوق الطفل ما   مجیع ورفاه منو الطبیعیة الب

اصة رتافا یعترب مهنم مما األطفال أفرادها   امحلایة توفري إماكنیة من األكرب القدر مت األرس بأن ا

ةو  اجلسدیة سالمهتم مبتطلبات والوفاء لألطفال،  . العاطف
رية العقود يف مع هذا فلقد متو  سلمي األ شار ال ه املادي األطفال ضد العنف ممارسة ن ، الرمزيو  شق

ن بواسطة املتعمد اإلهامل ىل الوة     .اآلخرن األقربني األرسة وأفراد الوا

راسات اليت و  و أنه خيتلف أجریتتبني نتاجئ ا الف العنف هذا مرك  العمریة لطفل، املر خ
ة ووفقا ه ر لعنف ضد ، و نض ون  ن،: يف املزنل مه األطفالهؤالء املرك ن، وأزواج الوا  الوا

ن ين، والوا ایة والقامئني األرسة، وأفراد واألخوات، واألخوة لت  .لر
ي العنف االت معظم إن ب وال ممیتة، ري األرسة يف األطفال ضد ميارس ا اقات س  جسدیة إ

ي العنف أشاكل بعض أن إال. خطرية أو دامئة  الصغرية األعامر ذوي األطفال ضد األرسة يف ميارس ا

هيا هدف أن من لرمغ املوت، إىل تفيض حىت أو دامئة، أرضار دوث إىل تؤدي دا،  ال قد مرك
ب هو كون ان يف أجریت أحباث وشري .الرضر من النوع هذا سب  الرضیع ظاهرة” أن إىل خمتلفة ب

ضوض ت حبدوث دیدة االت يف رتبط  اخلض طریق عن األطفال مفعام. اساءة   “ا  يف إصا
الب  جسمي رضر إحلاقو الرأس انبدماغ الطفل یأدي يف    .شل إىل األح

رش العقاب   ل الشدید وین ان من لك يف األرسة دا ة الصناعیة الب  العنف كون ما وكثريا. مًعا والنام

ت. نفيس بعنف مصحو اجلسدي هتدید والصد والعزل والسب فاإلها دم وا  العاطفي كرتاث و

ي العنف أشاكل من لكها والتحقري،  وخباصة  ورفاهه النفيس الطفل منو ىل امس شلك یؤر قد ا

رة خشصیة من تأيت ح رتام د د ال ن كأ   (8). الوا
فاء دم ذ يف مبا اإلهامل، سامهكام  ات اس یا ة املادیة األطفال اح هتمو  والعاطف  اخلطر من حام

ري الطبیة اخلدمات وتوفري ة، عند هلم الطبیة و ات دوث يف احلا  .الصغار األطفال وأمراض وف
زید اقة و ان  لإلهامل التعرض خماطر من أیضا اإل ح ذ يف كثري من   .املعاقون األطفال فقد ی
يس العنف حبدوث رتاف ویزتاید ا ٢١ يف أجریت راسات ام استعراض دل إذ. املزنل يف اجل  ب

ان معظمها قدمة ب ىل م منو  اصا أن ا ساء وسط%  ٣٠- 7بني سهبم راوحت أش  % ٢٩ -٣و ال
ال وسط يس لالعتداء حضیة وقوعهم عن أبلغوا الر  البیة وتوصلت طفوهتم، مر أثناء اجل

راسات ور معدالت قدر مرات ٣ -١,٥ بني ترتاوح مبعدالت معاملهتن ساء البنات أن إىل ا  وتقع. ا

ل عتداء حوادث معظم ملثل،. األرسة إطار دا ان مشلت دراسة دلت و عددة ب ظمة أجراته م  م
ة ان مضهنا من العاملیة، الص قدمة ب منو م ة، وأخرى ا  من % ٢١ -1بني ترتاوح سبة أن ىل م

ساء يس لالعتداء تعرضهن عن أبلغت ال ل اجل ور عرشة، بواسطة اخلامسة سن ق  األرسة، أفراد من ذ

  .احلاالت معظم األم يف زوج أو األب دا
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بت د وجود دم یؤدي وقد  س وممارسة الزواج لسن قانونیا أدىن م ان بعض لرتايض يف اجل  الب

ت ملیون ٨٢ أن یقدر إذ. احلیاة رشیك ید ىل لعنف األطفال تعرض إىل ل یزتوجن ب ة بلوغ ق  الثام

ان يف  قرسیة وبصورة كثريا، ذ عن تقل أعامر يف مهنن بري دد زواج ویمت. عرشة  كثرية، أح

ن ري لیوا س ممارسة ذ يف مبا العنف خماطر من الك  .قرس اجل
ث التقلیدیة املامرسات من األطفال ترضر سب وتتفاوت  ختان   يف لهين تفرض اليت، الضارة 

كر سن ي و، م ظمة حسب مزتایدة بصورة ميارس ا ة م ا يف العاملیة الص  أجزاء بعض يفو أفریق

ل آسیا ندا واسرتالیا أورو يف لمهاجرن احمللیة التجمعات ودا ت و دة والوال ة املت   .األمرك

ود الربط األطفال، ىل تؤر اليت األخرى الضارة التقلیدیة املامرسات وشمل  داث لق  ىل ندوب وإ
، مر من نتقال عند عنیفة طقوس وممارسة والومش، لنار اجل واحلرق سمني، الطفو  وال

سمى القرسي، والزواج  أو الرشرة األرواح وطرد ملهور، املتصل والعنف، جبرامئ الرشف وما 

    (9) . الشعوذة

ن األطفال دد یقدر  ملیون ١٣٣ بني یرتاوح مبا العامل، نطاق ىل سنو األرسي، لعنف تعرضون ا

ن بني املشاجرات أثناء ادة حيدث ما وهو، طف ملیون ٢٧٥و طفل  ورشیك األم بني أو الوا

اهتا  .ح
وب من دراسات ولقد دلت  ا ج یا والفلبني أفریق  بني وثیقة القة وجود ىل واملكسیك ومرص وولوم

 املرتل يف األرسي العنف أن إىل الهند من لصت دراسةو   .الطفل ضد والعنف املرأة ضد العنف

 .لعنف األطفال تعرض خماطر یضاعف
ىل الفرد  لیة  ة آنیة ومستق نو عددة الوجوه، وذات عواقب م ویعد العنف األرسي مشلكة حصیة م

ّف ِف ُمعن ّعن ُ صبح امل ال ف متع، أخطر هذه العواقب انتقال العنف األرسي بني األج إلضافة ، وا
متع ألرسة و ُعنف و لطفل امل صادیة اليت تلحق  ق عیة، و ج  لعواقب الصحیة والنفسیة و

(10)  
لتعلميیة واألوساط املدارس يف العنف  - 2   :ا

لتعلميیة األوساط يف العنف إىل كثريون أطفال یتعرض ي العنف وشمل. العنف مهنا یتعلمون وقد ا  ا

ريمه املعلمون، ميارسه  العقوبة من أخرى وأشاكل البدين، العقاب اآلخرن، املدارس موظفي من و

يس العنفكذا و  واملهینة، القاسیة النفسیة د اجل س، نوع إىل واملس  ویعترب. األقران وعنف اجل

بعة ممارسة العيص، أو لسیاط اكلرضب البدين، العقاب ان من بري دد يف املدارس يف م   .الب

اءت ي ميارس البدين العقاب أشاكل مجیع إللغاء العاملیة املبادرة لهذا   أصبح حوايلو  األطفال، ضد ا

ا ١٠٢   .املدارس يف البدين العقاب هذا نوع من حيظر ب
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 رتبط ما وكثريا .األقران عنف أو املالعب يف مشاجرات صورة يف أیضا املدارس يف العنف وحيدث 

متیزي مبامرسة األقران عنف ن یأتون ضد ا ات أو فقرية أرس من الطالب ا ة مجمو  أو األقلیات،و  عرق

ي الطالب ضد سمون ا اقة أو اكملظهر  معینة خشصیة بصفات ی  وكون . العقلیة أو اجلسدیة اإل

، األقران عنف معظم  . أیضا جسدي عنف حوادث تقع لكن شفو
س بنوع املرتبط العنف كام حيدث لتعلميیة األوساط يف أیضا اجل ا وكون .ا  البنات، ضد معظمه يف مو

ور بواسطة راسة وزمالء املعلمني من ا ه العنف أیضا ویزتاید. ا سیة املیول ذوي ضد املو  اجل

سني، من املثلیة اص وضد اجل سیة املیول ذوي األش ة اجل ن املزدو  من سهم یغريون وا

اطق دول يف الشباب،   .كثرية وم

ا العاملیة ستقصائیة راسة األولیة النتاجئ وتبني  طلبة ىل أجریت اليت املدارس، يف الصحیة ل

ت سنة، ١٣ سن من ذ القامئة العالقات إطار يف البدين العنف من الیة مستو . طویل وقت م
 الل صدیقة أو صدیق من معدا األذى أو إلهانة ا أو لرضب تعرضوا اكنوا إذا عام الطلبة وسؤال
اب السابقة، عرش ثين الشهور لام ،“نعم” ب األردن يف الصبیة من% ٢٩و البنات من %١٥ أ  م

بیا، يف الصبیة من% ١٦و البنات من% ٩ فعل  يف الصبیة من % ٨و البنات من% ٦و م
یا يف الصبیة من%  ٢٣و البنات من %١٨و سوازیلند   .زام

ایة أنظمة يف العنف   - 3   :القضائیة األنظمةو  الر

ور، األطفال وخباصة من املالیني یقيض اهتم من طوی فرتات ا  السلطات إرشاف أو رقابة حتت ح

ایة املعنیة زة أو لر ایة مؤسسات ويف القضائیة، األ ایة، ودور األطفال ودور األیتام ر  ويف الر

داث س ومرافق والسجون الرشطة معتقالت ة واملدارس األ  األطفال هؤالء ویتعرض اإلصالح

يل املوظفني ید ىل العنف اطر زید الطني ب هو  عن املسؤولني الرمسیة الوظائف وشا رفاههم وما 
د ال أنه ان البیة يف ملؤسساتا هذه يف رصحية بصورة البدين العقاب حيظر ما یو  .الب
ي العنف وشمل    ورة،  املؤسسات موظفو ميارسه ا  ألیدي الرضب األطفال، يف تأدیب املذ

ید حلیطان، األطفال رؤوس ورضب واخلراطمي، والعيص ل بوضعهم حركهتم وتق ت دا  من جو

ث، قطع إىل القامش، وربطهم سهم األ م لعدة الربودة شدیدة غرف يف و   اخل...أ

ایة مؤسسات يف املعاقون األطفال یتعرض قدو   یتعرض احلاالت، بعض ففي.العالج بدعوى لعنف الر

اوز ال أطفال ئیة لصدمات لعالج سنوات ٩ أعامرمه تت دام بدون الكهر ة العقاقري است  املرخ

ر أو لعضالت د دم وقد. الت ئیة الصدمات ست  ىل سلوك السیطرة بغرض تنفريي عالج الكهر

دم. األطفال ست ثاال، أكرث وجعلهم األطفال سلوك ىل لسیطرة العقاقري وقد   قدرة أقل جيعلهم مما ام

فاع ىل   .العنف ضد أنفسهم عن ا

ایة مرافق يف األطفال وكون  الظروف كون ح وخباصة اآلخرن، األطفال ید ىل لعنف عرضة الر

ایة ة، املوظفون یوفرها اليت والر  وبني دوانیة وأكرث سنا األكرب األطفال بني الفصل یمت ال وح س
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ر قابلیة وأكرث سنا أصغر مه من  وسط األقران معام إساءة شجعوا أو املوظفون جيزي وقد. لتأ

ان بعض يف األطفال   (11) .األح
ان بعض زال وال  دام عقوبة تطبق الب اص ركهبا اليت اجلرامئ ىل اإل ة سن دون أش  عرشة، الثام

ويل العهد بواسطة تطبیقها حظر من لرمغ ة والسیاسیة املدنیة حلقوق اخلاص ا  حقوق واتفاق

ا ٣١ وجيزي. الطفل دام احلايل الوقت يف ب ة البدين العقاب است  وقد اجلرامئ، ىل األطفال ملعاق

ان بعض يف العقاب هذا شمل  برت أو والرمج القدمني، ىل لعصا والرضب خلزيرانة، الرضب الب

 .األعضاء
لرمغ  ة من ٣٧ املادة يف الوارد لزتام من و دم كفا والقايض الطفل حقوق اتفاق ست  س أن 

لجوء یمت كتدبري فقط األطفال ري ل إلیه ا یة فرتة وألقرص أ ن األطفال دد  أنه قدر، زم   ا

ر ملیون ١٩٩٩ ام يف حرهتم من جردوا ح،  أو صغرية جرامئ اراكب طفل، ا  خمالفني اكنوا أو ج

رين س وجرى. األوىل لمرة لقانون ب مهنم الك سكع س رشد ال  بعض يفو. املأوى وانعدام وال

ان س يف هذه السنة يف املوجودن األطفال كن معظم مل الب  انتظار يف اكنوا بل جبرامئ، أدینوا قد احل

 (12) .احملامكة
س يف األطفال یتعرض ما وكثريا  دم العنف ذ يف مبا املوظفني، ید ىل لعنف احل  وسی املست

ان يف سیطة خمالفات ىل عقاب أو لسیطرة ا ٧٧ ويف. كثرية أح  البدين العقاب یعترب األقل ىل ب

ريه و أشیاء األخرى العنیف العقاب أشاكل من و . العقابیة املؤسسات يف تأدیيب قانوين كتدبري مق
ارمه أو أو العيص، ألیدي لرضب یتعرضون قد فاألطفال مؤملة، أو  أوضاع يف البقاء ىل إلج
سهممن  جيردوا كأن املهینة، لمعام تعریضهم  وكون. اآلخرن احملبوسني أمام خلزيرانة ویرضبوا مال

س  مرافق يف البنات يس أو اجلسدي لالعتداء عرضةاحل  موظفون لهيم املرشفون كون ح اجل

ور   .ذ

ن يف العنف - )3   :العمل أما

ت هناك  ري يف یعملون من اصةو  العاملني، األطفال ضد العنف عن قلی بیا  الرمسي القطاع 
ولیة، فاملعایري يس اجلسدي  العنف یؤر املناطق مجیع ففي مع هذا و  ا  مالیني ىل  والنفيس واجل

ن األطفال دم وقد. قانوين ري أو قانوين شلك یعملون ا ار ست  أو العمل ىل األطفال إلج

هتم   . العمل ماكن يف لهيم السیطرة أو ملعاق

ت وشري ن يف األطفال ضد العنف أعامل عن البیا  انب من احلاالت معظم يف العمل ويه متارس أما

ب هيا بني من كون قد أنه رمغ، العمل أر   . ومعالء آخرون عامل أیضا مرك

ن العمل يفو  ل املعام سوء متثل العنف يف أما يس، والتحرش واإلذالل البدين العقاب م  شلكو  اجل

ة املواد ويف البغاء يف سنة ١٨ دون األطفال استغالل ح   .شاهبه وما اإل
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رات وشري لون طفل ملیون أن إىل التقد ربوا مهنم وكثري ام لك القطاع هذا ید طفوا أ  وبیعوا واخ

  . جتار حضا مه أو األشطة، هذه يف واستدرجوا

متع يف العنف )4  ا
متع شلك ه مبا لعنف، ماك كون أن أیضا ميكن ولكن معهم، وتضامن لألطفال حامیة مصدر ا  ف

ة ملسدسات املرتبط والعنف األقران، عنف ت، وعنف األخرى، واألسل  البدين والعنف العصا

يس طاف واجل خ جتار و الم بوسائل أیضا العنف رتبط وقد. و ا اإل ولوج  املعلومات وبتك

تصال متع، يف لعنف تعرضا األكرث مه سنا األكرب األطفالو  اجلدیدة و  لعنف عرضة أكرث والبنات ا

يس  . اجل
ت إىل ومهنا املدرسة إىل الر كون قد متع تعرض أول الب  لعنف یتعرضون آخرون وهناك. اطر ا
ل لمرتل، یقومون مبهام ب ت العلف أو الطعام أو الوقود أو املاء لب م  . لحیوا
ت وتوحض   ل معدالت أن املتوافرة البیا  أحناء معظم يف سنة، ١٧ - ١٥ سن بني األوالد بني الق

ال ثالثة األقل ىل تبلغ العامل، دة وهذه. سنة ١٤ -  ١٠ من األوالد بني نظري ما أم ة الز  يف املفاج
ن األطفال، بني العنف اطق يف حىت حتدث سنة، ١٥ ىل أعامرمه زید ا  معدالت معوما شهد م

ل خفضة ق   .م
ا أكرث كون أن إىل األقران بني البدين العنف وميیل  العام بنقص متزي اليت احلرضیة املناطق يف شیو

عیة واملرافق والتعلمي ت واخنفاض ج ث اإلساكن، مستو ن والساكن الشباب یعرب ح  ا

ة یزتایدون اط عن رس وت والتور والسخط اإلح ال املك عي ري والسلوك لق  ویتضمن. ج

ري ات العنف من الك    .وامخلور درات شدیدا ارتباطا ورتبط واملعارف، األصدقاء بني خشصیة زا

ة املسدسات كون وح ة، األخرى واألسل ا ال یؤدي ما البا م ت إىل الق ات خطرية إصا . ووف
الفات وشري سني بني خ ل معدالت يف اجل عیة الرتبیة أن إىل املراهقة مر يف الق  ور ج

ورة ومعایري الها ٦ إىل أربعة الربازیل يف الصبیة بني املعدالت وتبلغ .العنف يف سهم ا یات بني أم   .الف

ل شاب لك مقابل هناك، أن القاتل ري البدين العنف دراسات وتظهر  لعنف حضیة ٤٠ -٢٠ حنو یق

ات الج إىل حيتاجون القاتل ري الشباب شف ل، یتعلق ف احلال هو وكام. ملس  معدالت زید لق

ور بني القاتل ري العنف عن النامج اإلیذاء ث بني يه عام ا   .اإل

ون األطفال ویعاين  ة العنف من واملرشدون الالج ني شؤون يف فالبحث. برية بدر ا يف الالج  أفریق

ن يف األمان انعدام إىل شري يس لعنف مصدر أنه ىل العامة األما س ىل القامئ والعنف اجل ي اجل  ا

ري ضد معظمه ميارس ت من البنات فالك قر ا ة إىل تف ة أب تظم وإنفاذ آم ني ومالذ لقانون م  لنا

رشید االت ويف .األرضار وجلرب لإلبالغ ووسائل الهجامت، من راه، ال ساء تتعرض أن ميكن إل  ال
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سهن تتعلق حامیة ملشالك اصة، بصفة والبنات، لقضا جب سانیة، و  الثقايف وضعهن ذ يف مبا اجل

صادي ق عي، و   (13) .القانوين ومركزهن ج

رش، جتار شلكو  ل األطفال، فهيم مبن ل ان دا رب الب ولیة، احلدود و ال ا سیا دولیا شا . رئ
ل عن تنجم معقدة ظاهرة وهذه  إىل املفيض السیايس ضطراب أو والرصاع لعمل والهجرة الفقر تفا

رشید  عددة أشاكل ىل جتار ینطوي أن ميكنو . ال طاف: العنف من م  انب من اخلداع أو خ

هئم مع أو معهم تعاملهم يف األطفال بتجنید املشتغلني هتم، القامئني أو آ ا يس والعنف ر ي اجل  یؤر ا

ازمه، املقصد ة إىل نقلهم أثناء جتار حضا ىل ان من كثري يف املقرتن كأرسى، واح  األح

ظرون ب لعنف ا مبعظم جتار وجيري. العمل فرصة ی  البغاء،: العنف من أوضاع يف الض
راه والزتوجي ة يف أو ملنازل اخلدمة يف والعمل إل  عام أو والعبودیة ستعباد من ظروف يف الزرا

ن أرس   .ا

ا  الم وسائل تصور وأح ده، ادي أو كأمر األطفال، ضد العنف ذ يف مبا العنف، اإل  يف مت
ة الوسائط دیو وألعاب واألفالم التلفزیون فهيا مبا البرصیة أو املطبو  إنتاج اإلنرتنت حفزت كذ الف

دام يس العنف تصور مواد واست دم إذ. األطفال ضد اجل  هتیئة أو املبارش لإلغواء الشبكة ست

ساب األطفال ذام ثقهتم اك  عنیفة مواد لرؤیة األطفال التعرض أذى كام فهيا قد یصیهبم أوضاع إىل الج

ة أو ح ارمه ذ يف مبا رهیهبم، ولتحرش إ ار ید ىل إج   . اآلخرن األطفال أو الك

دة واململكة ندا يف استقصائیة دراسات وشري  دادا أن إىل املت  یتحرشن املدارس أطفال من برية أ

س یتعرضون أو اجلوال، التلیفون أو اإللكرتوين الربید طریق عن یؤذون أو جيربون أو رشون أل  ی

ة. الشبكة ىل مضل معلومات عهنم م اإلنرتنت إىل األطفال وصول مفراق دا  من أصعب لها واست

ة م مراق دا ة لامدة است  .األفالم أو التلفزیون أو املطبو
 اخلالصة

متعات یتطلب إن توفري امحلایة لألطفال من  ه ضدمه يف أي جممتع من ا تلفة املو أشاكل العنف ا
ة لول لها و  إلیقاف هذه الظاهرة اخلطرية، امجلعویةو  تضافر اكفة اجلهود احلكوم   .اجياد 

ول الغنیة مهنا أو  راسة فإن تطبیق إسرتاتیجیة حممكة يف اكفة ا ويف ضوء ما مت استعراضه يف هذه ا
ة   :العنف املامرس ضد األطفال یتطلب الفقرية ملوا

رفع الوعي حبقوق الطفل وحشد الرأي العام لوقف العنف ضد األطفال ورضورة مشاركة   -1
اهتم یا ابة آلراهئم واح ست هنم من سبل املشاركة وتطور آلیات    .األطفال ومتك

ة والتأهیلیة والو   -2 رشیة واملؤسسیة ودمع اخلدمات العالج قائیة املقدمة لألطفال منیة القدرات ال
اكفة أشاك ستغالل  لخطر وحضا العنف و الل تبادل املوارد واخلربات ، املعرضني  وذ من 

  . بني امجلعیات وبعضها البعض



74 
 

شىت    -3 عتداء واإلهامل والعنف ضد األطفال  االت  قة وموثقة عن  دة معلوماتیة دق بناء قا
د من لالستفادة مهنا يف ، الوسائل ل راسات بغیة إجياد السبل العلمیة والعملیة  داد البحوث وا إ

 .ظاهرة العنف ضد األطفال 
لطفل -4 شمل إساءة معام  متیزي لألرس بني أسالیب الرتبیة وما  ىل اإلرشاد األرسي وا  .الرتكزي 
د -5 االت العنف ـ إن و ت النفسیة و ل األرسة اكالضطرا ت ـ معاجلة احلاالت النفسیة دا

ت املتباد بني األزواج   .اخل، ألهنا من أسباب سوء معام الطفل... والتعد
  :قامئة املراجع    

ات اخلاصة: عودة  بالل امحد (1) یا ح سیة لألطفال ذوي  ،  2009عامن،، دار املسرية، الطبعة األوىل، الرتبیة اجل
 .68ص
سف (2)  سف. الیون ة حقوق الطفل، النص الاكمل، الیون ر السنة، ، اتفاق یف، دون ذ  .12صج
 .20صنفس املرجع،   (3)
دة (4)  هتا، البند األطفال حقوق تعزز .امجلعیة العامة لألمم املت ورة األعامل دول من ٦٢ وحام  احلادیة املؤقت، ا
 .6ص ،2006الستون،  نیویورك،و 

لیل (5)  ذ بدایة القرن العرشن –حقوق الطفل  .غسان  دة العربیة، التطور التارخيي م   ، مركز دراسات الو
 .55-20،  ص ص 2000بريوت،

سف (6)   .18صاملرجع السابق، . الیون
 .20، نفس املرجع (7)
دة (8)  .14صاملرجع السابق ،.امجلعیة العامة لألمم املت
 .16- 15نفس املرجع، ص ص  (9)

ب  (10)  ال الشقورو  البداینةذ ى طالب اجلامعة : م العالقة بني اخلصائص الشخصیة واألرسیة وأشاكل العنف األرسي 
یة. أثناء طفوهتم راسات األم  45ص التدریب ،و  ا العربیة 

دة (11)  .18صاملرجع السابق ، .امجلعیة العامة لألمم املت
 .19ص .نفس املرجع  (12) 
 .23نفس املرجع ،ص (13)
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رخي الفلسفة   العقل املؤنث يف 
سویة اح إمام ال   قراءة يف فلسفة إمام عبد الف

  
س خبرضة. د  امعة تلمسان/ مون

   *:مقدمة

ة يف الفلسفة، مبا أنه  ه املتنو ایة األمهیة خيص موضوع املرأة وقضا راسة موضعا يف  اول هذه ا ت
عیة  ج زيا یعّد أكرث املواضیع  ذ  ىل مّر العصور، وأ ل املفكرن واملثقفني  والفكریة اليت شغلت 

ات التعبري عهنا يف الفن واملرسح واألدب والفلسفة والتارخي ب ذ يف . بريا من مسا ویعود س
اء قو وحماطا  متع ویتطّور، ولكام اكن هذا الو ه ا شأ ف ي ی اء ا نظر إىل أن املرأة يه الو

متر حنو لعنا س ه  عیة اليت جتعل م ج ساك، ینحو حنو أهدافه  سجام وم یة، إال واكن جممتعا م
ل الشخصیة بأدوارها يف األمومة والرتبیة شك . األفق، وبتعبري آخر هو أن املرأة يه أكرب مسامه يف 

هنا اهتا وس الق بقميها وأ لهيا اإلسانیة  ىن  دة اليت ت   .وهذا جيعل مهنا القا

بار الفكر  د  ذ أ فّردة، أ نونة م ك لهيا املرأة  حتت ضغط لك هذه املزا الكونیة اليت تتوفر 
منوذج، مبا ميتاز به من فكر وتأمالت  نونة  ىل هذه الك الفلسفي يف العامل العريب أكرث اشتغاال 

رخي الف  واه  ة واملهنجیة وما اح ت تبّرصیة ممتزية، موظفا لك أدواته املعرف لسفة الطویل من نظر
لسوف املرصي املعارص  باینة لفهم املرأة، أال وهو الف ة م اح إمام "ومذاهب فلسف إمام عبد الف

Imam Abdel-Fattah Imam" . ،ّدة ة معق وهنا رشا، وإمنا أیضا مبا أهنا ظاهرة أنطولوج س فقط  ل
ل التعامل معها دون فهم ورشحي معیق   .ست

اح إمام"املرأة يف فلسفة  ىل القراءة والتأویل، مبا " إمام عبد الف ح  ف د ذاهتا نص فلسفي م يه يف 
ي مت قدرة تعدد املعاين اليت  ّن فهيا، فه متع ىل مالحظهتا وا شجع  المات  أهنا حتمل خصوصیات و

                                                             
*-Abstract: Feminine mind in the history of philosophy.                                           
This study addressed the woman philosopher from the standpoint of the Egyptian philosopher 
Imam Abdel Fattah Imam, whose wife is itself a philosophical text is open to reading and 
interpretation, as they carry the ins and signs are encouraged to observe and think about them, they 
have the ability multiplicity of meanings that are competing in the remaining events. But the 
phenomenon is not like the other phenomena of nature. As far as they are posted healthy, charm 
and beauty, morals, and violence; it is a complex phenomenon of the highlights of many other 
monuments phenomena guided feminine spirit, by appealing to the minds of men, it is a 
phenomenon that comes from diversity and its secrets, grew up in a dispute with the minds of men 
that seeks to reveal these secrets Herein lies the confusion                        . 
Imam Abdel Fattah addressed the subject of the philosopher in the book more than women, 
especially since it followed in the long history of philosophy, making offers a historical overview 
of the evolution and philosophical concerns of women, a philosophy that made us call this study 
the female because in the history of philosophy. 

نة المرأة، التفكیر في مقابل العقل المؤنث، المرأة والفلسفة، األنوثة، المثلیة الجنسیة، كینو:كلمات مفتاحیة
 .الذكر، المرأة والعاطفة، التربیة، المرأة والطبیعة
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ة الظواهر بايق ظواهر الطبیعة. هبا جتاري بق ست ظاهرة  ، لها حس. ول اق رها بقدر ما يه ظاهرة 
هتا وعنفها رشدها عقل . وجاملها وطی رز معامل الظواهر األخرى العدیدة،  ي ظاهرة مربة من أ فه

دل مع  ي ظاهرة شأت من التنوع وأرساره، وشأت يف  وري، فه سهتوي العقل ا أنويث، هبا 
مكل اإلشاكل سعى لكشف هذه األرسار، وهنا  ي  وري ا  ! العقل ا

ش از لنا القول، إن املرأة املرأة موضوع مس رخي الفلسفة، وإن  ارضة يف  ي جعلها  ّلك، وهذا ا
ة، جند أن . يه الفلسفة عیهنا ّ ت الفهمی لمرأة، ومن هذه املقار رخي  رخي الفلسفة إال  س  إذن فل

قلبتا، مراوغتان هام م ما  كثريا. صعوبة تعریف الفلسفة يه نفسها صعوبة تعریف املرأة وفهمها، ف
بتعاد عهنام، وسیاهنام لألبد، إال أنه ال  وري يف حلظة من حلظات یأسه،  تدفعان العقل ا

هيام لعودة إ   .ستطیع، فهيّم 

اح إمام"اشتغال املفكر  یاز، " إمام عبد الف م دايث  عي  ىل سؤال املرأة، هو اشتغال اج
م والتفكري ه ة احلضارة املتطلعة، ولعل إدراك إمام عبد ا. سرتعي  اح إمام ألمهیهتا يف صنا لف

ا  داث ت، رأى أن ّرس  ىل مجیع املستو املنا العريب  شه  ي یع ري ا وأمام الرتاجع احلضاري الك
ي هو املرأة متع األسايس ا ة لنصف ا ق ة وحق ادة بناء تصورات حصی مكن يف إ ة،  . العربیة املمك

ا ة ومبا أن املرأة بصفة  شوهات الثقاف ش ال ه اخلصوص، ظلت تع ىل و مة والعربیة مهنا 
ادة  متع إل رخيیة، فّضل معاجلة هذا القسم من ا ة و ة وعرف عیة بأسباب شىت أمهها دی ج و
سویة فلسفة  اح إمام ال ، ومن هذه الزاویة اعترب فلسفة إمام عبد الف اءا تنور دید اح ائه من  إح

  .نوریةداثیة ت 

ري من األحاكم الفقهیة  ه مللف شائك، یتقاطع مع الك عود إىل ف ة، ف داثته الفلسف دة  أما ممكن 
ادة  ه إل لتايل تناو لهذا امللف هو حماو م ة والتارخيیة اليت خصت املرأة، و عیة والعرف ج و

لمرأة دیدة  رخي  رسبات التارخي املثقل رخي یتطابق مع مسلامت العقل املنف . بناء  ح واملتحرر من 
ين  رى أن الفكر ی ة اليت  لیة اخلا ىل تطبیق الفكرة الهی شّدد  اصة عندما جنده  ألخطاء، 

اقشته ألسئ املرأة التارخيیة، ويه أسئ . الواقع ورممه ة أخرى، تعود إىل م ة، ومن  هذا من 
لهتا كثري من الفال ل ىل  ة، تعاقب  ي جعلته مزم اح إمام، ا ىل غرار ما فعل إمام عبد الف سفة 

د معه  ناهتا الفكریة والسلویة، وعندما  قة ج ا يف أصل املرأة، لع یعرف حق نیالوج یعود لیحفر ج
ل واملرأة،  جزات مشرتكة بني الر رشیة الكربى، اكنت م ه لها، تبّني لنا أن املنجزات ال يف مرافق

ورة واألنوثة؟یف ال، والوجو  ىل ا  ! د لكه قامئ 
ي جع هيمت  ب ا ساءلنا عن مصدرها، وعن الس لیلیة،  اح إمام الت أمام قوة املفكر إمام عبد الف

  .هبكذا مواضیع يف الثقافة العربیة املعارصة
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ینونة املرأة  )1   قول يف 

انه وتعاىل ََواَرى یقول هللا سب َت ِظٌمي ی َ ً َوُهَو ك ُه ُمْسَوّدا ُ ْ ُألنَْىث َظل َو ِ ُدُمهْ  َ َ َُرش أ َْومِ ِمَن  ﴿َوِإَذا  ق ْ ِمْن  ال
َُدسهُ  ْم ی َ ََىل ُهوٍن أ ُْمِسُكُه  ی َ َُرش ِبِه أ ُمكُونَ ِيف  ُسوِء َما  ال َساَء َما َحيْ َ ل(﴾ الَرتاِب أ   )59 58 :الن

ه قائالّخير " رس"فها هو  لهيا {: عند قدم ىل آخر مسة لیتك تأيت لتضع یدك  يت الصغرية  اب
ة وقال لها ّ سوع بید الصبی شفى وأمسك  ة أو  قويم(هلیثا قويم : ل ّ فقامت الصبیة ) أي  صبی

 ).33-22: مرقس اإلحصاح اخلامس(  }ومشت
د  وم ساء"يف  ام "Aristophaneألرستوفان " "جملس ال لت  تقول ) ق م 392( اليت م

ساجورا " اراهتا" Braxajura را غي(...) ! نعم: يف حوارها مع  ّن قد مقنت مبا ی ك مفعكن ...أرى أ
هتم ذ   (...)أردیة أزواجكن وعصهيم وأ

  ! وعقوهلم: اجلارة

ساجورا ة إىل عقوهلم(...) ال: را ا هتم وعصهيم(...) ! لسنا يف  ذ نا أ   (...)كف

ساجورا ساء: تلتفت إىل امجلیع: را ّهتا ال   (....)  أصغني إّيل أ

ي سعى  لمنا ا ذ أمد، و ريم إلیه م ي  ا ا ذ زمن، وهدف لها جنمتع م ا اليت من أ ای إن 
قه، ورجو أن یتحقق الیوم و: هو كام تعلمن - لتحق ، فا و سّمل حنن يف أیدینا شؤون ا كام  -أن ن

اذیف والرشاعسري اآلن كأهنا  -تعرفّن اط من ا نة ضا يف حبار معیقة القاع، ويه    (...)سف

نة لغزلنا لها يف احلال مبغازلنا ألف رشاع(...) ! نعم: اجلارة سلمنا هذه السف   (...)! لو 

ساجورا هترة: را هيا م ر الغزل واملغزل؟: تلتفت إ كفّي عن ذ   (...)! ألن 

ساجورا: امرأة را ستطیع (...) ! مك مجیل   ساء –لكن  ؟ - حنن ال و یف (...) ! أن حنمك ا
ىل خماطبة الشعب؟   (...)! جنرؤ بقلوبنا الضعیفة 

ساجورا ة هبذا العمل العظمي(...)! من قال أن قلوبنا ضعیفة؟: را غي أن نقوم يف جشا فإن مل (...)! ی
د من الهالك ، فلن ینجهيا أ و   :تقف موقف اخلطابة وتقول...) (! سارع حنن إىل إنقاذ ا

ا إىل إصالح األمر ه توساليت إىل اآللهة، وأسألها أن توفق إنه لیدىم قليب أن أرى الفساد قد ّدب . أو
شئوهنا يف أیدي رؤساء، ال  و قد ألقت  و كام یدّب املوت البطيء، وأن أردى ا يف جسم ا

ري أنفسهم ومن حيیط هبم و  رة ضیقة مه (...)من األخطاء یعنهيم من أمر ا و دا رى ا لكهم 
ستطیع أن متتّد . مركزها، وحمیطها األنصار واألصدقاء أما ما خرج عن هذا احملیط فإن أبصارمه ال 

  (...)! إلیه

رة  و لكها دا ل جعل ا ل القریب، ومل یظهر ر ل استطاع أن ینظر إىل البعید ق مل یأت بعد ر
دة، مركزها النفع ل، كأنه إ وا لهيا من  سهر    (...)! العام، وأخرج نفسه مهنا ل
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ىل جلج السخط العام  اب الظن، وطفا  شود  اه املصلح امل ل، وحس ىل ر إن لكام عقد األمل 
رشت يف اجلو راحئة الفساد املعهود إهنا حلال اكدت تدعو إىل . حمكه العفن، كام تطفو اجلیف، وان

د لمك أهيا الناس دواء  فعل السحرالیأس املمیت، لو مل    (...)! أ

  )1((...)!   من خطیب قادر: اجلارة

ّدة يف املوضوع ، املو ّنة املزن ت الثالثة، املتبای لته . انطالقا من هذه اخلطا ي م ين ا ّ اخلطاب الر
ادثة اشفاء  لته  ي م لصبیة املریضة، واخلطاب  "Jésusسوع "اآلیة القرآنیة، واخلطاب الرسويل ا

ساء  رملان ال د  وم وته وقائع  ي اح رشي ا ي "ألرستوفان"ال لص مدى معق املوضوع ا ست  ،
عیة والتارخيیة، أال وهو موضوع املرأة، ودورها  ج ت، وأمهیته احلضاریة و محلته هذه اخلطا

رخيه بلحظات رشي ورصیع  متراریة النوع ال ل يف اس ا من دون حضور  الفا دو ستحیل  فریدة، 
ن  خصائص جوهریة یتفّرد هبا عن  اك ىل طبیعة املرأة،  ت الثالثة  ید اخلطا املرأة، ولعل تأ
ة  شّوهات ثقاف ور، ملا تعرضت  من  اكئنات أخرى، ألمر یضعنا أمام مسئولیاتنا التارخيیة حنن ا

ة قاسیة حتّولت مع  ش من دونهادة يف حقها، وملعا   .مرور الزمن إىل قسم ال ميكن أن تع

ي جع هيمت  ب ا ساءلنا عن مصدرها، وعن الس لیلیة،  اح إمام الت أمام قوة املفكر إمام عبد الف
ها تعود إىل . هبكذا مواضیع يف الثقافة العربیة املعارصة د دا يف التفكري والبحث، و دون بذل 

ه  يل وتأثري فلسف ة لكها يف فهم الفلسفة كوینه الهی اته الثقاف اصة وأنه استغرق ح لیه بقوة، 
لیة بفض تنطق بلسان عريب، مؤلفا  لها إىل العامل العريب، وسارت الهی لیة، فأبدع فهيا وأد الهی

ل العدیدة من لغهتا األصلیة لغة األملانیة(وحمارضا فهيا، ورمج لك أعامل هی لغة العربیة) ا ومل . إىل ا
ل صاحهبا وتأثريها يف الفلسفة املعارصة، یت ع تطورها بعد رح وقف عند هذا احلد حفسب، وإمنا ت

لیة املعارصة د معامل الهی اح إمام أ وين، هبا صار إمام عبد الف ه ذات طابع    .حىت أصبحت فلسف

لوجود،  ، مهنا املتعلقة  دة أسئ لیة بأفاكرها الشام حتی إىل  ن والفلسفة الهی واحلیاة والفن وا
ريها، مبا فهيا سؤال األنوثة العامة  ة ، Question générale de la féminité و أي أنطولوج

دى  féminité rationnelleوحىت األنوثة العاق   féminité ontologique األنوثة  اليت يه إ
اصة ما تناو يف قسم  ري"أنواعها،  ه طبیع" املنطق الك ي فّصل ف   .ة الوجود واملوجوداتا

اح إمام"تعد بصامت  لعیان، " إمام عبد الف رزة  ىل اخلصوص،  لیة مهنا  يف الفلسفة معوما، والهی
ة يف إشاكلیة املرأة،  ني العرب يف جمال الفلسفة، إال أن حبوثه الفلسف ىل الباح وذات تأثري هائل 

ث أنه خّصص له المة فارقة يف جمال البحث الفلسفي العريب، ح شّلك  ي حبق  ات فه ا مسا
لیة يف حرث موضوع  لروح الهی سلیطه  ابة والبحث فهيا، وما زادها أمهیة وقمية، هو  واسعة من الك
، ال هتمل التطّورات التارخيیة مهنا، وتقلبات ظاهرة املرأة التارخيیة  ة شام یك لك املرأة، ويه روح د

كسا سبات اإلجيابیة و فاء، أي بني املك خ هام هلام دورا يف بني الظهور و رات السلبیة، ف
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ل"بناء املعرفة وفق  دة اسرتاتیجیاته الشام يف معرفة اليشء وبنائه، ويه نفسها "هی ، اليت تعد إ
ا  قة املرأة وأحوالها يف تدر لیه جنده یالمس حق ته لسؤال املرأة، و ا يف مقار لسوف اليت اعمتدها ف

ة تطوریة، من رؤیة فلسف ة،  التارخيي  ی ت األسطوریة القدمية وا ب عهنا يف اخلطا الل التنق
ة املسیحیة  رب مدارسها الكربى ومواقف فالسفهتا مهنا، مث وضعیة املرأة يف احلق ة  ويف الثقافة اإلغریق

ريا يف الفلسفة املعارصة ب لنا . وفالسفهتا ويف الفلسفة احلدیثة وجتارهبا املررة وأ ك اكد أن  ل  فالر
ىل شالكة قصة احلضارة   Will دویل دیورانت " -ل l'histoire des civilisations قصة املرأة 

Durant "لسوف واملرأة: ، يف سلسلته الطوی والشهرية اليت مسها   .سلس الف

د أنفسنا من الرضورة أن ننعطف معه  ه حول املرأة، و ّن من قراءة فلسف متك وحنن كقراء، وحىت 
ة حول إشاكلیة املرأةرب سلسلت ره الفلسف ادة تقدمي مآ   .ه إل

اح إمام )2 داثیة: املرأة يف فلسفة إمام عبد الف   مقاربة 

اح إمام"مرشوع  رخيها واليت تقول"إمام عبد الف ّت يف  ة واليت تصلب : ، هو دعوة لنبذ الفكرة الساذ
ل شأ وقدرة، أو أن تفكريها یغل نفعال، وأن أن عقل املرأة أقل من عقل الر لیه العاطفة و ب 

، وال  ا من ذ ن یقول ش هتّور، وتنقصها الرؤیة والتدر، فال ا ندفاع وا لهيا  سیطر  ا  أحاك
س إال هو قول تقلیدي رجعي بعید لك البعد  ه، ول ة يشء م شهد بص العمل یعّرتف به، وال التارخي 

  .الرشیدةعن احلداثة املرجوة وآفاقها وعن املعقولیة 

لسوف  م الف ر اه ي أ اح إمام"واألمر ا ة، هو عندما " إمام عبد الف حول هذه املقو الساذ
ىل غرار املعمل األول بار  ، مث شاعت بعده يف العاملني "Aristote أرسطو"صدرت عن فالسفة 

د سواء، وأصبحت كام" أرسطو"العريب والغريب معا، نظرا ملدى تأثري  ىل  ا، لهيام  لسوف  یقول ف
قص، ال دور لها  ن  یال العام اك امة، كام أصبحت املرأة يف ا يه الهادي واملرشد عن املرأة بصفة 

رى  ربیة األوالد، وأخطر ما يف نظریة أرسطو هذه كام  اح "يف الوجود سوى اإلجناب و إمام عبد الف
ا "إمام ىل هذا القدر ، هو أنه یذهب إىل أن الطبیعة اليت ال تفعل ش طال، يه اليت جعلت املرأة 

ونیة، والعجیب أن  ل يف حتدید هذه ا متع  ید لعادات والتقالید أو أفعال ا س  ونیة، ول من ا
ة يف نفسها -جممتعاتنا العربیة تلقفت هذه النظریة بغبطة ا من القداسة -ا لهيا ش   .)1(وراح یضفي 

اح إم"وحىت حيّطم  ّش عن طریق شواهد التارخي، " امإمام عبد الف صمن هذه النظریة، حياول أن یف
قول ة العقل وصواب الفكر عندها، ف ا ىل ر رهنت  دة تفلسفت أو  فإننا هندم : أن هناك امرأة وا

ّفة اليت تغمض العني حىت ال  ل بذ أالف األم اإلجيابیة اليت یقول هبا أحصاب الفكرة األرسطیة املت
ىل حنو مارى مناذج م  ساء راحجات العقل، صائبات التفكري، سدیدات الرأي  فقد جرت . ضیئة ل

رخي الفلسفة،  الس الفلسفات : العادة اليت أصبحت أقرب إىل البداهة الواحضة بذاهتا أن تقول إن 
ساء فالسفة،  كون هناك  س من املألوف أن  لتايل ل ال، و رخي الفالسفة من الر القدمية، هو 
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طقة  ل املیالد يف م ن يف القرن السادس ق ت الفلسفة األوىل املس يف بالد الیو ث أن بدا ح
ال مه ثالثة" Ionia أیونیا " س : "، أنتجها ق من الر كسمندر"و)" مق Thales  )585 طال  أ

Onksmender )565 س "و)" ق م سم . أعضاء املدرسة األیونیة)"ق م Onaksmons )546 أ
ال ثاغورس "و "Herakulaitهرياقلیطس : "إذ مه طبیعیون، مث تواىل موب الفالسفة من الر  ف

Pythagore"یدس"و ساغوراس "و "xénon زینون"و" Parménide رم  Onxagorasأ
نیة ، "Damgaritts دميقریطس "و" لفلسفة الیو هيب  سقراط "يف عرص إىل أن نصل إىل العرص ا

Socrate "أفالطون "و Platon" ة يف ". أرسطو"و ق سري الرب حىت نصل إىل احلركة التوف مث 
ة اليت رمسها  ة الفلسف لو اح إمام"القرن الثالث املسیحي حسب ا   ".إمام عبد الف

ال  رویه املؤرخون من أم رخي الفلسفة الغربیة حسب ما  ت "ولو أننا استعرضنا  ندلب  ف

Vindbannt "شري "، و رییه "و" Koppeltonوبلتون "و" Kounovichirونوف ل   Emileام

Brier" ىل غرار ار  ل "، بل حىت املؤرخون الفالسفة الك رراند راسل "و "Hegel هی
Bertrand Russell" ال الفالسفة ومذاههبم، فإننا ال جند عندمه د أنه استعراض ألفاكر الر ، لو

روهنا يف جعا إشارة إىل  سب إىل األفالطونیة احملدثة، یذ دة تن لسوفة وا اء ف ست ساء فالسفة 
لسوفة، "Hepashia هیباشیا "ويه  دریة ( ف   .)1philosophe d'Alexandrie إسك

ساءل  اح إمام"وهنا ی ي یفرسه "إمام عبد الف رخي الفلسفة، ا لسوفات طوال  رمه لف دم ذ  ،
ب اعتقادمه  رد، وأن س ىل التفكري ا هيا القدرة  س  قة العواطف وانفعالیة، ول أن املرأة رق

اكء والعبقریة  قصات يف قدراهتن العقلیة، فهن ال یبلغن من ا ساء  د ذاهتا عقال، وال الفلسفة يف 
ل كام قال  لغ الر اب أن جتد يف بالد یقول "أرسطو"م اح"، وأجعب الع ردد ، ما "إمام عبد الف

لفة واآلراء اخلاطئة إىل اإلسالم العظمي   .هذه األفاكر املغلوطة واملت

رخي  ىل التفلسف، والقول بأن  شّن ضد عقل املرأة، والزمع بعدم قدرهتا  والواقع أن امحل اليت 
ی  عیة وا ج ي تلعبه الظروف  ور البارز ا ور، يه تتغافل ا رخي الفالسفة ا ة، الفلسفة هو 

رخي عبودیة، وما  ارخي املرأة هو  لهيا لزمن طویل، ف لمرأة وسیطرته  ل  هیك عن استعباد الر
ساء أن یتعلمن وإظهار قدراهتن الفعلیة ل ة الفرصة  دم إ   .رتب عن ذ لكه من 

بح قدراهتن، و ة يف  ور الب اح"وهناك تغافل  يف حق املرأة یقارن هذه امحل املضل " إمام عبد الف
  .محل اليت ميارسها الغرب يف حق الرشق ومردوده الفلسفي والعلمي

ىل التفلسف،  هيا القدرة  س  ل، وأن األنىث ل إن القول بأن عقل املرأة أقل يف كفاءته من عقل الر
رشي إىل شطرن، وهو قول ظاهر البطالن، رهو  شطر العقل ال شبه القضیة اليت كثريا ما أ ا  هو 

اكرمه أن هناك فالسفة مسلمني ىل التفلسف، وإ رشقون حول إماكنیة العقل العريب وقدرته  . املس
دي " ا " و" Al-Farabiالفارايب "و" Kindiفالك ن س ن رشد "و" Ibn Sinaا ، " Ibn Rushdا
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هتة من  سخ  سوا سوى  ىل اخللق واإلبداع، وم" أرسطو"و" أفالطون"ل هيم القدرة  س  ن مث ول
د  س اصة هبم، وهنا  هيم فلسفة  ست  اح"ل طیلهم " Akkadلعقاد " "إمام عبد الف ّد أ ي ف ا

ستطیع : (ح قال من رضوب التجين اليت ال حتمد من العلامء أن یقال أن العقل العريب لن 
  .)1()التفلسف حبال من األحوال

اح إمام"وهنا یتوصل  ة " إمام عبد الف اشت فهيا املرأة طوال التارخي، إىل ن ة اليت  مفادها، أن الب
عت املرأة من  صادیة، يه اليت م ة واق عیة وسیاسیة ودی شلكها من عوامل وظروف اج وما 

لل ذايت ب نقص عقلها أو  س س  ت . التفلسف ول والظروف اليت مرت هبا املرأة، يه اليت مك
ل من استعبادها ووضعها يف زاویة  لهيا لفظ احلرميالر ار یطلق  عز من ا وعندما خضع . م

ىل حنو ما فعل اإلمرباطور الروماين  لیه التفلسف  ال لطغاة التارخي، حرموا  ) Nero نريون(الر
ل لو اكن يف وضع املرأة ومّر هبذه  فاء الفلسفة، ومعىن هذا، أن الر ريه، سلوك سامه يف اخ و

  .اإلبداعالظروف نفسها لعجز عن التفلسف و 

رى  اح إمام"والواقع كام  عادهن "إمام عبد الف ال واس ساء الطویل لسیطرة الر ، أنه رمغ خضوع ال
ستطیع أن جند هنا  لتثقف والتفلسف، فإننا  ىل أي حنو  ة الفرصة  ة العامة، وإ من احلیاة الثقاف

ذ جفر الفلسفة ساء المعات، لهن دور يف البحث عن احلمكة م حصیح أنه دور صغري  .وهناك 
ة  ام بدور أكرب إذا ما أتیحت الفرصة وتغريت الب ىل الق ال قدرهتن  ط  أي  ه ی وسیط لك
بت قدراهتن ومتنعها من الظهور، وكام أننا جند أنه اكن هناك كتب لفالسفة  ىل  املناوئة، اليت تعمل 

ور، لكهنا فقدت ومل یبق مهنا سوى فقرات، فسوف جند ذ  ساء الفالسفة، فمل ذ لضبط مع ال
ت  ال من كتا زارا"یبق لنا م رشیة (سوى شذرات قلی عن كتاهبا" Isar إ  La عن الطبیعة ال

nature humaine( ن يف القرن السادس ق م رخي الفلسفة الغربیة یبدأ من الیو ، وكام أن 
ساء الفالسفة يف ا رخي ال ثاغوریة ملدرسة األیونیة، فكذ یبدأ  ملدرسة الف  écoleلقرن نفسه، 

pythagoricienne.  

ل لك يشء من التفكري  ابة، وق هتا من القراءة والك ثاغوریة بفرص هامة مك لقد حظیت املرأة الف
ة  عتقاد السائد عند امجلا ل، واكن  ىل قدم مساواة مع ر واملناقشة وإعامل العقل، ووقفت 

ىل الرمغ ثاغوریة، أنه  ل، فإهنا ال تقل عنه أبدا من  الف من أن طبیعة املرأة ختتلف عن طبیعة الر
مات  قفات لهن اه ت م ثاغور ساء الف لقمية، ومن هنا، فقد اكنت ال ث ا ث القدرة وال من ح ح

ثاغوریة األوىل واكنت  س املدرسة الف ن تأس ة، وقد عشن إ نو رزة وم  ثیانو (فكریة وأدبیة 

Thiano ( ة ثاغورس"زو  "Erajnoc أرجينوت : "أشهرهن مجیعا، وقد قامت مع بناهتا الثالث" ف
یا "و ثاغوریة وإدارهتا بعد وفاة مؤسسها " Damoدامو "و" Miaم ثاغورس"رئاسة املدرسة الف   ".ف
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دات يف العامل القدمي، بل هناك  ساء الفالسفة الوح ت يف املدرسة األوىل هن ال ثاغور كن الف ومل 
ناج "ة كثرية، وقد قام كرث  ل م لوم )" Gelminaj )1612-1692 ج حث يف  قف و وهو حمايم م

ساء الفالسفة يف العامل القدمي، وذهب إىل أنه  ات يف القرن السابع عرش، بدراسة ال سیك لغة وال ا
لسوفة شاف يف كتاب بعنوان. شف مهنن مخسة وستون امرأة ف ك ساء رخي ( وقد جسّل هذا  ال

ام ) Histoire des femmes philosophes الفالسفة لغ األمهیة، 1690ورشه  ، وهو كتاب 
امة لمرأة بصفة  رخي الفلسفة، ومن التارخي العقيل  مل من  انب  كرا يف  . فقد شّلك إسهاما م

دیدة يف هذا املوضوع   ).1(ولقد أصبح نقطة انطالق يف حبوثه 

ر  ني الال"وكام یذ ، أن أول امرأة يف مضامر الفلسفة اكنت "Daugiyn Allaersi ريس دیوج
رحج أهنا أم ) ق م 600حوايل  Cleopolinaلكیوبولینا ( س "اليت  ي وصفها "Thales طال ، وا

لسوفة "  Ameroالمريو "و احلكمي" ريون"ابنة " Hippoهیبو "بأهنا أحمك امرأة رفقة  ة بف امللق
لسوفة اليت خصص لها "ردوس"  Spazia أسباز "حماورة اكم ويه " أفالطون"، وجند أیضا الف
رتف لها " زي "سقراط "معلمة البیان، وا دیوت "وجند أیضا ). لريلكزي(ىل أهنا واضعة اخلطاب اجلنا
"Diotima  ىل" سقراط"معلمة لود النفس،  يف " أفالطون"حنو ما عرفها  ونظرهتا عن احلب و

لسوفة " جولیا"أو " Julia Dominaجولیا دونة "حماورة املآدبة، كام جند أیضا   Julia الف

philosophe ، لسوفة رینا "والف لسوفة املرصیة اليت ضاع صیهتا يف العامل "ما سة الزاهدة، والف القد
دریة(القدمي لسوفة اإلسك  - 1885(  Susan Stabenj نج سوزان ست "، وأیضا )هیباشیا ف

املة املنطق اإلجنلزيیة، و)" 1943 لسوفة و )" Susan Langer )1895 -1985سوزان الجنر"الف
ة، و لسوفة امجلال األمرك ميون دي بوفوار"ف )" Simone de Beauvoir )1908 -1986س

ت  لسوفة الوجودیة الفرسیة اليت كت س األخر( الف الق وعن الش ) اجل ة،  ومن وعن األ یخو
لسوفة  ا أردنت"األملان جند الف اليت هربت من الززانة إىل ) Hanna Erdnt" )1906-1975 ح

دة، ت املت ظرة سیاسیةو  الوال ت أصول احلمك الشمويل وعن الثورة وعن ، أصبحت م فقد كت
رسده  اة العقل، لك هذا  اح  إمام"العنف واحلریة وح كشف عن " إمام عبد الف یقظة املرأة حىت 

ة   .)2(الفلسف

  العقل األنثوي يف اخلطاب األسطوري )3
لسوف  اح إمام"تناول الف ت " إمام عبد الف ري من اخلطا العقل املؤنث وأدواره يف الوجود، يف الك

شوهات  ىل املرأة، هبدف تعریة ال ة اليت اشتغلت  ة يف نصوصه الفلسف األسطوریة القدمية املوز
شّلكت يف حق  ت، واليت اعتربها أهنا يه أوىل اخلروقات الزائفة اليت اليت  ل هذه اخلطا املرأة دا

اطة الشام . كّونت يف موضوع املرأة نا من اإل حجة، متك وهذه الطریقة البحثیة، يه طرقة معارصة 

                                                             
 27المصدر نفسھ ص - 1
 .31المصدر نفسھ ص   -2



83 
 

ىل العالقات املتناقضة اليت ل الكشف  ّمش، من أ  ملوضوع حىت يف أبعاده األسطوریة وما هو 
لعامل ة أخرى املرأة  ل ومن  لر ة املرأة    .ربطت من 

قول أن  ل واملرأة، ف لق الر روي قصة   تواشرتي (مفثال جند أن األسطورة الهندیة القدمية 

Twastrae ( شف ل وأراد أن خيلق املرأة، اك لق الر لق الاكئنات مجیعا، بعد أن  اإل املبدع 
ه املرأة أن مواد اخللق قد نفذت لكها، یه من املواد الصلبة يشء خيلق م وإزاء هذه . ومل یبق 

ذ من القمر استدارته،  ات وقصاصات جيمعها من هنا وهناك، فأ املشلكة، راح یصوغ املرأة من ف
ومن الشمس إرشاقهتا ومن السحب دموعها، ومن األزهار شذاها، ومن الورود ألواهنا ومن األغصان 

سمي ر  ، ومن اللكب متایلها، ومن ال ه، ومن النار حرارهتا ومن امحلام هدی ه، ومن النبات رجف ق
الوته ومن احلنظل مرارته، ومزج من هذه العنارص لكها  وفاءه ومن الكروان صوته، ومن العسل 

ته ذ بیدها وسار هبا إىل ج لهيا وأ ل  ي أق ل ا لر   .)1(فاكنت مهنا املرأة، فوههبا 

ىل وجودها ل إىل اإل املبدع وهو جير املرأة  لكن مل ميض  د، حىت أرسع الر معه سوى شهر وا
ايت إىل حجمي ال : من یدها بعنف وهو یقول لوقة اليت وهبهتا يل، قد حّولت ح ي، هذه ا  إله

م وال ميل، ويه  لك لساهنا عن ال رة ال  ر ي  ه إىل شقاء، فه نت ف ي  یطاق، فانقلب النعمي ا
مترة، وإذا رجعت من صیدي مرهقا ومنت أیقظتين ليك أسلهيا مدعیة  تطالبين بأن ایة مس اها ر أر

ت ألردها إلیك، ألنين ال أطیق  مت، لهذا لكه فقد ج امصين النوم وأرقت  أهنا مؤرقة، فإذا 
ش معها   .الع

هيا، وانرصف: فقال اإل   .ها 
ل لیقول اد الر د حىت  ىل ذ سوى شهر وا لوقة اليت  : ومل ميض  ي، لقد رددت هذه ا إله

ن أشعر هبا  لوحشة ال تطاق، ومل أ دة، بل أنين أحس  لو ذ ذ احلني  وهبهتا يل، فأ أشعر م
ة، وعبهثا املسيل،  هتا املر ا هثا املمتع، ود د قدت  ا، لقد اف ايت أصبحت فرا ل كام أن ح من ق

ه مث قالفهال أرجعهتا يل مرة أخرى، فأنعم اإل النظ ي : ر ف ذها، فه ل،    .أ

ل لیقول اد الر م قلی  شفه، لغز حمري، مل : وبعد أ رية، إهنا ّرس مغلق ال ميكن  ي إنين يف   إله
متر األسطورة  س ش بدوهنا، و ين ال أستطیع الع ش معها، لك أستطیع فهمه، إنين ال أستطیع الع

اءت بدور للتكرر اليشء نفسه مع املرأة اليت  شكوا من الر ي : ها  لوق ا ي، إن هذا ا  إله
دا، مث بعد  ه وقسوته وغروره، إنه مل حيسن عرشيت إال یوما وا ن ا من أ ، قد ضقت ذر ين  وهب
ادثته، وإذا أرشت إلیه رأي سفهه، وإذا فعلت  ه وال یصغي إّيل إذا  ذ اكن یغضب إذا دنوت م

ه، وإذا هفوت هفوة أقام سم اإل وشري  فعال ق ب ه سدا، ف ين وب لهم اجعل ب نیا وأقعدها، ا ا
لها، لكهنا  رى ر ستطیع املرأة بأن  ال، ال  هنام سد  تان، ب اهنا ج سك بیده، فإذا اجلنة اليت اكن 

م قلی لإل ويه تبيك ان ما تعود بعد أ م القلی املاضیة، أين ال : رس ي يف األ شفت  إله لقد اك
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رقب، إذا حترك غصن ذعرت، وإذا  هئة أ ش من دونه، لقد ظللت طوال هذه املدة  أستطیع أن أ
نت من  ت رن احلجرة أرجتف، ولقد  لقت الباب وبق دة يف مفاصيل وأ عوى ذئب هنضت والر

نت إذا دعوته هرع إّيل،  مل أنه ورايئ حيمیين،  ري هیابة، وأ أ ر  ل أجوب الغابة أمجع ال وإذا ق
اري وحصين وأماين ومعقيل  ىل فراقه، إنه  ديت، ال، ال، إين ال أقوى  ه سارع لن استرصخ

ادها اإل  وهو یقول سعد : ومالذي، فأ كام  ، ولك م اذهيب إلیه، هو لباس  وأنت لباس 
اته رى فهيا األخر حسناته وس كام مرآة  ه، لك م ه، وهو راغب ف ه وشكوا م ه وشق  صاح

  .1وحماسنه وعیوبه

قهتا يف  ل يف األسطورة الهندیة، مفا يه حق لر القهتا  وإذا اكنت هذه يه الصورة العامة عن املرأة و
رى، سواء ت اليت رسدها  ة    " هزيیود"أو  Homer "هومريوس "األسطورة اإلغریق

Heyzeod ؟  

كن تعبريا  ىل األرض، أمل  ة صورت وضع املرأة يف السامء كام هو احلال  احلق أن األساطري اإلغریق
ال  رش؟ فقد اكنت األرسة اإللهیة يف ج الم ال نا عن أ تتألف " montagnes Olmb أوملب "أم

ن . وإخوانه وأبنائه الستة "Zeusزیوس "من  دها املسمى ) Hera هريا(مث ا  "هیفاستوس "و
Hivastos ، وهو إ احلدادة والرباكني، والطریف أن ، ل اك ي و ق " زیوس"اإل األعرج ا

ين وحقوقه ل الیو یازات الر ر لك ام ستأ بري هذه العائ اكن  زّوج من . عتباره  هريا "فقد 
ىل األرض املقدسة، مث أصبحت " ّة الزواج " هريا "ومتت مراسمي هذا الزواج  ريها رب د  سا اليت 

ىل الزواج، وتقف جبوارهن أثناء امحلل والوالدة ساء  ة . من ال لكهنا اكنت يه نفسها تعاين كأي زو
اعب ال حرص لها مع  نیة من م ا  - بري اآللهة ورب األرسة -"زیوس"یو كن زو فهو رمغ ماكنته مل 

ایل شىت الطرق لالتصال بغريها . خملصا ه ویت ّن إلهات أو فاكن خيون زوج ساء، سواء  من ال
نتقام " هريا"رشا، ومن مث فقد أضاعت  ته واإلیقاع به و ا لكشف عن خ ه  معظم وقهتا يف تعق

مهتا قدرة  ه اكن یضاعف من صعوبة  ىل التخفي، وتقمص " زیوس"من عشیقاته، لك اإللهیة 
ا أخرى، مما جعل م وانیة أح ا وح ة أح ة أدم نو شاف أعام وفضح أشاكل م ن العسري اك

  .أسالیبه

ّة الزواج فال جيوز لها أن  ة خملصة، ومبا أهنا رب ي بوصفها زو انته قط، فه هنا نالحظ أهنا مل حتاول خ
راها تصبح  نیة، ولهذا  ة الیو لزو ىل  ا، وهذا هو املثل األ ام فعل زو ة  تدس فراش الزوج

ن  ع اآللهة اخلا قولاضبة يف اج ا ف انة زو ة خملصة أرهقهتا خ هتا اآللهة، : كأي زو أنصتوا إيل أ
یف جيلب يل  العار واملهانة، وهو أول من یفعل ذ الفعل املشني بعد أن رصت " زیوس"وانظروا 

ة   . زو
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كن يف وسعي أن أجنب  طفال، أو لست  ا؟ أو مل  رت أن ت أث یف استأ ادع،  أهيا الوحش ا
ك كون درة بني اآللهة، وسأفعل ذ دون زوج ىل أن أجنب ابنا سوف  ؟ إنين سأمعل من اآلن 

  .)1(أدس فراشك أو فرايش، ولن أتصل بك بعد الیوم لكين سوف أجهرك

نیة أیضا، أن  ا الیو ن، فقد " زیوس"وروي املیثولوج سیة املثلیة إىل بالد الیو ل اجل ي أد هو ا
ه  ا امجل " هیبة"اكنت اب زو ام لكؤوسه، فلام  ه و یه ساق ّة الصبا والشباب، حتمل  ی رب

اضطر زیوس إىل البحث عن تدعمي آخر، فاختذ صورة رس وطاف حيلق يف ملكه الواسع " هرقل"
ن ) Ganymede امنید (حىت رأى الراعي امجلیل مئا فوق ربوة، واكن "  Trojanم طروادة "ا

لیال وأعطى ألبیه يف مقابل ذ  ه، فأیقظه وطار به إىل أوملب، واختذه ندميا و شع من و امجلال 
ة من اجلیاد صار اكن . مجمو خ شبه " لزیوس"و ه ) احلرمي(ّدة عشیقات ف  انب زوج إىل 

ئوسا من إصال ائنا لعهود الزواج م ال  ه اكن ر ه إال الرشعیة، لك كن أمام زوج ه، ومل 
ىل األرض، فقد اكن اإلغریق من الشعوب اليت متارس الزواج الو  سالم، وهذا ما اكن حيدث  س

سیة دة، لكهنم اكنوا ميارسون ال رشعیة اجل ه رشعیة وا زوج دي، أي تؤمن    .ا

ىل  ن، فقد" زیوس"وما اكن یصدق  ة اآللهة اخلا ىل بق بوزیدون "اكن  أكرب آلهة، ینطبق 
Poseidon  " ه س " زیوس"إ البحر كأخ زّوج كثريا من عرا دة عشیقات، فقد  ا و  مزاو

ت الینابیع وأجنب مهنن كثريا من األبناء قاموا بأدوار هامة يف األساطري، كام اكن أبنه ( البحر وحور
ساء) Triton ریتون  ل   .)2(امع الشهوة مغتصبا 

لسوف إم ج الف ا اكنت ضعیفة ومغلوبة عن أمرها، ست اح إمام أن املرأة يف املیثولوج ام عبد الف
ست لها حقوق واحضة حىت وإن اكنت من اآللهة، وهن ثالث آلهات ا : "ل  "Athènesأث

ا"و س "و Hestia" هس ذارى رفضن الزواج من مجیع اخلطباء، فأصبحت "Artemisأرمت ، وهن 
لحرف والصنا ّة املوقد، أما األوىل راعیة  س"ات املزنلیة، والثانیة يه رب ت "أرمت ّة احلیوا ي رب ، فه

ت  ّة األم(الصغرية اليت حتمي الصغار من لك نوع، ولهذا لق  "Aphroditeأفرودیت "أما ). لرب
رها اكنت مدینة  ىل أ س والبغاء، و ّة اجل لعوبة، اليت اكنت رب ا"ا تعرتف هبذه الربة معلیا، " أث

، وهن يف  فأصبح ىل البغا ، وتقوم بفرض الرضیبة  و ل ا البغاء يشء رمسي معرتف به من ق
نیة  لرزق، هبا أصبح العهر يف املدن الیو بیات الاليت ميارسن هذه املهنة مكصدر  لب من األج األ

ىل نطاق واسع رشة    .نة مزدهرة وم

س  )4 نیة يف العرص ال   یيكالعقل املؤنث يف الثقافة الیو

اح إمام"وبعدما استخرج  ة القدمية، " إمام عبد الف ت املیثولوج تلفة لصورة املرأة يف اخلطا املتون ا
نیة  ه املدن الیو ي ازدهرت ف هيب ا ي یعّد العرص ا ين، ا سیيك  الیو انتقل إىل العرص ال
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ي یبدأ من القرن السابع ا وإسربطة، ا ىل اخلصوص أث ، )ق م(ایة هنایة القرن الرابع  إىل) ق م(و
ه رمغ ازدهار ثقاف ه لنا األساطري القدمية من صور،  ه مل یتغري كثريا عن قدم نیة ف ال املرأة الیو . و

ملرأة احلّرة املواطنة  ربیة األطفال، ویعين  لمرأة احلرة إدارة املزنل و ّت الوظیفة األساسیة  فقد ظل
ة األصلیة، ذ ألننا انب اجلواري األثی ساء إىل  ا يف ذ العرص صنفني من ال صنف : جند يف أث

رعى شؤون املزنل، ويه امرأة اكنت حتظى يشء من الرشف، اليت اكنت تلقب  ث يف البیوت،  ما
لهين، ففي استطاعهتن . ملرأة احلّرة ود  بیات، وهؤالء ال ق ساء األج ة ال ي ف ة الثانیة، فه أما الف
اسبااخلروج يف  رونه م   .أي وقت ومعل 

نیة،  یازات لها يف أیة مدینة یو ل املرأة احلّرة األصلیة، وال ام كن لها حقوق م بیة مل  املرأة األج
لهيا أن هتمت مبصاحلها بطریقهتا  رشع لصاحلها أیة قوانني، وإمنا  رة حبامیة املدینة، وال  د ست  ول

ال حّرا، یقوم لها ب بیات اخلاصة، وأن جتد ر ساء األج و حترص يف مسأ ال أعامل رمسیة واكنت ا
یازات واملمتلاكت  م رث احلقوق و هذه ال یدس املدینة ویدس طهارة دم املواطن احلر، حىت ال 

ين   .إال من هو أث

ي   دثت فه بیة  أو العكس ولو  لیه رشعت القوانني اليت متنع أي مواطن من الزواج من امرأة أج و
مةجرمي ذریة  بیات يف  ساء األج ش ال لهيا القانون، وال ميكن أن تع عة یعاقب  فالعقل . ة ش

ين، فقد  ل األث دیدة  ملتعة الر بیات طبقة  ساء األج ، وهكذا شّلكت ال اإلغریقي نفسه یأىب ذ
ت، و  د فهيا ما اكن ینقصه يف املزنل ويه طبقة تبدأ من الفانیات إىل سیدات الصالو لیه انتقى و

قفات قات وصدیقات م لیالت ورف بیات  ساء األج ال من ال دة املثقفة ولها ( الر فهّن الطبقة الوح
ة  و مات م ة وتیاراهتا اجلدیدة، ولهّن اه ون، ویعرفن األفاكر الفلسف ارة عقلیة، یدرسن الف

كن موضع تقد ىل هذا النحو ال بد أن  ساء املثقفات  روي لسیاسیة، وال ر، ويف هذا املقام 
دة مهنم يه  یا "لمته فن احلب، ويه امرأة من  "Diotimaدیوت "سقراط أن وا  "مانت

Mantinaa . دة اليت حيدثنا عهنا ست يه املرأة الوح ، ولعّل التوقف قلیال عند هذا "سقراط"ول
وار من أراء فالسفة العرص يف ا انبا م كشف لنا  ي اكن " فسقراط. "ملرأةالنوع من العالقات،  ا

ساء املثقفات وتوجهيهن الوجهية لتكون  لقاء ال سعى  ه يف املزنل وحيتقر عقلها وتفكريها،  حيب زوج
ال ینة مع الر   .)1(القات م

شهد  اح إمام"ولتدلیل األفاكر اس أنه عندما مسع : Xénophon "ازینوفون "روایة " إمام عبد الف
ل األصدقاء، وأن جامل هذه املرأة یفوق الوصف حىت أن عن امرأة مجی" سقراط" ستق  يف املدینة 

دا  هتا، إذ ال ميكن  أن نفهمها ج لینا أن نذهب لرؤ غي  ن یذهبون لرمسها، قال لرفقائه، ی املصور
رویه اآلخرون، وذهب إىل مزنل  ع ملا  س ها، وأجعب "تیودو"مبجرد  رمس و ، فرآها ويه 

انجباملها  لیك "سقراط"سألها . الف یك ممتلاكت مزنل یدّر  ي تنفقني؟ أ ن  املال ا ، من أ
اد  رماء،  لها من أصدقاء  ابت بأن د ل، أو عبید ميارسون احلرف الیدویة، فأ " سقراط"بد
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وت لصید  سج شباك أشبه خبیوط العنك ذب هؤالء األصدقاء وینصحها ب سألها عن وسائلها يف  ل
ال،  ا الصیادون الر د ست ون اليت  دد الف رن  غي أن تتعلمیه، أال  ال فن ی اصطیاد الر

لقمية، فلام اكنت األرانب تتغذى لیال، فإهنم جيلبون  ت ضئی ا وا ناص األرانب الربیة، ويه ح الق
یعمتد ب،  ا آخر من ال دمون نو ست ب الصطیادها لیال، وملا اكنت ختتفي هنارا فإهنم  ىل  ال

ىل أهنم یضعون  ة، فضال  ایة الرس دمون  يف  ست اسة الشم هنارا، وملا اكنت رسیعة فإهنم 
یار : قائال" سقراط"يف طریق األرانب شبااك إلیقاع هبا، وستطرد  ك اخ ب، ميك بدال من 

ك سوقهم إىل شبا ستطیع تعقب األغنیاء من حميب امجلال مث    .خشص 

دام العقل إىل احلدیث املعسول إىل التعاطف ورقة القلب،  مث یصف لها أنواع الشباك، من است
نتظار لهيا  ا شبع، وإمنا  حىت  ونظرات العیون، وحيذرها من أن تقدم نفسها لألصدقاء ومه يف 

هيا إىل آخر ت النصاحئ الفعا لرغبة إ   .)1(شعروا 

اح إمام"ومن هذا الوقائع خيلص    :مالحظتني وهام "إمام عبد الف

ين اكن جممتعا أبو: املالحظة األوىل متع األث ل هو السید واملا مجلیع احلقوق املدنیة . أن ا الر
ة، مفن . فهو املا لألرض والعقارات. والسیاسیة ومن مث املا لألرسة مبا يف ذ األبناء والزو

ي س رفض أي طفل من ذریته عند والدته، وهو ا مع هذه حقه أن  اسبا  راه م رشیعات ما  ّن ال
، أما إذا  اض إذا ما أراد األب ذ ح اإل ي ی رشیع غریبا، اكلقانون ا احلقوق حىت ولو اكن ال

تعرض لعقوبة قاسیة   .فعلت املرأة ذ دون رغبة األب، ف

ة مادیة أو معنویة: املالحظة الثانیة مللك رید األب  ملرياث، وهذهو إن املسأ مرتبطة  ة اليت  امللك
ىل أهنا جزء من ممتلاكته، وسوف جند  ا أبناء من صلبه، يه اليت جعلته ینظر إىل املرأة نفسها  ر أن 

اصة "أفالطون"هذا التعبري نفسه عند  ازة امرأة  ساء، أو ح الك ال دث عن نظریة ام ، عندما یت
ل یطمنئ إىل ن هيمكون من واجهبا إجناب أطفال من صلب ر ي . قل ممتلاكته إ بیة فه أما املرأة األج

كون لها احلق يف إجناب األطفال حىت ال تفسد  ل وسلیته، دون أن  اع الر مهتا إم عشیقة، 
متع بدماء غریبة   .ا

 أفالطون واملرأة )5
. أدبةإشاكلیة املرأة يف أكرث من حماورة، وخصوصا يف حماورة امجلهوریة والقوانني وامل" أفالطون"تناول 
ال ذ العویل والنحیب :( يف امجلهوریة" أفالطون"یقول  بنا عظامء الر ىل حق لو ج سنكون 

ل هذا  قار م ىل اح و و ل حراسة ا رهيم من أ ن  ت أولئك ا ساء، حىت یث ل ناه  ر و
ا أو تتطاو  ون امرأة شابة اكنت أو مسنة، تعنف زو ال لن ندعهم حيا ىل الضعف واخلور، مه ر ل 
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دال أننا لن ندعهم  لعویل والنحیب، وال  سمل  س ر، أو  اآللهة  غررا بنفسها أو تندب حظها العا
وهنا ويه مریضة  أو يه حتب أو ت طفال   .)1()حيا

ربیة احلراس غریبة بعض اليشء تح هبا أفالطون  ل أن یعرض ، قد تبدو هذه النصوص اليت یف فهو ق
هبنا إىل مج الرتبیة ی حن یقول  ر سايئ، ف عاد العنرص ال ل لك " أفالطون"رضورة اس اال ق رید ر

لمدینة الفاض الیا  ارسا م كون  ساء، حىت  ل من حيايك ال   .يشء، ومن مث ال نق

رى  اح إمام"وهنا  وهو یضع املقدمات العامة لنظامه يف الرتبیة، حيّذر " أفالطون"أن " إمام عبد الف
ه من أن نرتك احلر  دا، لك ه  ساء أو بأسلوب أنثوي، وهو أسلوب اكن ینفر م ل شهبون  اس ی

هتم(یقول أیضا ورا أو إ يف أحوال عبود وا العبید ذ غي أال حيا ج أن ). كذ ی ست وستطیع أن 
ال" أفالطون" بولني من الر ادیثه مع العبید واألطفال واألرشار وا ساء دامئا يف أ   . یصنف ال

دث  ال اب اخلامس من امجلهوریة، . عن املرأة كأنىث بأي قدر من التعاطف" أفالطون"یت ويف الك
تصّور أن  سني، ف ساء، وهو يف هذا املوضوع یطرح فكرة املساواة بني اجل یناقش موضوع شیوعیة ال

س  لهيا أن  ب احلراسة،  ث  ل إ ساء م رعى القطیع، وال ب احلراسة  ال مبثابة  ور الر هر اك
حلراسة سني أن یقوما معا  ىل اجل   .ىل حراسة القطیع، ومعىن ذ أن 

ن  رون شؤوهنا، فأولئك ا ن یدافعون عهنا وید و ذاهتا، فهم ا احلراس مه اجلهاز احملرك 
و وقت احلرب،  ن یدافعون عن ا زمام السلطة وقت السمل، مه أنفسهم ا حيمكون وميسكون 

ق جيعلنا نغفل " أفالطون"وهنا شغل ومن  ق یار ا خ یار هذه الطبیعة وتعلميها، وهذا  خ نفسه 
سني ف یقول  ورییه"أمر التفرقة بني اجل ل"ألكسندر  امة أضعف من الر   .، رمغ أن املرأة بصفة 

كن داعیا إىل حترر " أفالطون"خنلص من هذا الطرح إىل أن  املرأة أو إىل يف حماورة امجلهوریة مل 
وهنا لمرأة، وحيّذر من أن جنعل الشباب یق قاره  لعكس، عن اح ل، فهو یعرب  لر وال . مساواهتا 

راهیة  ّرب عهنا بإسهاب يف حماورة امجلهوریة، فهو " أفالطون"بد أیضا أن نالحظ أیضا أن  لمرأة قد 
قار ویضعها مضن ممت ح دث عهنا فهيا إال يشء من  كون العالقة ال یت رید أن  ل، وال  لاكت الر

انة يف نظره ن  القة ال خشصیة مبا أهنا اك ىل املشاعر واحلب والصداقة، بل أرادها  نیة  هنام م . ب
لضبط یربر  اح"ويف هذا النقطة  اته" إمام عبد الف دم زواج أفالطون يف ح ب    .)2(س

ر الشباب من حم" أفالطون"وإذا اكن  ذ ساء يف كتاب الثالث من امجلهوریة، فقد قد بدأ بت ااكة ال
اب الثامن إىل التعرض إىل الربط بني املرأة واحنطاط احلمك، فهو یطرح هذا السؤال  ى يف الك هت ا

لتميوقراطیة؟ شلك صورة الشباب الطموح يف نظام احلكومة ا   یف ت
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دث عن نظام األرسة"القوانني"أما يف حماورة  ة والزواج التقلیدي، وتظهر  ، فإننا جنده فهيا یت وامللك
ریة ل يف األرسة البطر دید وظیفة املرأة الطبیعیة، كام یظهر فهيا سلطان الر إذا تظهر . فهيا من 

انة " أفالطون"مرة أخرى حضور اآللهة  يف قوانني  لزواج، ورمغ خ ا " زیوس"املتعلقة  يف املیثولوج
ة ا ینظر إ" أفالطون"إال أن . اإلغریق لزواج، وهكذا جند بقا املیثولوج ذج العلیا املقدسة  هيا من ال

ين معوما " القوانني"يف حماورة  ىل حنو ما اكنت شائعة يف العادات والتقالید والرتاث الیو األفالطونیة 
ا"الس يف  ىل أساسها راح . "Spartaإسربطة "و" أث ىل لك من " أفالطون"و یفرض غرامات 

ه "( املأدبة"ويف هذا الشأن یقول بعبارة مماث يف . الزواجرفض  ي ميارس ف الزواج هو الطریق ا
دموا  ة، بأن یرتك أطفاال وأحفادا لی ل أن یؤكد الطبیعة اخلا لر رشي اخللود، فال بد  س ال اجل

، فإن األرسة يه مصدر العادات املوروثة من األسال). 1)(اإل من بعده ف والقوانني وفضال عن ذ
وبة ي اكن قامئا " أفالطون"وحيّدد . ري املك اة، بنفس التفاوت ا لفىت والف سبة  ل سّن الزواج 

ّدد  اة فقد  اما، أما الف ه بني الثالثني واخلامسة والثالثني  ّدد سن زوا ن، فالشاب  عند الیو
ا بني ستة عرش وعرشن سنة، فإذا رفض الفىت الزواج وجت اوز هذا السّن یعاقب بغرامة سّن زوا

  .معینة

لب مشورة  س لها يف األ رفض، فل اة، ففي مجیع األحوال البد لها أن تزتوج وال حيق لها أن  أما الف
الزواج یتحقق اخللود يف نظر  ، ف   ".أفالطون"يف ذ

ز، لإلرشاف" أفالطون"یعترب  ا ساء الع ة من ال یار مجمو ىل اخ و يه خمّو  ىل الزواج،  أن ا
لتباحث يف أمور الزواج، وتقدمي تقرر مفّصل  ا  ا يف معبد آلهة أث ة أن جتمتع یوم مو ىل هذه ا و
ایة فرتة  ميه، ور ذ وصا الزواج وإمتام مراس سني، وأیضا تنف لزواج من اجل اص املؤهلني  عن األش

ّددها قانون أ ني  ىل الزو ا بعرش سنوات ال أكرث، عندما امحلل واإلجناب، ومّدة اإلرشاف  ث
نصحهام برضورة الطالق وهذا  كون الزواج ممثرا، ولكن إذا استغرقت هذه املّدة من دون إجناب، ف

لیه مترة لفرتة الزواج واإلرشاف  و املس ىل رقابة ا   .ملصلحهتام معا، وهذا دلیل 

بنة ال ه، و لمرأة احلق ف كن  ملرياث، فمل  رثه فقط ابنه، واكن أما ما یتعلق  ها، وإمنا  رث وا  
ور  إن اكنوا كرثن، تقول  د أبنائه ا هناك ( "Monique Peter مونیك بیرت"األب خيتار أ

ها، فلام اكنت يه خشصیا  رث وا ق لها  مية اليت ال شق لی ا ا ين، يه  اصة يف القانون الیو ا 
رث، فقد اكنت جتد نفسها مضطرة  ل األرسة، أن  هيا يك یبقى الوارث دا هئا أل د أقر لزواج من أ

ا آخر، وتتابع قائ  ه، رشط أن یؤمن لها زو ا حّق  أن یطلق زوج فإن اكن هذا القریب مزتو
ا أو وسی د اكنت املرأة تعترب ش   .)2()إذن أن نقدر إىل أي 

ل  افظ  ين  لمرأة يف القانون الیو دون تغیريه يف حماوراته اليت " أفالطون"یه هذا الوضع املزري 
ه قضیة املرأة   .تناول ف
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سیة املثلیة و  املرأة )6   Les femmes et l'homosexualité اجل
لسوف  اول الف اح إمام"ی امة ويف فلسفة " إمام عبد الف ين  متع الیو سیة يف ا إشاكلیة املثلیة اجل

دید، اليت من " أفالطون" ه الت رة ىل و ا قي من ا اللها متكن من إظهار موقع املرأة احلق
نیة سیة يف احلیاة الیو   .اجل

س امس السیدة   ن، حبیث حي اصة، تبقى طي الك اة رسیة  ين ح متع األث اة املرأة يف ا إذ اكنت ح
ت كام یقول  ل مفن العار أن یبقى يف . Theokededz "ثیویدیدز "املصون يف الب املزنل، إن أما الر

ه كام یقول  ار اته  ، ويف األسواق واحلیاة العامة "Xénophon زینوفون "لیه أن یقيض ح
ربطه هبم رابط  ي  ال ا ه إال أشباهه من الر ه ف والسیاسة والندوات، ويف هذا اخلروج ال یصاح

سیة القة  ط كثريا ما یتحول إىل  رتب. الصداقة واحملبة، وهو ر متع وهكذا اكن  اط وثیقا يف ا
سیة املثلیة  ري، فقد اكنت اجل سل ال  سیة املثلیة، وعز املرأة يف مزنلها إلجناب ال ين بني اجل األث
ساء مه الغلامن، واكنت العاهرات ینددن مبا يف  ث اكن أكرب من ینافس ال ن، ح شائعة يف الیو

بري ور من فساد    .عشق ا

ا"إذ أن جتار  عومه يف أسواق اكنوا  " أث ا"ستوردون الغلامن احلسان لی ، واكن هؤالء "أث
عبید دمومه ف بعد  ست سیة، مث  دمومه ألول األمر لقضاء شهواهتم اجل كن يف . ست ا"ومل  " أث

كن ن  ال املدینة وشبعوا هذه الشهوة، ومل  من یعتقد أن مثة عیبا يف أن یثري الشبان شهوة ر
ىل  املامرسات أیضا رصة  ا"شاذة مق نیة، فقد اكنت " أث دت إىل مجیع املدن الیو حفسب، وإمنا ام

رشة يف  ّرر " أرسطو"أما . ف بعد" أفالطون"، ويف حمافل املوائد اليت نبذها "اسربطة"م فقد 
شار هذه الظاهرة يف  ال أن املرشع الكریيت فصل بني :( تربرا جعیبا ح قال" Crète ریت "ان الر

ور سیة بني ا ب العالقات اجل ح لنفس الس سبة املوالید، كذ أ ساء حىت یقلل من  ، ))1(وال
يس " أرسطو"وهكذا یعلل  شار ظاهرة الشذوذ اجل  Le phénomène de l'homosexualitéان

لساكن ام البالد  قرها،"أفالطون"أما . خلوف من ازد سیة املثلیة واح وحط من  ، فقد هامج اجل
ا يف حماورة    ".القوانني"شأهنا، بل وحّر

، ففي حماورة  سیة املثلیة مبا يه كذ دس "لكن الغریب حقا، أنه مل یدن اجل ، "Khrmides خرم
سأل أصدقاءه عن الشباب، ومن مهنم صار أكرثمه جامال " سقراط"جند فهيا  اد من احلرب،  وقد 

قال  إنه الشاب ريه، ف دس(من  كام یقول عن نفسه اكن یؤمن جبامل " سقراط"ومع أن  ،)خرم
رى  هبر عندما  دس"الشباب مجیعا، فالغالبیة العظمى من الشباب، فإنه ی أشهد أنين : ویقول" خرم

ّنت به مجیع الرفاق ذت جبامل هذا الفىت ولقوامه، كام اف   .أ

لفه فریق من العشاق، وسأل "أفالطون"وروي   ة و ل القا " شیفرون"، أن الشاب د
Chevron "ه" سقراط س " سقراط"ما رأیك  : عن رأیه يف جامل و ه هذا الشاب؟ أل يف و
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قول . ! أكرث من رائع": سقراط"رائعا؟، وجيیب  ه ال يشء ": شیفرون"ف ك سوف تقول إن و لك
ىل ذإذا ما رأیت جسده  ه، ووافق امجلیع  ، فهو اكمل األوصاف من لك و   .)1(ار

سس"ويف حماورة  س "، جند "ل ل ث " سقراط"یدعو  "Hautalasهیو ة ح لمصار لبة  رة  لز
سأ  زداد " سقراط"األصدقاء هناك، وعندها  ه و معن یفضل من هؤالء األصدقاء، حيمر و

ج  ست ة إىل أن تقول يل : أن الشاب حيب قائال حبمكته" سقراط"نبضات قلبه، ف ا لست يف 
أخرا رتافك سیجئ م ا حب، فا ا حب حفسب، بل . أنك يف  إذ من الواحض أنك لست يف 

ين اآللهة  ربة يل يف مسائل أخرى، فقد وهب ىل الرمغ من أنين ال  ارق يف احلب حىت األذنني، إنه 
شف من ين من أن أك ه الشاب ویتوّرد أكرث ، هو يف احلال احملب ت القدرة اليت متك ّ حمّر و ف

لیه هينئه " سقراط"فأكرث، وعندما یعرف  ، و لبحث عن ذ سعى  س "أن حمبوبه   هیباثل

Habathlees " ىل احملبوب أن یقو غي  ي ی سأ عام إذا اكن یعرف ما ا ع، مث  ىل ذوقه الرف
الصة جتا ل هذه احلاالت، ویعطیه  ا يف م شار " سقراط"ربه، ويه لكها دروس یقد ت ان تث

سیة املثلیة يف  ا"اجل   ".أث

ا إىل احلد من هذا "أفالطون"ري أن  دل رأیه تدرجيیا عندما تقدمت به السّن، فد ، فقد 
دة ويه ىن قا ه ویلمسه : حنراف يف حماورة امجلهوریة، وت ل حمبوبه ویقرتب م ىل احملب أن یق

ه ه وكأنه و   .مسهتدفا غرضا رشیفا م

ّشن  سیة املثلیة ویصفها بأهنا " أفالطون"ويف حماورة القوانني،  ىل اجل ري (مح عنیفة  احلب 
ىل الفرد واملدینة، وجيب وضع قوانني صارمة حتاربه)الطبیعي جته خطرية    .، ون

  أرسطو واملرأة )7

اح إمام"ینطلق  ىل أن  "أرسطو"يف قراءته ملواقف " إمام عبد الف امة،  ه بصفة  لمرأة من فلسف
ىل املرأة  ة  الل إسقاط مقوالته الفلسف سقه الفلسفي، من  بعة ل ة حول املرأة يه  أرائه الفلسف

اح"ظاهرة من ظواهر الطبیعة، وهنا یؤكد  ة " أرسطو"، أن"إمام عبد الف استفاد من نظریته املعرف
ذ البدایة  . يف فهم طبیعة املرأة قة فهو م ة عن املرأة، ویعرف حق سعى إىل الوصول إىل معرفة فلسف

ىل حتلیل األرسة، ومبا أن  ته  ّق نظر عي، ویف طب ج یفّرس الوجود تفسريا " أرسطو"وضعها 
ل ىل، فاكن من املعقول أن ختدم املرأة الر ا، األدىن خيدم األ ىل. رات ل هو األ املرأة يه و  فالر

یف أص  ىل هذا النحو تتعدد وظیفة املرأة، األدىن، مث  ل هو الصورة، و بحت املرأة يه الهیوىل والر
یف نقل  رى  صار  خ ه" أرسطو"و امل املرأة مكوضوع فلسفي فرید من نو ىل  تافزيیقاه وطبقها    .م
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ين نفسه" أرسطو"وهكذا یعلن  متع الیو ل ا عیة وسیاسیة دا ة اج رات ذ البدایة أن هناك  ، م
ىل واألدىن، بني النفس والبدن، بني العقل والشهوة،  فقد أقامت الطبیعة تعارضا يف لك ماكن بني األ

ر واألنىث   .بني اإلسان واحلیوان، بني ا

دهام ویطیع  كون ملصلحهتام معا، أن حيمك أ ن، فإن ذ  الف بني موجود خ د هذا  وح و
ل. األخر ه الطبیعة إىل إقامة م ىل العمل،  وتت دهام أقوى وأقدر  جعل أ رش ف هذه التفرقة بني ال

لطبیعة أحرارا وبعضهم عبید   ).1(اواآلخر إصالح احلیاة السیاسیة، ومن هنا اكن بعض الناس 

ره  س بیكون "وهذا ما یذ ، من أنه اكن ینقل فكره املنطقي "أرسطو"عن  "Francis Baconفرس
دان . واملیتافزيیقي إىل الطبیعة ه هذه الفكرة يف قراءته لنظریة املرأة، هو م دان تظهر ف ولعل أوحض م

ل، مبا  كون يه الر ا، فهو یبحث عن الصورة والهیوىل، وملا اكنت الصورة أرىق فال بد أن  البیولوج
ىل ذ من تداعیات  ل أرحج عقال من املرأةیرتتب    .تظهر الر

ي اعمتده  ا املرجع العلمي ا عیة، فقد اكن یعتقد أهنا تدرس " أرسطو"اكنت البیولوج ج يف حبوثه 
سیة يه ات ثالثة رئ   :موضو

  مشلكة اإلجناب والتوا -1

  مشلكة اإلحساس -2

  .)2(مشلكة احلركة -3

د، فقد اكن  ت یعتقد أن" أرسطو"أما اإلجناب من وا وا ه یمت يف مملكة النبات، ويف بعض احلیوا
دم حركهتا شبه النبات يف سكوهنا و مه، . اليت  ىل اه والواقع أن نظریة الثالثة يه اليت سیطرت 

ت الهامة  قش فهيا بعض املش ويه يف الوقت ذاته النظریة اليت هتم موضوع املرأة، وذ ألنه 
ملرأة   .ذات ص 

سبة " أرسطو"لقد اهمت  ل ريها  كثريا مبسأ اإلجناب، ورأى أهنا من معل الطبیعة، أكرث من 
منو، ويه وظیفة الطبیعة اليت تظهر يف هذه الاكئنات، ألهنا  لاكئنات احلیة الناجضة أو مكمت ا

ق اخللود دة لتحق ي . الوسی الوح ي حيقق اخللود، ألنه هو ا ده يف الواقع ا ر هو و ري أنه ا
مكن أمهیة األنىث يف اإلجناب لروح، وهنا  فإذا أرد أن نفهم وظیفة املرأة كام عرضها . زود اجلنني 

ا" أرسطو" لینا أن نعود إىل ما كتبه يف البیولوج دا، اكن    .يف كتاب السیاسة فهام ج

ىل النحو التايل) توا احلیوان(  يف مقالته" أرسطو"قّدم  ر واألنىث  ر يف تعریفه خي : تعریفا  تلف ا
ألنىث ت  سل من اآلخر، ونعين  ي ی ر ذ ا حن نعين  اصة، ف عن األنىث مبا  من ملاكت 
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ي اكن موجودا يف  سل ا طهنا، وهو ال سل من  ل ذاهتا، حبیث خيرج ال سل من دا اليت ت
ل   .)1(التناسل من ق

اصة  شري إىل جوانب  ل هذا التعریف، ال  شري كذ إىل مراتب وم رشحي حفسب، وإمنا  ل
ات يف الوجود ري موجودة عند األنىث، ولهذا . ودر ر لكهنا  اصة موجودة عند ا فهناك قدرات 

اص يف معلیة اإلجناب، ووظیفة ختتلف عن األخر، ومن هنا  كون للك مهنام دور  فسوف 
ىل مقام مترار وبطرق شىت أرفع قمية وأ س ر    .ا من األنىثسیكون ا

مترار املفاتیح األساسیة عند  س كون يف ذهننا  ىل أن  فلننظر يف مسامهة لك مهنام يف اإلجناب 
شّلك األساس يف بناء الكون بأرسه، ومن "أرسطو" لنظریة، كام  شّلك األساس املیتافزيیقي  ، اليت 

ال فكرة املراتب، كذ الفكرة اليت تقول أن لك يشء يف هذه ا حلیاة یتألف من هیوىل ذ م
ىل وأمه من الهیوىل اليت يه املادة: وصورة، وألن الصورة يه فهذه األفاكر لكها أساسیة يف . الروح أ

ا األرسطیة ر عن ": أرسطو"یقول . البیولوج ىل احلركة، ینفصل ا ت  القادرة  يف مجیع احلیوا
ىل ر واآلخر أنىث،  ت، ذ د هذه احلیوا لام األنىث، لیصبح أ دان يف النوع، م  الرمغ من أهنام م

ن ل واملرأة موجودان رش ل. نقول إن الر هام خ ندمج . والفرس واملهرة  ا النبات، ف وأما يف 
ان  سالن من ذوات نفسهام وال ی ا فهام ی ر عن األنىث، و ن معا حبیث ال ینفصل ا ن القو ها

ویة بل بذورا ت م وا   .ح

لیل، تظهر تطبیقات من هذا  ىل دراسة الاكئنات" أرسطو"الت ة  ة . املیتافزيیق رات فإذا اكنت هناك 
امل  دیة يف  ة التصا ا، اليت تظهر الرتات يف الكون ويف السیاسة، أیضا يه موجودة يف البیولوج

ة من األشیاء اجلامدة إىل الاكئنات احلیة أو احلیاة  در سري الطبیعة م احلیوانیة، بت احلیاة، إذ 
هنام   .الطریقة اليت جتعل من املستحیل وضع خط فاصل ب

ملادة املیتة، ومن هنا،  ماء الطمث اليت يه أشبه  ي هيب الصورة أو الروح،  ر هو ا إذن، ا
ني أن األنىث ال تقدم سوى الهیوىل ّ الفا يف  ي یقوم بوظیفة الع ر هو ا فدماء الطمث . اكن ا

ونیة احلرارة يف  ي جعزت األنىث، نظرا  م الفائض ا ر، أي ا ت املنویة يف ا األنىث تقابل احلیوا
لیه السائل املنوي وملا اكن هذا السائل هو الصورة، فإنه یقوم بوظیفة الع . احلیة عندها، أن ینطبع 

كون دماء الطمث يه الع املادی ني  سل، يف  ر یعمل يف الغائیة أو الصورة يف ال ة، إن عنرص ا
منط ا األنىث يف معلیة التوا يه املادة : ولهذا جنده یقول. عنرص األنىث هبذا ا أن املسامهة اليت تقد

د يف سائل الطمث دمة يف هذه العملیة، ويه إمنا تو   .املست

  العقل املؤنث يف الفلسفة املسیحیة )8

اح إمام"بعد حتلیل  قل لصور ة املر " إمام عبد الف تلفة، ی ة ا وهنا الفلسف نیة ويف م أة يف الثقافة الیو
ىل الرمغ من األفاكر اإلسانیة  إىل تناولها يف الثقافة املسیحیة يف العصور الوسطى وفالسفهتا، و
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اء هبا السید  ال" املسیح"واملواقف اجلدیدة اليت  لمرأة، ومهنا م سبة  ىل : ل هيا  أنه مل ینظر إ
اجل  )جسد(أهنا اجل املرأة كام  سني، و الط بني اجل خ رفض  ىل أن صورهتا عورة، كام أنه مل  و

ل سواء سواء ل حملها الرتاث . الر هيودي(فقد توارت لكها لی ي اكن قامئا يف ذ ) الروماين-ا ا
لهيا املسیحیة عندما ظهرت. العرص ي اكن ميثل األرض اليت معلت  رتاث ومن املعروف أن ال. وا

راهیة ونظرة دونیة، فضال عن أن  لمرأة من  ين مبا حيم  لرتاث الیو داد طبیعیا  الروماين، اكن ام
لهيا، حماوال أن جيعلها  ة  ىن النظرة نفسها مع أحقاد دی هيودي اكن یت حىت ) إلهیة أو مقدسة(الرتاث ا

هيودیة يف هنایة املطاف سلمت لها املرأة ا   .اس

ّني  ذ ظهورها يف هذا العامل، مل ختتلف قط عن الرتاث وهكذا تت لهيا املسیحیة م ة اليت معلت  اخللف
فعته يف جممتع أبوي  ىل املرأة وم ل  ه سلطة الر راث اكن یدمع ف وري(القدمي، وهو  یعمد إىل ) ذ

عتبارها يف رتبة أدىن ىل املرأة،  عد. السیطرة  ة، فقد أراد لها أن ت رة،  أما إذا اكنت زو عن لك إ
رث ما مي س فهيا دماء غریبة، حىت    .)1(حىت یضمن سال من األبناء من صلبه النقي، ل

ىل معیار  ّز  رك ن،  ال ا ل نظرة ر لها م لقد اكنت نظرة الالهوتیني والفالسفة املسحیني، م
س لتنا. اجل اء  سانیة، ولكهنا جمرد و س "سل كام یقول فاملرأة يف خمیاهلم، ال تؤمتن وال إ القد

  ."Saint-Augustin أوغسطني

راهیة اجلسد مع  ة رصفة مع " أفالطون"وإذا اكنت  حمصورة مضن نطاق فلسفي، فقد أصبحت دی
ه الفلسفة  فصال عن اإلسان وهو موضوع فصلت ف ا م فالسفة املسیحیة، كام لو اكن اجلسد ش

ل واألمر الثاين، هو املايض . الوجودیة املعارصة ري من األفعال ا حبرمة املرأة من ق لك امللوث 
ىل غرار ما فعل  س أوغسطني"الفالسفة يف شباهبم  ادوا يف " القد ه، مث  يف سن مراهق

لسوف الالهويت الفريس  لف دث  ىل حنو ما   " بطرس أبیالرد"شیخوخهتم إىل الندم والتوبة، 

Pierre Abélard )1079-1142 ( ي اكن   .أعظم أستاذ لالهوت يف عرصها

قار  هيودیة نظرهتا إىل األنىث وما فهيا من استخفاف بعقلها ولعواطفها، واح لقد ورثت املسیحیة عن ا
ذ  لفساد وأصل الرش يف الكون، وبدایة احنراف السلوك اإلساين م ي اعتربته مصدرا  جلسدها ا

هيا من عنارص الفكرن، اإل   .غریقي والروماينبدایة اخللق، مث أضافت إ

ا يف  الثقافة املسیحیة، فاإلحصاح الثاين من  ولعل القصة اليت روهتا التوراة عن أصل املرأة أكرث شیو
راب األرض لق من  روي أن اإلسان  ََل الرب اإل اَدمَ { سفر التكون،  األرض َُرا ِمَن  َوَج

ََسَمةَ ِيف  َونََفخَ  اةٍ  انِْفِه  َ ََصاَر  .َح ة ف س وال ، ).7: 2كون (}اَدُم نَْفسا َح دا ال أن لكن آدم اكن وح
س  ده :قال الرب اإل{ ل كون آدم و ًدا أن  س ج ًا، فأصنع ل ، )١٨: التكون(} نظريه  معین

ه ومأل ماكهنا محلا، وبىن الرب اإل  دة من أضال ذ وا ام، فأ ىل آدم سبا ف فأوقع الرب اإل 
ذها من آدم امرأة واحرضها إىل آدم من  حلمو  عظايممن  هذه األن عظم :فقال آدم{. الضلع اليت أ
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ذتمن  هذه تدعي امرأة ألهنا .محلي ه وأمه ویلتصق .امرء أ ل أ ن   یرتك الر بأمرأته وكو
 ً دا ً وا   .)24-23:2كون  ( }جسدا

، {: حواء، وملاذا مسیهتا حواء؟، قال: وعندما سأل آدم عن امسها قال لقت من يشء  ألهنا 
متعت إىل  ي اليت اس م، فه ل من رشور وآ ا ملا یعانیه الر جعل املرأة س متر قصة التوراة، ف س و

لهيام األلك من جشرة املعرفة غوایة الشیطان يف اجلنة، وعصت أمر  ي حرم  فرأت املرأة أن (هللا، ا
ذت من مثارها وألكت  لنظر، فأ لعیون، وأن الشجرة شهیة  ة  دة لأللك، وأهنا هب الشجرة ج

لها أیضا معها فألك   ).6ع: اإلحصاح الثالث( }وأعطت ر

ت يف  ّ لت املرأة حبامقهتا مجیع الرشور واملعايص، وسب دن، اليت وهكذا أد ة  طرد اإلسان من ج
د وال تعب ش فهيا ویألك من مثارها بال  ال . اكن یع ا يف إد واحلق أن حامقة املرأة اليت اكنت س

ة و ري من القصص القدمية بصور م روهيا الك اة اإلسان،    .)1(الرشور واآلالم إىل ح

ه من احلواریني والرسلمن املرأة اكن أنضج كثريا م" املسیح"واحلق أن موقف السید  . ن موقف أتبا
س املسیحیة لكها ولقرون طوی ا   .بل من موقف الك

شعر القارئ فهيا "املسیح"ففي عرص  برية من املواقف اجلدیدة اليت ال  ة  ل مبجمو ج ، تطالعنا األ
لمرأة ا، و . بأیة دونیة  د سیة تعامل معها السید املسیح وام شف عن فهناك خشصیات كثرية رئ

ساء معا دون تفرقة، ومن املواقف اإلسانیة  ال وال دیدة، فقد اكن یعاجل الر سانیة  مواقف إ
الف هبا  الرتاث الثقايف املوروث يف عرصه، يه أنه یعاجل املرأة اليت ظلت " املسیح"اجلدیدة اليت 

دا متام هيود جنسة ال جيوز أن یلمسها أ لكن . ا اكملرأة احلائضتزنف إثىن عرش سنة، واكنت يف نظر ا
ا، وهو أیضا " املسیح" وع د مل ميانع أن تأيت إلیه وسري من ورائه ومتس ثوبه، فلوقت قصري جف ی

ء،  هيودیة والسامریة، بل إنه یتخطى الشواهد احملرمات التقلیدیة املتوارثة عن اآل ال یفرق بني املرأة ا
انب السامریة   .عندما مكث طویال إىل 

ة املسیحیة اليت سادت بعده، مل تقد " املسیح"قام به السید  ورمغ ما لصاحل املرأة، إال أن اإلیدیولوج
ه، ومل حتاول  ىل إنصافها أو إنقاذها من الوضع املرتدي اليت اكنت تتخبط ف بتحرر املرأة، ومل تعمل 

س ستطیع املرأة أن  لهيا، ومل  ل  رفع عهنا العبودیة اليت فرضها الر امه يف إدارة شؤون قط أن 
نویة   .العبادة إال بصفة 

س  ة،  "Saint-Paulبولس "وقد أكد القد ح هيودي من  متده من الرتاث ا ي اس هذا اخلضوع ا
متده من تعالمي السید  ين والروماين، أكرث من ما اس ة الرتاث الیو ح وأفاكره " املسیح"ومن 

ء  ، مث سار الالهوتیني وأ یلمتسون أسانید ومواقفه وأقوا رب السائد، وراحوا  ىل نفس ا سة  الك
رة أخرى ن  رة ومن مذاهب فالسفة الیو   .من العهد القدمي 
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ادات  عیة أقوى من األفاكر اجلدیدة، ويه لكها  ج وهكذا اكنت العادات والتقالید واألعراف 
ة اخل ل من امللك رتد يف هنایة حتلیلها إىل موقف الر   .)1(اصةوتقالید 

لسوف املسیحي لیقّنن هذا الوضع  اء الف ا أبنائه من صلبه، مث  ر ىل أن  ة حيرص األب  ملك
س  ي فع القد ة، وا ة دی لیه مس لمرأة أو یضفي  ساء : (عندما قال" بولس"املتدين  أهيا ال

لرب الكن كام  ساء يف )اخضعن لر ل عي املرتدي  ج جممتعه وجع فریضة ، سوى أنه معد الوضع 
ن   .یأمر هبا ا

  العقل املؤنث يف العرص احلدیث )9

لسوف  اح إمام"وبعد تعّمق الف ة املسیحیة " إمام عبد الف ی يف حتلیل وضعیة املرأة يف الثقافة ا
عي،  ل اج ن وكفا اك س وفالسفة العرص من املرأة  ا ن والك ال ا رّصد مواقف ر الوسیطیة، و

عیا إىل اليت اكنت  دنیة اج لتايل، مر اكنت فهيا م يف مجملها سلبیة تقّزم من وجودها الطبیعي، و
ي هو  ا يف كتابه املتخّصص حول هذا املوضوع ا لسوف لضبط ف أبعد احلدود، وهذا ما تناو 

لسوف املسیحي( بعنوان ي بدأه من السید ) املرأةو  الف ایة انبعاث عرص ا" املسیح"ا هنضة إىل 
س  لقد س أوغسطني"و" Clement 150-223 لكمنت "مرورا  و " Saint-Augustin القد

سمل " ویين"و" Anselmأ قل إىل دراسة إشاكلیة املرأة يف "Thomas d'Aquin توما اإل ، ی
  . الفلسفة احلدیثة واملعارص

خو   - أ ل وعودة أن لسوف إمام عبد "تناول : Hegel et le retour de Antijona هی الف
اح إمام ل"مسأ املرأة عند " الف ازع يف الفكر العريب " هی ه من دون م وهو املتخصص ف
شري إىل أن . واإلساليم ل"ويف هذا الصدد  ة رصفة، " هی یك لك اجل موضوع املرأة من زاویة د

اة  ساء اكن لهن حضورا يف ح ل"فهناك ثالثة    ".هی

ه تدعى ويه ش : املرأة األوىل ق ا"ق ام " Christina رست ت  اليت اكنت تصغره بثالثة أعوام و
ّت تعمل مربیة أطفال حىت مرضت عصبیا مث انتحرت غرقا بعد وفاة  1773 ت بدون زواج، وظل وبق

دید يف  ه الت ىل و ر 2أخهيا بأشهر قلی و   .1832فربا

ل"ومن الواحض أن  ا و " هی ه رابطا روح ربطه بأخ ة اكنت  رية األخت يف زو كشف عنه  ثیقا، 
ل" ة أخهيا، لكن "هی مترة من زو ه، مث شكوهتا املس زوا ، وكشف عهنا اهنیارها عندما مسعت 

ّرب عنه حبسه الفلسفي عندما  لسوف نفسه إىل هذا الرابط الرو اليت  األمه من ذ نظرة الف
ألخت يف  القة األخ  ىل أ"فلسفة احلق"تفلسف حول   ، ، القة من أمسى العالقات يف العائ هنا 

خو"واملثل احلي هو  س "بط روایة " أن   .)2(الشهرية Sophocle"سوفلك
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ل"رى  د مهنام ميثل " هی د، فإن لك وا أن األخ واألخت، وإن اكن جيري يف عروقهام دم وا
ة يه مبثابة  الق هنام ماهیة أ سبة لألخر فردیة حرة، وجتمع ب باد بني وعي ذايت حر ل القة م

سانیة  القة إ ة ال حسیة، أو يه  القة روح ألخت  القة األخ  ووعي ذايت آخر، وملا اكنت 
كون هذه العالقة يه مقة العالقات  س من الغریب أن  في معها لك الطباع الشهوانیة، فل عة ی رف

خلصوص أهنا بعیدة لك البعد عن الطابع احلیو  ب ف یقول العائلیة و اين أو الطبیعي، وهذا هو الس
ل" ّربت " هی ة ال ميكن أن تعوضه، وهذا ما  ه خسارة فاد سبة إىل أخ ل من أن موت األخ ميثل 

خو"عنه  ال أخر ( بقولها" أن ن فإن ر ، وإذا مات  ل حم ال أخر سی إذا مات الزوج فإن ر
نیا، لكين مل أ دیدستطیع أن یعطیين ابنا    ).1)(د أستطیع اآلن أن أمل يف مو أخ 

خو"ومن هنا اكنت  شعر أن واجهبا حنو أخهيا هو واجب أمسى، ال ميكن أن یعد أي واجب " أن
ب يف أن  خو"آخر، وهذا هو الس مترار جتسد أمام " أن س ل"اكنت  ه " هی ق ا"شق   ".رس

ي اليت أّجنب مهنا: أما املرأة الثانیة ه  فه ق ري رشعي، اليت اكنت حتمل نفس امس شق ه  ا"و  رس

Christiana"هيا يف مدینة ري رشعیة، تعّرف إ سیة  القة  ربطه هبا  ا (، واليت اكنت  ) Aina ای
رش"وامسها الاكمل ا ف ا شارلوت یوح ث "Christaana Charlotte John Fincher رس ، ح

ام اكنت يف الثانیة والعرشن م ين 1806ن معرها عندما التقى هبا ألول مرة يف  ، ويه تصغره ب
جورة معلت عند  ة  ل"سنوات، واكنت زو ، ويف یوم " هی ىل مزن ر 5مرشفة   1807فربا

الما هو  ج "وضعت  اعب ّمجة " Ludwig لودف ي ظل مصدر م ، وا ري رشعي  ن   ،
ل"   .إىل أن مضه إىل أرسته" لهی

اته ويه" Nurembergنورمربج "ويف مدینة  ىل املرأة الثالثة يف ح  مار فونت ورش:" تعّرف 

Maria von mention" . اة من أعرق أرس هذه املدینة، ویقال أهنا اكنت فاتنة امجلال، وبعد أن ف
ام  ملرارة يف هنایة  شعر  سعادة ال توصف، حىت أنه1810اكن  لهيا شعر  نّظم  ، وبعد تعّرفه 

هيا بتارخي  ة يف حقها، بعث هبا إ م كتب إىل صدیقه . 1811أفریل  13قصیدة غرام امر"وبعدها بأ  ن

Nitamr "لطف والطیبة، امسها : یقول  فهيا لغة ا اة  ىل ف ، أرجو أن "مار فونت ورش"تعّرفت 
اة اكن عضوا يف جملس شیوخ امل ب يف أن وا الف دینة، واشرتط حىت یعقد كون األمر رسا، والس

ة أخرى ومبا أن  ة، ومن  ة هذا من  كون الزوج صاحب وظیفة سام ل"الزواج أن  " هی
ارشة لزواج م ىل موافقة امل  و جيب أن حيصل    .موظف يف ا

ل"یعترب  ط ال ینفصم، ال خيلو من " هی ر ن  ربط فرد اليق  ىل أهنا جوهر أ ظاهرة الزواج، 
ل عنرص الزنوة والهوى يف صورة عنرص متث دث معه، إذ یتد  الزنوة الطارئة، وهذا ما 
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ا" ري رشعي " رس ه ويه حتمل ابنه  ادم ل  ه وهام يف احلفل، لتد ج "عشیق ويه "لودف
هتا املزریة مع  ا ىل املدعون  ارضة  یة،  ل"ترصخ  و هنا كتب لها "هی ل"، وح كتا خبط " هی

د  یده، یتّعهد ي املأساة بو هت لزواج، وت ل"لها فهيا  د " هی قة أ ىل ابنه، ورس إىل شق لنفقة 
ام " Sophie Bonn صويف بون " أصدقائه، ويه السیدة ا  ، 1803ويه أرم فقدت زو

ا"وانتقلت إىل  ىل دار األطفال 1807ام " ی رشف  ل"وعندما انتقل . ل ريس " هی شغل  ل
ب إىل "یدلوجها"الفلسفة يف  ك ق السیدة " فورمان"،   1816أغسطس  28يف یوم " صويف"شق

ج"لقد قرر أ وزوجيت أن ینضم إلینا : یقول دا" لودف ش معنا من الیوم فصا ويف الربیع من . لیع
ج"العام نفسه یلتحق  ج: "ألرسة، اليت أصبحت تتألف من" لودف ، مث "إميانویل"و" اكرل"و" لودف

ة أبیه وأخویه، ورمغ أن  ج"وقعت  مشالك مع زو راسة الطب، إ" لودف ال أن اكن یتوق 
ل" جر يف " هی بعث به إىل  جرا، ف كون  ىل أن  ري مفهومة  شّدة  رس  " شتوتغارت"اكن 

اریة، وعندما رفض  ج"لیعلمه األعامل الت ل"هذا العرض، توقف " لودف دته املالیة، " هی ىل مسا
خلدمة العسكریة ح : مما جع یقول يف حق أبیه لیه التحق  ، و ث هناك لن أمسیه أيب بعد ذ

اطره عناء 1831أوت  28تويف يف یوم  لكف  ه مل  ه قائال أن  وا ل موته كتب إىل أخ ، وق
ار أمه العززة، والظروف اليت  سأل عن أخ ل أن یذهب إىل اخلدمة العسكریة، وهو  تودیعه ق

القهتا  ل وفاهتا و اطت هبا ق ل"أ   ).1"(هبی

ريا، فإن  ل"وأ ال بد أن تالحظ بصدد العالقات : يف هذه العبارةیلخص رأیه يف املرأة " هی
ل فإن األمر خمتلف،  لر سبة  ل ل تفقد رشفها، أما  لر سمل حهبا  اة عندما  سیة إىل أن الف اجل

ارج األرسة اليق يف  شاط األ ل ث ماهیهتا لرابط الزواج، . ذ ألن  جماال  اة خمصصة من ح فالف
ده، ومن هنا فا تلفة يف ولهذا الهدف و لحظات ا ذ حهبا لك الزواج، وأن تبلغ ا ملطلوب مهنا أن یت

ة بعضها مع بعض ق القهتا العقلیة احلق   .احلب، 

ت: ویقول أیضا ت والنبا ساء، هو اكلفرق بني احلیوا ال وال ال یناظرون . الفرق بني الر فالر
ت، ألن تطورهن أكرث هدوءا، واملب ساء النبا ت، وال دة الغامضة إىل احلیوا ي حيمكه هو الو دأ ا

و يف احلال يف خطر، ألن  ساء زمام احلمك تصبح ا لشعور أو الوعي، وعندما تتوّىل ال د ما 
ة هن وفق ملتطلبات لكیة، بل بواسطة املیول واآلراء التعسف ساء ال ینظمن سلو   ).2(ال

شه واملرأة  -  ب شه"یقول : نی ىس سوطك .أذاهب أنت إىل املرأة؟ <" نی  <: ، ویقول)3(إذن ال ت
د هو امحلل اح وا لغز سوى مف س لهذا ا روح املرأة <، ویقول أیضا>لك ما يف املرأة لغز، ول

هتا  ا ، أما  لمرأة إال وسی سبة  ل ل  س الر ح، ول ة تداعهبا الر و ة ماء م ي صف سطحیة، فه
ي الطفل   .>فه
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شه "وميكن القول أن هذه اآلراء تلخص موقف من املرأة، فعالقة )" Nietzsche )1844-1900 نی
شه" رة، فهو یقول" نی و ساء " زارا"من الغریب أن ینطق : من املرأة اكنت حمدودة وم حلق عن ال

د س" وهو ال یعرفهن إال قلیال، أو إذا ما بدأ من البدایة لو لع –" فری " لفردرش" امس ا
ا -الطفل سائیة  ة  ش يف ب ة یع لصة بعد وفاة أبیه وهو يف اخلامسة من معره، واكنت هذه الب

ساء هن شأته : تتألف من مخس  ل عنه أن  ستان، ولهذا ق دته ألمه وعامهتا العا ه، و أمه، وأخ
املة مع ورخوة، وطفولته    .اكنت يف وسط 

لقوة ف بعد، وظّل یتغىن هبا، إذ وصف  ب يف عشقه  بأهنا ّرس ) إرادة القوة(رمبا اكن هذا هو الس
لمسیحیة ملا فهيا من تعالمي الرمحة والشفقة، واعتربها تناقضا ومتوهيا وعبودیة رهه  . الوجود، يف مقابل 

ل حبق شه"لقد اكن (ومن هنا ق دي مقاتل" نی رتدي درع ج اة  ، فهذه الروح احلاملة اكنت )روح ف
  .تدعوا إىل فقه القوة

ذ شباب نة املسیحیة، فاكن یقول ألصدقائهمفن املعروف أنه م رة مع ا و ه م الق الواقع أن <ه اكنت 
لمسیح، وال ميكن التعبري عهنا إال بوصفها حقائق  لتعالمي األساسیة  قهتا تتعلق  املسیحیة يف حق

رشي لقلب ال ه  >أساسیة  ق اد من اجلامعة وعرفت شق ت "حىت بلغ سن العرشن،   إلزاب

Elizabeth" وقف عن دراسة الالهوت أنه لهيا أنه س رام، فسألته فرد  ىل ما  س    .ل

لسوف وبني الضعف  متر الشقاق بني الف ساء أرسته، وهكذا اس اكن هذا القرار مبثابة أول صدام مع 
ام  ر مرض أمل به  ه إ ق ن معا يف نظره، حىت أنه كتب خطا إىل شق ، 1879كام متث املرأة وا

شعر أن ىل الهالكواكن  ين سوى األصدقاء، وأال <ه مرشف  ىل ج دیين إذا مت أال یقف  أ
ىل قربي، يف  طیل واألاكذیب  أل سا ینطق  لیه، وأن ال تدع قس ل الفضولیون من الناس  ید

ا رشیفا فاع عن نفيس، أرید أن أهبط إىل قربي وث ه ا   ).1(الوقت ال أستطیع ف

شه قرها أكرث مما هو ، مشلكة املرأة عند نی رهها واح لزوم، ومن مث  ّق هبا أكرث من ا أنه أحهبا وتعل
لغة  ه احلرة، وهو تعمید  ه رو رتباط العمیق هو رضب من العبودیة، تأ ه أن هذا  جيب، ظنا م

ارب الفشل اليت مر هبا شه، التجربة األوىل مع . املسیحیة لت  لوسا لويم"جتربتان فاشلتان مّر هبام نی

Lusa Lomé " وزويم "والثانیة مع Koizumi."  

رنال  ة يف العرشن من معرها، ابنة  اكء واحلیویة طمو الیة من ا ة  ىل در ي  أما األوىل، فه
امعة  دد من ، Université de Zurich "زیورخي "رويس، اكنت تدرس يف  هيا  وقد اجنذب إ

 Freudلفروید "كام اكنت صدیقة محمية "Rilke 1870-1926 رایلكة "العظامء، مهنم الشاعر األملاين
ة مواهب، وقد أحهبا اكمرأة ممتزية"1939- 1856( اة ممتازة صاح شه ف يه أذىك  <، فقد اعتربها نی

رس ة اكل ق شه خلطبهتا>ساء األرض مجیعا، نظراهتا  هيا نی د تعبريه، وبعد ثالثة أشهر تقّدم إ ، ىل 
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ء، فهو اكن یقول لها ويه تقول أن طلبه هذا اكن  ألنفة والكرب ل <مغلفا  إنين حىت أمحیك من الق
ه وعن عزته يف الوقت نفسه>والقال، إنين مضطر ألن أتقدم إلیك أطلب یدك   .فهو یعرب لها عن ح

روي  اح إمام"وهبذا السلوك  شه"، أن "إمام عبد الف اصة أمه، " نی ساء أرسته  زاع مع  ل يف  د
ارضت  ه تقولاليت  ق ت شق ه أیضا، فقد كت ق ه هبا شق نة تعتقد أنه مل <فكرة زوا إن أيم املسك

س"یعد أمام  ة" فری الت لكها س ل نفسه أو "سالويم"إما أن یزتوج . سوى ثالثة اح ، أو یق
جلنون   .>یصاب 

شه"وزداد متّزق نفسیة  رفض " نی كمتل تعاسته عندما  ب املرأة و ا الزواج به، نفسه" سالويم"س
ل مع صدیقه  ر ساء يف " بول ري"مث  ل رها تفجرت طاقات الكراهیة  ىل إ  ، ا بعد ذ لیزتو

د أصدقائه قائال ه، فقد كتب أل أ ال أحب أيم، كام أنه أصبح من املؤمل يل أن أمسع صوت <نفس
ون معهام لغثیان عندما أ قيت، إنين أشعر    .>شق

رن"فقد اكنت مع أما التجربة الثانیة،  ة املوسیقار" Cosima Wagner وزميا فا رن"زو شارد فا  ری

Richard Wagner " داء شه إجعا شدیدا من فرتة من الفرتات، مث انقلب إىل  ي أجعب به نی ا
ت، ورمبا اكنت  كربه " وزميا"مق یة واسعة اإلطالع،  جضة وذ ب من األسباب، اكنت امرأة  س
ستطع البوح لها حببه لهاست سنوات، أجع ه مل  ا، وأحهبا بعمق، ولك شه إجعا صام ، ب هبا نی

ة،  اته الفلسف ام يف ح ه لكوزميا لعب دورا  ل مر اجلنون، واتضح أن ح كمته حىت د فظل 
راهیته  عدا أن  س مس رن"ول ه" لفا ه لزوج ب ح   .س

ه ال  رجع إىل ح ساء  ل شه الشدیدة  راهیة نی ریع، حب ال إن  لفشل ا ي  هت ي دوما ی شدید لها ا
  .یتحقق، فانقلب إىل ضده وأصبح یفضل العز ویغوص يف أعامق ذاته

لسوف  لیل، ميكن أن نقول أن الف اح إمام"وهبذا الت لتأمل " إمام عبد الف قد وضع یده املصحوبة 
ر  ملرأة يف  ل  القة الر ىل جتارب خمتلفة، تعكس  خيها، بني اإلجياب والسلب، ويه لكها والتعقّل 

قي لتطور املرأة جبم خصائصها وسلواكهتا،  اّدة حتاول أن تقدم لنا املشهد احلق ة  حماوالت فلسف
نا أن نعترب  لیه ميك لتأمل فهيا والتدر يف مساراهتا اليت لكها يه ذاهتا فلسفة، و دیدة  حماوالت 

لسوف املرأة اح إمام ف ازع إمام عبد الف   .بدون م

  

  

  

  

  



101 
 

  

  :قامئة املصادر واملراجع

  القرآن الكرمي -

  اإلجنیل -

  املصادر -)أ
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ن رشد   ظور ا   امجلال والفن من م

 
شار/ محمدأحشاليف  .أ     امعة 

***  

  *:مقدمة

اصة يف موضوع  لعرب نظرة  ث الشك أن  ريمه ح امجلال ومن املعلوم أن هذه النظرة مل تتوفر يف 
ة  دة اإلسالم ىل أنه فرع من فروع العق ه مذاهب شىت معتربن امجلال  اضوا ف عرفوا امجلال و

لقمي األفالطونیة ه  ري من و  رابطني إ لیه الك ام يف امجلال اعمتد  األرسطیة واليت اعتربت معیارا 
ة مهنا الفالسفة املسلمون ل أراهئم الفلسف ة مع و  إذ استلهموا  ق اءت يف أكرث احلاالت توف اليت 

ص اء بعض التعدیـالت واليت أردفوهـا يف ت التالخ ست ة  ث و  الرشیعة اإلسالم ات ح الرشو
دي او  عرف الك ن س د مـع أراء أفالطونو  الفارايب وا ن رشد نظرهتم املشاهبة إىل  أرسطو يف و  ا

رز مكتفوق يف هذا  ي  لسوف الشارح ا لف ن رشد  ة،  حىت لقب ا االت املعرف ري من ا الك
ه لفلسفة أفالطون أرسطو ورید هنا احلدیث عن مفهوم و  املیدان وقدم جمهودات شىت أثناء رش

عدد املنا فلك موقف من شعبة املشارب وم ن رشد وإهنا ملسأ معقدة وم  امجلال والفن عند ا
دید موقفه امجلايل والفين إذ من العسري  ه الت ىل و ري من احلرب ولسنا ندري  سیل الك مواقفه 
ىل  زالقات  ستطیقي حتوم به بعض اإل دا أن نبني موقفه من امجلال والفن فاحلدیث عن موقفه 

اه اجتاه آلیة اخللق امجلايل والفين مفا قدمه يف املوسیقى و  ي ت الشعر واحملااكة رأسها املوقف ا
اصة ت اليت كتهبا يف  ة  ه إال إذا رجعنا إىل مواقفه الفلسف والتصور ال ميكن الولوج إىل معرف
ىل  د  سا لسوف قرطبة مل یرتك لنا سق جاميل  ىل أن ف ه السیايس عن املدینة الفاض  مرشو

رخي ال  لفن رمغ أن ماكنته يف  ه  الق مل امجلال و ام ويف الفلسفة فهم رأیه يف  فلسفة والعلوم شلك 
ىل  ىل ما یبدوا مازال يف بدایته فعالوة  ه  اص لها وزهنا كام أن البحث يف إنتا ة شلك  اإلسالم
ستحقه  فظ هبا مل حتظ مبا  ة فإن الزنر القلیل من رسائ اليت أح ل مؤلفاته العلمیة والفلسف حرق 

ل  ب ف كن نص لیل فمل  راسة والت یة من ا سوف قرطبة من البحث أبدا والس نظرته امجلالیة والف
ب فالسفة مسلمني آخرن ل نص ة نظر يف و  م كن من يشء فإنه من املؤكد قد طرح و ام 

                                                             
* - English abstract: BEAUTY AND ART FROM IBN RUSHD'S POINT OF VIEW 
The least we can say about Ibn Rushd's attitude towards beauty and art, is that he built it on 
Islamic principles as guidelines with a revised version of Plato's and Aristotle's ideas. To all this 
background, he added his own experience and what ancient and contemporary Muslim scholars 
succeeded to achieve. Ibn Rushd was not a mere translator of Greek books, but a peerless 
philosopher who gave an understanding of beauty and its relation with art through a rational 
method based on an ethical analysis. He addressed divine and artistic beauties, musicology, 
figurative imitation and poetry in the light that these have to serve moral excellence and ethical 
education. The effort was put on the combination of harmony, coherence and perfection knowing 
that these elements are major sources of beauty and art.  
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ر و  امجلال با وحتلیال وتأ الفن ذ انه كغريه من الفالسفة قد تعامل مع امجلال والفن دراسة وحبثا وتنق
رشح ما كتبه أرسطو يف العقل الفعال أو بآراء "يف مذهبه العقيل  ذ  أرسطو يف العقل وإنه ملا أ

دها وقرر أنه استخرج رأي  ىل أراء الرشاح السابقني وف لرد  ر أو املتلقي بدأ  املؤر والعقل املتأ
ه دوهنم وان الرشاح مل یدروه ومل یبلغوا شاءه  ق ىل حق ) 187، 2002، طوقان، ق"( أرسطو 

ىل  هثا يف ثنایـا مؤلفاته وبناءا  د يف فهم أرائه يف  امجلال والفن واليت  سا ىل ما  هذا ميكن أن نعرث 
هذا حيتاج إىل دراسة  ا  فذت لك أرائه إذ ال خيفى أن موضو العدیدة وال ازمع هبذا البحث أنين اس

ید نظریة الن رش راسة تربرا وتأ روم يف هذه ا ستقالل ولسنا  ىل  ضة  د حول امجلال مستف
ل ذ فإننا  ىل قدر مستطاعنا طریقة فهمه لطبیعة امجلال والفن ومن أ ا أن نوحض  بل حس
ه وبني  ن رشد لعلنا ندرك التقارب احلاصل ب حث عن طبیعة الفكر الفلسفي امجلايل عند ا س

ال خ شابه أكرث من نقاط  ىل مواطن ال ن وفالسفة اإلسالم وسأركز  ف ألنين فالسفة الیو
لرشیعة  بري  رت شلك  ىل مواقفه من امجلال اليت تأ يل التعرف  سهل  أعتقد أن هذا س
اصة فلسفة أفالطون أرسطو  ين  لعرب والفكر الیو ة  عیة الثقاف ج ة وبطبیعة احلیاة  اإلسالم

اهل أراء الفالسفة املسلمون  .دون أن یت
رته يف هذه ا ي أرید إ ىل النحو التايلواإلشاكل ا ه    : راسة طرح

ن رشد من امجلال ومن الفن ؟ ا و  ما موقف ا ن استلهم هذه املواقف ؟  هل اكن مق من أ
اصة مل تتوفر عند  د إىل أراء الفالسفة املسلمون ؟أم انفرد بنظرة  ألفالطون أم ألرسطو أمانه اس

ه؟   سابق

ن رشد   :امجلال عند ا

القة هبذا السؤال رحت أنطلق يف ا ملوضوع أو ت اليت لها  ب املهمتة  ات الك لبحث وأقلب صف
ه فاكنت  نظرة ممزية يف امجلال لشق امجلايل يف فلسف ما  ار اه ن رشد أ الفن و  به فاتضح يل أن ا

لتقصري يف هذا املیدان بل األكرث من ذ اعتربه البعض  جمرد مرتمج "رمغ أن بعض خصومه اهتموه 
ىل ألعامل أر  ن رشد  ا وا ن س ا الفارايب وا ص اليت قد سطـو وذهب البعض إىل اعتبار التالخ

د فهيا سوى نظریة أرسطو شلك  ت أصلیة وال یو ىل نظر كتاب الشعر ألرسطو ال  تنطوي 
دا س .)   6، 1990، أبو ملحم، ع"( مشوه ألهنا مل تفهم حىت ج رد ونقول إن هذا الرأي ل وحنن 

د امللخصني أو أنه سوى هتمة  ن رشد كأ ري فلو سلمنا بأن ا لغو والتجين اليشء الك ملفقة فهيا من ا
مة الرشاح يه توضیح ما مغض من املعاين اب الشعر ألرسطو فإن  األفاكر إما و  جمرد شارح لك

قة ذفا لیكشف عام هو حق ن رشد اكنو خطأو  ما هو ومهو  إضافة أو نقدا أو  دال إن ا ا   إذا جزم
نطالق من الفكر اإلساليم اكف  ين و ىل أراء الفكر الیو طالع  س  مقرصا يف مفهوم امجلال أل

كن كتاب الشعر ألرسطو سند يف لفت نظر الفالسفة املسلمني إىل " يف بلورة موقف جاميل؟ أمل 
نطالق ال  ون األخرى إذا اعتربت فكرة احملااكة نقطة  ثابت يف لك وجود العالقة بني الشعر والف

ون   "الف
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ن رشد رأ " مفن الصعب) 20، نوفل، ن(  متزي بني ماهو جمرد رشح ألرسطو وبني مما یعتقده ا ا
ال الشارح واملؤرخ یتوارى  اب ما بعد الطبیعة ألرسطو وت  يه  ه لك اصة يف رش اصا به 

رشح أو یعرض من نصوص وأراء  لف ما  ن األمر فإن أ ما اكو  )121بدوي ب، "( دامئا 
ن رشد قد اتبع  ه إىل الطبیعة اليت "املعروف عن ا مهنج حتلیيل يف تفسري ظاهرة امجلال مرجعا إ

ب والنظام ث ربط امجلیل مبفهويم الرتت ةو لقها هللا تعاىل ح طق ادئ م أبو ."( يه مفاهمي ذات م
ه، ي لكم عن دور امجلال والفن يف الرت ) 65، 2009، ديل،ع، شی بیة معتربا أن امجلیل هو كام 

ن  ه ا قة اليت جيب أن تعرف يه أن مفهوم امجلال كام طر ج اخلري كام أن احلق ي ی د ا املمتع املف
شلك نظرة و  رشح كتاب النفس"رشد یظهر يف كتابیه  تفسري ما بعد الطبیعة رمغ أن موقفه هذا ال 

سة، ف" ( والفنأصلیة يف امجلال إال أنه یعرض فهيام موقفه من امجلال  ، الصامدي، لود، ب، أبو د
ن رشد أن ) 84، 2010، م الف أصناف اإلسان حفسب "لقد إعترب ا خ أمر احلسن خمتلف 

نفعال و اكن الناس  وهلم اآلالم و لقهم هبیة یعرس هبا ق كون أبداهنم و الغلامن وجامهلم هو أن 
یأ حنو امخلس املزاوالت انه یأ هبا حنو اخلفة والغلبة وأما البطش فانه قوة  رون فمين اكن  مجیل ألنه 

امة فهو أن یفوت كثريا من الناس وجتاوزمه يف الطول  یف شاء وأما فضی الف ريه  حيرك املرء هبا 
لكفة جلودة هذه الفضی  ري م ه حراكته  فامجلال )  90،91العقاد، ع، " (والعمق وكون مع خضام

ىل رص  ىل يف قمي  عنده ال یق ي یت مجلال ا متثل يف الشعور  املوجودات احلسیة واملادیة بل 
لیا يه احلق واخلري وامجلال  مكل ) 25، 1997، روایة، ع"( مطلقة  ن رشد  ة امجلال عند ا فرو

للكیة اليت تنطلق من الكامل املالمئ النابع من كامل الصفات"يف بع من لك يشء فهو یتصف   أنه 
ىل هذا )  17/03/2012الل،خ   "(ب والتناسق يف أجزاء اليشء وعنارصهالتناسو   األساسو

ة ملا  لرو سم  هيا ألهنا ت سعى اإلسان إ ن رشد قمية من القمي املطلقة العلیا اليت  فإن امجلال عند ا
لكم عهنا أفالطون ة العقلیة اليت  ن رشد يه ا ة اليت یقصدها ا ة وا  ، وي، عبد"( حتققه من 

ي تطرق إىل القمي اإلسانیة .) 188، 1984 ر البالغ  بأفالطون ا كشف لنا التأ إن هذا املوقف 
لسوف قرطبة یعدل ومكل رأي أفالطون  العلیا وبني أهنا تنحرص يف احلق واخلري وامجلال إال أن ف

قول ا ف :" ف ره أفالطون وشري إىل ما هو قامئ بی ىل ما مت وحنن هنا نضیف إىل ما ذ د  الع قول 
ىل أساس النظام والتناسب  ه ومن طریق العلوم النظریة أن ربط أفالطون بني اخلري وامجلال  رش
حث اخلري يف األفعال اخلرية  ام يه األسباب األوىل مجلال األشیاء ويف نفس الوقت يه م س و

غي أن یفوتنا الت ) 18، 1959 ، هوسامن، د"(  ن رشد ىل أنه ال ی ىل يشء هام وهو أن ا ه  ن
رتف بإن  ر بأفالطون فأفالطون ا ام يه األسباب األوىل مجلال و النظام"هنا قد تأ س

ال ) 70، الصباغ، ر." ( األشیاء ىل مستوى هذا ا د فرق  ثاغورس فال یو عد عن ف كام انه ال ی
مكن ثاغورس  ثاغورس ألن جامل الوجود عند ق ه وینب ف ضیة كام  ب سب والعالقات الر يف ال
ب  ق بني حركة الكوا ق ام ا س ث أن مفهوم ) 87قدورى ب،"( مكن جامل الكون يف  ح

ثاغورس  ق عند ف ق ام ا س ن رشد یقاب  نتظام عند ا سك و ) 2013،89قدورى ب،"(ال
عد  موقفه من امجل أیضاكام یبدو  ن رشد الی ة  أخرى أن ا ة من  الق ال عن نظرة أفالطون األ
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ي اعترب أن امجلال هو الصالح ن رشد یقر )  30، 1993، روز، غ"( الفضیو  لجامل ا فإن ا
ل نفسه ة أن امجلیل هو من خيتار من أ ريو ريو  هو ممدوحو  رصا ة انه  إذا اكن و یذ من 

ري ني أن الفضی مجی ال حمالـة ألهنـا  ن رشد، ،."( ويه ممدوحـة امجلیل هو هذا ف  ) 72، 1959ا
رها عن املدینة الفاض و  الل إلقاء نظرة حتلیلیة رسیعة لت األراء اليت ذ نا أن نبني ذ من  ميك

ن رشد یعترب امجلال  رتیاح امجلايل إال أن ا رتف بأن رغبة اإلسان يف املنفعة يه مصدر  ث إ " ح
ىل اإلطالق وإ اته  س مقصودا  لرتبیة ل ي ال یتحقق إال  اليق ا منا املقصود هو الكامل األ

لفضی عد فهيا عن أفالطون  أما ف ) 30، 2007الربيض، إ،  "( واخلري واإلرشاد  وهذه النظرة ال ی
ن رشد ظهر يف أن مفهوم امجلیل عند ا ن رشد بأرسطو ف ر ا د مع قمية و ال یتضایق"خيص تأ ال یتو

لمالحظةالكامل الفائق  ب والنظام املوضوعي والقابلني  ل هذه النوعیة و  وإمنا یتفق مع مفهويم الرتت م
ة لسب ة واملتعلقة   لتفكري امجلايل تدمعها املبادئ املنطق هنائیة القوانني و  من املفاهمي إمنا حتدد طریقة 

سة، ف."( الطبیعیة الن وا) 85، 2010لود، ب، محمد، ع ،، أبو د ن ويف هذا ا ر ا حض مبدى تأ
رتبط   ن رشد  ني فأول يشء أحب أن أسارع إلیه ألقول أن امجلال عند ا رشد بأرسطو كام سی

ام ة اكالس ه وإشارة و نتظامو ملعایري املنطق يه إشارة واحضة إىل اتفاق التفكري امجلايل مع موضو
الن أیضا يف ملعمل األول وإ ره  ن رشد " أیضا إىل تأ لسوف ون ا عتباره الف ىل أرسطو  یعمتد 

ريه ىل أرائه دون  د  ع ي جيب  قي ا وهو أیضا يف مجم دفاع عنه بإزاء من شوهوا ...احلق
هيا حبسب أهواهئم  ،  1999عزيم، ط ،، ملاكوي، ف" (آراؤه أو تأولوها أو فرسوها وأضافوا إ

ن رشد  من زاویة أ) 144 دا إىل رأي أرسطو وهذه النظرة اليت یقر هبا ا خرى يه أیضا قریبة 
كون مجیال "القائل  ا أو أي يشء آخر مكون من أجزاء ليك  أن املوضوع امجلايل سواء اكن اكئنا ح

ىل  یعمتد  كون  مقدار معني ألن امجلال  ىل نظام ألجزائه بل وجيب أن  لرضورة  جيب أن ینطوي 
امضـة هكذا فإن احلیوان ضئیل احلو  النظامو  املقدار كون  ا   كون مجیال ألن رؤی جم ال 
ن رشد یتفق مع أرسطو يف مزج ) 126الصباغ،ر، ."( ومهبمة الغا إذا قلت أن ا ون م ومع هذا ال أ

ىل امجلیل، قائال  لحمك  ن رشد اختذ من القصدیة أساسا  ت أن  ا لفضی فلقد ث مجلال و :" املنفعة 
ىل املنجز الفين یق ایة املنجز واحلمكة املراد مهنا مما یدعو إيل نیة التلقي أن احلمك  رتن بقدرة فهم 

ن رشد، أ "(وتأیید الفروق الفردیة يف تفهم املنجز وواحض  من هذا الرأي أن امجلال ) 1987،57، ا
ىل ي یؤكد  ایة يه نفسها اليت یقر هبا أرسطو ا ن رشد   أن رغبة اإلسان يف املنفعة يه "عند ا

ن رشد) 113، الصباغ، ر"( الرضا امجلايل مصدر بري يف و  إن النفعیة عند ا ر  م  أ أرسطو معیار 
رده إىل  ملنفعة ميكن أن  ن رشد  ي سلكه"احلمك امجلايل رمغ أن قول ا ر كثريا و  جتاه املادي ا أ

یه  ة امجلالیة  د، م"( يف حتدید الب آن نؤكد مطلقا مبن  لهذا فإننا من الصعب) 123، 2010، إ
ىن هل یوفق بني أرائه وأراء أفالطون أم أرسطو أم جيمع بني أراهئام ؟ إال أن هذا ال  ر ومن یت تأ
لفالسفة املسلمني  ره  ن رشد جياري أرسطو أكرث من أفالطون أما ف خيص تأ مينعنا من القول أن ا

حيرض كام الالئق به املمكن  فإذا اكن أن  لك يشء جام وحسنه يف أن :" فإذ اكن الفرايب یقول
ایة امجلال ارضة فهو يف  ة  امجلال بقدر ما و  إن اكن احلارض بعضها ف من احلسنو مجیع كامالته املمك
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ا یقول هو األخر) 82، 1997، لكیب، س." ( حرض ن س ـر و  كـل جامل مالئـم"وإذا اكن ا خ
ـوب إن لك ما يف إدراكه "وإذا اكن الغزايل یقول ) 76، 2007، لف، ب." ( معشـوقو  مـدرك حم

غوض عند املدرك  ة فهو حمبوب عند املدرك وما يف إدراكه امل فهو م ، إسامعیل، ع" ( ة ورا
ر ) 125، 1992 اته فقط وإمنا هو مجیل مبا حيدثه من ا س  ن، م"( فامجلیل ل ، 1994 ، أبو ر

ن رشد ) 26 ا والغزايل بل وهذا لكه ال یعين أبدا أن ا ن س ر الفارايب وا ٍف أل بع أو مق ما هو إال 
ىل  ري انه یضفي  شابه موقفه هنا من امجلال مع هؤالء يف بعض اجلوانب  ن رشد ی واقـع األمـر أن ا

لنقد از  ن رشد ام س خبفي أن ا ىل ... آرائه طابعا عقلیا نقد فل ا وهامجه ورد  ن س قد ا ف
ةالغز و  الفارايب له ا لغريه بل ) 187، طوقان، ق"( ايل واكن شدیدا يف نقده القايس ا كن مق فمل 

نع به "اكن  مستقال  تلفة ورحج ما یق یعرض احلجج والرباهني واألد ویناقشها ویناقش األقوال ا
ح العقلیني عند ذ بأي مهنا ومن أم هذا عندما یناقش مسأ احلسن والق  مهنا بل وقد ال یأ
ىل هذه  ن القولني كفایة يف الوقوف  د من هذ كون يف وا املعزت وأهل السنة قال وشبه أال 

ن رشد ینفرد ) 106، 1999ملاكوي، ف ،عزيم،ط ،"  ( املسا وآ اكن أصل هذه النظرة فان ا
ن رشد مع الفارايب يف الغایة من امجلال إذ یقو  سب كام یتفق ا راه ا " ل الفارايب  مبوقفه لیعرب عن ما 

اين، ع "(إن الصانع صنفان صنف مقصوده حتصیل امجلیل وصنف مقصوده حتصیل النافع  الش
لقمية امجلالیة ألن امجلیل حسب ) 86، 1990، اليق جوهر  كام یتفق معه يف جعل الكامل األ

ل احلق"الفارايب ة العلیا م يق القمي الروح كام ميكن أن ) 30، لمي، م"( امجلالو  اخلريو  شأنه شأن 
ب یرتتب  ىل نظام ورت رى أن  العامل  ن رشد  وبني الغزايل فإذا اكن الغزايل  ىل تقارب بني ا نعرث 

ىل بعض وهذا ما نعلمه رضورة وال ینكر ن ) 151، 1999ملاكوي، ف ،عزيم، ط ،"(بعض  فا
قول عد كثريا عن موقف الغزايل ف كن هاهنا نظا: "رشد هنا ال ی كن هنا دال إذا مل  ب مل  رت م وال 

ىل األسباب هو  ات  ب والنظام وبناء املس املا الن الرتت ال مریدا  ىل أن لهذه املوجودات فا
ة الكون  ىل رو ام والتناسق الكوين دلیل  مل وحمكة فاالس ىل إهنا صدعت عن  ي یدل  ا

مه  ن رشد  القه وجامل صنعه ویتابع ا ة  ب وأما حنن ف "ورو رت كون هنا  قول انه واجب أن 
ه وال أمت  د أتقن م فالنظر ) 148، 1999ملاكوي، ف ،عزيم، ط ،"(ونظام وال ميكن أن یو

ة ما يه  ىل الصانع یعين من  هتا  ة دال ن رشد يف املوجودات واعتبارها من  لفلسفة عند ا
ىل الصانع ملعرفة صنعهتا ات فإن املوجودات إمنا تدل  فلكام اكنت املعرفة بصنعهتا أمت اكنت .. .مصنو

لصانع أمت ىل ) 123، 122بدوي، ع،."( املعرفة  ا  ن رشد اكن مدم ا هنا أن ستحرض أن ا وحس
ب يف مقاصد الرشیعة  لنظر والتنق ا  وّلك ذ ) 45، بدوي، ع"( كتب الغزايل واكن الغزايل مدم

ن رشد یقر بأن  ان"یعين  أن ا ستلزم البحث يف الكون معرفة هللا سب مت  ه وتعاىل يف صورهتا 
ستغرق معر الفرد ومعر اإلسانیة مجعاء  قهتا وهو أمر  ملاكوي ف ،عزيم، "( وجموداته ملعرفة حق

ة يف العقل" فالبد أن نبني أن الغزايل یقر هو اآلخر) 192، 1999ط ، أن و  أن املعقوالت تو 
ة مردها إىل جامل املعقول ن، م ،"( هذه ا ة ) 26، 1994أبو ر إن هذه القضیة جتتذب من الناح

ن رشد وهو أن جامل املوجودات یو مبن هو صاحب امجلال املطلق  ـه ا ام أشار إل ة أمرا  الفلسف
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ن رشد  لكم ا ث  لكون ح ي املطلق أیضااملنظم بقدرته  ني إىل تزنیه و  عن امجلال اإلله ا اكن من ا
ن رشد هللا الن تزنیه هللا ریب ونقص وجسامنیة أمر واجب عقال یقر به ا ملاكوي، ف "(  من لك 

ي اعتربه فوق ) 1999،245،عزيم، ط ، ي ا ن رشد هو امجلال اإلله ي اكن یقصده ا وامجلال ا
رد من لك صفة ه ا ش ىل و  لك جامل انه امجلال املطلق املزنه عن لك  ن رشد  اعمتد هنا ا

ر  ي  هباء واحلق واخلري "ىأفالطون ا یل  حمیال امجلال إىل ا ي ال م ، یف، ب"( أن امجلال اإلله
ىل  أما) 11، 1981، 1980 اكد جنزم  ىل مستوى هذا الصعید ف ن رشد بأرسطو  ر ا ف خيص تأ

ر " أن ما جيمع أ ن رشد م لفلسفة ویبدوا أن ا ري مما یفرقهام فلك مهنام معجب  ك هنام أكرث  بأرسطو ب
بريا  را  لفالسفة املسلمني ف خيص ) 1978،109، العرايق، م"( تأ ن رشد  ر ا أما لو رجعنا إىل تأ

تعدا متاما عن مواقف لك من الفارايب  ض أو الصدور نقدا عنیفا م لف ده ینقد القول  ي ف امجلال اإلله
ا  ن س رت مبدرسة اإلسك) 110، 1978العرايق، م،"( ا ) 109، 1978العرايق، م،" (دریةاليت تأ

لب الظن عند هو يف هذا تلمیذ خملص ألستاذه أرسطو عتبار انه ال یؤید ) 143، بدوي، ع"( فا
د فهذا املبدأ السنوي د ال یصدر إال الوا فلوطیين قد ختطاه ان رشد و من یقول عن الوا

ن، هـ"( واستغىن عنه ن رشد) 364، 1998، ور من املستحیل أن تدركه اإلبصار  فا عند ا
لوق"ودلی يف ذ أن    ) 127، 1984، العرايق، م" (الرشع قد رصح بنفي املامث بني اخلالق وا

ن رشد عد عن أرسطو : امجلال الفين  عند ا ىل اجلانب  النفعي كام یبدو انه ال ی ن رشد  ركز ا وهنا 
ن رشد وأرسطو یعتربان أكرث من ابتعاده ه عن افالطون ونظرته إىل  ایة  الفن ولك هذا یعين أن ا

ث قال أرسطو يف هذا الشأن أننا ال یقصد النافع والرضوري إال من  الفن امجلیل هو الفن النافع ح
ل امجلیل ایة الفن فإنه یقر .) 53، 2003عبد املعطي، م ،"( أ د لرأي أفالطون يف  كام أننا لو 

لريض امجلايل فهو  لجمیع"یلح برضورة مضنیا  س  لرضا ل لناس و  جعل الفن حيقق الشعور  لكن 
هتذیب ال من ا ىل قدر  ن حتصلوا  ن )17/03/2012الل، خ، "( الرتبیة و  الفضالء ا فإن ا

ي ال هيمل الغرض النفعي املتو يف العمل الفين إذ یقول  ایة "رشد شأنه شأن أرسطو ا أن 
رتبط بأفعال اإلس بتعاد عن و  انامجلال  ثال الفضی و سلوكه ویدفعه إىل ام انفعاالته ألنه من یقوم 

ة،م ،الرتتوري، م ،"( الرذی    )106، 2006اخلوا

ملوسیقى:املوسیقى ن رشد  مجلال فامجلال عنده مطلوب يف الرتبیة امجلالیة لناشئة و  اهمت ا القهتا 
عد حتلی ملوقف  ون ف عد كثريا عهنام و  أفالطوناملدن عن طریق الف ن رشد ال ی أرسطو جند أن ا

ضة يف الرتبیة إذ یقول ي ميكن أن تؤدیه املوسیقى والر ور ا ن رشد إىل ا ه ا ث ان أما :" ح
هنا من  هتذیب النفس ومتك لجسم وأما املوسیقى فإمنا يه  ة  ساب الفضی الصحی ي اك ضة فه الر

ة وال ساب الفضی اخللق عد عن  إك ن رشد يه ال ت اها ا شك يف ذ أن هذه النظرة اليت یت
لیل امجلايل " نظرة أفالطون  ي عرف الرتبیة بأهنا إعطاء اجلسم لك جامل وكامل ممكن إن الت ا

ي اعترب ين موقف أفالطون ا ى به إىل ت هت ن رشد ا الفضی و  أن امجلال هو الصالح"لرتبیة عند ا
ر أفالطون يف القول أن ) 30 ،1993روز، غ، "(  سا ن رشد  ضة واملوسیقى الغين "فا الر

ضة البدنیة فقط بدون املوسیقى یصبح فضا  ىل ممارسة الر رص التلمیذ  دهام عن األخر فإن اق أل
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ابت الرتبیة البدنیة فإن املوسیقى مبفردها تؤدي إىل ضعف اإلسان  شبه احلیوان وإن  لیظ القلب 
ة والرتا وم إىل ا دیل، ز ،"( ملیو إال انه یضیف ملوقف أفالطون فكرة مل ) 155، 2001ق

سبق القابلیة  ىل الفهم  لزمان ألن القابلیة  ملوسیقى هو يف الغالب سابق  هيا ويه أن التعلمي  ه إ ین
ة الشعر دمة صنا د إال يف  ا ال تو ة املوسیقى وكام مت رش التعبري و  ىل مترن اجلسم والن صنا

ن رشد ،أ" ( عن قصده  ىل معمل املوسیقى) 82 ، ا أن یعلمهم طریقة العزف " ویقول أیضا وجيب 
ىل ید معمل  سمح هلم بتعلمه  كن  لیه أن یعلمهم خمتارات من الشعر الغنايئ ممن مل  ر تعلمهم  وا

دیل، ز ،"( العزف  ن رشد ان) 127، 2001ق ا من فلسفة ا مل خيالف " ه كام جيد من درس ش
وهنا جتعل النفس طریة هشةو  تأثريها يف النفسو  أفالطون يف دور املوسیقى  دورها يف الرتبیة 

ة من النعومةو  قة النامعة الشجیةو  بأقىص در ن رشد،أ."( اصة إذا استعمل املرء األنغام الرق ، ا
ىل رضورة ال ) 93 الفه مضنیا يف جمال التعلمي ذ أن أفالطون یلح  مل التعالمي أي بل  بدء بتعلمي 

ملنطق ألنـه  أماالف واملوسیقى و  الهندسةو  احلساب رى أن األسب يف التعلمي هو البدء  ن رشد  ا
ي یعصـم العقـل مـن اخلطأ ن رشد، أ"( العلـم ا رتبط مبوقف أرسطو حول دور ) 60، ا أما ف 

ىن موقف أر  ن رشد یت مجلال فا القهتا  أن تعمل الطفل املوسیقى يف بدایة " سطو القائل املوسیقى و
ىل هتذیب سلوكه  اته حيدث إعتد يف خشصیته ویعمل  رهف ...ح وإن دراسة املوسیقى ال 

د ومكل اإلفادة عند تعمل  ي يشء مف شغل أوقات فراغهم أیضا فه ذ ولكهنا  ى التالم احلس فقط 
ابة مع املوسیقى  دیل، ز ،"(القراءة والك ومن املؤكد انه خيضع املوسیقى لصاحل ) 127، 2001ق

ث یقول ة ح الق ة وربط بني الرتبیة امجلالیة واأل الق لطفل ميكن أن :" الرتبیة األ أن هذه الرتبیة 
تار وحبراكته البالیة املتوافقةو  تمت يف إطار التعلمي املعروف بفن الرتنمي  هو فن الغناء املصحوب بأنغام الق

لجسمأللعاب و ضیة اليت يه الرتبیة العامة  دا أن هذا املوقف ) 94، الصباغ، ر"( الر ي  وبدهي
ن رشد مع أرسطو ه ا ضة یلتقي ف ون و  الفلسفي من املوسیقى والر أفالطون حول نظرهتم ألمهیة الف

لغزايل كام یتفق ان رشد مع الفارايب وا) 30، 2007، الربيض ،إ"( اإلرشاد إىل الفضیو  يف الرتبیة
ي یصف املوسیقى لنفوس حسب املنحى األفالطوين ا  فالفارايب یعترب املوسیقى أداة هتذیب 

كوهناو  رشیة أهنا مروزة فهيا من أول  لنفس ال ن رشد ) 05، الفرايب، أ"( القهتا  أیضا جياري ا
ي قال ساب الفضی وهتذیب اخللق:" الفارايب ا د، م "( إن هدف الرتبیة اك وأید ) 43، 2010،إ

سانیة شوقا حنو يشء عظمي جمهول واملوسیقى :"أیضا موقف الغزايل  القائل  أن يف أعامق النفس اإل
ه  )244، 1982، الغزايل،أ"( يه اليت حترك هذا الشوق وتؤج

ن رشـد بني : الشعر ث ربط ا مجلال ح ه  الق لسوف قرطبة يف اإلشارة إىل دور الشعر و مل یغفل ف
لتعلميیةوظیف ـة كام أضاف إىل الشعرو  ة امجلال ا الق معیار الصدق واملتعة والفائدة " الوظیفـة األ

ىل الفائدة العملیة أي املتعة احلاص  ي ركز  وامجلال واخلري ويه نفسها نظرة أفالطون وأرسطو ا
طلبات جاملیة  ق م اة من العملیة اإلبداعیة لتحق ب املعرفة واملهارة املتو ، خرش، ف( "س

ر ) 160، 2007 سا لفن  ن رشد اكن يف موقفه امجلايل املرتبط  وأكرب الظن عند هو أن ا
عیةو  أفالطون ج اصة يف وظیفة الشعر  ون   أرسطو ویتفق معهام  يف الوظیفة اليت حتققها الف
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ن رشد ألن الهدف املقصود من الفن هو الرتبیة ال)" 129، 2007، الفت، ك. ( الرتبویهو  يت وضعها ا
ة أو  ه عقلیة اكنت أم جسمیة أو دی ل الاكمل من مجیع نواح هدف مقصود لتكون الر هو اآلخر 

ة أو جاملیة مكن يف فائدته يف ) 11، 1985، مقداد، ب"( لق ن رشد  ة الشعر عند ا ولهذا ف
ةغرس الفضائل يف نفوس أهل املدینة من و  )91، 1957أرست، ر ،"  ( التعمل هبم من و  ح تأد

ة أخرى ربیة ) 134، 1957أرست، ر، "( ح اهه ما جيره الشعر من رضر يف  ث لفت ان ح
ن رشد، أ ،"( الناشئني ن رشدو  فاألحلان اليت تعرب عن اخلوف) 106، 1998ا " احلزن ف یقول ا

ري مالمئة لتعلمي احلراس  ىل نو ... إهنا  ني األول يف املعركة والثاين ومن املالمئ هلم تألیف األحلان 
رس وهدوء رغب أفالطون يف تلقهيا  ب نةو  حيرك النفس اليت  ن رشد، أ، "( سك لقد استقرأ ) 93ا

ث یقول ر الشعر ورضره ح ن رشد أ و لتعمل أن يف شعر العرب قصائد ملیئة مبثل هذه الرشور : "ا
ت الومهیة ید أن يه ل و  ویقصد اخلطا ذ صغرمهلهذا فإن الرضر األ لصبیان م ت  ن رشد، أ، "( ق ا

ن رشد جعل الفن) 89 هتذیب ألن العلوم تغرس يف نفوس و  وسی إصالح" املهم يف األمر عند ا
ني أن الطریقة اليت یتعمل هبا اخلواص العلوم و  أهل املدینة عن طریق األقاویل اخلطابیة الشعریة يف 

قة دم الطرق اخلطابیة والشعریة يف تدرس یعلل ذ أن أفالو  النظریة يه الطرق احلق طون است
لجمهور ن رشد أیضا) 135، 2007الفت، ك ،"( احلمكة  ني يف "یقول ا أن الفضائل حتصـل بطریق

داها األقاویل اخلطابیة إن ) 138، 2007الفت، ك،"( األخـرى اكإلكـرامو  الشعریةو  نفـوس املدنیني إ
ىل مستوى  ن رشد مضن مذهبه هذه النظرة إىل الشعر تعكس  اول ا ث  آخر نظرة أرسطو ح

ىل الشعر  د أرسطو  نقل مذهب أرسطو إىل العربیة مع بعض الرشوح والتعالیق إسقاط قوا
ىل موقفه من الشعر ) 332، 1999ملاكوي، ف ،عزيم، ط،"( العريب ن رشد یضفي  إال أن ا

ن  تبعنا ملفهوم احملااكة عند ا لشعر ف ة تنظریه  رفض صبغة فلسف كشف لنا هذا  املوقف انه  رشد 
كون األشیاء احملااكة أمور و  احملااكة الاكذبة اليت ختالف الواقع واملنطق اشرتط يف صدق احملااكة أن 

ة ادیني ، دیدة ال أمور لها أسامء  خمرت اص  مهتا تصور الناس كأش ست  ألن احملااكة ل
ادهتم فإذا اكن أرسطو قد ) 106، 2006ة، م، الرتتوري، م،اخلوا"( أفعاهلمو  حمسوسني بل تصور 

ً من  َذ طریقا ّ ً فعلیه أن یت یا د هو العامل احملسوس معتربا أّن الشاعر ما دام حما ربط الفن بعامل وا
ُمثّل األشیاَء كام اكنت يف الواقع" ُطرق ثالث  لیه، أن ی كون ، أو كام تبدو  " ( أو كام جيب أن 

ه لألشیاء اليت ف) 58، 1973غنميي، ه، ش ل رى أن اإلسان یلتذ  ر أرسطو فهو  سا ن رشد  ان ا
حملااكة لها كون ) 130، 2007الفت، ك ،"( قد أحسها و شرتط يف احملااكة أن  ن رشد ال  إال إن ا

لتصور لیتحرك فهيا ة واسعة  مة بل جنده یرتك مسا لواقع مطابقة  ا"( مطابقة  ، الل 
د ) 17/03/2012 ت أن اإلسان من املمكن أن یو ي أث ره بأرسطو ا وهنا یربز لنا مدى تأ

یة ىل األعامل الف ه  س تعبريا عن امجلال واملثالیةو  امجلال ویضف ه تعبري مجیل و  ذ ألن الفن ل لك
مجلالو عن يشء حىت سم هذا اليشء  رأي ) 384، 2002أ ،، الرافعي"( إن مل ی ان الصانع  فالف

ملثال املعقول  أرسطو سرتشد  ا وإمنا   )93، 1998، لمي، أ" ( ال ینقل عن الطبیعة نقال حرف
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ث  عد كثريا عن هذه النظرة األرسطیة ح ن رشد ال ی ه فا و أن ال یصور ما وقع بل ما جتور وقو
ىل ة" یؤكد  كون يف األمور املوجودة واملمك غي أن  ، 2007، ألفت، ك"( أن احملااكة يف الشعر ی

م عندما قال) 91 ه أرسطو ألمر  دوثه أو :" لقد ان فهدف الشعر هنا هو تصور اليشء احملمتل 
ي اكن جيب أن حيدث دثو  اليشء ا س تصور اليشء كام  سة، ف"( ل  ، الصامدي، ع، أبو د

ه)  35، 2010، لود، ب ون عندو  أي ما جتوز وقو ر الف س ما وقع فعال، موضوع الشعر وسا  ل
عة" أرسطو الصة ورف عة  ة وم فإن نظرة أرسطو يف هذا )  127، الصباغ، ر" ( هو إنتاج هب

ستطیع أن یفكر بدون صور رتف أرسطو أن اإلسان ال  ن رشد، لقد ا عد عهنا ا أن و  املوضوع مل ی
از اب العرب "( أعظم يشء هو أن من زمام ا یة، احتاد الك ألمه إن او ) 08، 1999الصورة الف

ست مما نتلقاه عن الغري بل يه أیة املواهب الطبیعیة ألن " من ازات ألهنا ل ة يف ا هذا لكه الربا
ادة يف إدراك األشیاء ازات معناها اإل ادة يف ا ف جيب أن )  64، 1973، أرسطو،ط"( اإل

المة العبقریة إهنا ال ميكن " كون ستعارات فاالستعارة  " ا ال متنح اآلخرنأن تعمل إهنسید 
ومن هنا جعل احملااكة حتقق بعد جاملیا ذ أن املتعة امجلالیة حسب رأیه ) 1967،118، مصلح، ك(

سخر خلدمة الفضی ىل أن  ة، م" ( يه من طبیعة احملااكة إال أنه أحل  الرتتوري، م، ، اخلوا
2006 ،106 (  

  امتـــــــــة
ن  لفن عند ا القهتا  سجمت مع مذهبه الفلسفي  إن فلسفة امجلال و عيو رشد ا ج لموقع   رؤیته 

ه كام أهنا اتفقت يف جماالت مع أفالطون ومع أرسطو يف جماالت أخرى دون و  اش ف ي  اليق ا األ
ن رشد وأفالطون وأرسطو يف ا وحىت الغزايل یلتقي ا ن س عد عن الفارايب وا ون   أن ت أمهیة الف

ن رشد ینارص نظرة  أفالطون اليت تدعو إىل إخضاع الفن  لفضی واخلري ا يف الرتبیة واإلرشاد 
متع دمة ا الق و وهذه النظرة یتفق فهيا مجیع الفالسفة املسلمون مبا فهيم ) 51، األهواين، أ"( لأل

ة إن  الف ميكن حرصه يف تفسري طبیعة ا خ ون و التصور امجلايل األفالطوين واألرسطي الصوف
غي أن یفهم اقد تغلغل يف الطابع الفلسفي الن رشد ویبدو و  ن رشد إال أنه ال ی ص ا حضا يف تالخ

ىل نظرته يف امجلال والفن صبغة عربیة  ن رشد  ة لقد أضفى ا هذا مبعزل عن الرشیعة اإلسالم
ه هاد ومرشدا  ة ذات معیار عقيل اختذ م ا بني إسالم ملعزت ألننا جند تالق ر   إن مل نقل أنه تأ

ا ن س ه وبني مناذج و  بعض أفاكره وبني أراء املعزت أفاكر الفارايب وا الغزايل وقد اتضح لنا التاليق ب
ق بني الفلسفة  ىل التوف ن رشـد يف الغالب اكن ینصب  ال إن مفهوم امجلال عند ا يف هذا ا

ة والفلسف لرشح والتعلیق املتعمق أكرث ممن سبقوه يف ذ والواجب اإلسالم نیة مركزا  ة الیو
لینا حقا أن نظهر فض يض  لمأل و  نعید طرح سؤال امجلايل وفق نظرتهو  العلمي یق كشف  أن 

ه حىت یعرف الغرب ن رشد يف فلسف اضها ا ة اليت  یعرتف مبجهداته لهذا و  النوا العلمیة الصحی
ىل ساط البحث قصد فهمها أصبح الیوم  ن رشد  ادة طرح إشاكلیة امجلال كام تصورها ا رضور إ

ة لرفع من مستوى القمي اإلسانیة اخلا یبدو يل أن البحث عن نظریة جاملیة عربیة و  وتصوهبا 
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هيا ورب إشارة أبلغ من عبارة بتعبري ا ه اكن قریبا إ كن واردة لك ن رشد مل  الصة عند ا ة  ن إسالم
  ) 53، احلافظ، م"( جين

  :املصادر واملراجع
ن رشد ، - شارلس ثريوث1987ا ابو  ،تلخیص كتاب الشعر ، لك ، أمحد عبد امحلید هویدي، القاهرة، الهیئة العامة املعربة 

 .دط 
ن رشد، - الرتاث  خمترص كتاب السیاسة ألفالطون، نق إىل العربیة أمحد شعالن سلس، ، الرضوري يف السیاسة1998ا

دة ،ط داد مركز الو  .1الفلسفي العريب، بريوت لبنان، إ
هیيب - ن رشد ،تلخیص السیاسة ألفالطون،نق إىل العربیة العبیدي جمید وفاطمة ا رى املئویة لوفاة ، ا صدرت مبناسبة ا

لسوف قرطبة   .دار الطلیعة ،بريوت، د ط ، ف
ن رشد،  - ات، دار العمل، بريوتتلخیص اخلطابة، الكویت، واك، 1959ا   . املطبو
ىس 1957ارست رینان، - ب العربیة  اء الك ادل زعیرت، القاهرة، طبع بدار إح ن رشد والرشدیة ،نق اىل العربیة  ، ا

 . ألبايب احلليب ورشاكه
سأرسطو  - ق عبد الرمحن بدوي ،دار الثقافة1973طال  .،دط ، ، يف الشعر، بريوت، حتق
ة، الفرايبأبو نرص  - لطبا ري، القاهرة، غطاس عبد املا خشبة، دار الاكتب العريب  رش،ت و  دط، املوسیقى الك  .ال
امد الغزايل،- ن ج1982ابو  لوم ا اء   دار املعرفة،دط، ، بريوت، 2، اح
ن رشد، القاهرة ،دار املعارف، ط -  .، دت2عامرة محمد ،د س، املادیة واملثالیة يف فلسفة ا
حي حسن ،عزيم طه مل - ن رشد سلس حراكت  أليب، العطاء الفكري 1999السیداكوي ف ، 6والتغیري اإلصالحالولید 

لفكر      1ط اإلساليمعامن، املعهد العاملي 
اطف، اب الثالث، القاهرة، دار املعارف 1978ـ العرايق محمد  دید الك ، ثورة العقل يف الفلسفة العربیة  سلس العقل والت

   4ط
اطف،- اب السادس، القاهرة ،دار 1984العرايق محمد  دید الك ن رشد،سلس العقل والت ، املهنج النقدي يف فلسفة ا

 .  2املعارف ط
ة  محمد عبد هللا- مل نفس امجلال 2006، الرتتوري محمد عوضو  اخلوا رش األردن، الرتبیة امجلالیة  ، عامن ،دار الرشوق ل

  .،1والتوزیع، ط
ن2007كامل الرويب ،الفت  - س یو ن رشد، املرتمج رمس دي حىت ا ، ،  نظریة الشعر عند الفالسفة املسلمني من الك

ة لطبا رشو  بريوت،  النارش دار السور   . د ط، التوزیعو  ال
ن- ة امجلالیة يف الفكر العريب 1997، لكیب سعد ا العربیة السوریة وزارة الثقافة يف امجلهوریة ، ، دمشقاإلساليم،  الب

 .دط،
ن، إسامعیل-  دط ،، امجلالیة يف النقد العريب، القاهرة،  دار الفكر العريب، األسس،  1992عز ا
مل امجلال بني الفلسفة2007الربيض إنصاف ، - رشون وموزعون، طو  ،   .2اإلبداع،األردن عامن،  دار الفكر 
سة فداء حسني- يل الو  لود بدر غیثو  أبو د رب العصور2010صامدي،محمد  دار ، األردن عامن، ،  فلسفة امجلال 

رش  .،1ط، التوزیعو  اإلعصار العلمي ل
افظ ،- ة2002طوقان قدرى  لطبا رش، دطو  ، مقام العقل عند العرب، بريوت، دار القدس   .ال
سني- ه  مل امجلال2009، ديل عبد الهادي، أبو شی بة ا، األردن عامن، ، دراسات يف  رش والتوزیعمك ، مع العريب ل

 .،1ط
يل،- ن محمد  ، 1994أبو ر ون امجلی دریة، فلسفة امجلال وشأة الف  .10،  دار املعرفة اجلامعیة،  طاإلسك
اليق- ةو الصباغ رمضان ،دس، جاملیات الفن اإلطار األ نیا الطبا دریة، دار الوفاء  عي، اإلسك رشو  ج   . د،ط،ت،، ال
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ة احلضارة العربیةبدوي - راسات و  الفلسفة، عبد الرحامن، د س، موسو الفالسفة يف احلضارة العربیة املؤسسة العربیة 
 .بريوت د،ط،ت

ة الفلسفة،ج 1984بدوي عبد الرحامن،- راسة، ، بريوت1، موسو رشو  املؤسسة العربیة   . 1ط، ال
دریة ،دار املعرفة و ايلاحلسن امجل، روایة عبد املنعم، 2003عبد املعطي محمد، - رب العصور  اإلسك رخي التذوق الفين 

لطبع رشو  اجلامعیة   .التوزیع دط ،و  ال
صل،  -  .القدمي املركز الثقايف، دمشق،دط األوريبنظریة الشعر يف النقد ، 2007خرش ف
افلسفة امجلال ، 1998لمي مطر أمرية ،- ال رش والتوزیع، ط، القاهرة، ومذاههبا أ ة وال لطبا اء    1دار ق
ن حيي، - لتعاون مع السید حسني نرص وع ن هرني  ن ، 1998ور ذ الینابیع حىت وفاة ا ة م رخي الفلسفة اإلسالم

يس، بريوت 1198رشد ة، ط، رمجة مروة وحسن ق رش والطبا  .2عویدات ل
ل قدورى حسن، ين ن ربالء،  ، 2013ـ احلس اشوراء العراق  راسات  إصدارامجلال يف  دة ا احلسن  اإلمام التخصصیةو

ة املقدسة ط    2العتبة احلسی
ل رشاد- دریة، نوفل ن الل  حزى ، د س، العالقات التصوریة بني الشعر العريب والفن اإلساليم، اإلسك شأة املعارف  م

 .ورشاكه ،دط ت 
ن رشدـ العقاد عباس محمود نوابغ ا   د ت 6دار املعارف ط، القاهرة، لفكر العريب ا

رشوالتوزیع، دط  األندلسدار ، بريوت، ،النقد األديب احلدیث1973غنميي هالل محمد، - ة وال   .لطبا
رب العصور و احلسن امجلايل ، 2003روایة عبد املنعم ،، عبد املعطي محمد - دریةرخي التذوق الفين  دار املعرفة  اإلسك

لطبع رشو  اجلامعیة    ، دط التوزیع و  ال
شري - نل ومن حولنا2007، لف  ة ،دار الرحيانة، ، امجلال ف ر الق   دط، ، اجلزا
ة - لطبا ري ،د س، املعیار امجلايل يف الفن الالمعقول، دمشق، دار الفر قد،  رشو  احلافظ م   .دت 1التوزیع ،طو  ال

 . 4أفالطون نوابغ الفكر الغريب، القاهرة دار املعارف ط، سـ األهواين  أمحد فؤاد، د 
جلن، - ة، 1985مقداد   . 1،ط، القاهرة دار الرشوق، فلسفة احلیاة الروح
  مل امجلال، دمشق، املطبعة التعاونیة، د ط 1980،1981یف بلوز، -
د محمد الصقر، - رش، معىن الفن، األردن  عامن، 2010إ ل  .1ط، لتوزیعاو  دارا ملأمون 
بة احلدیثة، د ط1967مصلح كامل،  -   .، الاكمل يف النقد األديب، بريوت، املك
لفن، بغداد، وزارة التعلمي العايلو  تأثريها يف النفسو  ، األلوان1986اجلبوري محمود شكري،  - البحث العلمي، و  القهتا 

  .1ط
ره يف النقد العريبو  ، النقد امجلايل1993ـ روز غریب ،  .دار الفكر،دط، بريوت، أ

دیل زاید مصطفى ، - ر ، 2001ق ة دكتورة أدب، ختصص أ ين والروماين ،أطرو امعة ، التعبري عن التعمل يف الفن الیو
امد قادوس ومحمود حسن صقر  ، ر،  إرشاف عزت زيك   .طنطا لكیة اآلداب قسم اآل

ة دكتوراه ، 2002أنصار محمد عوض هللا الرافعي ، - یة أطرو یة، يف الرتبیة الف ل ، ختصص أصول الرتبیة الف إرشاف محمد ن
ين  ریل، عبد الغاين النیوي الشال/ احلس ىل نفقة اجلامعةو  نوقشت إ دریة، طبعت  بة اإلسك  .مك

ا ، موقع الكرتوين - الل  ظور بعض الفالسفة العرب   17/03/2012الفن من م
یة يف شعر الطائیني  - نفعالالصورة الف شورات  1999احلس، و  بني  اب العرب احتاد،دراسة من م   .الك


