
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 رــويــطـت
 .اليفصّٔ٘ ن٘ تعين بالبحْخ الفلصفٔ٘ ّاالدتناعٔ٘أكادمئ٘ فصلٔ٘ حمّل دّلٔ٘ ٘جمّل

 تصدر عً
 خمرب تطْٓر للبحح يف العلْو االدتناعٔ٘ ّاإلىصاىٔ٘ دامع٘ شعٔدٗ

 ا.د عبد اهلل مْشٙ  مدٓر اجملل٘ :
 ظرٓف الدًٓ بً دّبُ :رٜٔض التحرٓر

 ٘ٓٔٝ٘ االشتعاراهل
 دامع٘ خيعل٘ معريش  مْشٙ  اد دامع٘ قصيطٔي٘   ٓدٖددا.د. حمند   

 قطرالدّح٘ .  د.فٔدّح عبد القادر دامع٘ ٍّراٌ ا.د بً مسٓاٌ بً ظرقٕ
 شْش٘ .تْىُض د. مصطفٙ اللٔالىٕ العراق د علٕ عبْد احملنداّٖ 

 2دامع٘ اجلساٜر  د. كنال بْميري دامع٘ شعٔدُٗ د.بلرٖ عبد احلنٔد
 املػرب كرّو امحدد. شعٔدُٗ دامع٘ د.ظرٓفٕ علٕ 

 دامع٘ ٍّراٌ د غازٖ العنرٖ  الصعْدٓ٘ زكٕ املٔالد
 : جلي٘ القراٛٗ

 شعٔدٗ د. قدّرٖ عبد اللرٓه شعٔدٗ د.بلعس كرمي٘
 تلنصاٌ د. مْىٔض خبضرٗ ٍّراٌ د.قادرٖ حلٔنُ

 شطٔف د. عبد الرزاق بلعقرّز ٍّراٌ د. دادِّ حضرٓ٘ ىبُٔ
 شعٔدٗ أ.  عفٔاٌ حمند شعٔدٗ أ.  بْحفص طارق

 باتيُ أ.   البعري ربْح شعٔدِ بً مئيُ حمند كرٓه
 حقْق اليعر حمفْظ٘ ملدرب تطْٓر

 9521-2  5: دردم
 العيْاٌ :

 خمرب تطْٓر للبحح يف العلْو االدتناعٔ٘ ّاالىصاىٔ٘ .
 د. مْالٖ الطاٍر   : دامع٘ كلٔ٘ العلْو االدتناعٔ٘ 
 ّالٓ٘ شعٔدٗ   حٕ اليصر
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 د اليعر يف جمل٘ تطْٓرقْاع

 إف تتوافر في العمؿ المقدـ لمنشر شروط البحث العممي.  .1
 أو الفرنسية،أو االنجميزية . أف يكوف بإحدى المغات :العربية، .2
رساؿ  .3 أال يكوف البحث منشورا أو مقدما لمنشر في أية مجمة أخرى، وا 

 الباحث المقاؿ إقرار بذلؾ .

أو تعيد صياغة بعض   تختزؿأو   تحتفظ المجمة بحقيا في أف تحذؼ .4
 الجمؿ لتتبلءـ مع أسموبيا في النشر.

باستعماؿ   A4ُيكتب البحث بالحاسوب عمى وجو واحد مف ورؽ حجـ  .5
حيث يكوف البنط  ،(Times New Roman)برنامج وورد مايكروسوفت وحرؼ

لمكتابة بالعربية، وتكوف المسافات مزدوجة بيف  14لمكتابة بالفرنسية و  12
 سـ. 2.5وتكوف اليوامش بعرض  األسطر،

إف يكوف التيميش في أسفؿ الصفحة، وأف تدرج قائمة المصادر  .6
 والمراجع في آخر المقاؿ.  

أف يرفؽ المقاؿ بممخص بمغة غير لغة نص المقاؿ : فرنسية انجميزية:  .7
 كممة(. 211 - 151)

 يرجى مف الكاتب إرساؿ نبذة مختصرة عف سيرتو العممية . .8

 إيديولوجيا محددا، بؿ تستقطب الحقيقة.   اى اتجاىالمجمة ال تتبن .9

 : عناويف المجمة التالية أف ترسؿ المقاالت إلى  .11

tatwir_labo.revue@yahoo.com 
tatwir_saida.labo@yahoo.fr 

 
المنشورة في المجمة تعبر عف راي كاتبيا والتعبر بالضرورة عف المواد  .11

  .راي ىيئة المجمة
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 فَرط العدد األّل

 
 الصفح٘ اللاتب  املْضْع

 50 اد. برزّق بلقْماٌ كلن٘ الصٔد مدٓر اجلامع٘
 50 ادعبد اهلل مْشٙ  مدٓر خمرب تطْٓر كلن٘ الصٔد مدٓر اجملل٘

 11 ُظرٓف الدًٓ بً دّب كلن٘ التحرٓر
 11 زكٕ املٔالد احلداث٘ ّاالدتَاد

 31 أ.د مْشٙ معريش ددل الدٓين ّالصٔاشٕ
 64 د.مجال الدًٓ بْقلٕ حصً ٔ٘ عيد العٔذ بً ٓلضحطبٔع٘ املقامات الرّ

 07 د.علٕ عبْد احملنداّٖ رٓتعارد رّرتٕ 
 111 د. مصطفٙ اللٔالىٕ املقَٙ ّاللعب

 160 د. مْىٔض خبضرٗ  فٔيْمْٔىْلْدٔا الجقاف٘ االمازٓػٔ٘
 144 صٔد علٕالد. غٔضاٌ  فلصف٘ رّشْ يف شٔاق اعرتافاتُ

 
 Denis Gonzales Le cardinal Léon-Etienne Duval    

vu par les Algériens 
 Dr: Ouardi Brahim Algérie  les intellectuels, de la 

désillusion à l’exil 
 



  
 



  
 

 كلن٘ مدٓر اجلامع٘

موالي الطاىر بسعيدة أف نعمف عف صدور العدد الدكتور جامعة نا في يسرّ  
تطوير لمبحث في العمـو  مخبرصادرة عف التطوير  األوؿ مف مجمة

  االجتماعية واالنسانية .
ىذا المولود الجديد جاء ليضاؼ إلى الجيود التي بذلت و ما زالت تبذؿ  

إتاحة الفرصة وذلؾ ب، مف طرؼ األساتذة الباحثيف لتطوير البحث العممي
 أماـ األساتذة الجامعييف لنشر بحوثيـ العممية.

و الجامعة الجزائرية تعرؼ نيضة ، يصدر العدد األوؿ مف ىذه المجمة 
. وليذا الغرض سير القائموف اعممية تضاىي باقي دوؿ العالـ كما ونوع

حتى يتسنى ليـ في ما بعد طبع ، ىذا العدد اجؿ إصدارعمى المجمة مف 
                                                        المقبمة في صورة تشرؼ جامعتنا.      األعداد 

سة العممية أف نضع كؿ التسييبلت ؿ عمى ىذه المؤسّ ؤو ؿ مسنتعيد كأوّ 
باالحتراـ  تحظىفييا أقبلـ  سيـمف اجؿ أف تصبح ىذه المجمة عالمية ت

أساتذتنا مف  مكفنولي حتى داخؿ الحقؿ المعرفي القطري، الجيوي والد
 االحتكاؾ والتثاقؼ مع غيرىـ ومع محيطيـ .

لجممة مف  مرة ألوؿمف المجمة مقاالت تنشر  األوؿيتضمف ىذا العدد 
وآخريف ينتموف لجامعات  ، مف جامعة سعيدةمقتدريف  ساتذةالمفكريف، وأل

رادة النشر مف اجؿ تطوير قدراتيـ ، جزائرية أخرى جمعيـ حب البحث وا 
              العممية و تثمينيا مف خبلؿ طرحيا أماـ القارئ المتخصص.                                                                         

موف لممقاالت، وبدوف المحكّْ  األساتذةار الذي قاـ بو لقد ساىـ العمؿ الجبّ 
ية تشرؼ البحث المطبوعة ذات قيمة عمم األوراؽتكوف  أفمقابؿ في 



1 
 

نشكر ىيئة تحرير المجمة عمى الجيد ، كما األكاديمي في الجزائر
تثمف  أفالمتواصؿ الذي يقوموف بو مف اجؿ إصدار ىذه المجمة و أتمنى 
 جيودىـ بظيور أعداد أخرى في المستقبؿ القريب و اهلل الموفؽ.

     
  برزوق بمقومان :األستاذ الدكتور 

                                                                                           لطاىر .سعيدةامدير جامعة د. موالي   
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 كلن٘ مدٓر اجملل٘

ـ كممة االفتتاحية ليذا العدد األوؿ مف مجمة فني أف أقدّْ يشرّْ 
)تطوير( التي تمثؿ باكورة في مجاؿ التواصؿ البحثي بيف المتخصصيف 

ـ االجتماعية واالنسانية.. وأعتقد أف مخبر تطوير لمبحث في مجاؿ العمو 
ؿ في العمـو االجتماعية واالنسانية فخور بيذا اإلنجاز المثمر الذي يشكّ 

خطوة عممية نحو خدمة البحث، ويضيؼ قناة معتبرة لمنشر العممي، ويوسع 
ة البحوث دائرة اإلفادة مف البحوث والدراسات التي تندرج تحت مظمّ 

 ية واالنسانية  بمفيوميا العممي الواسع.االجتماع
واسمحوا لي في البداية أف أعرفكـ بالمخبر، مخبر تطوير لمبحث 

 2012والذي أتشرؼ بإدارتو منذ جواف  في العمـو االجتماعية واالنسانية،
 حتى اآلف. 

يضطمع المخبر بالعديد مف النشاطات في مجاالت البحث والنشر 
الدراسات األكاديمية في مجاالت العمـو والمكتبة والتوثيؽ وتشجيع 

 االجتماعية واالنسانية والثقافية والفنوف باإلضافة إلى عنايتو بتثميف أعماؿ
مف خبلؿ  طمبة الدراسات العميا لمعمـو االجتماعية واالنسانية بجامعة سعيدة

 نشر أعماليـ وتشجيعيـ عمى االنخراط في البحث العممي .
ديد مف األنشطة والفعاليات كالممتقيات ويقـو المخبر بتنظيـ الع

واألياـ الدراسية والندوات الفكرية بالتعاوف مع ىيئات الجامعة محميا 
ومع المؤسسات  الوطنية. بؿومختمؼ المخابر الوطنية في الجامعات 

العممية والثقافية المختمفة سواء عف طريؽ العقود المبرمة مع ىاتو الييئات 
 ممي والثقافي.أو عف طريؽ التبادؿ الع
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وقاـ المخبر إلى ىاتو المحظة بتنظيـ ندوتيف دوليتيف وأربع أياـ 
دراسية بيف تخصص عمـو التربية والفمسفة .باإلضافة إلى نشر أعماؿ 
الندوة األولى " الفمسفة والسياقات الثقافية " وأعماؿ اليـو الدراسي " الفمسفة 

 ى النشر كذلؾ.والعمـ " وبقية األعماؿ األخرى  في طريقيا ال
ومما يجدر ذكره في ىذا السياؽ أف المجمة التي بيف أيدينا ليست 
وليدة الساعة، بؿ ىي ثمرة جيود سابقة ومحاوالت جادة تعود إلى اجتماع 
مجمس المخبر، إذ أسندت لنا ميمة إعداد تصور إلخراج مجمة عممية 

آنذاؾ  تحت مظمة المخبر، وتـ إعداد التصور المطموب، بيد أف الظروؼ
 لـ تسمح بترجمة الفكرة إلى واقع ممموس.

ومف حسف التوفيؽ، أف الفكرة وجدت مف يعمؿ عمى بمورتيا 
عضو بالمخبر  "بف دوبة شريؼ الديف"بشكؿ عممي، حيث قاـ األستاذ : 

بتفعيؿ المقترح وتنفيذه عمى أرض الواقع. ولقد تـ اختيار أعضاء ىيئة 
ت العممية في المجاؿ، ويخدموف التحرير ممف يمثموف مختمؼ التخصصا

في مواقع جغرافية مختمفة، وليـ اىتمامات عممية متفاوتة، وأحسب أف ىذا 
التنوع سيخدـ المجمة بالشكؿ الذي يميؽ بأىميتيا ومكانتيا في الوسط 

 العممي . 
ر عف ذلؾ وغني عف القوؿ إف مجاؿ اىتماـ ىذه المجمة كما يعبّْ 

كما " المعمومات بمفيوميا المعاصر،  مسماىا أو عنوانيا ىو " تطوير
حاولنا في مجمة تطوير أف تكوف المشاركة، والمساىمات في المجمة مف 
قبؿ جميع األطياؼ العممية المؤّلفة لفرؽ المخبر:  فمسفة، تاريخ، عمـ 

 النفس، تربية ..
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بحيث تندرج تحت ىذا النطاؽ جميع المجاالت النظرية 
القطاع البحثي في مجالي العمـو االجتماعية  والممارسات العممية التي تخدـ

واالنسانية، والقضايا الحديثة في التخصص، واالتجاىات الحديثة وجميع 
الجوانب التي تعبر عف الوجو الجديد لمبحث العممي في مجاؿ ما ذكرنا 

 سمفا.
وقد رأينا أف تمحور المجمة حوؿ ىذا المسار البحثي الذي زعمنا 

ف المجبلت العممية األخرى في التخصص عمى يكسبيا صبغة التميز ع
ندرتيا . وىي عمى أي حاؿ اجتياد متواضع لمقائميف عمييا، وتجربة جديدة 
في الساحة، وطبيعي أف تثار بعض التساؤالت حوؿ أي تجربة في بدايتيا. 

مجمة أودُّ أف ُألفت عنايَة األخوة األعضاء والمشرفيف بأفَّ ومف ىذا المنطمؽ 
في عددىا األوؿ ستكوف التجربة األمثؿ لمتشجيع عمى حراؾ مستمر تطوير 

 . في مجاالت مختمفة لترضي اىتمامات الجميع
سواًء مف ،  أرجو ممف تتوفر لديو الرغبة في االشتراؾ بمجمتنا

أو بحث معّيف يتناسب ورغبتو في العرض بغرض المناقشة موضوع خبلؿ 
مجمتنا ترحب بكؿّْ ما يبدر عف  ، أو نشر إبداعاتو الخاصة، أو النقد

أفكاركـ مما يساىـ في رفع سوّيتيا ويبّشر باستمرارية تواجدىا بيف أيديكـ 
 . لتصفحيا وقت الحاجة

تطوير سفيرنا مجمة أتمنى أف تكوف المنتديات في زحمة عالـ 
 ..الرسمي في مختمؼ األندية الفكرية والبحثية 

معكـ وبكـ سوؼ نرتقي بإذف اهلل إلى المستوى المطموب مف 
ليكـ، وىي الوسيط الذي يعكس النتاج العممي اإلبداع الخبّلؽ  فيي منكـ وا 

 لممنتميف إلى مجاؿ العمـو االجتماعية واالنسانية.

http://www.syria3.com/vb/f48.html
http://www.syria3.com/vb/f48.html
http://www.syria3.com/vb/f48.html
http://www.syria3.com/vb/t1185.html
http://www.syria3.com/vb/t1185.html
http://www.syria3.com/vb/f51.html
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يطيب لي في الختاـ أف أقدـ خالص الشكر والثناء والتقدير 
لجميع الذيف أسيموا في إخراج ىذا العمؿ العممي إلى حيز الوجود، وجميع 

العممية والتحرير والمراجعة واإلخراج مف كاف ليـ إسياـ في الفكرة والمادة 
النيائي، بما في ذلؾ أعضاء مجمس المخبر، وأعضاء ىيئة التحرير، 

 والباحثيف الذيف شاركوا بتزويد المجمة بدراساتيـ وبحوثيـ.
 

 أ.د عبد اهلل موسى
....2013 
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 ..التحرٓرلن٘ ك

لمية، حّكمة، تضـ أقبلـ عاليس مف السيؿ االشراؼ عمى  مجمة عممية م
ومع ذلؾ نسعى جاىديف الى تجاوز المثبطات، فبإدارة األستاذ ووطنية، 

الدكتور عبد اهلل موسى لممجمة، وبحضور نخبة مف أعبلـ الفكر في 
الجزائر، ومف الوطف العربي : السعودية، تونس، العراؽ، المغرب .. تصبح 

 صعوبة اإلشراؼ إمكانات في تحسيف العطاء مستقببل لممجمة..
ؽ توصيؼ ىيئة المجمة بأعمدة الحكمة، فيي شخصيات عممية، ويصد

نتيا العممية، وقدراتيا ورسـ إسميا يغني عمى التفصيؿ في االشادة بمكا
 المعرفية، 

واليفوتني أف اتقّدـ لجميع األساتذة المساىميف في إخراج ىذا العدد، بأسمى 
ة األولى في  تشييد التحايا، والتشكرات، فبيـ، وبأقبلميـ، وبحكمتيـ تبدأالمبن

المفّكر االسبلمي زكي الميبلد، والدكتور عبد القادر  مجمة "تطوير" :
فيدوح، الدكتور حبيب مونسي، األستاذ الدكتور محمد جديدي، والدكتور 
كماؿ بومنير، والدكتور عمي عبود المحمداوي، واالستاذ مصطفى 

، واالستاذ غازي الشمري  وأخّص بالذكر  ..الكيبلني، واألستاذ أحمد كرـو
االستاذ الدكتور موسى معيرش، الذي تجّشـ معنا مسؤولية القراءة، 

 والمتابعة، والمراقبة التقنية في إخراج المجمة.
الذي Denis Gonzalezكما أتقدـ بالشكر أيضا لمسيد دنيس غونزاليس 

كرمنا في العدد األوؿ بمساىمة تكشؼ عف رؤية المفكر والسياسي أ
ية الكارديناؿ الفرنسي ديفاؿ،  عمما أف الكاتب دنيس الجزائري لشخص

ترعرع في والية سعيدة، حيث حصؿ عمى و غونزاليس مف مواليد الجزائر، 
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بعض شياداتو في مدينة سيدي اعمر، التابعة لوالية سعيدة، ونممس في 
 .المقاؿ ثقافة المواطف الجزائري، وثقافة التعمُّؽ بعالـ القيـ االنسانية

جد المتابع لمجمتنا، دراسات أكاديمية ىامة، تجمع بيف دقة وبيذا ي   
وع  في الموضوعات، وفي المعالجة، وشجاعة في الطرح،عبلوة عمى تنّ 

الوقت نفسو تفتح أفاؽ واسعة اماـ الباحثيف الميتميف بمثؿ ىذه البحوث، 
 سواء أتعمؽ االمر بالمتواجديف داخؿ الجزائر اـ خارجيا.

، وبالحضور الفعاؿ ألعمدة الحكمة في المجمة ثانيا، فبتوفيؽ مف اهلل أوال
نقّدـ لكـ العدد األوؿ مف مجمة تطوير، ونأمؿ اف يكوف وسيمة نتقرب بيا 

 لعالـ الحقيقة.
 

ىيئة التحرير
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 احلداث٘ ّاالدتَاد..

 مقاربة فكرية جديدة
 1زكي الميبلد

 االجتياد.. الرؤية والمقدمات 
د تعد مف المقاربات الفكرية الجادة والميمة، المقاربة بيف الحداثة واالجتيا

وتتسـ بقدر مف اإلثارة والدىشة وال تخمو مف طرافة، كما أنيا مف المقاربات 
الجديدة التي لـ تطرؽ مف قبؿ عربيا عمى ما اعمـ في حقؿ الدراسات 
الفكرية والنقدية واألكاديمية، ليذا فيي بحاجة إلى مزيد مف البحث والنظر 

لمنيجي، والى مزيد مف التذاكر والتفاكر بيف المشتغميف في المعرفي وا
 البحث الفكري والفمسفي.

ونحف بحاجة إلى ىذا النمط مف المقاربات الفكرية، التي نكتشفيا بأنفسنا، 
ونبتكرىا مف داخمنا، وتعبر عف قدرتنا عمى االجتياد الفكري، وتدفع بنا 

بالمقاربات الوافدة عمينا مف  نحو اليقظة الفكرية، بدؿ االنشغاؿ واالفتتاف
خارج مجالنا الفكري والتاريخي، والتي تشعرنا بالضعؼ والتبعية والكسؿ 

 الفكري والمعرفي.
وىذه المقاربة في إطارىا الكمي تتحدد، في أف مفيـو االجتياد في المجاؿ 
اإلسبلمي، ىو المفيـو الذي يعادؿ أو الذي بإمكانو أف يعادؿ مفيـو 

مجاؿ الغربي، وذلؾ باالستناد عمى أف مفيـو الحداثة يتكوف الحداثة في ال
مف ثبلثة عناصر أساسية وجوىرية، ىي العقؿ والعمـ والزمف، وىذه 

                                                           
1
 رئيس تحرير مجمة الكممة .السعودية   
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العناصر الثبلثة ىي العناصر المكونة لمفيـو االجتياد، كما سوؼ نبرىف 
 عمى ذلؾ في ىذه المطالعة.

مجموعة مف المقدمات وقبؿ البرىنة عمى ىذه المقاربة، ال مف اإلشارة الى  
 الفكرية والتاريخية، المميدة ليذا السبيؿ، وىذه المقدمات ىي:

أوال: أف مفيـو الحداثة الذي ابتكره الغرب، وأراد مف خبللو أف يعبر مف 
جية عف تجربتو الفكرية والتاريخية، التي ىي ببل شؾ مف أضخـ التجارب 

جية أخرى عف رؤيتو الفكرية في التاريخ الحديث والمعاصر، ويعبر مف 
وفمسفتو لمتقدـ والتمدف. ىذا المفيـو الذي حاوؿ الغرب أف يحتكره لنفسو، 
ويربطو بتاريخو وجغرافيتو، ويمحقو بمنظومتو الفكرية والفمسفية، بطريقة 
تصور أف الحداثة ىي الغرب، والغرب ىو الحداثة، وليست ىناؾ حداثة 

ىو نياية التاريخ، وىو الذي خارجة عف إطاره، ألف الغرب حسب فوكوياما 
يقود حضارة العصر، وما بعد الغرب ىو بربرية ووحشية وتخمؼ. أو حسب 
الزعـ الذي يرفضو الباحث األلماني راينيارد شولستو بأف الحداثة ىي شأف 

 1غربي، والتقميد ىو شأف شرقي
وعمى ىذا األساس بات الغربيوف يسجموف تاريخ الحداثة في تحوالتيا  

يا، بحيث ال تتجاوز حدود أوروبا، وكأف البشرية لـ تشيد حضارة وتطورات
وتقدما في تاريخيا الطويؿ إال في الغرب، األمر الذي يعني أف الحداثة تبدأ 

ليو تنتيي.  في الغرب وا 
والفكرة التي أود لفت النظر إلييا باىتماـ، ىي أف مفيـو الحداثة الذي 

وجوىره، كؿ التجارب ابتكره الغرب قد عبرت عنو مف حيث روحو 
                                                           

1
انظر: راينيارد شولستو. ىؿ توجد حداثة إسبلمية؟، ترجمة: محمد أحمد الزعبي، مجمة دراسات   

 ـ9111عربية، بيروت، السنة الخامسة والثبلثوف، العدد الثالث والرابع، ينايرػ فبراير 
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الحضارية التي مرت عمى التاريخ اإلنساني، وذلؾ ألف كؿ تجربة حضارية 
ينبثؽ عنيا مفيـو يعبر عف ىذه التجربة، ولكنو يختمؼ في تركيبو المغوي 
والبياني والمساني، عف تركيب لفظ الحداثة عند الغرب، وذلؾ الختبلؼ 

ات في زمف صعودىا وتقدميا المنظومات الفكرية والمغوية نفسيا. فالحضار 
تتميز بكفاءة عالية، في القدرة عمى ابتكار منظومة مف المفاىيـ، تكوف 
عمى درجة مف الفاعمية والدينامية، وذلؾ الرتباطيا الشديد بالروح العامة 

 ليذه الحضارات، لحظة نيوضيا وانبعاثيا.
ي ابتكرتو ثانيا: أف مفيـو االجتياد يمكف اعتباره أحد أىـ المفاىيـ الذ

الثقافة اإلسبلمية، وانفردت بو الحضارة اإلسبلمية، فقد نشأ وتطور في 
ليذه الحضارة، وترؾ تأثيرا ميما في منظومة  ياإلطار الزمني والتاريخ

 الثقافة اإلسبلمية، في مكوناتيا وتشكبلتيا، وفي حركتيا ومساراتيا. 
ر مدلوالتو، ىذا المفيـو بحاجة إلى حفريات معرفية جديدة، الستظيا

والكشؼ عف مكوناتو العميقة والمتجددة والفاعمة، وبوصفو المفيـو الذي 
 يقارب مفيـو الحداثة.

المسألة الثالثة: في كتابو الشيير )تجديد التفكير الديني في اإلسبلـ( 
- 951ـ، أطمؽ الدكتور محمد إقباؿ )  91الصادر باالنجميزية سنة 

فييا أف االجتياد ىو مبدأ الحركة  ـ( مقولة اعتبر  91-   9ىػ/ 2 9
في اإلسبلـ، ىذه المقولة توقؼ عندىا العديد مف الباحثيف والمفكريف 
مسمميف وغربييف، والذيف رجعوا إلييا وجدوا فييا أنيا تكشؼ عف مضاميف 

ـ( 9 91-12 9ودالالت ميمة، فالمستشرؽ البريطاني ىاممتوف جيب )
سبلـ(، ربط ىذه المقولة بحدث إغبلؽ في كتابو )االتجاىات الحديثة في اإل
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باب االجتياد، وحسب رأيو أف إغبلؽ باب االجتياد، وضع حدا فعاال لمبدأ 
 .1الحركة في اإلسبلـ

قباؿ كاف دقيقا في ىذه المقولة حيث استعمؿ مفيـو الحركة بحسب  وا 
المدلوؿ الذي يعطى لو في الفمسفة، ويقصد منو انتقاؿ الشيء مف القوة إلى 

عمى سبيؿ التدرج. وىذا يعني أف االجتياد ىو الذي يقـو بدور نقؿ  الفعؿ
المفيـو مف حيز النظرية إلى حيز التطبيؽ، ويعطيو إمكانية التحقؽ 
نما عمى سبيؿ التدرج  الفعمي، لكف ليس بطريقة فورية أو في دفعة واحدة، وا 

 وفؽ قاعدة مقتضيات الزماف والمكاف.
ثقافة اإلسبلمية قد ارتبط بالفقو، فؤلنو الحقؿ رابعا: إذا كاف االجتياد في ال

الذي ارتبطت بو الحضارة اإلسبلمية وأولتو أكبر االىتماـ، إلى درجة 
 وصفت بحضارة الفقو. 

ويراد مف الفقو ىنا المدلوؿ العاـ الذي عبر عنو القراف الكريـ في قولو 
يمة، باألدوات تعالى )ليتفقيوا في الديف(، والتفقو ىو المعرفة العميقة والقو 

والمناىج التي تكسب ىذا المستوى مف المعرفة، وال يعني التفقو مجرد 
نما معرفة المنظومة  معرفة األحكاـ الشرعية مف أدلتيا التفصيمية، وا 
اإلسبلمية في أصوليا وقواعدىا، وفي منظوراتيا الشاممة حوؿ اإلنساف 

 والمجتمع والعالـ.
مف المدلوؿ العاـ إلى المدلوؿ والتحوؿ الذي حصؿ في مفيـو الفقو 

الخاص، وتقيده باألحكاـ الشرعية في نطاؽ األحواؿ الشخصية، ودائرة 
السموؾ الفردي، إنما حصؿ بسبب الوضع العاـ الذي وصؿ إليو العالـ 

                                                           
1
الحديثة في اإلسبلـ، ترجمة: ىاشـ الحسيني، بيروت: دار مكتبة ىاممتوف جيب. االتجاىات  

   ـ، ص9155الحياة، 
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اإلسبلمي مف تراجعات حضارية، أصابت حركة االجتياد بالجمود 
 واالنكماش.

فإنو ينعكس بصورة شديدة  والتراجع الحضاري إذا حصؿ في أي أمة،
وطردية عمى تراجع منظومة المفاىيـ وما تحممو مف عناصر الفاعمية 
واإلبداع. وىذا ما حدث مع منظومة المفاىيـ اإلسبلمية، ومنيا مفيوـ 
االجتياد الذي تقمصت منو الفاعمية، وانطفأت منو شعمة الحيوية، وتوقؼ 

مو الداللي، وفي عناصره فييا النبض، ولـ يعد يستوقؼ االىتماـ في حق
 ومكوناتو.

واالجتياد في جوىره وفمسفتو ىو بمثابة النظاـ المعرفي، الذي يقـو بميمة  
ربط الديف بالدنيا، والشريعة بالحياة، والفقو بالواقع، وقد تبمور ىذا النظاـ 
المعرفي في حقؿ ىو مف أبرز ثمرات العقؿ اإلسبلمي الخالص في عصور 

و حقؿ أصوؿ الفقو الذي أخذ كما يقوؿ أبو حامد إبداعو وتقدمو، وى
الغزالي مف صفوة الشرع والعقؿ سواء السبيؿ، واعتبره الدكتور طو جابر 
العمواني أنو يمثؿ فمسفة اإلسبلـ، وىو يماثؿ ما عند اليوناف مف عمـ 

 المنطؽ، وما لدى األوروبييف في العصر الحديث مف فمسفة القانوف. 
نيج لمتفكير والنظر اإلسبلمي بالمعنى األعـ واالجتياد كذلؾ ىو م

واألشمؿ، يفترض أف يمارسو ويتعامؿ معو اإلنساف المسمـ ػ مثقفا ومفكرا 
بداعا. وذلؾ ألف  وفقييا ػ في عبلقتو بالعمـ والفكر والمعرفة، كسبا وعطاء وا 
الديف يحرض اإلنساف المسمـ عمى التعامؿ مع ما حولو مف قضايا وظواىر 

طؽ االجتياد الفكري والمعرفي، الذي يحقؽ أعمى درجات ومسائؿ بمن
البحث والتبيف والكشؼ، باستعماؿ طاقة الفكر بأقصى درجاتيا، والدقة في 

المختمفة، وعدـ الركوف  اتحري الموضوعية، والنظر إلى األمور مف زواياى
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إلى الظنوف والمسبقات، والتخمي عف التسرع في إطبلؽ األحكاـ، وتجنب 
صوره كافة. ىذه العناصر وغيرىا ىي مف أكثر العناصر ضبطا التحيز ب

 لمتفكير العممي، وجميعيا مف مكونات مفيـو االجتياد.
ومف الشواىد الدالة عمى دور الديف في تحريض اإلنساف عمى التفكر 
واالجتياد في التفكر، ما أحدثو في عبلقة الفكر البشري بعالـ الكوف 

أف تراوحت ىذه العبلقة ولزمف طويؿ بيف والطبيعة مف حولو، وذلؾ بعد 
موقفيف مضطربيف وجامديف، ىما موقؼ الرىبة والخشية مف عالـ الطبيعة، 
الذي أوصؿ إلى عبادة الظواىر الكونية مثؿ الشمس والقمر والنجـو 
وغيرىا، وموقؼ الذيف اعتقدوا أف حياة اإلنساف تتأثر بتدبيرات مف عالـ 

 ا الزعـ قوى خفية ليا قدرة خارقة.األفبلؾ التي تسيرىا حسب ىذ
واالجتياد كما ىو منيج في النظر والتعامؿ مع العمـ والبحث العممي، ىو 
أيضا منيج في التطبيؽ، وفي التعامؿ مع حركة الواقع، وتحوالت الزمف، 

 وتحصيؿ أعمى درجات المعرفة بشروط العصر ومكوناتو ومقتضايتو.
ي اإلسبلمي العاـ، أما االجتياد ىذا عف االجتياد في المنظور المعرف

بالمفيـو الخاص فيو يصدؽ عمى شريحة مف المجتيديف المتخصصيف 
بحقؿ الفقو والشريعة، الذيف ييتموف بتنظيـ سموكيات اإلنساف الدينية 
والعبادية. وذلؾ ألف اإلسبلـ ال يجيز لئلنساف أف يخوض في أمور 

نما اشترط المعرفة الشريعة والديف بتساىؿ، وببل دراية وتفقو ومع رفة، وا 
بقواعد وأصوؿ عممية، وتحقيؽ مواصفات عالية، وااللتزاـ بمنيج شديد 
االنضباط نفسيا وعمميا، بالشكؿ الذي يحقؽ مفيـو االجتياد في ىذا 

 المجاؿ. 
 االجتياد.. والحقل الداللي 
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االجتياد إذا ىو المفيـو الذي ينتسب إلى الحضارة اإلسبلمية، ويقارب 
الحداثة الذي ينتسب إلى الحضارة الغربية، ويتأكد ىذا التقارب بيف مفيـو 

ىذيف المفيوميف حيف الكشؼ عف دالئؿ وعناصر ومكونات مفيوـ 
 االجتياد، والتي منيا:

أوال: إعطاء العقؿ أقصى درجات الفاعمية، واستفراغ الوسع، وبذؿ أرفع 
ة األفكار مستويات الجيد الفكري والعممي والبحثي في مجاالت دراس

والمفاىيـ والنظريات واألحكاـ، بالشكؿ يحقؽ قدرا مف االكتشاؼ واالبتكار 
والتجديد، وىذا ما يدؿ عميو وما نستفيده مف المعنى المغوي واالصطبلحي 

 لكممة االجتياد.
وال يصدؽ االجتياد داللة ومضمونا إال بعد استكماؿ شرائط البحث،  

عماؿ النظر بالطرائؽ واألدوات ا لمنيجية، بالشكؿ الذي يوفر اإلحاطة وا 
 التامة قدر اإلمكاف، وبما يوفر االطمئناف النفسي والعممي والمنيجي.

عبلء شأنو،  والحداثة بدأت في الغرب مف مقولة االنتصار لمعقؿ، وا 
والتمحور حولو، ولكف عمى أساس القطيعة مع الديف أو الوحي أو الغيب 

 أو الميتافيزيقا كما يصطمحوف.
ىذا الشأف يرى الباحث الفرنسي آالف توريف أف )المفيـو الغربي األشد  وفي

وقعًا واألكثر تأثيرًا لمحداثة، قد أكد بصفة خاصة عمى أف التحديث يفرض 
تحطيـ العبلقات االجتماعية، والمشاعر والعادات واالعتقادات المسماة 

نما ىو بالتقميدية، وأف فاعؿ التحديث ليس فئة أو طبقة اجتماعية معي نة، وا 
العقؿ نفسو، والضرورة التاريخية التي ميدت النتصاره.. وترتبط فكرة 
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بالعقمنة، والتخمي عف أحداىما يعني رفض  االحداثة إذف ارتباطا وثيق
 .1األخرى(

ثانيا: التحريض المستمر والدؤوب عمى البحث العممي والمعرفي، ألف 
نما االجتياد ىو دعوة نحو مضاعفة الجيد العممي ببل  انقطاع أو توقؼ، وا 

بتواصؿ وتراكـ. وألف االجتياد أيضا ىو صياغة ذىنية يتولد منيا فعؿ 
 االجتياد بصورة مستدامة، ال تتياوف وتتراخى في تحصيؿ العمـ والمعرفة.

والحداثة التي ربطت العمـ بالتقدـ، ىذا الربط نتوصؿ إليو مف خبلؿ مفيوـ 
ما يحقؽ التمدف والعمراف اإلنساني مف االجتياد الذي ىو انتصار لمعمـ، ب

 دوف تصادـ أو تعارض مع منظومة القيـ واألخبلؽ. 
وقد جسد عمماء المسمميف في عصور ازدىار الحضارة اإلسبلمية، ىذا 
النشاط الدؤوب في تعامميـ مع العمـ والبحث العممي، في التعمـ والتحصيؿ، 

وا في ىذا الدرب التعب وفي الكتابة والتأليؼ، والبحث والتحقيؽ، وتحمم
والسير والفقر والسفر، والظروؼ الشاقة والقاسية، واخمصوا لمعمـ، ونذروا 

 أنفسيـ لو، وانقطعوا إليو، فكانوا قدوة في العمـ كسبًا وعطاء.
ثالثا: مقاومة عناصر الجمود، والتفكير السطحي، والنظر القشري، وكؿ 

ت ىي مف أشد ما يناقض أشكاؿ االعوجاج والشمؿ الفكري، فيذه الحاال
 ويعارض مفيـو االجتياد. 

وما ظيرت ىذه الحاالت وتفشت إال في زمف التراجع الحضاري، الذي 
 أصاب حركة االجتياد بالجمود والتراجع.
                                                           

1
   ـ، ص 911آالف توريف. نقد الحداثة، ترجمة: أنور مغيث، القاىرة: المجمس األعمى لمثقافة،  
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واالجتياد يفرض تعامبل مع النص يتصؼ بشدة الفحص، وتعمؽ النظر، 
معنى، وغير وبصورة دائمة ومستمرة، وبالشكؿ الذي يجعؿ النص مفتوحا لم

 قابؿ عمى االنسداد في كؿ زماف ومكاف وحاؿ.
ويمنع االجتياد حصر الفيـ، واحتكار العمـ عمى طبقة أو فئة أو جيؿ مف  

الناس، أو أف يتحدد الفيـ وينحصر العمـ في زماف أو مكاف ما، فميس في 
 اإلسبلـ سمطة دينية تفرض فيما، أو معرفة ثابتة أو نمطية أو أحادية. 

: مواكبة تجدد الحياة، وتغيرات العصر، وتحوالت الزمف، واالستجابة رابعا
لمقتضيات التقدـ، وشروط المستقبؿ، وذلؾ ألف االجتياد مجاالتو القضايا 

 والموضوعات الجديدة والمعاصرة.
ويرى بعض الفقياء المعاصريف أف ال معنى لبلنشغاؿ بالقضايا 

شبعيا السمؼ بحثا ونظرا والموضوعات التي ترتبط بالماضي، أو التي أ
 واستقر عمييا رأي السمؼ. 

ذلؾ ألف االجتياد ىو منيج اإلسبلـ العممي في تطبيؽ الشريعة عمى واقع 
الحياة، وتنزيؿ الثوابت عمى المتغيرات، وربط المتغيرات بالثوابت، وتطبيؽ 
رجاع الفروع إلى األصوؿ، في عبلقة منيجية  األصوؿ عمى الفروع، وا 

ازنة مف جية االتصاؿ بالمنيج، وفي عبلقة دائمة ومتحركة منضبطة ومتو 
 مف جية االتصاؿ بالواقع. 

ال شؾ أف ىذه الدالالت تعطي قيمة متعاظمة لمفيـو االجتياد، وتؤكد 
الحاجة إليو في ىذا العصر لكي ينيض بوظائفو النقدية واالستشرافية 

 ـ.والتجديدية، فاالجتياد ىو ثورة في التفكير ودعوة لمتقد
وأخيرا لست ىنا بصدد خمؽ ثنائية جديدة، إلى جانب الثنائيات القمقة 
والسجالية في الخطابات العربية واإلسبلمية المعاصرة، وىي ثنائية الحداثة 



52 
 

نما قصدت إعادة االعتبار لمفيـو ال يقؿ قيمة وفاعمية عف  واالجتياد، وا 
 مفيـو الحداثة.
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 الػربٔ٘ددل الدٓين ّالصٔاشٕ  يف الفلصف٘ 

 وأثره في الفكر العربي.

 1معيرش ىا.د موس   
، يبلحظ ذلؾ الجدؿ ةالباحث في الفكر السياسي و الديني في الفمسفة الغربي

الواضح بيف نزعتيف متعارضتاف إحداىما تدعوا إلى ربط السياسي بالديني، 
 ،في حيف نجد الثانية تعمؿ عمى تحرير العقؿ السياسي مف الرقابة الدينية

ؿ ىذه الخاصية نجدىا فقط في الفكر الغربي أـ أنيا خاصية مشتركة في
امتاز بيا الفكر االنساني ككؿ ىذا مف جية؟ ومف جية أخرى كيؼ 
استطاع ىذا الفكر التحرر مف سمطاف الكنيسة؟ وأخير ىؿ كاف ليذا 
التحرر أثر عمى الفكر العربي الحديث؟ ىذا ما نحاوؿ منا قشتو في ىذه 

 الدراسة.
 االنساف بي الديف والسياسة :ػ 9

إف الدارس لتاريخ األمـ يبلحظ عدـ خموا أي منيا في القديـ والحديث مف 
سواء منيا تمؾ التي أقامت دوال قوية  –ف ىذه األمـ أديانة تؤمف بيا، كما 

لـ تختمؼ كثيرا في نظرتيا لمديف وعبلقتيا بالدنيا، رغـ اختبلؼ  -أو لـ تقـ
 واآللية التي تعتقد بيا.يا الديانات التي تؤمف ب

فالممؾ أو الحاكـ في مصر القديمة وببلد فارس مثبل ىو اإللو والكاىف  
لو و عبادتو،ومف ىنا لـ تخطر  والخضوع طاعتو األكبر عمى الجميع

فكرة الثورة عمى الحاكـ أو مجرد  –كما يرى برىاف غميوف  –لرجاؿ الديف 
                                                           

1
 جامعة عباس لغرور خنشمة الجزائر  
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سيدىـ وتبجيمو و إضفاء  تكمف في خدمة ـاالختبلؼ معو ألف ميمتي
 القداسة عمى سمطتو حتى انتيى األمر إلى عبادتو أو الخضوع الكامؿ لو.

كما  ،وكاف المموؾ ىـ الذيف يغيروف طقوس العبادات و يشكموف مركزىا
يقترحوف آلية كما يحددوف اآللية المعبودة و التي يعتبروف أنفسيـ يمثمونيا 

 أو آلخر. لسبب 1جديدة أو يشجعوف اإليماف بيا
عبلقة  -بوجو عاـ –لكف رغـ ىذا فاف الديف في حد ذاتو لـ يتعد كونو 

البشر بما يعتبرونو مقدسا و بالقوى فوؽ البشرية التي يعتقدوف أنيـ 
، ونشير ىنا إلى أف المموؾ كانوا يعتبروف مف طينة غير 2يخضعوف ليا

 ء آلية.ما أف يكونوا آلية أو أنصاؼ آلية أو أبناإطينة بشرية فيـ 
أما عف مكانة اإلنساف ضمف ىذا المفيـو فقد اختمفت وجيات نظر 
الوثنييف، إذ ذىب البعض منيـ إلى اعتباره كائنا ضعيفا، يتميز بالقذارة و 
الضعؼ أماـ غيره مف الكائنات، وىذا ما جعمو يعوض ذلؾ بالمجوء إلى 

يزي الوحشية التي سيطرت عميو فترة طويمة، يصفيا الفيمسوؼ االنجم
توماس ىوبز بكونيا حياة :" صراع وتدافع و عنؼ ال يؤمف فييا أحد عمى 
نفسو وال عمى مالو وال ىـ لو إال أف يحافظ عمى ذاتو ضد غارات 

و يؤكد  1، بسب أنانية اإلنساف ورغبتو في السيطرة والتغمب3اآلخريف"
                                                           

ة لمدراسات والنشر، بيروت، عماف، ػ برىاف غميوف : نقد لسياسة الدوؿ والديف، المؤسسة العربي 1
 الطبعة األولى، 

 .   ، ص9119سنة 
ـ، ص   915ػ طو الياشمي، تاريخ األدياف وفمسفتيا، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، د ط، سنة  2

51 . 
 9151المعاصرة، دار النيضة العربية، بيروت، د ط، سنة  ةيحى الجمؿ : األنظمة السياسي-ػ 3

 .  ص
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لجأ أنو نتيجة لسيطرة ىذه الفكرة عمى اإلنساف فاف ىذا األخير  يالمودود
إلى عبادة األصناـ و األوثاف واألنيار و األشجار و النجـو وغيرىا مف 

 . 2مظاىر الطبيعة بدال مف أف يقـو بتسخيرىا لخدمتو
يحصر الديف في مجموعة مف الطقوس تقدـ آللية  ـوبيذا فاف ىذا المفيو 

المتعددة الممثمة في األصناـ المصنوعة مف األحجار أو أخشاب وقد عرؼ 
 ور أمـ كثيرة كاليوناف والفرس والعرب قبؿ اإلسبلـ. ىذا التص

في حيف ذىب فريؽ آخر مف الوثنيف إلى اعتبار وجود اإلنساف في ىذا     
العالـ إنما ىو لتمقي المصائب و األلـ. وىذا ما دفع بالجانستية المنسوبة 

ؽ،ـ( إلى الدعوى إلى الزىد والتقشؼ 511- 25) إلى معمميا ميافيرا
الرياضية الصعبة القاسية و المصاحبة لمتأمبلت العميقة ألف  والممارسة

الحياة الدنيا ال تزيد عف كونيا تعاسة مستمرة و شقاء متصؿ نعيميا 
حرى الفمسفة تدعو ، ومف الغريب أف ىذه الديانة أو باأل3والعيش فييا باطؿ

إلى عدـ االعتراؼ باآللية و ىذا ما دفع إلى تسميتيا بديانة اإللحاد 
                                                                                                               

حمد شبؿ: الفكر السياسي، دراسات مقارنة لممذاىب السياسية واالجتماعية، الييئة ػ فؤاد م 1
 المصرية العامة لمكتاب 

 .  1 ـ، الجزء الثاني، ص    91د ط، سنة 
أبو األعمى المودودي الحضارة االسبلمية، أسسيا ومبادئيا "االيماف. ترجمة محمد عاصـ الحداد،  2

 دار الخبلفة،
 .   دت، ص اإلسكندرية، دط، 
العميد عبد الرواؽ محمد أسود:المدخؿ الى الدراسات األدياف والمذاىب، الدار العربية لمموسوعات  3

 بيروت، الطبعة األولى 
 .  ـ، المجمد األوؿ ص 9 91ىػ 9  9سنة 
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لتعري لكونيا تدعو إلى أف يعيش اإلنساف متجردا مف ثيابو أو مغادرة وا
 .1ىذه الدنيا عف طريؽ االنتحار

بوذا  الحكيـوالى مسافة قريبة مف ىذه ذىبت البوذية المنسوبة إلى     
ؽ،ـ( معتبرة أف :"حياة اإلنساف في الدنيا شر     - 25اليندي الكبير ) 

الندماج في الوحدة الشاممة و ىي النارفانا و ألـ و أف التخمص منيا يتـ با
و سبيؿ ذلؾ الزىد و محاربة الرغبات و الشيوات" زيادة عمى قوليا بتناسخ 

 األرواح و إنكار البعث و الحساب.
 : جدؿ المؤمف والمواطف:5
إذا تعمقنا في تاريخ المسيحية فإننا نمحظ تميز ىذه الفترة التي شيدت  

أنصار الديف الجديد، بؿ أف المسيح "عميو  ظيور ىذه الديانة باضطياد
السبلـ" شخصيًا تعرض إلى اضطياد كبير كمحاولة صمبو التي انتيت 
برفعو إلى السماء كما يذكر القرآف الكريـ في قولو تعالى:"وما قتموه وما 

فيو لفي شؾ منو ما ليـ بو مف عمـ  اف الذيف اختمفو ا  صمبوه ولكف شبو ليـ و 
 .2قتموه يقينا بؿ رفعو اهلل إليو وكاف اهلل عزيزًا حكيمًا" إتباع الظف وما إال
ما عف إتباعو فقد تعرضوا كما يقوؿ محمود أبو زىرة: "إلى ببليا وكوارث أو 

 جعمتيـ يختفوف بديانتيـ ويفروف بيا أحيانا ويصمدوف لممضطيديف،
 توانقمب الوضعية لـ تستمر طويبل ىذه فغير أ 3مستشيديف أحيانا أخرى"

ـ عرش اإلمبراطورية الرومانية، ثـ 5  ضاع بتولي قسطنطيف عاـ األو 
اعتناقو المسيحية و اعترافو بيا كديانة رسمية بعد أف ترؾ الوثنية، بؿ انو 

                                                           
 .  ػ نفس المرجع ص  1
 .925،922ػ النساء: 2
وار التي مرت عمييا عقائد النصار في ػ محمد أبو زىرة : محاضرات في النصرانية تبحث في األد 3

 . 5 9ـ، ص  1 91كتبيـ وفي مجامعيـ المقدسة وفرقيـ، شركة الشياب، باتنة، د ط، سنة 



   
 

أعمف فيما بعد أف المسيحية تمثؿ الديانة الرسمية الوحيدة لئلمبراطورية 
 الرومانية.

اطور قسطنطيف إلى وبغض النظر عف األسباب الحقيقية التي دفعت اإلمبر  
تبني الديف الجديد،  والتخمي عف ديانة اآلباء فاف ىذا الموقؼ الجديد في 
حد ذاتو أثار مشكبلت سياسية وعقائدية مختمفة جديدة لـ تكف مطروحة مف 

 كقضية الفصؿ بيف السمطة السياسية والسمطة الدينية. 1قبؿ
أو  ىب إلى تأليو الحاكـتذ -كما رأينا–فإذا كانت المواقؼ الوثنية التقميدية 
، وبالتالي فيو يمارس عبلوة عمى اإللييةعمى األقؿ جعمو ممثبل لئلرادة 

السمطة السياسية، السمطة الروحية بصفتو الرئيس الديني و الكاىف األعمى 
واحدا، وأف لو ابنا  إليافي نفس الوقت، فإف الديف الجديد يؤكد أف ىناؾ إال 

السبلـ"، وبالتالي فالحكاـ ليسوا أبناء آلية  وحيدا ىو المسيح عيسى "عميو
أف يكونوا آلية، و بيذا فيناؾ تعارض شكمي و جوىري معًا  ىفضبل عم

 بيف المواقؼ الوثنية و المواقؼ المسيحية المختمفة.
أف يتمكف أباء الكنيسة مف إزالة ىذا التعارض و التناقض، إذ بقبائؿ  وقبؿ

إلمبراطورية الرومانية المقدسة وتسقطيا القوط الغربية تياجـ روما عاصمة ا
 ـ. 9 عاـ 

عف  ىذا  ةمما دفع بأنصار الوثنية إلى اتياـ المسيحية بكونيا مسؤول
السقوط، بؿ أف ىذا االتياـ جاء حتى مف قبؿ بعض المسيحييف أنفسيـ، 

                                                           
ػ حسف شحاتة سعفاف : أساطيف الفكر السياسي والمدارس السياسية، دار النيضة العربية، الطبعة  1

 .   9ـ، ص9155األولى سنة 
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نتيجة لتياوف أتباع الديف الجديد في الدفاع عف روما، باعتبار ىذه األخيرة 
نما تمثؿ ممكوت الشيطاف الزائمة والزائفةتمثؿ مم ال  .1كوت اهلل الخالدة، وا 

و نتيجة لكؿ ما سبؽ فقد حاوؿ رجاؿ الكنيسة الكاثوليكية إزالة ىذا 
التعارض و التصدي لبلتيامات الجديدة غير أف غياب مصادر مسيحية 
متفؽ عمييا،  مف جية وتناقض وتعارض ما ىو موجود منيا، جعؿ عبلقة 

اعتباره مواطنا في دولتو وبيف كونو مؤمنا منتميا إلى كنيستو تمر اإلنساف ب
 بثبلث مراحؿ أساسية:
 أ ػ نظرية السيفاف: 

تميزت ىذه المرحمة بظيور نظرية السيفاف التي تدافع عف الفصؿ بيف 
السمطتيف الزمنية و الروحية، وتدعو إلى سيطرة الكنيسة عمى المسائؿ 

ييف ممزميف بطاعتيا بما فييـ اإلمبراطور الروحية مما يجعؿ جميع المسيح
باعتباره مؤمنا مسيحيا، وفي مقابؿ ذلؾ تخضع الكنيسة لسمطة الدولة فيما 

الف ذلؾ مف شأنو أف يساعد في ،يتعمؽ بشؤوف األمف والحياة الدنيوية
 .2ـ(   - 2 ، كما يرى القديس أوغسطيف)اإللييالحصوؿ عمى السمـ 

الدنيوية مف اختصاص السمطة المدنية مجريات األمور  توبيذا أصبح
التي تقـو بالمحافظة عمى السبلـ و العدالة و النظاـ بواسطة ممثمييا في 
حيف تقـو الكنيسة برعاية شؤوف الروح عف طريؽ رجاليا، و التبشير بتعاليـ 

 المسيحية. 
                                                           

وعة الفمسفية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، الطبعة األولى سنة عبد الرحمف يدوي : الموس ػ 1
 . 525ـ، الجزء األوؿ، ص   91

 .992ػ حسف شحاتة سعفاف : ص 2
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وبيذا، فالعبلقة بيف السمطتيف تقـو عمى أساس أخبلقي قائـ عمى روح 
ذا كاف البد مف تدخالتعاوف و ا إحدى السمطتيف في مجاؿ  ؿلمساندة، وا 

األخرى فيجب أف ال يكوف بغرض القضاء عمى سيادة كؿ طرؼ و 
استقبللو بشؤونو و احتراـ حقوؽ الطرؼ اآلخر التي أمر اهلل بيا، إذ أف 
المسيح آخر مف جمع بيف السمطتيف ليأمر بعد ذلؾ بعدـ الجمع بينيما وأف 

تقميد وثني ال بد مف القضاء عميو، انطبلقا مف المقولة  كؿ جمع عبارة عف
التي تنسب إلى السيد المسيح أحيانا و إلى القديس بولس أحيانا أخرى و 

 عطي ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل".أالقائمة :"
يحتاجوف إلى األساقفة مف أجؿ الحياة الخالدة  و :" وبيذا أصبح األباطرة   

النتفاع بالموائح اإلمبراطورية لممارسة األمور األساقفة يحتاجوف إلى ا
ىذه الفترة تفصؿ فصبل تاما شؤوف  أف. وما يمكف استخبلصو 1الدينية"

 الدنيا و شؤوف الديف.
 سيادة الكنيسة و رفعتيا:  ب ػ 

غير أف ضعؼ األباطرة مف جية ونمو  الكنيسة مف جانب آخر ونتيجة 
و القديس أوغسطيف مف قبؿ النتشار المسيحية جعؿ التوازف الذي وضع

( 2  9-   9يختؿ لصالح الكنيسة، مما دفع بالبابا غريغوري السابع ) 
إلى رفض سمطة اإلمبراطور عندما أعمف أف: "البابا ىو صاحب السمطات 
األكبر في الكنيسة كميا وىو وحده الذي يعيف ويخمع األساقفة وال يممؾ أحد 

                                                           
ػ جورج سبايف : تطور الفكر السياسي، ترجمة حسف جبلؿ العروسي، دار المعارؼ، القاىرة،  1

 الطبعة الثانية، سنة
 .  5ـ،الكتاب الثاني، ص9151 



   
 

ف البابا يحكـ بعوف اإلرادة اإلليية وقوة لكو  ،1سمطة إلغاء القرارات البابوية"
 القانوف السماوي.

- 995وجاء الفيمسوؼ االنكميزي الكاثوليكي الوحيد يوحنا السالسبوري )
"كتاب رجؿ الدولة" عمى رفعة سمطة الكنيسة  ـ( ليؤكد في مؤلفو  99

ذا كانت الكنيسة  وسيادتيا باعتبارىا صاحبة السيفيف الروحي و المادي، وا 
الذي يمثؿ السمطة  –فإنيا تسمـ السيؼ المادي  ،ظ بالسيؼ الروحيتحتف

إلى أمير، أو ممؾ وىي في نفس الوقت قادرة عمى سحب و  -الزمنية
استعادة ىذا السيؼ إذا خرج الحاكـ الذي عينتو عف القانوف اإلليي، طبقا 
 لمقاعدة القائمة :"بأف مف لو الحؽ في المنح لو الحؽ في النزع " وبالتالي
فاف لمكنيسة الحؽ الكامؿ في السيطرة عمى اإلمبراطور الذي ال مفر لو مف 

ذا رفض ذلؾ يعرض نفسو لمحرماف 2الخضوع لمكنيسة و رجاليا .    وا 
الكنيسي و العزؿ مف السمطة، ويصبح أتباعو في حؿ مف بيعتو بؿ وعمييـ 
ه واجب قتالو ألف مف يستبد بالسيؼ البد وأف يقتؿ بو. و ىكذا فاف ىذ

النظرية تجعؿ الحاكـ تحت رعاية القوة الروحية المتمثمة في الكنيسة، وىذا 
 ما عرؼ بنظرية رفعة الكنيسة أو باألحرى وجية نظر البابوية.

ـ( الوقوؼ في وجو 2 99-25 9وقد حاوؿ اإلمبراطور ىنري الرابع )
سمطة الكنيسة ىذه، غير أف البابا غريغوري السابع أسرع إلى إصدار قرار 

رماف اإلمبراطور بوصفو مسيحيا وعزلو بوصفو ممكا، مما جعؿ رعاياه ح
غير ممزميف بطاعتو و اإلخبلص لو، الشيء الذي جعؿ ىنري الرابع 
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عاجزا عف الوقوؼ في وجو سمطة الكنيسة مما دفعو إلى طمب عطؼ 
البابا، حيث جاء حافيا وقاطعا أالؼ  الكيمومترات  ودخؿ عمى ىذا األخير 

ثوب الرىباف المصنوعة مف الصوؼ وىو يصيح:"اغفر لي أييا  ذليبل و في
األب المقدس، فغفر لو البابا بعد أف فرض عميو شروطا قاسية وزوده 

. و ىكذا فشمت كؿ محاولة لمتحرر مف سمطة الكنيسة 1بالنصح واإلرشاد"
 في تمؾ الفترة.

 مبدأ سيادة واستقبلؿ السمطة الزمنية :  -ج
القومية مف جانب، واتصاؿ الغرب بالحضارة غير أف انتشار الروح 

اإلسبلمية في صقمية و األندلس وعف طريؽ الحروب الصميبية وفساد 
و التعسؼ في استخداـ السمطات مف جانب آخر، أظير نزعة   تالباباوا

جديدة وتحررية لدى رجاؿ السياسة في أوروبا ولدى مفكرييا، تحاوؿ إبعاد 
 الديف عف توجيو السياسة.

رجاؿ الفكر إلى القانوف الروماني الذي يدعو إلى تركيز السمطة  فعاد
القانونية في اإلمبراطور لكوف القوانيف صادرة مف اإلمبراطور الذي يمثؿ 
إرادة الشعب وال ينبع مف إرادة الكنيسة، وقد حمؿ ىذه الفكرة ودافع عنيا 

 ـ( في صراعو مع البابا بونيفاس 9 9ممؾ فرنسا فيميب الجميؿ )ت 
ـ( كما دافع عف سمطة الدولة و استقبلليا و سيادتيا كثير    9الثامف )ت

(.ويمياـ األوكامي )    9-2 95مف المفكريف أشيرىـ مارسيموا البادوي ) 
9512-9 2 .) 
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ـ  5 9فإذا أخذنا كتاب مارسيميوا " المدافع عف السبلـ" الذي صدر عاـ 
في اإلشراؼ عمى الديف و  فإننا نجده يتحدث عف وظيفة الدولة التي تتمثؿ
بؿ أف الدولة عمييا معاممة  ،رجالو، كما تشرؼ عمى الزراعة و التجارة

ألنو ال  ،الكنيسة معاممة ال تختمؼ عما تعامؿ بو بقية األدياف األخرى
. وحصر  1يمكف إقامة: "الدليؿ العقمي عمى الحؽ الذي تدعو إليو المسيحية"

 أمور وىي : دور رجاؿ الديف ال تتعدى عف ثبلثة
إدارة شؤوف الكنيسة وذلؾ بصرؼ أمواؿ الكنيسة في أعماؿ الخير و  -

 بإشراؼ الدولة.
تثقيؼ الناس ولكف ىذا ال يتـ إال بإذف مف السمطة السياسية وليس  -

لمكنيسة حؽ اإلرغاـ الديني أو الزمني عمى رجاؿ الديف أو عمى العممانييف، 
ألف اهلل وحده ىو الذي لو حؽ  بؿ:"ليس لمكنيسة سمطاف عمى اليراطقة

لكف السمطة الزمنية حؽ محاسبتيـ عمى  ،الحكـ عمى الخطيئة و الخطائيف
ما جنتو أيدييـ إف أصابت المصالح العامة كما أنيا تختص دوف غيرىا 

 .2بتنظيـ األديرة و الرىباف و القساوسة"
 اإلشراؼ عمى تأدية طقوس العبادة المختمفة. -

ة البابا فتعود إما لمتعييف أو االنتخاب، وال توجد إشارة أما عف سمط       
لمبابوية في الكتاب المقدس وبالتالي فبل فضؿ ليؤالء عمى غيرىـ إال 

ويبدو أف ىذه مف آثار الفكر اإلسبلمي الذي  ،بالتقوى و العمؿ الصالح
كاف منتشرا في جامعة بادوقا االيطالية، التي اشتيرت بطابعيا التحرري و 
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ا. فقد جاء في الحديث 1ار النزعة الرشدية بيف طبلبيا وأساتذتوانتش
 .2الشريؼ:" ال فضؿ لعربي عمى أعجمي إال بالتقوى و العمؿ الصالح"

أما ويمياـ األوكامي فقد أورد أفكاره في كتابو "سمطة األباطرة و سمطة 
الباباوات" حيث يرى أف البابا ال يحؽ لو حرماف أحد مف حقوقو الطبيعية، 

مف اختصاص عامة الناس، وأف سمطة اإلمبراطور  ةكما أف الشؤوف الدنيوي
نما مستمدة  ليست مستمدة مف اهلل مباشرة، كما ليست مستمدة مف البابا، وا 

كما يعتبر أف سمطة البابا  مف الشعب الذي يقـو باختيار إمبراطوره،
خطاء المطمقة عبارة عف بدعة و الحاد، وال يمكف أف يكوف معصوما مف األ

عبلوة عمى عدـ أحقيتو في تنصيب اإلمبراطورو المصادقة عمى 
 .3االختيارات

وبيذا ظيرت بوادر التحرر مف الديف وسمطة الكنيسة التي فقدت السيطرة 
 في الفمسفة الحديثة. عمى الدولة 

 : ةػ   ظيور التصور العمماني في الفمسفة السياسي  
قريبة مف الموقؼ الكنسي لمواقؼ  وقد ميدت المواقؼ التقميدية التى كانت

جديدة كانت لمفكر الفمسفي، فإذا تتبعنا تاريخ العممانية في الفمسفة السياسية 
 الغربية نجدىا قد مرت بعدة مراحؿ يمكننا اختصارىا في ثبلث:

المرحمة األولى: التي تميزت بمناىضة المسيحية، كما ىو الحاؿ بالنسبة 
ا تميزت المرحمة الثانية بالدعوة إلى ـ( بينم 925-51 9لماكيافيمي )

ـ( في حيف 9521-  92) سيادة الدولة، كما ىو الحاؿ بالنسبة ليوبز
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اتسمت المرحمة األخيرة بالدعوة إلى جعؿ الديف في خدمة الدولة، كما دعا 
 ـ( وفيما يمي تفصيبل لما ذكرناه مجمبل:    9-95 9إلى ذلؾ روسو  )

نجده يقترح عمى األمير الراغب في إقامة دولة  إذا عدنا إلى نيكوال ماكيافمي
موحدة قوية أف يتخمى عف األخبلؽ المسيحية التي قادت إلى سقوط روما 
عمى يد قبائؿ القوط الغربية فضبل عف إبقاء ايطاليا ممزقة ويؤكد ماكيافمي 
نما يعود إلى أسباب ذاتية  عمى أف سقوط روما ال يعد امرأ عارضا وا 

 .1ة تجعؿ أمر سقوط الدولة وزواليا امرأ طبيعياتتصؼ بيا المسيحي
وأما عف ىذه األسباب فيرى ماكيافمي أنيا تنحصر في كوف المسيحية  

ترجع غاية اإلنساف إلى اآلخرة خبلفا ليدؼ الدولة وغايتيا التي ترجع  
غاية اإلنساف إلى تعمير األرض وىذا ما يتماشى واألخبلؽ الرومانية 

أف المسيحية تتميز بتمجيد التواضع والنزاىة وتفضيؿ الوثنية القديمة كما 
الحياة الباطنية عف الحياة العممية الظاىرة مما يجعميا توىف عزيمة االنساف 

الجرأة والعنؼ خبلفا لمديانة الوثنية  ؿو بالتالي تسمـ قيادة الدنيا الى
 الرومانية التي تخمع عمى القادة ىيبة إليية تجعميـ محؿ تقديس وخوؼ مف

 .مواطنييـ 

فممي ينصح األمير إذا كاف البد أف يختار بيف أف يكوف اوليذا نجد ما كي    
محبوبا لدى رعيتو أو يكوف ميابا .أف ال يتردد في أف يكوف ميابا بطريقة 
يتجنب فييا الكراىية لشخصو ويؤكد ماكيافمي ىذا بقولو: "فإف مف األفضؿ 

و أما  ،2يؾ االختيار بينيما"أف يخافوؾ عمى أف يحبوؾ ىذا إذا توجب عم
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عف السباب التي جعمت الكنيسة المسيحية تحافظ عمى تمزيؽ ايطاليا 
فيجمعيا ماكيافمي في عدـ قدرة الكنيسة عمى توحيد ايطاليا مف جية 
ومنعيا لكؿ محاولة لتوحيدىا مف جية أخرى حفاظا عمى مصالحيا وىذا 

السمطة الزمنية التي يتمتع ما دفع االيطالييف حسب ماكيافمي لعدـ احتراـ 
 بيا البابا.

ويؤكد ماكيافمي فضبل عمى ذلؾ :"أف ايطاليا قد خسرت بتأثير المثؿ  
السيئ الذي يقدمو ببلط روما كؿ إجبلؿ لمديف وقد نجـ عف ىذا الواقع عدد 

.ونتيجة لذلؾ أصبح االيطاليوف ممحديف 1ال يحصى مف المتاعب والفتف "
سباب يعتقد ماكيافمي أنو البد مف استبعاد وغير مستقيميف وليذه األ

األخبلؽ عف السياسة وحصر الديف في مجالو الخاص بو المتمثؿ في 
عبلقة اإلنساف بمعبوده وبيذا تتشكؿ األخبلؽ والديف وفقا لمسياسة وليس 
العكس. وىذا ما كانت روما القديمة تؤكد عميو. وبيذا حاوؿ ماكيافمي إبعاد 

كف ىذا لـ يتـ فعميا مما دفع ىوبز إلى مواصمة نيج المسيحية عف الدولة ل
 سمفو. 

إف الدارس لحياة ىوبز وفمسفتو يستخمص أف الصراع بينو وبيف رجاؿ 
الديف المسيحي ظير مبكرا وخاصة بعد إصدار  توماس ىوبز لكتابو 

ـ والذي دافع فيو عف النزعة المطمقة في  952)مبادئ القوانيف( سنة 
روح الديف مما دفع الكنيسة تتخذ منو موقفا معارضًا  الحكـ بما يتعارض و

وصؿ إلى حد منع الكتاب مف التداوؿ و قد برزت نزعة ىوبز اإللحادية 
                                                           

 .922ػ المصدر نفسو :ص 1



 1 
 

  فبالخصوص في كتابو )في الجسـ( الذي ىاجـ فيو رجاؿ الديف المسيحيي
 .1واصفا إياىـ بالدجؿ

فقد ـ 9525وأما في كتابو )التنيف أو الوحش الكاسر( الذي صدر عاـ 
اعتبر الديف مجرد أكاذيب و تضميؿ اخترعتيا البشرية نتيجة لخوفيا مف 
القوى الشريرة و جيميا بالعدؿ وىذا ما دفعيا إلى عبادة ما تخشاه وتيابو 
مما دفع المشرعيف القدماء في األمـ الوثنية إلى استغبلؿ ذلؾ و جعموا 

رغباتيـ  تعاليميـ صادرة عف اهلل. رغبة في استغبلؿ الديف لتحقيؽ
الخاصة. وقد أكد ماكيافمي ىذه الرغبة عندما أشار إلى استخداـ الروماف 

 .2:"الديف في إصبلح أحواؿ مدينتيـ وفي المضيء في حروبيـ"
وأما عف مصير الديف فيؤكد ىوبز عمى أنو سينتيي إلى الزواؿ، إذ تأكد 

، والى لمناس بأف مؤسسي األدياف وزعمائيا ال يتمتعوف بالحكمة واإلخبلص
قريب مف ىذا ذىب ماكيافمي مف فبؿ عندما قاؿ:" عندما شرع العرافوف مف 
قوؿ ما يسر األقوياء فحسب، وعندما اكتشؼ الشعب ىذا التضميؿ، أخذ 

 .3يشؾ في حقيقتيـ"
ومما سبؽ نستخمص  ىوبز ضرورة عزؿ الديف  ورجالو مف التدخؿ في 

ت البد مف خضوع سمطة الدولة حفاظا عمى سيادتيا ولتوحيد السمطا
الكنيسة لمدولة عمى اعتبار أنو ال وجود لسمطة دينية التي ليست إال بدعة 

 اختمقيا المخياؿ الديني.
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أما عف روسو فيعتبر أف البشرية في تاريخيا الطويؿ لـ تخموا في عصر 
مف عصورىا مف إتباع ديف معيف، الف أثره ال يقتصر عمى األفراد بؿ انو 

وحتى إلى الدولة، وىذا ما جعؿ مف السمطة في  يتعدى إلى الجماعات
البدايات األولى لمبشرية تحت سيطرة مموؾ آلية، وليذا كانت الحكومات 
السائدة دينية وكانت السمطة السياسية مرتبطة بالسمطة الدينية، ولـ يكف 
فصؿ بيف السمطتيف روحية ومدنية، لكف انقساـ السمطتيف في المسيحية 

اع و االضطراب الدائـ، وبالتالي جعؿ أية سياسة أدى إلى حدوث النز 
صالحة " مستحيمة في الدوؿ المسيحية، ولـ يصؿ الناس إلى معرفة مف 

 .1يحب أف يمتزموا بطاعتيـ السيد، أـ القسيس"
لكف ىذا كما يرى روسو، يخالؼ الديف االسبلمي، الذي يتميز بالجمع بيف  

الرسوؿ محمد، الذي أقاـ نظاما  السمطتيف السياسية والروحية وال سيما زمف
 .2سياسيا استمر بعد وفاتو عمى يد خمفائو

ومعنى ىذا أف روسو يرغب في إقامة نظاـ مختمؼ عف الديانات المعروفة، 
تؤمف بو الدولة لكف ما ،وىذا الديف الذي يتحدث عنو يسميو بالديف المدني

مديرا فضبل  يميز ىذا الديف عف غيره كوف إليو قادر وذكي، محسنا بصيرا
لكف ىذا الديف ال يجبر أحدا عمى االعتقاد بو، ،عف اإليماف باليـو اآلخر

بؿ إنو يدعو إلى التسامح وعدـ إكراه الغير عمى اإليماف بو، ومعنى ىذا 
أنو يحؽ لكؿ فرد اختيار الديف الذي يناسبو ويحبب إليو وجباتو لكف ىذا ال 
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لواجبات االجتماعية المترتبة عمى ييـ الدولة إال بمقدار ارتباط أخبلقو" با
 .1معتنقييا تجاه اآلخريف"

مما  ،وأما عف عقائد ىذا الديف، فيي بسيطة وقميمة العدد، ومحددة بدقة 
جعميا دوف حاجة إلى تفسير أو تعميؽ مف احد، ويبدو ىنا أف روسو يريد 
ديف غير المسيحية، التي يعتبرىا ديانة األمييف التي تخالؼ الفطرة  

يا ديانة تجعؿ تعقيدات مختمفة يفسرىا الكينة حسب رغباتيـ أنشرية، و الب
 دوف السماح ألحد بتفسير أو فيـ.

نما  ،ونعود لدولة روسو فيي ال تيتـ بمصير رعاياىا في العالـ اآلخر وا 
 ،عمييا فقط االىتماـ بالكيفية التي تجعميـ رعايا صالحيف في ىذا العالـ

 ،يدة مدنية خالصة باعتبارىا ديانة طبيعيةوىذا حفاظا عمى جعؿ ىذه العق
 وليست سماوية صادرة عف الوحي.

وبيذا نصؿ إلى أف الديف في دولة روسو خادـ لمسياسة، وباألحرى ىو 
وسيمة تستخدميا الدولة لزيادة قوتيا وتحقيؽ الرفاىية لمواطنييا والسعادة 

 النفسية ليـ.
 : خ: التصور العمماني في فمسفة التاري4

عد القضاء عمى الدولة التيوقراطية الكنيسية ىدفا وحيدا تسعى الفمسفة ال ي
نما تيدؼ فضبل عمى ذلؾ إلى تصفية إلرث  الحديثة إلى تحقيقو، وا 
المعرفي الكنسي، والقضاء عمى النظاـ البلىوتي واستبدالو بنظاـ عممي، 
وفمسفي جديد  يقـو عمى معايير مغايرة، متمثمة في فمسفة التاريخ عند 

وفي نظرية دارويف  ،ـ(   9- 9 9ـ( وماركس )   9-   9ىيجؿ )
                                                           

 .595ػالمصدر نفسو: ص  1
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ـ( في البيولوجيا  فما حقيقة ىذه الفمسفات ؟  ىذا ما 5  1-9  9)
 سنتحدث عنو فيما يمي :

إذا أردنا أف نعرؼ األسس التي يتألؼ منيا مذىب ىيجؿ الفمسفي فإننا 
رئيسية :  نجدىا كما يقوؿ عبد الرحمف بدوي، ال تخرج عف "ثبلث معاف

الطبيعة، الروح، وىذه المعاف الثبلث ترجع إلى معنى واحد ىو  ،الفكرة
 .1الفكرة، فالفكر ىو المنطؽ "

أما ىذا األخير فإف لو ثبلث مراحؿ متتابعة في فترات زمنية مختمفة ىي  
:الوضع )اإلثبات(، الرفع )النفي(،وأخيرا المركب، ويرى ىيجؿ  "أف ما 

مف تطور وارتقاء إنما يحصؿ بظيور  ،سانييحصؿ في الحضارة اإلن
األضداد وتناطحيا وتمازجيا وأف كؿ دور مف أدوار التاريخ في حد ذاتو 

 .2وحدة أو كائف جسدي حي"
وبيذا فكؿ النظريات اإلنسانية المختمفة مف نظريات اقتصادية و سياسية 

ني وعقمية وخمقية ودينية تتبلءـ والعصر الذي برزت فيو روح الدور الزم
 بكاممو .

أما الفمسفة الماركسية فقد استمدت مف الييجمية منيجيا الجدلي لكف بعد 
أف فصمت عنيا: "تصور الروح أو الفكر الذي كاف جوىر فمسفة ىيجؿ". 
وجعمت بدال مف ذلؾ العامؿ االقتصادي المادي المحرؾ لمعممية التاريخية، 

                                                           
 .  2، الجزء الثاني، صةػ عبد الرحمف بدوي :  موسوعة الفمسف 1
 دمواجية التحديات المعاصرة، تعريب : خميؿ أحمأبي األعمى المودودي : اإلسبلـ في ػ نقبل عف   2

 الحامدي : دار القمـ 
 .55ـ،ص   91-ىػ  1 9الكويت، الطبعة الثالثة، سنة  



   
 

سائر األفكار والتصورات  واعتبرت الديف والفمسفة والعمـو والفنوف وبالجممة
 .1اإلنسانية ال تتشكؿ إال بتأثير ىذا النظاـ االقتصادي"

وبمغة الماركسية فإف البنية التحتية الممثمة في الجوانب المادية االقتصادية 
ـ( بعالـ األشياء ىي   91-2 91التي يعبر عنيا األستاذ مالؾ بف نبي )

يديولوجية أو ما يعبر عنو بعالـ التي توجو البنية الفوقية المتمثمة في اإل
 .2األفكار" البناء العموي"

وطبقا ليذه التصورات فإف القوة الرئيسية التي تقضي عمى ىذا التغيير في 
األمور البشرية ليست:" الفكرة الييجمية ولكف الظروؼ المادية لمحياة، فميس 

نما  الظروؼ الوعي عند اإلنساف ىو الذي يشكؿ الظروؼ المادية لمحياة، وا 
المادية لمحياة ىي التي تشكؿ وعييـ، وليذا فإف التاريخ البشري يقـو عمى 

 .3شيء مادي "
وبيذا ليس ىناؾ دور لمبادئ الديف واألخبلؽ، وعمى اإلنساف إتباع 
مصالحو الذاتية، وما تدعو إليو أىدافو االقتصادية، وىذا ما يعرؼ بالمادية 

ية عبارة عف صراع بيف الشعوب أو التاريخية، التي تجعؿ مف تاريخ البشر 
بيف أصحاب الممكية الفردية وبيف المعدميف، كما يعتبر أف الممكية الفردية 
ىي منبع كؿ الشرور الموجودة مما يجعؿ القضاء عمييا أمرا ضروريا. 

                                                           
حيائو وواقع المسمميف وسبؿ النيوض بيـ،  1 ػ أبو األعمى المودودي : موجز تاريخ تجديد الديف وا 

 .955ص
ور شاىيف، دار الفكر، الطبعة الثانية، ػ مالؾ بف نبي : مشكمة الثقافة، تعريب عبد الصب 2

 ـ 9 91-ىػ 19 9سنة
 . 52، ص
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ونتيجة ليذا التصور فقد اعتبر ماركس أف البشرية مرت بخمسة أشكاؿ 
 اقتصادية ىي :
 ة البدائية .ػ المرحمة المشاعي
 ػ مرحمة الرقيؽ .

 ػ المرحمة اإلقطاعية .
 ػ مرحمة المجتمع الرأسمالي .
 ػ مرحمة المجتمع االشتراكي .

وترى ىذه الفمسفة أف كؿ مرحمة تحمؿ في طياتيا بذور فنائيا، وأف البشرية 
ما دامت قد بدأت تاريخيا بالمجتمع الشيوعي فإنيا وفقا لقانوف الجدؿ 

ألف التاريخ يعيد نفسو ىذا في  ،حمة التي انطمقت منياستعود إلى المر 
مجاؿ الفمسفة أما في مجاؿ العمـو الطبيعية، فقد وقعت تحت سيطرة 
الداروينية التي ترى بأف :"الكائنات الحية في تطور دائـ عمى أساس مف 
االنتخاب الطبيعي بقاء األصمح فتنشأ األنواع مف بعضيا البعض وال سيما 

. بمعنى أف أصؿ األنواع 1اني الذي انحدر مف أنواع حيوانية"النوع اإلنس
الحالية يمكف أف يفسر بأصؿ واحد أو ببضعة أصوؿ نمت وتكاثرت 
وتنوعت في زمف مديد بمقتضاه قانوف االنتخاب  الطبيعي أو بقاء 

 األصمح. 
وىذه النظرية في الواقع تنسب إلى تشارلز دارويف الذي استخمصيا مف 

المختمفة والتي دامت أكثر مف خمس سنوات واالستعانة  خبلؿ مشاىدتو
ـ( عف السكاف الذي يتحدث فيو عف الزيادة    9-55 9بكتاب مالتوس )

                                                           
 2 ،  مجمع المغة العربية بالقاىرة، صيػ  ابراىيـ بيومي مذكوروأخروف :المعجـ الفمسف 1
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اليندسية لمبشر في حيف أف الغذاء ال يتزايد إال وفؽ زيادة عددية مما نجـ 
 عنو قمة الغذاء وتزايد في األفواه التي تتغذى.

ؿ لمحصوؿ عمى الغذاء لمواصمة الحياة، رغـ مما يدفع إلى التناحر والتقات 
أف ىذه النظرية مجرد فرضية عممية لـ تقدـ لحد الساعة األدلة التي تجعؿ 
منيا حقيقة عممية دوغمائية، وبالتالي فإنيا وفقا ليذا التصور ال ترتقي إلى 
مستوى العمـ اليقيني لكونيا قائمة عمى مجرد القياس والتخميف المذاف ال 

 ي العمـ شيئا.يفيداف ف
و فضبل عمى ذلؾ فإنيا تقود إلى الحروب والفتف والقضاء عمى اإلنساف   

 و إنسانيتو، وتجعؿ منو مجرد حيواف ال يختمؼ عف غيره مف الحيوانات.
و بيذا فإف البشر وفقا ليذه النظرية ال يتعامموف إال كما تتعامؿ الوحوش  

بلص القوانيف والمبادئ لحياتو في الغابة. وال بد مف أف يقـو اإلنساف باستخ
نما نجده يبحث عنيا في حياة  ،ال مف مصدر مف المصادر السامية وا 

 الوحش والبيائـ.
كما أف ىذه الفرضية تبرز الظمـ وتجعمو حقا مشروعا، حتى أف:" ىذه 
الفمسفة ىي التي جعمت في أيدي رجاؿ أوروبا حجة قوية سوغت ليـ كؿ 

وىكذا  1فة مف ضرورة الظمـ والعدواف "ما أذاقوا أمـ األرض المستضع
فريقيا . باختصار فإف  ،استأصموا سكاف أمريكا األصمييف وسكاف أستراليا وا 

حولت اإلنساف إلى مجرد  -التي نشأت في أحضاف المادية –ىذه النظرية 
ذئب مفترس ألخيو اإلنساف في جميع مجاالت الحياة مف سياسية 

 وأخبلقية . واجتماعية واقتصادية وحتى عسكرية
                                                           

-ىػ    9ديف خميؿ : تيافت العممانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة، ػ عماد ال 1
 . 2ـ،ص5 91
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وىكذا نستخمص أف العممانية في جوىرىا تقـو عمى الفصؿ بيف الديف 
وىذا الفصؿ تنظر إليو عمى أنو شرط أساسي لمقضاء عمى  ،والدولة

طبلؽ الروح العممية  ،االستبداد فضبل عمى تحرير العقؿ مف كؿ خرافة وا 
دية واإلبداعية. و ىي بيذا تحاوؿ إقامة الحياة اإلنسانية واالقتصا

واالجتماعية والسياسية والتربوية عمى أساس عقمي مجرد مف رواسب الديف 
وقائـ عمى أسس ووقائع مادية بحتة. وبيذا فالعقؿ عميو أف يتحرر مف 
الرواسب العاطفية واألفكار المسبقة التي تغذي فيو اتجاىات االستعبلء 

نشاطات الحياة واالنغبلؽ والطبقية والعنصرية. وبالتالي فإف العقيدة وجميع 
الروحية يقتصر عمى نطاؽ الفرد دوف أف تكوف ليا عبلقة بالمجتمع والدولة 

. 
فالعممانية التي ىي نتاج صراع بيف رجاؿ الكنيسة وفبلسفة وعمماء عصر 
النيضة أصبحت ليا الغمبة في أوروبا، مما جعميا تنزع القدسية عف نشاط 

خضاعيا لممناقشة  في مجاؿ الفمسفة السياسية، وممارسة الدولة والحكاـ وا 
وأما في مجاؿ عالـ األفكار فقد قضت عمى الفمسفة البلىوتية المدرسية 

 التي كانت قائمة عمييا الكنيسة الكاثوليكية.
 العمماني في الفكر العربي:  رػ أثر التصو  5

يذىب أغمب الباحثيف في فمسفة اإلسبلـ السياسية إلى القوؿ بأف فكرة 
ف والدولة لـ تظير في اإلسبلـ إال مع سقوط الخبلفة التمييز بيف الدي

ـ بعد  915اإلسبلمية العثمانية عمى يد مصطفى كماؿ أتاتورؾ في مارس 
ـ بقولو: 9155أف ميد لذلؾ بفصؿ الديف عف السياسة في غرة نوفمبر 

"مقاـ الخبلفة محفوظ وبجانبو مقاـ السيادة الوطنية، أي الجمعية الوطنية 



   
 

ى، والشؾ أف ىذيف المقاميف يقفاف جنبا إلى جنب وقفة أسمى التركية الكبر 
 .1مف وقفة الخبلفة العاجزة الضعيفة"

وطبقا ليذا أصدرت الجمعية الوطنية التركية قرار يفوضيا حؽ تمثيؿ  
الشعب التركي و حاكميتو. وبيذا فرقت تركيا سياسيا بيف نظاـ الحكـ 

، واعتبرت أنو ال عبلقة واالجتماع مف جانب وبيف الديف مف جانب آخر
لمديف بنظاـ الحياة والعمراف والمممكة إطبلقا. وقد واكب عمي عبد الرزاؽ 
ىذه النزعة الجديدة بإصداره كتابا بعنواف " اإلسبلـ وأصوؿ الحكـ " يدعو 

 فيو صراحة إلى فصؿ الديف عف الدولة.
مسفة غير أف المتتبع ليذه األفكار يبلحظ أنيا كانت نتيجة لتأثير الف

العممانية الحديثة الوافدة مف أوروبا والتي أصبحت ليا الغمبة الفعمية في 
العالـ اإلسبلمي، وىذا باعتراؼ أنصار ىذا الموقؼ الجديد، فنجد عبد 
الرزاؽ يشير صراحة إلى تأثير الفمسفة العممانية االستشرافية في كتاباتو 

فكار توماس أرنولد عندما ينصح كؿ مف يطالع كتابو بضرورة الرجوع إلى أ
 ـ .  915الواردة في كتابو "الخبلفة" الصادر عاـ 

ذا   أي قبؿ سنة واحدة مف صدور كتاب عمي عبد الرزاؽ، وىذا بقولو:" وا 
أردت مزيدا في ىذا البحث فارجع إلى كتاب )الخبلفة( لمعبلمة السير 

 .2ففي الباب الثاني والثالث بياف ممتع ومقنع" ،توماس أرنولد
                                                           

نقبل عف محمد مواعدة : محمد الخضر حسيف، حياتو وآثاره، الدار التونسية لمنشر، د ط، سنة  ػ 1
 .  ـ،ص  91
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لدكتور طو حسيف فيرى أنو البد :"مف أف نسير سيرة األوروبييف ونسؾ أما ا
مسالكيـ لنكوف ليـ أنداد وشركاء في الحضارة خيرىا شرىا، حموىا ومرىا 

 .1وما يحب منيا وما يكره، وما يحمد منيا وما يعاب "
ويؤكد ىذا في موضع آخر مف كتابو "مستقبؿ الثقافة في مصر "بقولو:"  

روبي بأننا نرى األشياء كما يراىا، ونقـو األشياء كما وأف نشعر األو 
 .2يقوميا، ونحكـ عمى األشياء كما يحكـ عمييا"

و بعد أف أصبحت أوروبا المعاصرة تقوؿ بضرورة الفصؿ بيف الديف 
والدولة، كاف ال بد عمى ىؤالء أف يقولوا بذلؾ ألف أوروبا بالنسبة ليـ ىي 

 القدوة وليس اإلسبلـ وفمسفتو.
                                                           

ػ نقبل عف أبي الحسف عمي الندوي :الصراع بيف الفكرة اإلسبلمية والغربي في األقطار اإلسبلمية،  1
 دار الندوة لمتوزيع،

 .  9ـ،ص 915-ىػ   9لبناف، الطبعة الثانية، سنة  
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 لدٚ  بٔع٘ املقامــات الرّحــٔ٘ط

 *شيخ الزاوية الدرقاوية لتممساف  *   " حمند بــً ّٓلض "

 جمال الدين بوقمي حسند.                                          
( محنة احتبلؿ الجزائر مف طرؼ  :9>4-81;4عاش ابف يمس ) 

التي حولوىا إلى الفرنسييف، وتخريب مؤسسات الببلد الدينية والتعميمية و 
سطببلت وأماكف الميو ؛ وأخذت اإلرساالت التنصيرية تدؽ عمى  كنائس وا 
األبواب، وعمى رأسيا اآلباء البيض . واسُتشيد كثير مف عمماء الديف 
اإلسبلمي، وأىؿ الفكر، بعد جياد مستمر، ونضاؿ مرير . ومف نجا مف 

السجوف . فدب  الموت، وجد نفسو بعيدا في المنفى، أو منسيا في غياىب
اليأس في نفوس الجزائرييف والجزائريات، وانحط أمميـ ؛ واضطر بعضيـ، 

 إلى االختباء في المغارات لمجرد وقاية حياتيـ، أو اليجرة والتيياف . 
ىاجر الرجؿ اضطرارا إلى الشاـ، مع كثير مف أبناء الجزائر. وفي ىجرتو 

و مف إسبلـ وعربية وتراث . حمؿ في أعماقو ىو وأمثالو، قيـ الببلد وثقافتَ 
وكاف قد غادر تممساف، تاركا زاويتو التي أسسيا عمى الطريقة الدرقاوية 
التابعة روحيا لمطريقة الشاذلية . وكاف غرضو مف ىذا النشاط، تقوية 
التمسؾ بمبادئ الديف اإلسبلمي، والمغة العربية، والشخصية الجزائرية . 

ذا كاف قد أقاـ ىذه المؤسسة في  وجو المستعمر، فممحاربة احتبللو وا 
 حاربيـ .و  االستعمار لؤلرض، واستجابة لممريديف والمتعمميف الذيف شتتيـ
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وما طريقتو ػ التي امتدت إلى الشاـ، وازدىرت مع األياـ ػ، سوى فرٍع مف 
أقواليا الشريعة، وأحواليا الحقيقة . وأورادىا اإلكثار فروع النيج النبوي إذ 

 وقصدىا مقاـ القرب ورؤية الرحمف .  مف ذكر المعبود،
لقد كانت حياة الشيخ مزدوجة، حياة مع الناس، وحياة مع اهلل وحده . 
األولى عادية، يمارس فييا دينو كما يمارسو كؿ المسمميف في العالـ . وأما 
الثانية، فإنيا أحواؿ تستمر فترات معدودة في عالـ الروحانيات حيث يشعر 

 خبلؿ التخشع . بالحرية المطمقة مف 
والجدير بالذكر أف الرجؿ، مارس فعبل، حياَتو الذوقية في أعمى مقامات 
التصوؼ، وىي كميا القرب مف اهلل تعالى ؛ وقد أبدى في ىذا القرب، حبَّو 
الشديَد لربو، وعشَقو لو الذي بمغ قمتو في الفناء فيو تعالى، وىو أمر 

رحو، وفي تحكمو في استجاب لو اهلل بأف صار " ىو ىو "، في جوا
األشياء . لقد تجمى اهلل تعالى فيو ؛ وألنو استقر تعالى في قمبو، فتحوؿ 

 نا إلى مرآة لمشاىد .شيخُ 

إف الموضوع الذي نتناولو في ىذه الصفحات، يتطمب منا مزيدا مف اتساع 
الصدر، ومزيدا مف ثقافة التقرب، بعضنا مف بعض ؛ وذلؾ ألنو، إذا كاف 

مثبل، ال يجد كبير صعوبة في تشريح أية ظاىرة الطبيب الجراح 
فيزيولوجية، فإف الباحث في مكنونات قموب الصوفية، يصطدـ بعقبات 
ضخمة، أىميا أنو ال يرى مف سموكاتيـ سوى مظاىرىا، وال يستطيع النفوذ 
إلى ما ورائيا مف أسرار، ألنيا تشكؿ الذات الحميمية التي ال يدركيا إال 

بل بد مف التنبيو إلى أف ما نقدمو مف كبلـ بشأف طبيعة صاحبيا . وعميو، ف
 ،حاولنا فيو :مقامات الشيخ " ابف يمس "، ما ىو سوى اجتياٍد شخصي 
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االنطبلؽ مف بعض ما َنَظـ الرجؿ مف شعر، ومف وصايا، لنصؿ إلى 
 استخبلص ما يبدو لنا مناسبا إلنصاؼ توجيات الشيخ الصوفية. 

حرصنا كبيرا عمى تفكيؾ بعض  وفي تحقيؽ ىذه الميمة، كاف
المصطمحات الصوفية التي كاف يستخدميا، والرموز التي كاف يمجأ إلييا، 
ْتو  فضبل عف اىتمامنا بحياة " ابف يمس "، والظروؼ التي حاصرتو واضطرَّ
إلى مغادرة الببلد . وسيبلَحظ عمينا، أف التمييدات التي تسّوغ لنا الدخوؿ 

حيز المقاؿ، نصؼ ما يأخذه الكبلـ عف  إلى توجيات الشيخ، تأخذ مف
مقامات الرجؿ . وسيدركوف أف السبب في ذلؾ ىو السعي إلى االقتراب 
التدريجي مف موضوعنا، وتجنب الوقوع في المغامرات قدر اإلمكاف . ومف 
ىنا، فميس ألحد اإلقرار بأننا سندرؾ حقِّا الصواب في مجاؿ محفوؼ 

ف ال تقبؿ االختراؽ، ال أخبلقيا وال عمميا بالذاتيات، والحميميات، وىي شػؤو 
. 

 أما العناويف التي اخترناىا لمعالجة إشكاليتنا، فيي كما يأتي :
I-      ظروؼ االحتبلؿ، واالضطرار إلى اليجرة 

II-   " مف اليجرة إلى خدمة الطريقة " الشاذلية 
III-  عداء الفقياء لمشاذلية وغيِرىـ مف الصوفية 
IV- ابف يمس " وفمسفتو  تمييد لطريؽ " 
V- مقامات " ابف يمس " الروحانية مف خبلؿ بعض شعره 

VI- " مناقب " ابف يمس " مف خبلؿ أبيات زجمية لػ " قدور بف عاشور.  
*** 

I-      ظروف االحتالل، واالضطرار إلى اليجرة 
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بأـ عينو، حممة تدمير مراكز وشيد الشيخ " محمد بف يمس " في ببلده  -1
مف طرؼ االحتبلؿ الفرنسي، وقدَّر كيؼ  1ة اإلسبلمية العربية الثقاف

أوشكت الثقافة العربية عمى االندثار . وعاش بمحمو ودمو َبْسَط الحماية مف 
( ؛ ويكوف قد تنبأ بفرض  4;;4طرؼ الفرنسييف عمى تونس ) سنة 
(، واحتبلؿ ليبيا مف طرؼ  49>4حماية دولة المغرب األقصى ) في 

   ( .49>4في اإلطالييف )
لقد بسط االستعمار الفرنسي يده عمى ثروات الببلد، وعمى تسييرىا 
اإلداري، وىو األمر الذي انجر عنو انييار ركائز الببلد . فصودرت 
األراضي، وتشتت العائبلت، واستولي عمى األوقاؼ اإلسبلمية التي كانت 

مية واالجتماعية تدعـ بالماؿ والمؤونة، الخدمات الدينية والثقافية والتعمي
سطببلت وأماكف الميو،  ألبناء الجزائر . وُحولت مؤسساتيا إلى كنائس وا 
وأقاموا كنائس أخرى وبيعا .  وأخذت اإلرساالت التنصيرية تدؽ عمى 
األبواب، وعمى رأسيا اآلباء البيض . واسُتشيد كثير مف عمماء الديف 

. ومف نجا مف  اإلسبلمي، وأىؿ الفكر، بعد جياد مستمر، ونضاؿ مرير
الموت، وجد نفسو بعيدا في المنفى، أو منسيا في غياىب السجوف . وكؿ 

                                                           
، والتي يعتبرىا العدو قبؿ الصديؽ تحفة فنية عالمية . 6781فينية سنة دمروا المدرسة التاش - 1

ابف "، وغيره ( . وكاف 6781، قرار تيديميا سنة DUTEHOIT "دوطوا")استنكر الميندس المعماري 
 ابف ثمانية عشر عاما . "يمس

Edmond Duthoit, architecte principal aux monuments historiques a depuis 

 87  demandé la conservation de la Tachafinia. A chaque rapport qu'il 

envoyait à Paris, il recevait la même réponse. en 1875, il fit une proposition: 

conserver les pans de murs de la Tachafinia dans un musée! proposition 

acceptée et début de la destruction de la Medersa en 1876. Personnalités 

françaises ayant rejeté la destruction de la Medersa: - Stephane Gsell, 

Adrian Berbrugger, Duthoit, les frères Marçais. (L'image de Tlemcen dans 

les archives françaises, Catalogue réalisé par Agnès Charpentier, 

Imprimerie Mauguin, Blida  Octobre 2010, Page:27) 
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ذلؾ، مع استمرار سياسة اإلبادة الجماعية التي كاف يمارسيا الجيش 
الفرنسي. فدب اليأس في نفوس الجزائرييف والجزائريات، وانحط أمميـ ؛ 

لمغارات لمجرد واضطر بعضيـ، إلى التسكع في المفاوز أو االختباء في ا
 وقاية حياتيـ . 

ىاجر بعض  1وأماـ ىاتو الظروؼ المختنقة، وبمقتضى فتوى دينية،  -2
الجزائرييف إلى خارج الوطف بعائبلتيـ حامميف في نفوسيـ قيـ الببلد وثقافَتو 
مف إسبلـ وعربية ونعرة . وتواصؿ تسرب أىؿ الببلد خارج الحدود أيضا، 

نسية التجنيد اإلجباري لمشباب الجزائري، سنة عمى إثر إقرار اإلدارة الفر 
 ، وسرعاف ما بمغ التجنيد ذروتو . 49>4

وشارؾ شيخنا ىو وعائمتو في ىذه اليجرة، نحو دمشؽ، وقد أشرؼ عمى 
نما كاف  الستيف عاما . ولـ تكف ىجرتو ىاتو اختيارا وال بغرض السياحة، وا 

ره لنشر طريقتو التربوية األمر اضطراريا، يريد الشيخ بو أف يؤكد عمى إقرا
ويستمر في الحفاظ عمى شخصية الجزائر  والروحية في فضاء أوسع، 

  والغيرة عمى قيميا .
نسبًة  3قد أسس بتممساف الطريقة " الدرقاوية "  2وكاف قبؿ ىجرتو ىاتو 

وكاف غرضو مف ىذا،  4إلى شيخو " موالي العربي الدرقاوي بف أحمد " . 
الديف اإلسبلمي، والمغة العربية، والشخصية تقوية التمسؾ بمبادئ 

                                                           
( . وكاف قبؿ ذلؾ بثبلث سنوات، قد ىاجر جمع كبير  6166بناء عمى فتوى جموؿ تشيمي سنة ) - 1

 الخبلفة، فرارا مف تجبر االحتبلؿ الفرنسي . -مف العائبلت الجزائرية إلى المشرؽ العربي وتركيا
2 - ،   .  6166 – 1 – 61كانت اليجرة، يـو
 . 6197سنة  وذلؾ في - 3
تسب كميا لمشيخ " موالي العربي الدرقاوي " صاحب زاوية " أصبح في تممساف ثبلث زوايا تنْ  - 4

 بوبريح "، وىي : الزاوية " اليبرية "، وزاوية الشيخ "بف يمس "، وزاوية " الشيخ بف عميوة " .
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الجزائرية. فأقاـ زاويتو في وجو االستعمار، لمحاربة احتبللو لؤلرض، 
واستجابة لممريديف والمتعمميف الذيف شتتيـ االستعمار وحاربيـ . فما ىي 

 وما ىي أبعادىا البعيدة ؟ 1ىذه األركاف التي ترتكز عمييا ىذه الزاوية، 
II- إلى خدمة الطريقة " الشاذلية "   من اليجرة 

التي ُتعتبر المنيؿ الذي اغترفت منو كثير مف  الشاذلية "إف الطريقة " 
الزوايا، والطرقية، في المغرب والمشرؽ، ىي كميا روحانيات دينية تعبر 
عف حسف التربية واألخبلؽ، والتقرب إلى اهلل، وتعكس تراكمات تجارب 

ور والحضارات. فيي لـ تنشأ مف ال صوفية، عرفيا أىميا عبر العص
شيء؛ إنيا باإلضافة إلى استنادىا إلى الكتاب والسنة، عرفت في 
ممارساتيا عبر التاريخ، ما عرفو المتصوفوف مف أحواؿ ومقامات. ولعؿ 
الحديث عف السموؾ الروحاني، يضيء لنا الطريؽ لفيـ الطػريقة " اليمسية 

 الدرقاوية الشاذلية " وامتداداتيا .
 كممة عن السموك الصوفي  -1

فاختمط في  الديني عموما، في بدايتو نشوًء بسيطا، نشأ السموؾ الروحاني
سْيره مع تعاقب األيػاـ والسنيف، بالفمسفة اليونانية وخاصة منيا األفبلطونية 

                                                           
ة روحية تدعى بحركة " درقاوة مع نياية القرف الثالث عشر لميجرة، ظيرت بتممساف حركة ديني - 1

سيدي الحاج ""، وسرعاف ما أصبح ليا أتباع ومريدوف . وكاف ىذا في حياة شيخ الطريقة الدرقاوية 
محمد اليبري العزاوي" المقيـ "بتاغيت" بببلد "بني إزناسف" بالمغرب األقصى . ولقد امتد نفوذ ىذه 

.  6197ريقتو "الدرقاوية"  في تممساف سنة تأسست طالحركة إلى معظـ مناطؽ الغرب الجزائري . و 
ألغوثي بف محمد ، خمفو اإلماـ "البورصالي"، وبعد وفاة ىذا اإلماـ، تولى "6198وبعد وفاة الشيخ في 

رئاسة الزاوية "اليميسية" في تممساف . وخمفو المقدـ "عبد القادر تمميذ الشيخ، (  6111البغدادي" ) ت 
الذىبية في التعريؼ  السمسمة لوطنية بالجزائر "مصالي الحاج" . )بف مامشة" خاؿ زعيـ الحركة ا

 ( 18ص، برجاؿ الطريقة الدرقاوية، 
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وىذا االختبلط، مصدره تأثُر المسمميف بدخوؿ أمـ أخرى إلى  1الحديثة . 
مف عادات وعقائد دينية، كالنصرانية والييودية  اإلسبلـ ونشر ثقافاتيـ
وعندما وصؿ تطور ىذا السموؾ الروحاني إلى  2والمجوسية واليندية . 

غايتو، أصبح مف الواضح لدى الباحث، التمييز فيو بيف ثبلثة أشكاؿ أو 
َروردي " و" ػأحواؿ :  وحدة الوجود مع " الحبلج " و" ابف عربي " ثـ " السُّي

"، والفناء في اهلل مع " أبي يزيد البسطامي ، وأخيرا حب اهلل  ابف الفارض
 .  3مع " رابعة العدوية " 

ففي وحدة الوجود، لـ يعد المتصوؼ يميز بيف الخالؽ والمخموؽ أي بيف 
 4اهلل وعبده، ما داـ ىذا العبد تنمحي رسومو باتحاده مع ربو . 

حتى تموت إرادة  والفناء ىو أف تتنازؿ النفس عف ميوليا ونزواتيا،
صاحبيا، لتصبح ىاتو النفس تحت الرحمة اإلليية، تحركيا كيؼ تشاء . 
وىػذا ىو حب اهلل ليا، حيث يذوب المحب في المحبوب ويصبحا شيئا 

 5واحدا.
والحب ىو باختصار، أف تْؤثر اهلل تبارؾ وتعالى، وال تؤثر عميو سواه حتى 

 ر،  ) وىذا ىو الحب هلل (تغيب بجمالو . وعبلمتو دواـ ذكره مع الحضو 
                                                           

 المصري، الذي تأثر بػ " أفبلطوف " الفيمسوؼ اإلغريقي، تأثرا عميقا  "أفموطيف"مع  - 1
، 6119ىرة، أحمد أميف، ُظير اإلسبلـ، الجزء الثاني، ط الثالثة، مكتبة النيضة المصرية، القا - 2

 . 87ص، 
 وصار ىذا الحب حبا مع الفناء في اهلل أي يجمع بيف شكميف :  الحب والفناء . - 3
كاف " ابف سبعيف " ىذا األديب الصوفي المتفمسؼ، مطمعا عمى ما ترجـ مف الفمسفة اليونانية .  - 4

 ولو شطحات ورموز عمى نحو طريقة " ابف عربي " في نظرية وحدة الوجود .
( : " إف أردت أف يكوف لؾ عز ال يفنى، فبل تستعزف  بعز  71تقوؿ الحكمة العطائية رقـ )  - 5

 يفنى " .
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وىو أيضا، أف يأخذؾ مف كؿ شيء، فبل تحب إال إياه . وعبلمتو أف 
   1يجذبؾ إليو، فيجعؿ ما سواه عنؾ مستورا، ) وىذا ىو الحب مف اهلل(.

 2الطريقة " الشاذلية "  -2
يقّر الشاذلية بمبدأ التوحيد المطمؽ هلل تعالى، ويرفضوف كؿ سموؾ يفيد 

 الشرؾ
تعالى ( صراحة، واالتحاد ) بينو كخالؽ وبيف مخموقاتو ( . يقولوف ) معو 

: 
 أنَّى يغيػُب  وليػس  ُيوَجد غيُره    لكْف شديػُد  ظيوره أخفاه   
ـْ أنؾ لست  ىو  كبلَّ وال أيضا تكػوف سواه.    ذا بدا لؾ فاعم وا 

3 
ومصدر إلياميـ في ذلؾ باألساس، كتاب اهلل وسنة رسولو ) ص(؛ 

ـ " السموؾ إلى اهلل " عف طريؽ معرفتو أي ببذؿ الكّد في التعمـ . وطريقتي
أما برامج تعميميـ، فتحتوي عموما، عمى عمـو الظاىر ) مف عربية، وفقو، 
ومنطؽ، وتوحيد، وتفسير، ونحو وصرؼ، وببلغة، وأدب، وشعر (، وعمى 

 4عمـو الباطف أو العمـو المدنية ) مف زىد وتصوؼ ( . 
ضيفوف الحساب، والخط، أمثاؿ " ابف يمس " وتبلمذتو . وكاف بعضيـ  ي 

وما يأخذه المتعمـ السالؾ مف معمومات، يأخذه بإيماف واقتناع وعف طريؽ 
النقػاش وبعض المكاشفات . أما األوراد، فكانت تمقف بالذكر والمذاكرة . 

                                                           
يقوؿ " معروؼ الكرخي " : " إف الحب منحة إليية، ال تكتسب بالتعمـ "، ) ُظير اإلسبلـ، الجزء  - 1

 ( . 81، ص، 6119الثاني، ط الثالثة، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 
يقة " الشاذلي " تنتسب إلى الشيخ " عبد السبلـ بف مشيش "، )ابف عطاء اهلل السكندري، طر  - 2

 ( . 77، ص، 6111، دار المعارؼ، القاىرة، 9لطائؼ المنف، تحقيؽ عبد الحميـ محمود، الطبعة 
 . 671ابف عطاء اهلل، لطائؼ المنف،  - 3
 . 17انظر، السمسمة الذىبية، ص،  - 4
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وكانت مطالعاتيـ، ترتكز عمى أميات المؤلفات، عناويُنيا تختمؼ نسبيا مف 
خ إلى آخر، ومف زواية إلى أخرى . ومنيا : كتاب اإلحياء " لمغزالي "، شيػ

وقوت القموب " ألبي طالب المكي "، ورسالة " القشيري " ػ دستور الصوفية 
ػ وشفاء " القاضي عياض " في السيرة النبوية، واإلرشاد " لمجويني " ػ وىو 

السكندري "  1 العمدة في أصوؿ الديف ػ ولطائؼ المنف " البف عطاء اهلل
  األشعري  الشاذلي .

III-  عداء الفقياء لمشاذلية وغيرىم من الصوفية 
امتدت الشاذلية في معظـ أقطاب العالـ اإلسبلمي، ويعود امتدادىا إلى 
استمرار طريقتيا المبدئية عف طريؽ الزوايا والكتاتيب والتجمعات اإلسبلمية 

ا، يجب أف ننبو إلى أف ىاتو المداومة عمى ذكر اهلل ورسولو ) ص ( . وىن
المؤسسات الحرة، تمارس التصوؼ الفردي بقدر ما تمارس التصوؼ 
الجماعي . وال شؾ في أف السالؾ الذي يخِمؼ شيخو، ال بد مف أف يضيؼ 
شيئا مف لدنو، أو ييّذب بعض المألوؼ الذي دأب عميو سمفو، ليحصف في 

ذا كاف أىؿ ىاتو المؤسسات، رأيو، " الطريقة "، ويثري مادتيا  . وليذا، فإ
تأخذ بمبدأ الشاذلية العاـ، فإننا نبلحظ بعض االختبلؼ في طريقة التعميـ 
وموادىا، وأورادىا . واألوراد قد تجيء عمى مقاس السمؼ، وقد تجيء في 
شكؿ شطحات . وكاف يحظى التصوؼ المعتِدؿ بالقبوؿ عند بعض أىؿ 

ى نقطة سوداء حينما ُحّوؿ ولكنو أضح ،الظاىر عموما، أمثاؿ الفقياء
الديف إلى رموز وأسرار تدور في حمقات، وتحيمو إلى شطحات، وكذا، 

  حينما كثر األولياء، وانتشرت عنيـ حكايات الكرامات، وخرؽ العادات .
 حجج أعداء الصوفية : -1  

                                                           
 اإليماف يزيد وينقص، مثؿ ما ذىب إلى ذلؾ األشاعرة .وىو يعتقد أف  - 1
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لقد حممت ىذه السموكات، كثيرا مف أصحاب الظاىر إلى مخاصمة 
ئوف ألنفسيـ، أصحاب الباطف مف أىؿ الت صوؼ، بحجة أف ىؤالء يبوّْ

كيؼ  1مراتب فوؽ مراتب الفقياء والعمماء والفبلسفة في إدراكيـ لمحقيقة . 
يدركوف ىاتو المراتب، وىـ شاردوف عف النيج الواضح والمستقيـ ؟ ولقد 
ساءة  وصؿ األمر بالخصـو إلى احتقار األولياء، والنُّكر عمى الفقراء، وا 

 الظف بيـ.
 اف أىل الصوفية واألولياء  إنص -2

ومف  الذيف أنصؼ أىَؿ الذكر واألولياء، وردَّ عمى كؿ مف خاصميـ 
واحتقرىـ، الشيخ " ابف يوسؼ السنوسي " التممساني . لقد كتب رسالة 
ُيبطؿ فييا، ما ذىب إليو الفقيو " أبو الحسف الصغيَّر " قائبل : " لو َسِممت 

ا أمر بو، لرأيتـ أف الخمؽ كمو عياُؿ اهلل، بواطنكـ، وعممتـ عف اهلل تعالى م
ال سيما أىَؿ االنتساب إلى اهلل تعالى، سواء صدقوا أو كَذبوا، تكفييـ النسبة 

 . "2  
ف كانوا جاىميف باآلي  ويقوؿ أيضا : " إياؾ ثـ إياؾ، والنكر عمى الفقراء، وا 

. [، ] أي باهلل [ والحديث . فيـ موصفوف باإليماف مف حيث الذكُر ] ..
  3فالذكر يشيد ليـ باإليماف " . 

                                                           
 والحؽ عندنا، ىو أف كؿ واحد عمى حؽ، شريطة احتراـ سياؽ مجالو . - 1
نصرة الفقيَّر، عف جماؿ الديف بوقمي حسف، اإلماـ ابف يوسؼ السنوسي وعمـ التوحيد، المؤسسة  - 2

 . 191،  ص، 6178الوطنية لمكتاب، الجزائر، 
. يقوؿ تعالى :" ومف لـ يجعِؿ اهلُل لو نورا فما لو مف نور "  169لفقيَّر، عف بوقمي، ص، نصرة ا - 3

( ؛ ويقوؿ : " فاذكروا اهلل كذكركـُ  16( ؛ ويقوؿ: " اذكروا اهلل ذكرا كثيرا " ) األحزاب،  19) النور، 
 ( . 689البقرة، ( ؛ ويقوؿ : " فاذكروني أذكركـ " )  999آباَءكـ أو أشدَّ ذكرا " ) البقرة، 
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ويضيؼ بقولو :" وىذه كميا نوافُؿ وخيراٌت ُيتقرب بيا إلى اهلل، كما قاؿ 
عميو الصبلة والسبلـ في أثر عف اهلل :" ال يزاؿ العبُد َيتقرَّب إليَّ بالنوافؿ 
حتى أحبو، فإذا أحببتو، كنت سمعو الذي يسمع بو، وبصره الذي يبصر 

ف سألني أُلعِطَينَّو، بو، ويده ال تي يبطش بيا، ورجَمو التي يمشي بيا؛ وا 
  1) رواه البخاري ( .   ألعيَذنَّوولئف استعاذني 

ويختـ بقولو : إف " مبنى طريؽ التصوؼ كمَّيا، ] إنما ىي [ عمى التسميـ 
والتصديؽ، كما أف مبنى الفقو عمى البحث والتحقيؽ . فاألصؿ عندي، 

  2الصادؽ، وُتمتمس لو معاذر" . حسف الظف حتى يتحقؽ 
ويعزز " السنوسي " موقفو ىذا، بكممة " ألبي العباس المرسي " الشاذلي، 
يقوؿ فييا : " َمثؿ الولي مع اهلل، كمثؿ أوالد الميوث مع أميـ ؛ أتراىا 

 3تركتيـ لمف يريد أف يقتميـ ؟ " . 
ستمريف في ولـ تثف ىذه الخصومات عزيمة أىؿ الذكر ؛ فإنيـ ما فتئوا م

روحانياتيـ مف دوف أدنى انقطاع . فيـ مف جيتيـ وبدورىـ، يتيمونيـ 
بأنيـ ليسوا أىؿ المعرفة الحقيقية . وشيَّروا ذلؾ في أدبياتيـ الصوفية، 

 ولكف دوف أف يشكوا في توحيد خصوميـ . 
 أدبيات الصوفية -أ

اء آيات ومف أدبيات أىؿ التصوؼ في مدح مقاـ األولياء، أف ىؤالء األولي
اهلل، يتموىا عمى عباده بإظياره إياىـ واحدا بعد واحد، وأف األنوار الظاىرة 

                                                           
 (  . 161-161نصرة الفقيَّر، عف بوقمي، ص، )  - 1
 . 118نصرة الفقيَّر، عف بوقمي، ص،  - - 2
ـ، شرح الحكـ بأنو بستاف الفف وخزانة أحكامو  6111وصؼ الشيخ " أحمد زروؽ " المتوفى سنة  - 3

في رسالتو أنو ِالتقى مع " وجامع لبو وال يكفي غيره عنو ويكفي ىو عف غيره . ويذكر " السنوسي " 
 ( .197أحمد زروؽ "، وتبادال الفائدة العممية . )نصرة الفقير، عف بوقمي، ص، 
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فييـ، إنما ىي مف إشراؼ أنوار النبوة عمييـ، وأنواُرىا بمثابة الشمس، 
وقموب األولياء بمثابة األقمار، وضوء القمر حاصؿ مف نور الشمس فيو، 

عمييا الكسوؼ والغروب ومقابمتو إياىا . ومنيا أيضا، أف الشمس يطرأ 
( وأنوار قموب أوليائو ال كسوؼ ليا وال غروب .  وليذا   1)وتحجبيا الغيـو

يمكف القوؿ مجازا، بأف الشمس تستمر في إنارتيا نيارا، ولكنيا أيضا، 
تستمر في ضيائيا ليبل، لظيور نورىا في القمر الممدود منيا . وبيذا، فبل 

يجب أف تتوقؼ أنوار األولياء، وذلؾ  يمكف أف يمحقيا  غروب، كما أنو ال
 لدواـ ظيور نور رسوؿ اهلل ) ص ( فييـ .

فأصحاب الظاىر مجرد مشاىديف لصنع اهلل، ُيَكمُّْفوف أنفسيـ التفكير فيو 
لمعرفتو تعالى، كالفقياء والمتكمميف . وال عبلقة ليـ بعالـ الباطف حيث 

ليستقر فييا . وفي مقابؿ يعاينوف اهلل تعالى مف داخؿ، ويفتحوف لو قموبيـ 
ذلؾ، فإف أىؿ الباطف ىـ أىؿ الوالية الذيف يتقربوف منو تعالى بالفناء عف 
غيره تعالى، وبالبقاء بنوره . والفرؽ بينيـ وبيف أىؿ الباطف، ىو الفرؽ بيف 

 4أو بيف االعتبار واالستبصار . 3والشيود  2البرىاف 
                                                           

( : " ... إف شمس النيار  تغرب بالميؿ، وشمس  691يقوؿ " ابف عطاء اهلل ": في حكمتو رقـ )  - 1
 القموب ليست تغيب " . 

ـُ آياِتنا في اآلفاؽ وفي أنفسيـ حتى يتبيف  وأىؿ االعتبار، ينطبؽ عمييـ قولو تعالى : " - 2 سنريِي
 ( . 81ليـُ أنو الحؽ "، ) فصمت، 

 . 16قاؿ تعالى " ثـ َذْرُىـ في خوضيـ يمعبوف "، األنعاـ،  - 3
فاعمـ أنيما ولياف : ولي يفنى عف كؿ شيء، فبل يشيد مع اهلل شيئا، وولي يبقى في كؿ شيء،  - 4

اهلل في كؿ شيء وىذا أتـ، ألف اهلل سبحانو لـ يظير المممكة إال كي فيشيد الكائنات مرايا لصفات 
يشيد فييا . فالكائنات مرايا الصفات، فمف غاب عف الكوف غاب عف شيود الحؽ فيو، فما نصبت 
الكائنات لتراىا، ولكف لترى فييا موالىا . فمراد الحؽ منؾ أف تراىا بعيف مف ال يراىا، تراىا مف 

 ، وال تراىا مف حيث كونيتيا .حيث ظيوُرىا فييا
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 مبدأ التوحيد -ب
بدأ التوحيد ىو القاسـ بيف عمماء اإلسبلـ ؛ وعمى الرغـ مف ىذا، فإف م

وليست معرفة التوحيد وقفا عمى طائفة دوف طائفة أخرى . ففي شأف 
التصوؼ مثبل، فإف الدخوؿ في مجالو، ينطمؽ حتما مف توحيد اهلل، 
واإلقرار بعدـ الشرؾ بو تعالى، كما مرَّ بنا . فقد تبقى صورة التوحيد 

مألوؼ، وقد تأخذ شكبل آخر حيث ينكمش عندىـ، عمى شكميا البسيط وال
وميما تكف أشكاؿ ىذه الصورة، فإف التوحيد يبقى  1في جممة مف الرموز . 

جوىَر أّي فقيو أو متصوؼ أو أي مذىب يديف باإلسبلـ . وسنعمؿ ىذه 
 .الحقاالفكرة ىنا، 

لقد انتشر التوحيد في الديار المغاربية، منذ أواخر القرف السابع الميبلدي، 
اتسع مع األولياء وأىؿ الدعوة، وتغمغؿ في الزوايا والكتاتيب، وتقدـ شعرا و 

ونثرا في صورة عقيدة . بدأىا " الشافعي "، و" األشعري"، و" عبد القادر 
الجيبلني"، و" أبو مديف شعيب"، و" أبو الحسف الشاذلي"، وزادىا ليونة 

 وضبطا " ِابف يوسؼ السنوسي " التممساني .
                                                                                                               

 يقوؿ " ابف عطاء " : عزمت عمى أف أترؾ الكوف كمو    وأقفو سبيؿ الحب والمجتػبَى  يقفو
 شيودؾ  يجمو  والحجػاب ألنو    إذا حقؽ التحقيؽ صار ىو الكشؼ

 واعمـ أف األدلة إنما نصبت لمف يطمب الحؽ ال لمف يشيده . فإف الشاىد غني بوضوح الشيود عف
أف يحتاج إلى دليؿ، فتكوف المعرفة باعتبار توصيؿ الوسائؿ إلييا كسبية، ثـ تعود في نيايتيا 

 ( . 86-89ضرورية .) ابف عطاء اهلل السكندري، لطائؼ المنف، ص، 
الرمزية ىنا ىي " استخداـ األلفاظ االصطبلحية الصوفية، فيكوف لمعبارة معنياف، أحدىما يستفاد  - 1

، واآلخر يستفاد بالتحميؿ والتعمؽ . ويعني عندىـ أيضا، دمج كثير المعنى في مف ظاىر األلفاظ
 قميؿ المفظ " .
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إذا كانت الزوايا التي تأسست بعد " الشاذلي" أو "السنوسي"، وليس غريبا، 
وعمـ التوحيد  1قد نيمت مباِدَئيا في التوحيد مف الطريقة " الشاذلية " 

 السنوسي .
كاف فف التوحيد يتكرر تدريسو، لدى كؿ المربيف في الكتاتيب والزوايا، 

في وأتراُبو،  أحمد بف محمد الدكالي "وخاصة في مدينة تممساف . فأدرجو " 
ومف المؤلفات  2مواد برامجو التعميمية، وكذا صنع " ابف يمس"، وتبلمذُتو. 

التي اشتيرت في التوحيد، في وقت " ابف يمس "، قصيدة شعرية َنَظميا 
عمى نمط روح  بُف عمي بف عبد اهلل " الشيخ القاضي " أبو بكر شعيب

ولقد ألؼ "  3تحشي. عقيدة الشيخ " السنوسي "، وحظيت ببعض الشروح وال
محمد الياشمي " ) العارؼ بأسرار الشافعية (، وىو تمميذ الشيخ " ابف يمس 

بدمشؽ(، مجموعة مف العقائد في التوحيد، منيا :  94>4" )توفي في 
 عقيدة أىؿ السنة وشرُحيا ؛ ونْظـ في عقيدة أىؿ السنة، لو فيو شرحاف :

العممية ومعرفتو الكاممة شرح مختصر، وشرح مفصؿ، أظير فييما كفاءتو 
بعمـ الكبلـ، وىو نظـ قريب مف روح عقائد "السنوسي " . وقصة اتصاؿ 
ىؤالء الشيوخ وتبلمذِتيـ بفف التوحيد، أنيـ ترعرعوا في مصب أحياء شعبية 
بدرب " مسوفة " أي بجوار مسجد الشيخ " السنوسي " صاحب عمـ العقائد، 

                                                           
يرجع الفضؿ في حفظ تراث الطريقة " الشاذلية " إلى شخصيف : " عطاء اهلل " و" ِابف عباد  - 1

لنقاء الرُّندي " . تخاطب وجداف المسمـ وتسمو بروحو وتطّير نفسو وتعمو بيا إلى أسمى درجات ا
والطير والكماؿ الروحي . وتخمص األمة مف انقسامات المذاىب والطرؽ والطوائؼ التي فتكت 

 ( .  91بالماضي والحاضر . ) ابف عطاء اهلل السكندري، الحكـ العطائية، ص، 
وفي الزاوية الصمدية، كاف ابنو الشيخ " أحمد " يدرس األدب، والفقو الحنفي، والتوحيد، بيف  - 2

أخذ عف والده الطريقة، كثيٌر مف أىؿ الشاـ وظير عمى يديو الخير الكثير مف ف . ولقد العشاءي
خبلص . ) ارجع إلى كتاب السمسمة، ص، )  (.18-18ىداية وتوفيؽ وا 

 ( . 661ممف شرحيا، العالـ الجزائري محمد بف عبد الرحمف الديسي . ) المصدر نفسو، ص،  - 3
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نت بينيـ وبيف أمثاليـ ػ خارج وقرب درب " بني جممة " حيث ولد . وكا
 تممساف ػ مراسبلت مستمرة.

IV-  تمييد لطريق " ابن يمس " وفمسفتو 
 بين الكسب واالنجذاب والفناء -1

ال يمكف أف نتقدـ في الحديث عف مقامات الصوفية، وخاصة عندما يتعمؽ 
 األمر بالشيخ" ابف يمس"، دوف أف نعرؼ الفرؽ بيف السالؾ والمجذوب. 

وىـ السالكوف  ،عباٌد آمنوا باهلل عمى التصديؽ واإلذعاف 1د صنفاف : العبا 
ػ أىؿ التكميؼ والزىد والمجاىدة ػ وعباد آمػنوا باهلل عمى الشيود والعياف، 

. الصنؼ األوؿ يمثؿ أصحاب  2وىـ المجذوبوف، أىؿ المحبة والمعرفة . 
لى معرفتو الظاىر الذيف يشاىدوف صنع اهلل مف ظاىر األشياء، ليصموا إ

تعالى، كالفقياء والمتكمميف . والصنؼ الثاني يمثؿ أىؿ الباطف الذيف 
يشاىدوف اهلل تعالى مف داخؿ، ويفتحوف لو قموَبيـ ليستقر فييا . والفرؽ 
بينيما في مجاؿ الفناء، ىو أف السالكيف َيزُىدوف في الدنيا، بعد أف شيدوا 

وأف أىؿ  3واف لتعظيميا ؛ ليا بالوجود، ومعروؼ أف الشيادة بوجودىا، عن
الباطف ىـ المجذوبوف أىُؿ الوالية الذيف يتقربوف منو تعالى، بالفناء عف 

                                                           
(  : مف عبلمات النُّجح في النيايات، الرجوع  91لحكمة رقـ ) مف حكـ " ابف عطاء اهلل " : ا - 1

( : نياية السالكيف، بداية المجذوبيف، وبداية السالكيف،  989إلى اهلل في البدايات . الحكمة رقـ ) 
 نياية المجذوبيف . 

ابف  يقوؿ " الشاذلي " لػ " أبي العباس " : " يا " أبا عباس " أعرْؼ اهلل، وكف كيؼ شئت "، - 2
 . 616عطاء اهلل السكندري، لطائؼ المنف، ص، 

ذا شيد ليا بالوجود فقد  - 3 الزاىد لمدنيا مثِبت ليا ؛ فإنو شيد ليا بالوجود إذ أثبتيا مزىودا فييا ؛ وا 
، ) ابف عطاء اهلل السكندري، لطائؼ " عظميا . يقوؿ "الشاذلي" : " واهلل لقد عظَّْمَتيا إذ زىدت فييا

 ( . 611المنف، ص، 
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غيره تعالى، وبالبقاء بنوره، وىـ الذيف " فاجأْتيـ عناية اهلل مف غير طمب، 
 ي منو تعالى . وال استعداد ِلَيْسُمَو بيـ إلى موطف اإلمداد "، ومنيِؿ التمقّْ 

 ء " :يقوؿ " ابف عطا
 اهػػإي   مستغرقوف   بفكرىـ  فالسالكوف  مشاىدوف  لصنعو  

 ...1واهػػحتى كأف  قموبيـ    مث  و    ػلذات   والعارفوف شاىدوف
 واهػأتغيَّب عنو وما  شيدْت  س  يا غائبا والحؽ   فيو  حاضر    

 اهػػأحاط  بو  حجاُب  عم فمقد      ذاتو  مف لـ يشاىد   بالبصيرة 
 اهػاؿ  عميو  أف  ينسػفمف المح  ؿ  حاؿ غػيره  ػيرى في  كمف ال 

 2حضرة  الممكوت  شاىدناه  في    موالي أنت الواحد الصمد  الذي  
يقوؿ " موالي العربي " في الصنؼ الثاني  : إف " مخالفة اليوى أنتجت 
األفكار، واألفكار أنتجت العمـ الوىبي، والعمـ الوىبي ينفي الشكوؾ 

 3ويزج بصاحبو إلى حضرة المِمؾ العبلـ " .  واألوىاـ،
 في الشعر والنثر -2

ألىؿ الطريقة أدبيات كثيرة شعرا ونثرا ؛ بعضيا واضح المعاني، وبعضيا 
مبيـ الكبلـ ؛ وما ىو واضح، قد يتحوؿ بعُض أجزائو إلى عقبات 

                                                           
أي اهلل يسكف قموبيـ . قاؿ تعالى : " قؿ ىذه سبيمي أدعو إلى اهلل عمى بصيرٍة أنا وَمِف اتبعني  - 1

( ؛ أي عمى معاينٍة ومطالعة ومشاىدة، ال أدعو إليؾ وأنا غائب عنؾ، بؿ أدعو  697"، ) يوسؼ، 
 إليؾ، وأنا ناظر إليؾ .

 . 678ابف عطاء اهلل، لطائؼ المنف، ص،  - 2
يـ قائموف بالحؽ، تجري عمييـ أحكامو وىـ محو، وليس هلل عمييـ فيما يؤثرونو أو يذرونو إن- 3

عتب، وال لـو ؛ وأنيـ كشفوا بأسرار األحدية واخُتطفوا عنيـ بالكمية، وزالت عنيـ أحكاـ البشرية، 
واىـ فيما وبقوا بعد فنائيـ عنيـ بأنوار الصمدية، والقائؿ عنيـ غيرىـ إذا نطقوا، والنائب عنيـ س

 ( . 68تصرفوا بؿ ُصّرفوا . ) لطائؼ، ص، 
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ومكنونات، الستخداـ رموز ومصطمحات غريبة يصعب تفكيكيا . وما ىو 
 كثيرا مف التأويبلت، معظميا محرج ومنفّْر .  مبيـ، يثير

مثبل، والتي نجد تداوليا مألوفا  في الشعر ومن الرموز التي يستعممونيا
ومف الرموز التي  1ر، والخمر، والكؤوس، والوصؿ ؛ كْ لدى ىؤالء : السّ 

تواجينا أحيانا، ىي أسماء اإلناث، وىي متنوعة منيا : ليمى، وأـ ليمى، 
 ية، وسممى، وبعض النعوت المؤنثة . ونظػاـ، ومغار 

 ففيما يتعمؽ بػ" ليمى "، يقوؿ الشاعر :

 2لطائؼ " ليمى " بوجِيِؾ مشرؽ    وظبلُمػو في الناس ساري 
 ويقوؿ " أبو العباس المرسي " :

ر  حديٌث  ليمى أعندؾ مػف  رػػػيحيي الرمػيـ  وُينش بإيراده    محرَّ
 3تتحير الشمس أبصار الورى تستضيء وفي وجو"ليمى"طمعةالشمس ومف

 ويقوؿ أحد الشعراء : 
 4،ومف كاف في طوؿ اليوى ذاؽ ُسموًة فإني  مف  "ليمى" ليا غيُر  ذائػؽِ 

                                                           
 الحب لو شرابو وكأسو وما فيو وتأثيره ) السكر ( . - 1

يقوؿ أحدىـ : قد عممت الحب فما شراب الحب ؟ وما كأس الحب ومف الساقي وما الذوؽ وما 
ؿ المحبوب، الشراب وما الري وما السكر . وورد في الجواب أف الشراب ىو النور الساطع عف جما

والكأس ىو المطؼ الموصؿ ذلؾ إلى أفواه القموب، والساقي ىو المتولَّى األكبر لممخصوصيف مف 
أوليائو والصالحيف مف عباده، وربما غاب عف المحسوس والمعقوؿ، فبل يدري ما يقاؿ وال ما يقوؿ، 

 ( .  19فذاؾ ىو السكر . )ابف عطاء اهلل السكندري، لطائؼ المنف، ص، 
 . 81، ص، 1حمد أميف، ظير اإلسبلـ، الجزء أ - 2
 ويتوضح المعنى في البيت الذي يصحبو، وىو :  - 3

ومف عجبي أف الظيور تستر " .  ) ابف عطاء اهلل، لطائؼ   *" وما احتجبت إال برفع حجابيا  
 ( . 86المنف، ص، 

 .  671ابف عطاء اهلل السكندري، لطائؼ المنف، ص،  - 4
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يحَكى أف " ابف عربي " وىو في مكة، أحبَّ فتاة تسمى " نظاـ " ألؼ فييا 
. ترجماف األشواؽ "، ظاىُره عشُؽ ىذه الفتاة، وباطنو اهلل والفناء فيو كتابو "

   1وِمثؿ ذلؾ ما رَوْوه عف " ابف الفارض " في مصر . 
عت وفيما يتعمؽ بػ " المغارية "، يقوؿ الشيخ " أبو الحسف " عف نفسو : جُ 

ذا  مرًة، ثمانيف يوما، فخطر لي أنو قد حصؿ لي مف ىذا األمر شيء، وا 
 بامرأة خارجة مف مغارة، ووجييا كأنو الشمس ُحسنا، وىي تقوؿ منحوٌس 

جاع ثمانيف يوما، فأخذ يدؿ عمى اهلل بعممو، وىا أنا لي ستة  ! منحوس
 2 ! أشير لـ أذؽ طعاما

 ويقوؿ " عبد الرحمف المجذوب " فيما يتعمؽ بػ " سممى " : 
سمّْـ  لػ "سممى" وِسْر  حيث   سارت    واْتبع رياح القضا وُدْر حيث 

 3 .دارت
 4ويقوؿ " ابف عطاء اهلل السكندري " : 

 البدر مف  تحت  المُّمـ الِخيـ    فأَرْتنا  بأثػناِء  ممى سػ  برزت 
 في الميؿ صبحا قد  أَلـ  وجَييا وحدا الحادوف  لما  أبصروا      

 وجو سممى في الظمـ  أف يرى وما ذا َعػَجٌب        وعذرناىـ  
 أكَمُؿ  نػُوًرا   وأَتـِ   وجُييا   كضياء الصبح أو  بدرالدجػى  

                                                           
، 6119الثالثة، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،  .طالير اإلسبلـ، الجزء الثاني، أحمد أميف، ظُ  - 1

 .  81ص، 
 . 78ابف عطاء اهلل السكندري، لطائؼ المنف، ص،  - 2
 . 697السمسمة الذىبية،  ص،  - 3
" ابف عطاء "، في طور سموكو يتمثؿ الشيخ " أبا العباس المرسي "، رجبل خاضعا في حياتو  - 4

فية لما يخضع لو السالكوف مف إشراؼ شيخ مرشد بصير عارؼ بالطريؽ . ويبدو أف وصولو الصو 
إلى المعرفة باهلل، كاف أسمى ما وصؿ إليو " ابف عطاء اهلل "، بؿ وكؿ صوفي إنما ىو سالؾ 

 . 96لمطريؽ إلى اهلل . ص، 
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 مف   وجييا  ومحتشـ خجبل  بػدر  أثنى  راجعا  لو  رآىػا  ال
 خدف  ىَـّ   وندـ   أو رأتػيا شمس لـ تطمػع ضحى   ثـ  صارت
 القدـ ... قبمي  في  عذبت  قػمبي   بيجراف بو   ُعذب العشاؽ

 1أرعى   نجمو  أذكر الوصؿ الذي قد انصـر   فسيػْرُت الميؿ
  ومف ىذه الرموز، نستنتج المعاني التالية :

إف ىذه األسماء عند المتصوؼ، عبارة عف رموز تكشؼ عف اإلشراؽ 
الرباني الذي ال يراه إال مف كاف مف اهلل قريبا جدا، وكذا، عبارٌة عف وجيو 
تعالى الذي تنبعث منو األنوار التي َتمكَّف القريُب منو أف يرى المخموقات 

لى ) الذي ىو مف موقٍع أعمى . وقد تشير مباشرة ليس فقط، إلى اهلل تعا
مصدر التمقي الذي ييسر لعبده في ىذا المقاـ، العيش في موقع مف  ُيحيي 
نما أيضا، إلى اهلل بصفتو موضوعا لميوى والعشؽ  الرميـ ويقيـ النشر (، وا 
والحب الذي يفنى فيو العبد، والذي يوفر لو الرحمة والسعادة األبدية . وقد 

طع العبُد عف مصاحبتو واالىتداِء تعبر عف األنيس أو الرفيؽ الذي ال ينق
بو . وباختصار، فإف ىاتو الرموز، تفيد معنى اهلل تعالى بوصفو نور 
السماوات واألرض، والمصباح المنير . وليس بعيدا أف يكوف أىؿ الطريقة 
في ىذا المقاـ، قد استوحوا رموزىـ ىاتو مف قولو تعالى : " اهلل نور 

اة فييا مصباح، المصباح في زجاجة، السماوات واألرض، مثؿ نوره كمشك
يوَقد مف شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال  الزجاجة كأنيا كوكب دريّ 

                                                           
 . 678ابف عطاء اهلل السكندري، لطائؼ المنف، ص،  - 1
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غربية، يكاد زيتيا يضيء ولو لـ تمسسو نار، نور عمى نور، ييػدي اهلل 
  1لنوره مف يشاء، ويضرب اهلل األمثاؿ لمناس، واهلل بكؿ شيء عميـ " .

ع عف " عبد السبلـ بف مشيش " شيخ الشاذلي ، ما شاأدبياتيم النثرية ومف
: عميؾ بمحبة اهلل عمى التوقير والنَّزاىة ؛ وأدِمِف الشرب بكأسيا مف السكر 

كمما أفقَت أو تيقظت شربَت ... حتى تغيب بجمالو عف المحبة  ،والصحو
ومما َيتغنى بو بعض الشاذلييف : " والكأس ِمغرفة الحؽ،  2وعف الشراب . 

مف ذلؾ الشراب الطيور المحِض الصافي، لمف شاء مف عباده َيغِرؼ بيا 
المخصوصيف مف خمقو ؛ فتارة يشيد الشارب تمؾ الكأَس صورًة، وتارة 
يشيدىا معنوية، وتارة يشيدىا عممية . فالصورة حظ األبداف واألنفس، 

 3والمعنوية حظ القموب والعقوؿ، والعممية حظ األرواح واألسرار " .
كمما اشتدت ظممة الوقت، قويت  ،رفيف : إف هلل عباداويقوؿ بعض العا

أنوار قموبيـ ؛ فيـ كالكواكب، كمما قويت ظممة الميؿ قوي إشراقيا ؛ وأيف 
نور الكواكب مف أنوار قموب أوليائو ؛ أنوار الكواكب تتكدر، وأنوار قموب 

وار أوليائو ال اْنكدار ليا، وأنوار الكواكب تيدي في الدنيا إلى الدنيا، وأن
قموب أوليائو ال اْنكدار ليا، ألنيا تيدي إلى اهلل تعالي الحيّْ الذي ال يموت 

 .4 
                                                           

د يقرنوف ليمى وشبيياتيا بالخمر والسكر، وبالخمر السوداء مع الوصاؿ، ) . وق 18النور،  - 1
 (. 691، 699، 11لطائؼ، 

 . 16ابف عطاء اهلل، لطائؼ المنف، ص،  - 2
. كاف " ذو النوف المصري " يرى أف المحبة اإلليية سر  16ابف عطاء اهلل، لطائؼ المنف، ص،  - 3

 مة . فالحكمة تعطى ألىميا المدنية .مف أسرار اهلل، يجب أال يذاع بيف العا
عف النبي ) ص ( : " إف اهلل عز وجؿ قاؿ : مف عادى لي وليا، فقد آذنني بالحرب، وما تقرب  - 4

إلي عبدي بشيء أَحب إلّي مما افترضتو عميو، وما يزاؿ عبدي يتقرب إليَّ بالنوافؿ حتى أحبو، فإذا 
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مف لدف اهلل تعالى، يقولوف : " ولّي اهلل مع اهلل كولد  وفي شأف رعاية الوليّ 
 1المبؤة في حجرىا، أتراىا تاركًة ولَدىا لمف أراد اغتياَلو " ؟ 

V-  ل بعض شعرهمقامات " ابن يمس " الروحانية من خال 
 كممة تمييدية عن الحب عند " ابن يمس " -1

إف مف تغمره العاطفة، ويستولي عميو نور الكشؼ، ال حديث معو، ما داـ 
عائشا في حالة انفعاؿ، وال وعَي مع االنفعاؿ، فيشطح ويتكمـ بما ال نفيـ، 
حتى كأنو إحساس" ببل جسـ وال عقؿ، وعاطفة ببل تفكير " . فيو في 

المنجذب الُولياف والمستَمب السكراف . فإذا كاف في مقاـ البقاء بعد أحوالو، 
الفناء، حيث يخضع إلرادة ربو مع دواـ الوصمة، فإف أوصافو تندثر 
وُتمحى، بظيور أوصاؼ المولى فيو . وفي ىذه الحالة، مف اتحاد الوجود، 
يقوؿ المنجذب : " أتجمى لربي في كؿ شيء، حتى يراني كأني عيُف كؿّْ 

 2شيء " . 
وفي ىذه الحالة مف الفناء، ال يرتجى مف الفضولي العادي، الوقوُؼ عمى 
وحدة خطاب المنجذب، وال عمى تماسؾ منطقو ؛ وذلؾ ألف العقؿ عندما 
يغيب، يخمو المجاؿ لمنعرجات النفس، حيث تتحوؿ المغة تارة إلى 

 رقصات، وتارة إلى منظـو موسيقيٍّ بألحاف رائقة . 
 الروحانية من خالل بعض شعرهمقاماتو  -2
 ما جاء في القصيدة : " باسم القدير " -أ

                                                                                                               
يبصر بيا ويده التي يبطش بيا ورجمو التي يمشي أحببتو كنت سمعو الذي يسمع بو، وبصره الذي 

ف سألني ألعطينو، ولئف استعاذ بي ألعيذنو ... " . ص،   . 11عمييا ؛ وا 
 . 19ابف عطاء اهلل، لطائؼ المنف، ص،  - 1
 . 89ابف عطاء اهلل، لطائؼ المنف، ص،  - 2



   
 

في ىذه القصيدة، بعد إقراره بشمولية قدرتو وحريتو، يصرح بأف رئاسة 
األنوار، وسرَّ الطريقة ترتد إلى الرسوؿ البشير ) ص (، الذي يرى فيو نػور 

يمس "، سوى فرٍع األسرار ؛ وما طريقُة " درقاوة " التي ينتمي إلييا " ابف 
أقواليا مجاُليا الشريعة، وأحواليا مجاليا الحقيقة . مف فروع النيج النبوي إذ 

اإلكثار مف ذكر المعبود، وقصدىا مقاـ القرب ورؤية الرحمف .  1وأورادىا 
إلى فناء البقاء مع المػو ؛  ،وطبيعة مقاميا االنتقاؿ مف الفناء في األكواف

ما يقوؿ، تخضع لؾ األشياء . وترى مف ىذا وبإعراضؾ عف كؿ الوجود، في
قاِت األشياء في وحدانيتو مع تْنزييو تعالى عما ال يميؽ  المقاـ السامي، متفرَّ
ِبمقامو، وتُِقرُّ في تْنزييو تعالى، بأنو الحؽ ببل مكاف ؛ فبل تجسيـ وال 

 تشييء .
ما يقوؿ : بعد ذكر اسمو تعالى القدير أي الذي يصنع بكؿ حرية واختيار 

 يشاء في ممكوتو :
 ذ   الورد   والعيػوْد      أكػثر مف ذكػر المعبودْ ػخ - :
 واْعرض عف كؿ الوجود      تخضػػْع لؾ األشيػاء - ;
 اسػـ شخّْصو  في القمب       الرب    بذكر  عميؾ   - >

 اػػموالي  فيػو   تػػَر    ػْرب  ػاـ  القُ ػتػنْؿ مق -41
 الرحػمف بعػيف  تػرى     اَلْكػواف   ا   ْمعَ    فتَػْففَ  -44
 ىو الظاىر في األشياء ...      مػكاف      ببل   الحّؽ  -49
 التقػريب اـ  ػْمػق نػؿ    مى  الحبيب ػع بالصػبلة  -:4
 باقيػا  الفػنا    لبيب      بعػد   يا بػو   تػبقى -;4

                                                           
الي " الذي كاف يقيـ بناحية " أوراد الطريقة " الدرقاوية "، مستميمة كميا مف الشيخ " أحمد الدك - 1

 بني سنوس " مف أعماؿ تممساف ؛ ) انظر السمسمة ( .
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 ما جاء في القصيدة : " صموا يا كرام "  -ب
عند " ابف يمس "، ينطوي عمى جممة مف المفاىيـ تصب كميا  اسـ " ليمى "

في الحقيقة الربانية ؛ أىميا مدلوالف، أحدىما يعبر عف الحقيقة، ىذا السر 
المكنوف ؛ وثانييما يفيد قّمة ما يعشقو العاشؽ . ومعروؼ أف الفضوؿ 
البشري يسعى بشغؼ إلى انكشاؼ ىاتو الحقيقة ؛ وىي عند الفبلسفة، 

األولى التي ليست ىناؾ حقيقة قبميا . ولعمو يرمز إلى " ليمى "  الحقيقة
ليبيف مدى حب العاشؽ ليا كالحكاية ما بيف " ليمى وقيس " مثبل، في 
التاريخ الثقافي ؛ فيي عبلقات حب وُىياـ ال تتصؼ بمغة العقؿ . فكذلؾ 

بر عنو حبُّ اهلل، فإننا ال نجد لو التعبير البسيط، والمفيـو الدقيؽ الذي نع
ذا عبرنا عنو، فقد ُنصيب، وقد نثير نقاشات وتأويبلت  بما يميؽ بو، وا 

 متباينة، وأحيانا متناقضة ومتناطحة .
وليذا، فمبتغى العشاؽ ىو اكتشاؼ وجو " ليمى "، ىذا ااِلسـ الذي يحتضف 
محطات قْدسية شريفة وسكرات أىِميا ؛ وتستوعب نياِت العشاؽ وأذواَقيـ 

تَُّميا . ولمتواصؿ معيا، ال بد مف الُيَياـ بحبيا إلى درجة الروحانية وَتكَ 
السكر ؛ فسكر الحب الذي ُيسَقى مف كؤوس الوصاؿ، طريؽ إلى معاينتيا 

  . 
 فيتجمى اهلل في حقيقتو الجميمة، وىو قادر عمى ذلؾ، كيؼ ما يشاء . 

وليذا يفضؿ " ابف يمس "، استعماؿ كممات الخمر، والكأس، و" ليمى "، 
لسكر، لمتعبير رمزيا عما ينتابو مف غمياف العشؽ، وحرارة المحبة لربو وا
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ـَ معقدٍة ال يفيميا الناس، وتحاشيا لسوء  1تعالى  خشية الوقوع في مفاىي
  2فيـ حالتو ومقامو الروحي . 

 يقوؿ :
 صموا يا ُكّراـٍ عمى  الوسيػمو    وشمِس األناـ  ُمظيِر  " ليمى "   -4
 اؽ، امؤِل الكؤوسا  مف خمر األذواؽ ُيحيي النفوسايا ساقَي العش  -9
 محت الرواؽ عف وجو  "ليمى"   حضرُة اإلطبلؽ أبَدت شموَسا   -3
 المولى جؿَّ   في ذات الخػبلَّؽ  بتغى العشػاؽ والُمنى ُكػبلَّ ػم-1
 جماُؿ " ليمى " ...  ؽػرون بكؿ   مف بحػر اإلطبلؽ حيف  تجمى -8
 ى ػػفّْ يا خّمار بحسف " ليمػحبُّ  حاضُر  غرنَّت األوتاُر وال  -9
 كأسا  وخمرا  يا عيَف العػيوف ظيرت جػيرا  ِبجػْمع الفنوف  -:"

 زالِت الشجوُف  طابت الحضره   ِبالسّر المكنوف مف كْنز  "ليمى"  -;
 اقياػْمر األذواؽ فػاٍف بػابف  يمس "  ىاـ  َلمَّا   سوقيا  مف خَ   ->

 " ليمى حّيي "ػػػر البرّيو مسقيُّ مػداـٍ  يوعػميؾ سبلـ  خي -41
 ما جاء في القصيدة : " زارني المميح " -ج

يتفقد " ابَف يمس " زائٌر، شكُمو قمر، وىندامو جماؿ، ووجيو بمثابة الشمس 
في إشراقيا، وذلؾ ليغمره بالسكر في مكاف مقدس ؛ فإْف ىو غابت 

يكوف، ىو المبتغى ليذا  الشمس، أضحى ىذا الوجُو بدرا ُمنيرا .  كيؼ ال
الجماؿ الذي كسا جميع الموجودات وجعميا مرآة لو ؟ وكيؼ ال َيغتِرؼ مف 

                                                           
نما ىي ىبة مف اهلل وفضؿ . - 1  إف محبة اهلل شيء ال يكتسب بالتعمـ، وا 
وكاف مف السيؿ لو أف يقوؿ مثبل، بأنو ىاـ بحب اهلل إلى درجة أنو فقد صوابو ليدخؿ في الفناء  - 2

 الباقي .



   
 

ىػذا المنيؿ السمسبيميّْ الشاربوف ؟ ويبدو في ىذه القصيدة، أف الشاعر ظِفر 
 باقتباس نصيبو مف ىذا الحسف العجيب .

 يقوؿ :
 الِجبلْس   ِس خمرزارني  الممػيْح وأدار الكػأْس     في ريػاض القػد -4
 اسػػمؿ   الحػسف   أجػمْؿ  لبػقد  بػدا  قمرا  في  محافِمػو   بح -9
 1إشراقيا     إف تغيب  كػالبدر في ليؿ  َغمَّس   وجيو  كالشمس  في -3
 اسػػالن  بتػغى مع المنى جػمالؾ قػد كسا جميع ػقمت أنت الم -1
 أس...ػػاع الكو ػف بحرؾ بأنػالورى ُتسقى م يا محؿ الجود فكؿ -8

 فاس ػا تمذ  العيف  تشتيي األنػقاؿ لي ما تطمب العشاؽ في   م -:
 أنت كامؿ الحسف العجيب  يا روح األرواح يا ضيا  الحواس  قمتُ  -;
 2اقتباس جمالكـُ   كـ لو مف      يرعى الزماـ يمس"بالباب "ابف->
 ما جاء في القصيدة : " ىذه شموس "  -د

ؿ االستعارة، شموس في شمس، شموس بالجمع إف " ليمى " عمى سبي
ُتشعشع ؛ وشمس بالمفرد تمتقي فييا، أنواُر " ليمى "، وأنواُر النجـو والبدوِر 

العمى والكوِف بأسره . إنيا واحدة ) أي الحقيقة ( في واألقماِر، والسماواِت 
كثرة ) أي الموجودات المتعددة والمتنوعة ( . إف " ابف يمس " في حضرة 

تعالى، وكأنو يقوؿ لنا : دعوني أعيش كأف ذاتي ىي ذاُتو تعالى،  اهلل
وصفاتي ىي عيُف صفاتو تعالى، وروحي وحسي وبصري . وفي سبيميا 
كؿ شيء ييوف ؛ لقد أجَبرتو لمسجود، َلمَّا بدت لو واضحة وغاب في 

                                                           
 لظبلـ الذي ينتو بو الميؿ .غمس : ا - 1
 الزماـ ىو صاحب األمر والمقدَّـ . - 2



   
 

الشيود واندثر . ثـ يستدرؾ ليقوؿ : أنا حفيد عبدىا ممموؾ ليا في كؿ أمر 
 .  
 وؿ : يق
 ػؿ  الدررْ ػػػػػوس " ليمى "  شعشعت    سمبػت  أنواُرىا كػػىذه  شم  -4
 ػْر ػػػاؽ  بالنظػػػييا    يتػسّموا  يا ُعشػػف  وجػػػػِرقّْيا عػبػ  شفتػػػك  -9
 رػػػػػػػورىا    أو تقػؿ  بػدر كذلؾ  القمػؿ شمس، فبعض  نػػإف تقػ  -3
 ػَخرػػيػدا   لبست  فػػتدا    أو ىي البػػػااِلىػْ   ػـو ػػػنج  ىي أو تػقؿ   -1
 رػػػػػمى    أو تقػؿ ىي العػاَلـ المػنتشػاوات  العػْؿ  ِىي  السمػػأو  تق  -8
عْر ػػائيا اْستػَبي  ؿ حسف مفػػك سناىا    شمس الضحى مف  متػخج  -9
... 
 ػرػػػػس  لطمعتػيا  فْيٌء  آخَ ػػػثرِتيا    ليػػك    واحػدة   في   ي ػػىػ -41
 ر زحؿ... ػـ في بحػػػوارىػا    ذاب ثمج الوىػأن  ػواف فيػػَوِت األكػػط -44
 صفاتي    وىي معناَي وحسي والبصر    ىػي ذاتي  وىي عيف -43
 قػميؿ إذا  بدا  الوجو  األغر     وجياد  دونيا     كـ قتاؿ -41
 ر خمرة    ِغيَبت كػبل فمف يبؽ  أثػ  كػـ سقت َندماَنيا مف -48
 حموٌة    لّما  بدت  لي فمـ  يبؽ  استتْر  بَرتني   لمسجود  ػأج -49
 نظَّمت " ابف يمس " في جوىرىا غاب في الشػيود صرفا  واندثر -:4
 عبدىػا    بؿ ومممػوكيا فكػؿُّ  أَمػر  لعبِد    عبٌد  إفّْ   -;4
 أفرغت عميػو ُحِميَّ  وجودىا    كـ وكـ مف ِنْعـٍ فبل تنحصر ->4
 ما جاء في القصيدة : " أيا حّي " -ىـ 

أيا قيوـُ اسِقني خمرا مف بحر النبي ) ص ( ؛ إنؾ جمي بكؿ نور، ُحسنؾ 
متؤللئ عمى جميع ما خمقَت مف األنيار، واألشجار، والبشر، وجميع 
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الشموس، واألنوار . إنؾ صاحب اإلمداد ؛ ُشيُدؾ في القمب، سرُّؾ المكتوـ 
ببل مثاؿ، وىو حسٌف تجّمى في المحسوس، تحمى وتجمى . إنؾ الحسف 

وفي المعقوؿ . إنؾ بعد زىدنا في الدنيا، تكوف لنا الوىاب . فتُْبقينا وتسمو 
 بنا إلى الفناء فيؾ، عمى الخمر مدمنيف ُمبَحريف في أعماؽ بحور السكر . 

 زدني مف عمـو  القـو      ا حػيُّ يا قيـو     ػي  -4
 مف  بحر  طو  المعصـو   ـوواْسقني  الخمر  المخت  -9
 ػػورػػمى بػكؿ  نػػتج  اؽ  البدورػػحسنػؾ  ف  -3
 يـوػػػحػاَر  فيو الفَػ    ار تفػورػمػنو  البح  -1
 ار  واألنوارػػػفي  األزى  سنؾ   معار ػلمورى   ح  -8
 في الشموس  والنجـو   عػمػـو  البشػر    وفي  -9
 ػدادػكؿ    اإلموبػ ػاد   ػػباإليجػ  َمػػنْنت   -:
 ر  المكتـو ...ػؤادي   وبدا السػُشيػدؾ  ف  -;

 الحسف  ببل    مثاؿ     فتجمى    بحمؿ     -44
 والمحسوس   و المفيـو   والجػماؿ      بالجػبلؿ -49
 ابػما بقػي  إال الوى    لما أفنيػت  الثراب      -43
 عمـوػػػىو الشػاىر والم ال أرى  لو حجاب     -41
 جمة...ػػرة والمبػفي الحض    دار  الكأس   وانجمى     -48
 1ـو ػػورىا نعػصرت  مَف اْىؿ الخمره      في بح -;4

 ممخص ما جاء في ىاتو القصائد  -و
                                                           

كؿ ىذه القصائد منقولة عف أوراؽ مطبوعة لمرجع بحوزة األستاذ الدكتور " عبد الرزاؽ جعموؾ  - 1
"، تحتوي عمى ترجمة الشيخ " محمد بف يمس "، وبعض قصائده ... ولقد تصرفنا نسبيا في بعض 

 وذلؾ لضرورة الوزف أو المحف  حروؼ الكممات وشكميا،
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 ويمكف تمخيص طبيعة مقامات الشيخ، في ىاتو الكممات الوجيزة : 
حمد ينحصر قصد محمد بف يمس في االقتداء برئيس الطريقة، وىو النبي م

. وليذا القصد، يسخر  1)ص(، وبموغ مقاـ البقاء مع اهلل تعالى ورؤيِتو .
الشيخ وسائَؿ : أوليا توحيُد اهلل عمى مذىب األشعري، فيو يقر بقدرتو 

وتنزييو، فبل مكاف، وال تجسيـ، وال تشييئ ؛  ،تعالى، وبمشيئتو، وحريتو
طريقو بالمداومة في وُيقر أيضا، بالتمييز بيف الخالؽ والمخموؽ . ويُشؽُّ 

لياماٍت  الذكر، ذكر المحبوب . وىذه المداومة الروحانية، تمنحو أحواال وا 
ال يعيشيا إال ىو مفردا مع اهلل . وعندما يعود بيف الفينة واألخرى، إلى 
حياتو العادية، يعبر شعرا أو نثرا، عما كاف فيو مف كشؼ ونعيـ . وىنا، ال 

ال تكوف في األزماف، ، " ابف يمس" ة عند بد مف استدراؾ، وىو أف المداوم
نما في األحواؿ، شأنيا شأف الدخوؿ في الصبلة حيث ال نتواصؿ بخشوع  وا 

 2قوي، إال مع اهلل تعالى . 
                                                           

 ( . 99ارجع إلى قولو تعالى : " وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربيا ناظرة " ) القيامة،  - 1
تفنى نفوسيـ في اهلل ويتحدوف باهلل ، وفي أوؿ أمرىـ يكوف ىذا الكشؼ عبارة عف لحظات لذيذة  - 2

ع ذلؾ ال يستطيعوف أف يفنوا فناء تاما وال عمى فترات . ثـ إنَّيـ بالمراف يسيؿ عمييـ ىذا الفناء . وم
دائما ما داموا عمى قيد الحياة . ويجب التوضيح، ىنا أف " ابف يمس " رجؿ لـ ينفصؿ عف حياتو 
االجتماعية ؛ فيو يعوؿ عائمتو، ويمارس عاديا تجارتو، وليس مترىبا، ولو ما شاء مف األحباب 

( كاتبا وأميف سر  6119" محمد بف الياشمي " ) ت.  واألصدقاء في الحياة اليومية . ) لمعمـ، كاف
الشيخ " ابف يمس " وموضع ثقتو . وكاف شريكو في التجارة . وكاف " مصطفى صير " الحاج " 

محمد بف يمس "، مبلزما ألىؿ الطريقة " الدرقاوية " ... رغـ أشغالو التجارية ومشاريعو الدنيوية   
 ( . 86-89السمسة الذىبية،  ص، ) 

، ولـ يكف " الرندي " في حياتو، 16، وكاف " أبو الحسف الشاذلي " نفسو يمبس فاخر الثياب ؛ 19 
نما كاف متوليا وظيفة دينية كبيرة في فاس، وىي إمامة  صوفيا متجردا منقطعا إلى العبادة، وا 

الرابع وخطابة مسجِد القروييف . ومعروؼ أنو كاف ممثبل لممدرسة الشاذلية في إسبانيا في القرف 
عشر الميبلدي، ونجده يرحؿ إلى المغرب ويطوؼ بببلده المختمفة، كما أقاـ بتممساف وفاس ليأخذ 



   
 

أما اسـ " ليمى "، في التعبير عف أحوالو لنفسو، فيو يرمز إلى الحقيقة التي 
ف الفيمسوؼ يتطمع العبد إلييا، حينما يصؿ إلى مقاـ القرب ؛ شأنو شأ

الشغوؼ بالبحث عف المبدأ األوؿ ، والمنطمؽ األوؿ، )مثؿ أفبلطوف 
وأمثالو( . فيو يمنحيا كؿ األوصاؼ الجميمة والسامية . ولمتواصؿ معيا، 
يدخؿ في الُيياـ بحبيا إلى درجة السكر، مع اإلشارة إلى أف سكر الحب 

ع ذلؾ، فإنو الذي ُيسقى مف كؤوس الوصاؿ، ىو طريؽ إلى معاينتيا . وم
واحدة في كثرة )أي أف ىاتو الحقيقة  1يؤكد، عمى الرغـ مف شطحاتو، 

َخمَقِت الموجودات المتعددَة والمتنوعة ( . إنيا الحسف ببل مثاؿ، وىو حسف 
تجمى في المحسوس والمعقوؿ . ومف المقامات التي فاز بيا، حسب 

ـَ بحب اهلل ب، ُمسوّْغ لمدخوؿ في إلى درجة فقدانو الصوا مكتوباتو، أف الُييا
الفناء الباقي . كيؼ ال، واهلل تعالى يكوف لعبده سمَعو وذراَعو ورجمو ؟ 
وحينيا، تخضع لو األشياء بفضمو تعالى، كما تخضع ىاتو األشياء هلل عز 
وجؿ . وال عجب إف أباح " ابف يمس " بوصؼ حالتو النفسية، بقولو : إف 

حسي وبصري . وكأنو اندثر مف اهلل ىو ذاتي وىي عيف صفاتو، وروحي و 
 الوجود المادي، وغاب في الشيود . 

                                                                                                               
عف عممائيا و تتممذ ليـ في عمـو المغة والفقو واألصوؿ والكبلـ والمعقوالت . توفي في فاس سنة 

 ( . 19ية، ص، ، مخمفا وصايا لمريديو السالكيف وغيرىا . ) ابف عطاء اهلل، الحكـ العطائ6171
 ومف شطحات الحبلج، قولو :  - 1

 نحف روحػاف حممنا بدنا  *" أنا مف أىوى ومف أىوى أنا  
ذا أبصرتني أبصرتنا " .  *فإذا   أبصػػرتو   أبصػػرتني      وا 

Je suis Celui que j’aime et Celui que j’aime est moi-même 
Nous  sommes  deux  âmes  ayant  occupé  un  seul corps 

Quand tu le vois, tu me vois, et quant tu me vois, tu le vois. 



   
 

 1ولو أضفنا، وصايا الشيخ، ألدركنا طريقتو بصورة أشمؿ .  
VI- مناقب " ابن يمس " من خالل أبيات زجمية لـ " قدور بن عاشور 

 الندرومي الزرىوني "
اتو نممس التعبير عف ى وفي رثاء الشعراء " البف يمس "، ومدِحيـ لو،

 الجوانب الروحانية، التي  ال وجود ليا كأحواؿ، إال في دواـ األحواؿ .   
 يقوؿ " قدور بف عاشور " :

 افػىػو  الحػؽ   اإللو   سبحػانو    سبح
 ممؾ  السّْت  أركاف    ال    نرجو   سواه   

 باإليماف واإلحساف  ال  موجود   إال  اهلل    
                                                           

جمع و ترتيب عبد السبلـ بف أحمد محمد بف يمس الجد، وصايا األقدسية مف الحضرة اليمسية،  - 1
 . 6119شواؿ  98بف محمد بف يمس، دمشؽ الشاـ 

" عبد السبلـ بف أحمد "، وكاف الغرض  لقد ُجمعت وصايا " محمد بف يمس " ورتبت عمى يد حفيده
مف طبعيا، نشر كممة التوحيد واالجتياد والذكر والمذاكرة . وىي في مضمونيا جامعة ألركاف 
الطريقة " الدرقاوية اليمسية "، وأسرارىا، موجية لممريد تيسيرا لمدخوؿ في زمرة أىؿ اهلل . ومف ىذه 

 ا وااللتزاـ بيا : األركاف واألسرار التي يجب عمى المريد حفظي
ويفّوض أمره إلى اهلل، قصد تخفيؼ  *ويتخمؽ بالتقوى لييتدي إلى حب اهلل  *يحذر مف الغفمة  أف

ويصبر عمى  *ويتوكؿ عمى اهلل تعالى، واالستسبلـ لقضائو  *تكاليؼ تدابيره المخالفة لقضاء اهلل 
ويسير وراء النبي  *حسف النية ويصُدؽ وي *إيذاء الناس ويعفو عنيـ ويستر عيوبيـ ويشفؽ عمييـ 

ويترؾ ما سوى اهلل ] مثبل في الصبلة [ بغية مشاىدة الوحدة  *ويكتـ أسرار بواطنو  *محمد ) ص ( 
ويتقشؼ في المأكؿ والكبلـ، ويقمؿ مف النـو استعدادا لتذوؽ حبلوة  *في الكثرة، والكثرة في الوحدة 

عمى ذكر التوحيد ) ال إلو إال اهلل (، وىو طريؽ  ويصقؿ القمب بالذكر مع المداومة *األنس باهلل 
 إلى التنور بوحدانية اهلل ومشاىدة وحدة الوجود وىي كميا السعادة األبدية .

كما تقوؿ الوصايا،  يصؿ المريد، إلى درجة محو الوجود بالكمية في محبة اهلل، فيكوف تعالى  وبذلؾ
 يبقى لؾ االنتظار، و ال االجتياح إلى جارح ىو سمعؾ و بصرؾ، فتسمع باهلل، و تبصر باهلل ، فبل

عنؾ وال شغؿ مع اهلل غير اهلل، وتكوف مستِعينا باهلل عف سوى اهلل . وىكذا تكوف حاضرا مع اهلل، 
 غائبا عف سواه، وبيذا أيضا، ينعمؾ اهلل بالوالية .
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 يمس" يا  اإلخػواف"بف   في حػػؽ المي   نيػواه   
 دموع     كالطفاف    اه ػبػبك  عػيني  تػبكي

*** 

 اتػػكثػػير الكػرام   "بػف  يمس"   اليماـ   
 نالوا  طووا   الحيػاة       بكؤوس  المػداـ

*** 
 في بحر الحضػرة تػاه ؿ     ػالواص  "بػف يمػس" 

*** 
 ػؾ   الحضرتػػيفػػػرور     ممػبػف يمس" المػب "

 قيفػػػىػو   بحػػر  الي    المشكور    مود المح
 ػػيفػػارؼ    المبػالع   ج   الصػدور ػمبػي

 يفػفي  حػؽ المحجػوبػ    تور ػد  كشػؼ السُّ ػػػقػ
 ف ...ػػػػػلمذاكػري  قدوة    كػاف    بػحر   البحور  

 قري  اإليػػماف   صديػؽ  المومنػيفػم
*** 
يمسية "، " محمد بف يمس "، حياَتو ىكذا إذف، مارس مؤسس الزاوية " ال

الذوقية في أعمى مقامات التصوؼ، وىي كميا القرب مف اهلل تعالى، وقد 
أبدى فيو حبَّو الشديَد لربو، وعشَقو لو الذي بمغ قمتو في الفناء فيو تعالى، 
وىو أمر استجاب لو اهلل بأف صار ىو ىو، في جوارحو وفي تحكمو في 

تعالى فيو ؛ وألنو استقر تعالى في قمبو، فصار  األشياء . لقد تجمى اهلل
مرآة لمشاىد . ىذا المقاـ الذي يتنقؿ بالشيخ مف القرب إليو تعالى، إلى 
الحب، ومف ثمة يمتد إلى العشؽ، ويتبعو التجمي والفناء في اهلل، لَػمقاـٌ 
تتناغـ فيو األحواؿ الروحية السامية والمختمفة، ويجتمع فيو االنجذاب 



   
 

لى بسموؾ ا لمجتيد . ولكنو في حياتو العادية، يعود إلى عقيدة توحيد اهلل، وا 
لى زاويتو لمتدريس والتربية واإلرشاد .  عبلقاتو االجتماعية مع الناس، وا 

فحياة الشيخ مزدوجة، حياة مع الناس، وحياة مع اهلل وحده . األولى عادية، 
أما الثانية، فإنيا يمارس فييا دينو كما يمارسو كؿ المسمميف في العالـ . و 

أحواؿ تستمر فترات محدودة في عالـ الروحانيات حيث يشعر بالحرية 
المطمقة في التخشع . فاألولى تخضع ألحكاـ الناس الظاىرية ؛ والثانية ال 

 طاقة ليـ في دخوليا، ألنيا شطحات شخصية تنتابو ثـ تيدأ .
*** 

  البحث : مراجع
العطائية، شرحو ابف عباد النفزي ابف عطاء اهلل السكندري، الحكـ  -4

 الرُّندي، الطبعة األولى، مؤسسة األىراـ، القاىرة .
ابف عطاء اهلل السكندري، لطائؼ المنف، تحقيؽ عبد الحميـ محمود،  -9

 .  8;4، ص، >>>4، دار المعارؼ، القاىرة، 9الطبعة 
فى السمسمة الذىبية في التعريؼ برجاؿ الطريقة الدرقاوية، جمع، مصط -3

، بف الحاج محمدالعشعاشي، تحقيؽ وتحرير، مصطفى يمس شاوش 
   مطبعة سقاؿ، تممساف، بدوف تاريخ .

جماؿ الديف بوقمي حسف، اإلماـ ابف يوسؼ السنوسي وعمـ التوحيد،  -1
 .  8;>4المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 

، أوراؽ مطبوعة لمرجع بحوزة األستاذ الدكتور عبد الرزاؽ جعموؾ -8
تحتوي عمى ترجمة الشيخ محمد بف يمس، وبعض قصائده ... انظر أيضا، 
سيدي الحاج محمد بف يمس، جديد الديواف، إعداد الحفيد سالـ بف يمس و 
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 9141د. عبد الرزاؽ جعموؾ، مخطوط باآللة، موقع في تممساف، بتاريخ 
. 
9 -  L'image de Tlemcen dans les archives françaises, 

Catalogue réalisé par Agnès Charpentier, Imprimerie 

Mauguin, Blida, Octobre 2010, Page:27.      
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ٍ٘ ِبال َمرآا. َْ َفلَصَف  رٓتعارد رّرتٕ: َىِح

 1د. َعمي َعّبود الُمَحَمداوي
 

: َفيمسوٌؼ امريكٌي؛ ِوِلَد Richard McKay Rorty ريتشارد رورتي
بَأنُو نسبي براغماتي و ماَبعد َحداثي،  . ُوِصؼَ 1931في نيويورؾ عاـ 
 ِة ِمَف النَّزعاِت الَتأسيسِة، َوَأسيَمْت في ذِلَؾ آراءه بالضدّْ ديَّ ِنسبًة لمواقفِو الضّْ 

ِمف ُكِؿ الَفمَسفاِت الَنَسقيَِّة.  المرآويَّة، َوبالِضدّْ  -ِمَف الَتمثيميَّة والمطابقاتيَّة
: أي ماَبعد الــ َفمَسفةعًا لَفمَسفة ماَبعد ِلذلَؾ ُوِصَؼ َمشروعو بكوِنو َمشرو 

الَفمَسفاِت الَّتي ُتحاوؿ َتأسيس َصرٍح َنظري َيعمُؿ َعمى إيجاِد الُحموِؿ 
وفي في ، و تالمطَمقِة َوالَكونيَِّة في َتفِسيرِه لما كاَف َوماَينَبغي َأف َيكوف

2007. 
 َمجموعًة ِمَف الُكُتِب والِدراساِت ِمف أىمّْيا: لرورتي

 .الفمسفُة وِمرآُة الطبيعةِ . 2  .طؼ المَغوي )إشراؼ وتحرير(الُمنعَ  .1
الَعَرضّية،  . 5. الفمسفُة واأَلمؿ الٱْجتَماعي.4 .َعواِقُب البراغماتيَّة. 3
والحقيقة: بحوث ة النزعة النسبيّ ة، الموضوعيّ . 6.خرية والتضامفالسُ 

الحقيقة  .8. ب-ةفيّ مسَ ف ىايدغر وآخريف: بحوث فَ دراسات عَ  .7 .ا-ةفمسفيّ 
 . د-ةة: بحوث فمسفيّ قافيّ كسياسة ثَ  فةُ مسَ الفَ  .1. ج-ةفيّ مسَ التقدـ: بحوث فَ  وَ 
ـَ اأَلبَرَز لِ  يرورت دُّ عَ يُ    Newالبراغماتيَِّة الَجِديَدِة  ةِ فَ سَ مْ مفَ الَعَم

pragmatism،  َو واِحَدًا ِمْف أقطاِب َتّياِر ماَبْعِد الَحداثيَِّة
                                                           

1
 جاِمَعُة َبغَداد –ُمَدِرُس الَفمَسَفِة في ُكميَِّة اآلداِب  

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%B6%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%B6%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%B6%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9:_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9:_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%BA%D8%B1_%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86:_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%BA%D8%B1_%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86:_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85:_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85:_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85:_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9:_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-4&action=edit&redlink=1


   
 

Postmodernism َو ِمْف ُرواِد المّْيبراليَِّة اأَلمريكيَِّة َو ِكباِر الُمناِفحيَف ،
، َفَقَفَز َعَمى وربيّْ األُ  -دى القاريّْ ى المَ مَ عَ َعنيا. َتأَثَر ِبما َجمَبْتُو الَفمَسْفاُت 

َو التَّْعمْيِب ِلمَفْمَسَفاِت التَّقميِديَِّة واأَلْشَخاِص الُمنَضويَف ُمسَتَوياِت التَّوِصْيِؼ 
َتْحَت ٱسِمَيا. ِلَينَفِمَت ِمف ِتمَؾ الّتصِنيَفاِت ما َبيَف الَنَزَعاِت الَفمَسفيَِّة الَتْحمْيميَِّة 

ّنقديَِّة، َفكاَف لُو اإِلنجموَسكسونيَِّة َو الَنَزعاِت الَفمَسفيَِّة اأُلوربيَِّة النََّسقيَِّة َأو ال
سِتنياِض الَمكُنوِف الَعَمميّْ  ُحضور إمتاَز بٱسِتجبلِب اأَلدواِت القاريَِّة واِ 

ـُ َنْفَسُو  ، وبَتوليَفٍة ِإعَتدناَىا ِمف ُجؿّْ الَفبلِسَفِة الُمعاِصريف، َنجُدُه ُيّقِد اأَلمريكيّْ
َفَتيِف الَقارِ  يَِّة َو اأَلمِريِكيَِّة. لِكْف ىذِه الَمّرة َعَمى َأنَُّو ِجسٌر َتواُصمٌي َبيَف الضّْ

 ِمف َقْمِب َأمريكا. وتمَؾ ِميَزُتو.
:  رورتيَو ِمف َتوِفيقيَِّتِو، الَفمَسفيَِّة، ىذِه، َيتَشَكُؿ   ِبصوَرِة َفيَمسوٍؼ َأرَخبيميٍّ

ِبَمَساِر َيعمُؿ َعمى ُجزٍر َمعرفيٍة ُمتعددٍة ُمسَتفيَدًا مما ُيبلئـ َنْقَده، َو ٱنِعطاُفُو 
، َو َتَأسيسِو ِلما َبعد "َفمَسَفة" في َسبيِؿ ِفعٍؿ َتَفمُسفيٍّ ُمغايٍر:  الـــ الَعْقِؿ الَغربيّْ

َفمَسفٌة ال َكما كاَنْت، َبْؿ ِبما ُيمكُف َأف َنُكوَف َعميِو، ُمتجاوزيَف ُمَسمَّمات 
 Philosophy الَتْعالي والمفارقِة والِميتاِفيزيقا. وىنا يفرؽ رورتي بيف الفمسفة

" بالحجـ الكبير في Pويعمد الى كتابة حرؼ الػ" philosophyوبيف 
اشارتو لمفمسفات النقسية والتأسيسية والتي ينقضيا في سبيؿ فمسفة خارج 
اطار القمع التخصصي الحرفي المذىبي التأسيسي؛ وذلؾ ماسيجعمو يعمد 

الكتاب الى توسيع نطاؽ صفة الفيمسوؼ لتطاؿ حتى مجموعة كبيرة مف 
 الشعراء والفنانيف. وستتضح معالـ ىذه النزعة تبعا في البحث.

ـُ ِلمَعَرضي َمقاَمًا ِبالِضدّْ  رورتيَعِمَؿ  : ُيقي َعَمى ِإنجاِز َمَساٍر َنقِديٍّ َتَيُكميٍّ
، َو لمِحواِر َو  ِمَف الداِئـِ َو المسَتمِر، َو لمُخصوصيّْ َمقااَلً بالِضدّْ ِمَف الَكونيّْ

َدورًا َبديبًل َعْف المقاَيَسِة َو الُمطاَبَقِة َو المرآويَِّة؛ ِإّنيا َمساراٌت:  الِحجاجِ 



   
 

، َو َعَمميٌَّة، َو ىرمينوطيقيٌَّة، َتعَمُؿ َعمى الّتعُدِد Bildungَتيذيبّْيٌة )َتكوينيٌَّة(
ِع. والبلَتمَرُكز. َو ِمف ذلَؾ، َنكِشُؼ َمديات: االسِتعارِة، َو الَتوِليِؼ، َو اإِلبدا

َبيف براغماتيَّة ِديوي، َو الّدمِج َبيَف ُمعَطياِت الَتَأويِؿ اليايدغري َو 
أفكاَرُه  رورتيالغاداميري، َو الِحوار الَمقبوؿ ألّنَجِع الغاياِت ُحصواًل. َو َدعَّـ 

، َكما َو أفاَد ِمَف الَفمَسفِة  اآلنفة ِبَتقسيـِ توماس ُكْوف لمساِئِد والّثوري ِمَف الِعمـِ
، اآلِنِؼ، ِمف َكَماالِت الرورتيّ َتْحمْيميَِّة َوَنقدىا. َو ُوِسـَ ِشكُؿ الَتَفمُسِؼ ال

الذاتيَِّة، َو َتشريعاِت الػػ"َبينذاتيَِّة"، بَأنَُّو َمقواًل في إطاِر َتشذيباٍت َو َتيذيباٍت 
 لمُسموِؾ َو الَفْيـ مَعواًل عمى ُبعد التَّخيِؿ: َو ذلَؾ ُىَو اإِلبداع.

 رورتي: ِمَن الَفمَسَفِة الَتْحمْيميَِّة ِإلى َنقِدىا. األول: المحور
شرافًا وَتحريرًا  رورتيَبَدَأ  ـَ ِدراَساٍت وبحوثًا وا  سَتطاَع أف ُيقِد َتْحمْيميًَّا؛ وا 

لمجموَعٍة ِمَف اأَلعماِؿ في الَمجاِؿ َنفِسِو. ِإاّل َأنَُّو ما َلِبَث َأْف ٱنَعَطَؼ َعْف 
َو الَفمَسَفِة القاريَِّة )اأُلوربيَّة(. َو ِحيَنما َكاَف ُمعَتِقدًا بالمنَجِز ذِلَؾ الَمَساِر َنح

ـُ ِمف ِخبلِؿ الَفمَسَفِة المَُّغويَِّة المفُيوـَ »الَتْحمْيميّْ الُمَغويّْ كاَف َقد َكتَب َمرًة:  أفَي
ذِليَميا( ِإّما الَِّذي بَحسِبِو المشاِكُؿ الَفمَسْفيَُّة ىي َمشاِكٌؿ ُيمكُف َحَميا )َأو تَ 

                                                           
  Bildung   ُمفَرَدٌة ألمانَيُة اأَلصِؿ، أفاَد ِمنيا رورتي َعْف َطريِؽ غاَدمير، َو ُىناِلَؾ َمف َترَجميا

ِبالَتنِشَئِة، َوِبذِلَؾ َفَفمَسَفُة رورتي ُيمكُف َوصفيا ِبالمَنشئة، َوقاؿ ِبذلَؾ ُكؿ ِمف الباِحث ُمَحَمد َجديدي، َو 
 إنَّنا َنرى َأفَّ الَترَجمة الَّتي َقَدَميا َحيَدر حاج ِإسماعيؿ في ُزىير َيعكوبي، َو آَخريف ِمَف الباِحثيف، إالّ 

َترَجَمتِو ِلَنِص رورتي "الَفمَسفة َوِمرآة الَطبيعة" ِبالَتيذيبيِة َأكَثر ُقرَبًا، َوتسويُغ ذلَؾ ِإفَّ الَتيذيب ُلَغة 
َتيذيب، َوالمنَعَطؼ الثَقافي الَِّذي ُيَؤكد ُيَشِكؿ ِإحدى َموارد َدالالت َلفِظ الثَقافة، َفالثَقافة ِىي َتشذيب وَ 

َعميو رورتي َيقرُب ىذا المعنى، بؿ ىي )المفردة( ُتشيُر ِإلى المعنى الثَقافي والتعميمي في َترَجَمِتِو ِإلى 
ِشئة" َقد الَّتي َتحِمُؿ َداللة الَتعميـ. َو َعبلوة َعمى ماَسَبؽ َفِإفَّ َلفَظة "ُمنَ  Educationاإِلنجميزيِة َفُيقابؿ 

ُتعيد اأَلذىاف ِإلى ُمرَبع الَتأسيس َفُيفَيـ ِمف رورتي َأنَُّو َيقـو ِبَمَيمِة َتأسيٍس ُأخرى َو ُىَو عكس ذلؾ، 
 فاالقرب داللة في المساف العربي ُىَو التيذيب َأو ذلَؾ مانراه َوَسَنعَمُؿ َعميِو في ِدراستنا ىذِه.
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، َبؿ (1)«بإعاَدِة َتشِكيِؿ المَُّغِة َأو ِبِدراَسٍة أفَضؿ لمَُّغِة الَّتي َنسَتخِدُميا الَيـو
َرأى )وقتيا( َأنَُّو َحتى جيمس وديوي، َو ُىما براغماتييف، َينتظراِف في آخِر 

 َأنَُّو َلـ َيبَؽ َعمى َرأيِو ىذا طابوِر الَمَساِر الَِّذي َصَنَعْتُو الَفمَسَفُة التَّْحمْيِميَُّة. إالّ 
َؿ َصوَب البراغماتيَِّة ناِبَذًا َتصورُه الساِبؽ، ِبِرياَدِة الَتحميِؿ، َنحو  َفَقْد َتحوَّ
َضرٍب ِمَف الَيدِؼ البراغماتي، ِبُصحَبِة ِفكَرِة اأَلَمِؿ والتَّْيِذْيِب، وُنكراِف ِفكَرِة 

َمْت َعمييا الَتْحمْيميَّة، َو ذلَؾ ما َوَجَدُه الَتأِسيساِت واإلخِتزالياِت الَّتي َعمِ 
 (2)ُمصاِحَبًا ِلَذراِئعيَِّة ديوي في ِفكَرِة الِخبرِة َو ُمواَجَيِة الَحياِة َو ُمشِكبلِتيا.

َوَيقوـُ َتحوُلُو ىذا، َعْف َمَساِر الَتْحمْيميَِّة، َعمى ِقراءٍة َنْقدّْيٍَّة َو َوْصِفيٍَّة لَوْضِعيا 
، َوالَّتي ُيمكُف ِإْجَماُليا باآلتي: الَفمَسفيَّ   الَيوـَ

إفَّ ما ُيَميّْز الَتْحمْيميََّة أنَّيا َتنَتِقُؿ ِمَف التأمِؿ ِإلى الِعمـِ َو الَتركيز َعمى  -1
 الَتحميِؿ الَمنِطقّي لمُجمِؿ َو الِعباراِت.

ِإلى ٱنيياِرِه  إفَّ َمفيوـَ الَتحميِؿ الَمنطقّي َيرتد َعَمى ذاِتِو َو َذلَؾ ُيَؤدي -2
 وٱنِتحاِرِه. 

ـْ َتسَتطْع الَفمَسَفُة الَتْحمْيميَُّة اإلَفادة ِمَف الَحْفِرّياِت والجينالوجيا في -3 َل
الدالَلِة.َكما ُأنِتَج َمَع الَفمَسْفاِت الَفرنسيَّة واأَللمانيَّة، َو ذِلَؾ قاَد رجاَليا ِإلى 

 ي الِدراساِت القانونيَِّة.اإلنِكفاِء عمى ِقراءِة النصوِص َكما َيجري ف
                                                           

(1) Rorty, Richard, (Edited and with an Introd) the Linguistic Turn: Recent 
Essays in Philosophical Method, Chicago: University of Chicago Press.       

P.3. 
، المنظمة 1َنقبًل َعْف : ديموداؿ، جيرار، الفمسفة االمريكية، ترجمة جورج كتورة والياـ الشعراني، ط 

 .436، ص2009العربية لمترجمة، بيروت، 
 .436ديموداؿ، جيرار، الفمسفة االمريكية، صنَظر: ( يُ 2)
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-إفَّ َمَساَر الَتْحمْيميَِّة ىذا َدَفَعيا ِبإتجاِه الَقطيَعِة َمَع الَفمَسفِة اأُلْوُرِبيَّةِ  -4
 القاريَِّة، َو ذلَؾ َأدَّى ِإلى َنفيّْ َو إقصاِء َتدريِس ىيغؿ َو نيتشو َو ىايدغر.

جَدْت َنفَسيا ُمقيََّدًة ببيَئِتيا اأَلصميَِّة في وِلما َسَبَؽ، فإفَّ الَفمَسَفَة َأكاِدِيميًا وَ  -5
اإِلْنساِنيَّاِت َو َجَدلية ُمشكمِة ٱقِتحاِميا لمُعموـِ الطبيعيَِّة َأو َخرِقيا لمُعموـِ 

 (1)الٱْجتَماعيَّة الَّتي ىَي اليـو َموُضوعًا إلختبارىا.
توَجُس ِمف الَتْحمْيميَِّة، ِبُصورٍة َجعمتُو يَ  رورتيوُقرَأْت الِميزات اآلِنفة ِمف ِقَبْؿ 

َو ُقدَرِتيا َعمى َأف ُتَعدَّ َمَسارًا ِلمَحِقْيَقِة. ذلَؾ الَمَسار الَِّذي َسينقُضُو، ُجممًة، 
 ِفيما َبْعد.

إفَّ الُمشِكَؿ األَساَس في الَفمَسفِة الَتْحمْيِميَِّة ُىَو أنَّيا ُتريُد َأف  رورتيَرأى 
بيِؿ َتحقيِؽ ِعمميتيا، َو ِدقِتَيا، َو مايمزـُ ِلُكِؿ ُتحافَظ َعَمى َأيّْ َأمٍؿ في سَ 

ذلَؾ. َفوَجدناىا َتعمُؿ َعمى َتثبيِت الَمفاىيـِ والَمعاني المرِجعيَِّة بالُرغـِ ِمَف 
الَتغييراِت الٱسِتعَماليَِّة الُمرتبطِة ِبَتَعُدِد المسَتْعِمميَف َو َتغايِر األزِمَنِة. َو 

قِعيِد َبدييياٍت َتبَقى َساَذَجًة بالرَّغـِ ِمف ُكؿّْ الَتَحّوالِت َعِمَمْت َكذِلَؾ َعَمى تَ 
الثَّقافيَِّة. ِلذِلَؾ َعِمُموا في َسِبيِؿ َنْقِض الُبعِد الَتاِريخيّْ ِمْف ِجيٍة؛ َو َنَقضوا 
ِإمكاِنيَِّة َأف َتحُمَؿ ُكُؿ الَقَضايا َمعنى ِمْف ِجَيٍة ُأخرى. أَلَنُيـ َوَجُدوا أنُفَسُيـ 

، َأي المَحَدِد في َفترٍة ُمعينٍة َو مُ  َيَدديف ِبَخطِر َنفيِيـ َو َوصفِيـ بالِطراِز الَقدْيـِ
َيتِصُؼ ِبَكوِنِو َمحُدود الرؤيِة. َو أَلجِؿ ُكِؿ ذلَؾ فإَف الَتْحمْيِميََّة َنظرْت لمُمقدِس 

لُممِكِف أْف َتفَتَح َو الَتاِريخيِة َو الَذرائعيِة بعيِف اإلرتياِب َو الَشِؾ ألنَّيا ِمَف ا
ـَ َجعِؿ َبدييياِتيا َتْحَت َرحمِة التاريِخ؛ َو الَتاريُخ ُىَو ِضد  الباَب أما

                                                           
محمد جديدي، الحداثة ومابعد الحداثة في فمسفة ريتشارد رورتي، منشروات االختبلؼ والدار  (1)

، ط  .90، ص2008، الجزائر ولبناف واالمارات، 1العربية لمعمـو ومؤسسة محمد بف راشد اؿ مكتـو



   
 

اإلحِترافيَِّة الُسكونيَِّة الَّتي َتْسَعى َليا الَتْحمْيميَُّة األنجموَسكسونيَُّة في الُسباِت 
جتراِح الموُضوعاِت ذاِتيا.   (1)اأَلكاديميّْ وا 

ِضد ُكؿ ُطروحات َجْعؿ الَفمَسَفِة ِعمَمًا ِنظاِميًا  فرورتيؽ، ِبناًء َعمى ماَسبَ 
؛ َو ِلَدِعـِ  َدقيَقًا صاِرمًا َوذلَؾ ُىَو مايخرجيا َعْف ُبعِدىا اإِلْنَسانيّْ َو الَتاِريخيّْ

، والَقراِئنيّْ »ماَسَبَؽ َيقوُؿ:  ، بالَذراِئعيّْ ، بالتَّاريخيّْ . َأنا َشخصيًَّا ُمقَتِنٌع بالُقدِسيّْ
َو ال َأعَتِقُد ِبَأفَّ ُىناِلَؾ َأيََّة َشَذراٍت َقميَمٍة قاِبمٍة ِلمَتحميِؿ ُتَسمى "الَمفاىيـ" َو 
"الَمعاني" ِمَف الَنوِع الَِّذي َيَتَطَمُبُو َوصؼ َوظيفة الَفبلِسَفِة الَتْحمْيمييف. ِإفَّ 

ُمحاولًة ِلتَفكيِكِو َبَداًل ِإّنِدفاعي اأَلوؿ، وِبناًء َعمى ِإببلغي ِبُمغٍز َفمَسفٍي، كاَف 
ِمف َحمّْو: ِإسَتطَمعُت ِبشكٍؿ َنموذجٍي الُشروَط الَّتي ُطِرَحْت فييا الَمسألة، َو 
ُأحاوُؿ إقِتراح َمجموَعة ُشروٍط َجديَدٍة، ُشروط َيكوف فييا الُمغُز الُمفترُض 

ـُ َغيَر ُمسَتقٍر. ُربما ُيفسُر ىذا الَنوَع ِمَف الُسموِؾ الَحقيقَة بِ  َأّني غاِلبًا ماَيِت
ـْ َأُكْف َكذلؾَ   .(2)«َتشخيصي َكأحد َفبلِسَفة "ِنياَية الَفمَسَفة" لِكَنني َل

الَتْحمْيميََّة ِبصورٍة َقطعيٍَّة؟ الُسؤاؿ الَِّذي الُيمِكُف الَجزـُ  رورتيلكْف َىؿ َنَقَض  
ـْ َييِدْؼ ِلِتمَؾ الغاَيِة، َبؿ ىَ  َدَؼ ِإلى ِإبقاِء ماُيمِكُف باإِليجاِب َعميِو؛ أَلنَُّو َل

ِإبقاؤه ِوفَؽ ِإمكانيتو في الُصُموِد الَتّسويغيّْ اإِلتفاقيّْ ِعبَر المحاَدَثِة، َو َمزِجِو 
، َفَيقوُؿ:  -بالقاِدـِ القاريّْ  َسُأَحاوُؿ َأف ُأَبرِىَف بَأفَّ ىؤالء الَتْحمْيمييف »اأُلوربيّْ

،... َو ِمف َيسَتطيعوَف ُمساَعدَتنا بإرجاِع الَفمَسفَ  ِة ِإلى الَطريِؽ الرومانطيقيّْ
ِجيٍة ُأخرى، َنسَتطيُع اإلّنِصراَؼ َعْف الِفكرِة الَقديمِة َبأف ُىناِلَؾ َشيئًا خاِرج 

                                                           
، ترجمة عبد اهلل راضي حسيف، «التحميمّية والفمسفة التحويمّية الفمسفة»( ُينَظر: رورتي، ريتشارد، 1)

 .88، دار الشؤوف الثقافية، العراؽ، ص2009مجمة الثقافة االجنبية، العدد الرابع، 
 . 89-88( المصدر نفسو، ص2)



   
 

، َو (1)«الكاِئناِت الَبَشريَِّة َلديِو ُسمطاٌف َعمى المعَتَقداِت َو اأَلفعاِؿ اإلنسانيَّةِ 
ِعمية ِإسِتبداٍؿ َو َتقويٍض لما َوِرَثُو الَعقُؿ ِلَتحكي فا رورتيِلذلَؾ جاَءْت آراُء 

الَغربي ِمف ُمَسَمماٍت ِإغريقيٍَّة. َو ىذه اآلراء ُيراُد َليا َأف َتصَبَح َتحويميَّة َعّما 
َسَبَقيا، َسواٌء َأ َأحّبيا اآلخروَف، َأـ ال؟ ِلذلَؾ َفُيَو الَيْيِدُؼ ِإلى َتَجُنِب الَفمَسَفِة 

َقَدِر الَبحِث َعْف الحاَجِة ِإلى ِدراَسِة َعّيَنٍة ُمنَتَخَبٍة ِمَف الَفبلِسَفِة الَتْحمْيِميَِّة بِ 
الَتْحمْيمييَف ِبَوصِفِيـِ ُجزًء ِمف تاريِخ الَعْقبلنيَِّة الَّتي َيجُب اإِلطبلُع َعمْيَيا 

رَّغـِ ِمف َشؾّْ ِلَكْشِؼ ٱلِتباِس الَحِقيَقِة في َمعاييِرِىـ الُمَغويَِّة َو الَتحُققيَِّة. َو ِبال
في ُقدرِة الَتْحمْيميِة َعمى َتقديـِ َحؿٍّ لبللغاِز الَّتي َىدَفْت َلحِميا َأو  رورتي

ٱعَتَقَدْت أنَّيا َحمَّْتَيا، ِإاّل إنَُّو َيراىا َقْد ساَعَدْت َعمى أف َتَتَبوَء َحيَّزًا في َتاريِخ 
َأي َأنَّيا  (2)ِوْيميَّة في ذلَؾ الَتاريخ.الَفمَسَفِة. َو َأنَّيا كاَنْت َو َسَتكوف َلحَظة َتح

َقْد ناَلْت َحّظيا ِمَف اإِلىِتماـِ َليَس ِبَسَبِب ما قامْت ِبِو ِمف ِإبياِر ُقرَّاِئيا 
ِبوُضوِحَيا َو ِدَقِتيا َكما َأراَدْت، َو ِإنَّما أَلنيا َرَأْت ِإنَّنا َنَتَكمـ في َحياِتنا َعْف 

فكاِر. إذ ِإفَّ اأَلفكاَر الَتحمُؿ ُجزئياِتيا المَتَفِردة َو الِعباراِت َو َليَس َعْف األَ 
الُمَناِسَبة َو ِإنَّما الِعبارات ىَي الَّتي َتحِمُؿ ذلَؾ. مّما أدَّى ِإلى َتصوٍر َتحّوليٍّ 
ِبالِضِد ِمَف الَتمثيميِة ِإذ َأعَطْت َمعنى لوجود المعنى في ِسياِؽ الُجمِؿ مّما 

في َنحَو ِنيايٍة لمَتمثيميَِّة الَّتي ٱعَتَمدْت الواقع َمرِجعًا َو َعَطَؼ المسار الَفمسَ 
َأنَُّو الوُجود الَيـو  رورتيفٱعَتَقَد  (3)اأَلفكار ُمطاَبقة، َو الَفيَمسوؼ ِمرآوي.

ـْ َيقصْد ِبذلَؾ الَحطّْ ِمف  لشيٍء ُيمكُف َنعتُو ِبِسَمِة الَفمَسَفِة الَتْحمْيميَِّة، َو َل
                                                           

 .90( المصدر نفسو، ص1)
 91( ُينَظر: المصدر نفسو، ص2)
، مجمة العرب والفكر «ة ِإلى الفمسفة التحميمية المعاصرةنظرة براغماتي»( ُينَظر: رورتي، ريتشارد، 3)

، مركز االنماء القومي، بيروت، 2008العدداف الثالث والعشروف والرابع والعشروف، العالمي، 
 .87ص
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َورىا َمشُروَعًا َقد َتوارى َو َخاَب. َفيَي َقْد ٱسَتنَفَدْت ِفكَرَتيا  ِقيمِتيا ِبقدرِ  ماَتصَّ
في َجْعِؿ الَفمَسَفِة َعمى َطريِؽ الِعْمـِ الَسميـِ واآلِمِف، َو ذلَؾ ِبَنظرِه َأمٌر 

 (1)َيسَتدعي الُسخرية.
ـُ  ، ُأرِدَؼ ِبَيـٍ ِبَنزِع ُكسوِة المنَجِز الِعمَمويّْ َو الَتحْ  الرورتويذلَؾ اإلىتما مْيميّْ

َو الَِّذي ٱمَتَد ِلَيشِمَؿ  الرورتويآخٍر: ُىَو الَمدى الِفكري الَِّذي َسيطالُو الَنْقُد 
الَتأسيساِت الَنَظريَة الَفمَسفيََّة المذَىبيََّة َو ُكؿَّ ما يماشي الَتمّثؿ َمنَيجًا، َو 

في َنْقِد ُكؿّْ  رورتيِث. َفكَتَب الواِقعيَّة ِمعيارًا واإِلبسِتُمولوجيا َطبيَعًة لمَبحْ 
 ذِلَؾ، َحتى ُوِصَؼ َبالَعَدميَِّة.

َو َقْد َعِمَمْت المذاِىُب الَفمَسفيَّة، َو السيَّما الُمعاِصرُة ِمنيا، َعمى َحصِر 
َمَيَمة الَفمَسفة بالَدرِس الَفمَسفيّْ َوِميِنيَِّة الَتَفمُسِؼ في َأرِوقٍة َأكاديميٍَّة؛ َو ِتمَؾ 

ى الُتَيـ لمَوضعيَِّة َوالَتْحمْيميَِّة َكذلَؾ. َحتى َأنَتجْت ِقراءاٍت ٱخَتَزلْت تاريَخ ِإحد
الَفمَسفِة ِبَوصِفِو َحبّلً لمشِكبلٍت َفمَسفيٍة ِبأساليَب ُمخَتِمَفٍة، َو َمناِىَج ُمَتَعِدَدٍة، َو 

اِقبٍة َسيّْئِة الَطاِلِع، أَلنَّيا )الَتْحمْيِميَّة( ىَي اأُلخرى ِقراءات َفَقْد قاَدْت ِإلى عَ 
ِو؛ َفَقْد ضاَعْت  ِبَسَبِب الِحَرفيَِّة المفَرَطِة في اإِلشِتغاِؿ الَفمَسفيّْ َو ِإنتاِج َنصّْ
ُة اأَلَساس الَّتي َينَبغي الَتوُجو َليا! َو ىَي َتنميُة َو َتحسيُف َحاِلَنا  الَمَيمَّ

في َأف  رورتيُة لمَفبلِسَفِة َكماَيقوُؿ اإِلْنَسانّي، َو ُىنا َتَتِضُح المَيَمُة الَجديدَ 
؛ َفُيَقدّْموَف ُطُرَقًا »ُيَقدّْموا  ِإقتراحاٍت َخياليًَّة إِلعاَدِة َوصِؼ الَوضِع اإِلْنَسانيّْ

َجديَدًة ِلمَبْحِث في آماِلنا َو َمخاِوِفنا، َوُطموَحاِتنا َوَتَطُمَعاِتَنا. َو ِبالَتالي َليَس 
ـُ الَفمَسفيُّ مَ  ـُ َتحسينياالَتَقُد ـُ َحمَُّيا، َبؿ َأْوَصاٌؼ َيِت سَألَة َمشاِكَؿ َيِت

»(2). 
                                                           

، المنظمة 1(ُينَظر: رورتي، ريتشارد، الفمسفة ومرآة الطبيعة، ترجمة حيدر حاج اسماعيؿ، ط1)
 .250، ص2009العربية لمترجمة، بيروت، 

 79، ص«نظرة براغماتية ِإلى الفمسفة التحميمية المعاصرة»( رورتي، ريتشارد، 2)
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ا َتَتضِمَنو ِكتاباِت  رورتيَو ُيداِفُع  َعّما َيدَعـ ٱطروَحتو في َنْقِد الَتحمْيميَِّة ِممَّ
َو َيعَمُؿ َعمى الَبرَىَنِة َعمى ِصَحِة َمذَىِبِيَما  َو كوايف ُكٍؿ ِمف ِسيبلرز

فَّ َمذَىَبُيما ُىَو حاِصُؿ ٱلتزاِمِيما ِبِفكَرِة: َأف الَتسويَغ َليَس َأمَرًا إِ »ِبَقوِلِو 
ًا ِبِعبلقٍة ُخصوصيٍَّة َبيَف اأَلفكاِر َأو الَكِمماِت َو اأَلشياء. َو ِإنَّما ُىَو  ُمخَتصَّ
َمسَألة ُمحاَدثة، َو ُمماَرَسة ِإجِتماعية، َفالَتسويغ ِبالمحاَدَثِة ُىَو ُكّمي، َو 

صورٍة َطبيعيٍَّة، في حيف ِإف ِفكَرَة الَتسويِغ الراِسَخِة في الَتقميد اإِلبسِتُمولوجي بِ 
 .(1)«ىَي ِإخِتزاليَّة َو َذريَّة

ِإلى الَتَوُسِع في ِفكَرَتيِيما الجاِمعة َبيف المذَىب  رورتيبناًء عمى ذِلَؾ، َسعى 
لُمعطى َمع سيبلرز، َو الُكّمي َوالبراغماتي، ِمف ِخبلِؿ الُيجوـِ َعمى ِفكرِة ا

                                                           
  سيبلرز، ولفرد  Wilfrid Stalker Sellars(1912-1989 فيمسوٌؼ امريكٌي. اشَتَيَر ِبَبحِثِو :)

اإِلنساف ِبَوصفِو كاِئنًا ذا المَعَمؽ في الميتافيزيقا َوَفمَسَفة الَعْقؿ. َميََّز َبيَف الُصورِة الذىنيِة َلدى 
ُمعَتَقدات َو َرَغبات َو َمقاِصد، َو َبَيف الُصورة الِعممية الَّتي َتراُه كائنًا ُمتجسدًا َو ِعرضًة لمدراسِة 
الفيزيائيِة َو الكيمياء الَبَشرية َو الفسيولوجيا. َو َتَتميز ُمقاَرَبتو ِلَحؿ ِإشكالية الِعبلقة فيما َبيف 

بَر َرأٍي ُوِصَؼ بالُسموكي لمِفكِر: َفالِفكر َكبلـ داِخمي ِيَتَشَكؿ َعمى ِغرار الَكبلـ الَعمني الَتصوَريف عِ 
الخاِرجي؛ َو ىذا اأَلخير ِإنَّما ُىَو ُمماَرسٌة لمُقدَرِة َعمى ٱسِتعماِؿ ِتمَؾ األَلفاظ َو الِعبارات المناِسبة 

، َو ِبَبعِضيا الَبعض، َو لِ  ذِلَؾ َفيي ُتَؤدي َأغراضًا ِعمميًة ُمنَفِصمًة َعْف الَتَصوراِت ِلِعبلَقِتيا بالعالـِ
، تَحرير تد ىوندرنش، َترَجَمة َنجيب الحصادي، 1الميتافيزيقيِة. )ُينَظر: دليؿ اكسفورد لمفمسفة،ج

َتحرير الَترَجمة منصور محمد البابور ومحمد حسب ابو بكر، مراجعة الُمَغةعبد القادر الطمحي، 
 (.503ي لمبحث والتطوير، ليبيا، ب.ت، صالمكتب الوطن

  كوايف، ويبلرد فاف اورمافWillard van Orman Quine (1908-2000 ُيَعدُّ ِمف َأَىـ :)
الَفبلِسَفة اأَلمريكاف ُمنُذ الَحرب، ساَىمْت َأعمُالُو الَغزيرُة في َتطوِر الَفمَسَفِة الراِىَنِة. الِسيَّما ماَقدََّمُو في 

اإِلبستمولوجيا َو َفمَسَفِة الُمَغةَو الميتافيزيقا. ِإَتَفَؽ َمَع الَوضعيِة المنطقية في ُقدرِة الُعموـِ المنِطِؽ َو 
؛ ِإاّل َأنو ٱنَتَقَد الَوضعيَة  اأَلمبريقيِة َو ُمقاميا. َرأى َأف الَفمَسَفة َيجب َأف ُتمارس ِبَوصِفيا ُجزءًا ِمف الِعمـِ

ايا الَتحميمية َو التَركيبية َو ِإعطاِء المنِطؽ َو الرياضيات ِتمَؾ المنِزلة في َموضوِع الَتفريَؽ َبيف الَقض
 (.783، تحرير تد ىوندرنش، ص2الَرفيعة قياَسًا ِبالعموـِ اأُلخرى. )ُينَظر: دليؿ اكسفورد لمفمسفة،ج

 .247( رورتي، ريتشارد، الفمسفة ومرآة الطبيعة، ص1)
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ِفكَرِة الَضرورِة َمع كوايف، ّمما َيقوُد َنتيجًة ِإلى َتقويِض اسس التحميمية َو 
مركزيات مقوالتيا، المجسدة كتجمي متطرؼ لنظرية في المعرفة، َو ذلَؾ 
َيعوُد ِبنا ِإلى َنتائَج َوَصَؿ َليا جيمس في َرأيِو ِبأفَّ الَحقيقَة ىي َأفَضؿ 

 (1)ِبِو ِمف َغيِرِه، َو َليَس َتمثيَؿ الواقِع َو الَتطاُبَؽ َمَعُو.ماَنعَتقُد 
دَؽ، َبؿ  َوُيَقِدـ ُكؿ ِمف سيبلرز َو كوايف ِلرورتي َتدعيمًا برؤَيِتِيما: إفَّ الصّْ
َوالمعِرَفة الُيمِكف الُحكـ َعمى َأيٍّ ِمُنيما دوَنما َمعايير َيتواَضُع َعمييا 

ُح َأُي َقوٍؿ ُمكَتِسَبًا َمعناه ِنسَبًة لئِلحالِة ِإلى ماَنَتواَفُؽ الباِحثوَف َو ِبذلَؾ َيصبَ 
َعميو َوَنقَبُمُو، َوَعميو َفِإنَّيما الَيسَعياف ِإلى َتصويِر المعِرفِة باأَلبديّْ َوالمطَمِؽ، 
نَّما اإلعِتقاُد ِبصَحِة الَشيء ىَي الَّتي َتصَبح ِمعيارًا، ِمف المعِرفي ِإلى  َواِ 

، َوِبذلَؾ َتَتَحوُؿ المعِرفُة ِإلى َكوِنيا ما َنعَتِقَدُه َوَنِثُؽ ِبِو، َوَنسيُر ِوْفَقًا الُسُموكيّْ 
  (2)َلُو، إِلعِتقاِدنا ِبِو. َوأَلنَُّو ُمَتَشِكٌؿ ِبوساَطِة ِخبراِتنا في الحياِة.

قرار َبيف ِإرث الَفمَسَفِة الَتْحمْيميَِّة َوالمنَعَطؼ المحاَدثاتي في إِ  رورتي ُيزاوجُ 
الَحقيقة َبؿ َو ُصْنِعيا، َفُيَصرّْح بَأفَّ ِإحدى ِصفات البراغماتيَّة الَجديَدة َأنَّيا 

ِإذ ال ُتْوَجَد ُقيوٌد  -الَتَتَضَمُف َأيَّ ُقُيْوٍد َعمى الَبْحِث، ما َخبل ُقيوَد الِحوارِ 
يَعِة الُمَغِة، بٱسِتثناِء َكبيرٌة ُمَتَأتيٌة ِمف َطبيَعة اأَلشياِء، َأو َطبيعِة الَعْقِؿ، َأو َطب

َوَيِجُد رورتي َضاَلَتو  (3)الُقيوِد المفَرَدِة الَّتي جاَءْت ِمف ُمبلَحظاِت الباِحثيَف.
ِفي َتعضيِد رأيِو اآلنؼ ِفي َما َيَتَضَمَنُو َمذىُب ِسيبلرز اّلذي ُىَو ِإشاَرٌة 

                                                           
 .59( ُينَظر: المصدر نفسو، ص1)
دور الفمسفة في الثقافة المعاصرة: بحث نقدي في آراء فيمسوؼ »يات ابو السعود، ( عط2)

ضمف كتاب: الحصاد الفمسفي لمقرف العشريف وبحوث فمسفية « البراغماتية الجديدة ريتشارد رورتي
 .136-135اخرى، منشأة المعارؼ، االسكندرية، مصر، ب.ت، ص

(3) Richard Rorty, Consequences Of  Pragmatism (Essays: 1972-1980), 
p.165. 
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ِعِد َفُيَو ُيشيُر ِإلى َأنََّنا واِضَحٌة َو ُمتَعِمَقٌة ِبالُفروِؽ َبيف الَوَقاِئِع َو الَقوا
الَنخَضع ِلَقواِعَد َمعرفيٍة ِإال ِعنَدما َندُخُؿ في ُمَتَحٍد َجماعي َأو َحيٍز 

َوِلذِلَؾ َفيَو  (1)ِإجِتماعٍي َيعَمُؿ َعمى ِصناَعة ِتمَؾ الَقواِعد، َو ُيعِطي المعنى.
جريبيَِّة الَقاِئَمِة ِإفَّ َمعِرَفَتَنا ُاسطوَرَة الُمعَطى َوُيَشِكُؾ ِفي الِفكَرِة التَ »َينَتقُد 

ِبالَعاَلـِ َتعَتِمُد َعمى ِخبراٍت ُمباِشرٍة َواحساَساٍت َسابَقٍة َعمى الَتصوِر، َوَتكوف 
ُمعطاة َفَقط َأثناء إتصاِلنا ِباأَلشياِء في الَعاَلـ... َويسَتمُد ِسيبلرز الَعوف ِمف 

ف ُدوف َتصورات َعمياء" َوِتبَعًا ِلذلَؾ الُيعُد الِفكرِة الكاْنطيَِّة القاِئمة "الُحدوس مِ 
ٱمتبلؾ الٱنطباعات الِحسيَّة، في َحِد ذاِتيا، ِمثااًل ِلمَمعِرَفِة، َو الِمثااَلً ِلمِخبَرِة 
الَواعية، َو إنَّما َيأتي الَتَمكف ِمف ٱستعماِؿ المَُّغة ِليكوف َشرَطًا أساسيًَّا ِلمخبَرِة 

 Empiricisimلتو "المذىب التجريبي وفمسفة العقؿ" . ففي مقا(2)«الَواِعيةِ 
and the philosophy of mind  يصوغ سيبلرز مذىبو الساكولوجي
اف كؿ وعي لبلنواع والمتشابيات »لممعرفة، بوصفو نظرة تفيد : 

والوقائع...، كؿ وعي لمكائنات المجرد، وحتى كؿ وعي لمجزئيات ىو شأف 
ثؿ ىذه االنواع والمتشابيات والوقائع لغوي. وطبقًا لذلؾ حتى الوعي لم

المنتمية الى مايدعى الخبرة المباشرة، ليست مفترضة قبؿ عممية اكتساب 
أي اف الوعي اصبح الحقا لممكة استعماؿ المغة والمعنى ( 3)«استعماؿ المغة

حتى لمعطيات الخبرة المباشر الحدسية دونما تمؾ القدرة وتمؾ االدوات 
 ا ليا سنجدىا بمجمميا صنائع اتفاقية اجتماعية.المغوية، والتي بفحصن

                                                           
 .267( ُينَظر: رورتي، ريتشارد، الفمسفة ومرآة الطبيعة، ص1)
 –كمية االداب  –صبلح اسماعيؿ، البراجماتية الجديدة: فمسفة ريتشارد رورتي،  قسـ الفمسفة  (2)

 .118، ص2007، 1جامعة القاىرة، ط
  .261ص (رورتي، ريتشارد، الفمسفة ومرآة الطبيعة،3)
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َكما ُيركُز رورتي َعمى ُبعٍد آَخٍر في ُحَجِج ِسيبلرز في َنْقِد الُمعَطى َوَتأسيِس 
الَقواِعد؛ أال َو ُىَو الُبعُد الٱجِتماعيّْ ِلَخمِؽ الَتسويِغ، َفسيبلرز َيرى أفَّ 

اَرَسِة الٱجِتماعيَِّة َو َأنَُّو َميما َفيمنا الَتسويَغ ماُىَو إاّل َمَيَمة ُمتَعِمَقة بالُمم
ـَ َتسويَغيا ُدوَنما َأْف َتكوَف  ٱكِتساب الَمعِرفة َوُطرِقيا، فاننا اليمكف َأْف َنفَي

 (1)ُجزًء ِمف َتداوٍؿ ٱجِتماِعّي.
ـَ في َتقديـِ ِإسِتراتيجياٍت َنقديٍة َصوَب الَفمَسَفِة  َأّما َعْف كوايف َفَقْد َأسَي

ِبَمصَدٍر ِلَضعَضَعِة َوَتضعيِؼ المسَنِد الَوضعيّْ  رورتيْيِميَِّة، َرَفَدْت الَتْحم
َوالَتَطُرفيّْ الَتجِريبيّْ الَِّذي ٱخَتَزَؿ الَعاَلـ َوَحقاِئَقُو ِإلى َقضايا َصاِدَقٍة َو ُأخرى 

، الَِّذي َتبَّنْ  ـَ تُو الفمسفُة كاِذَبٍة َأو الَمعنى َليا، َفَقْد َنَقَد كوايف، َأواًل، الَتقسي
الَتْحمْيميَُّة، َبيف الَقضايا الَتْحمْيميَِّة َوالتَركيبيَِّة، في َأفَّ ُىناِلَؾ َحقاِئَؽ ِبَسَبِب 
المعنى َو ُأخرى َحقيَقة ِلَتعمُِّقيا ِبالواقِع. َو ٱنَتَقَد َعقيَدَة اإِلخِتزاِؿ الَّتي َتقوُؿ 

ِتيا َأو عدمو ِبَأفَّ َدالَلة الَقضايا ُيمِكُف ِفيُميا َعمى حِ  َدٍة، َو ُيمِكُف ِإثباُت ِصحَّ
َعمى ِحَدة، َو َرأى َأنَّنا ُنواِجُو الَعاَلـ َليَس ِبِعباَرٍة ُلَغويٍة َفَقْط، َبؿ ِإنَّنا ُنواِجُيُو 
ِبِنظاـِ ُكمي ِمَف المعَتَقداِت َو الَنَظرياِت َو المعِرَفِة الُكمية المَتَشِكَمة ِبفعِؿ 

ـُ في َتصوِرنا التاريخ َو الُجغراف يا َو الفيزياء َو َحتى الرياضيات َفكُميا ُتسِي
َو اإِلخباِر َعْنُو. وينتقد رورتي فكرة الصدؽ تحميميا  (2)َعْف العاَلـِ الخاِرجي ّْ

التي تفقد معقوليتيا النيا تعتمد عمى الصدؽ التركيبي، ويدعـ رأيو 
د عمى شبكة مف بافتراضات  كوايف في الكمية التي تقرر اف المعنى يعتم

االعتقادات والدليؿ عمى التمييز القائـ بيف قضايا ضرورية واخرى ممكنة، 
                                                           

 .266ص ُينَظر: رورتي، ريتشارد، الفمسفة ومرآة الطبيعة، (1)
( كوتنغياـ، جوف، العقبلنية: فمسفة متجددة، ترجمة محمود منقذ الياشمي، مركز االنماء 2)

 .128، ص1997، 1الحضاري، ط
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واليوجد معيار لتحديد ايف تنتيي االستعانة بالواقع التجريبي وايف يبدأ 
التعويؿ عمى الكممات؛ وانو العبارة مستثناة مف التعديؿ كمما بدا ىنالؾ 

يمحؽ رورتي حججو في نقد التحميمية وَ  (1)دليبل تجريبا قد يزعزع الثقة بيا. 
نقد كوايف لػ "فكرة الفكرة" التي تعتبر المغة معبرًا عّما في داخمنا ويمـز 
اكتشافو قبؿ اف يكوف مف الممكف قوؿ الممفوظ؛ او اف نفسر ما يقولو 
الناطقوف االخروف، وننسب بسببو الييـ اعتقادات ورغبات وثقافات معينة . 

فكرة الفكرة يعني االستغناء عف فكرة "الصدؽ بوساطة ىذا التخمي والنقد ل
المعنى" والتي اعتمدىا التجريبيوف المنطقيوف، وبذلؾ يتـ ازالة التمييز 

 (2)والحواجز التي وضعوىا بيف ماىو ضروري وماىو ممكف.

وبناًء عمى ماسبؽ ذكره، فإف رورتي سييدـ فكرة الصدؽ بالمعنى التقميدي 
افبلطوف الى التحميمية، وسيتضح ذلؾ في نقده ومعاييره الفمسفية مف 

لمتأسيسية والتمثيمية والماىوية في كونيا صفات لنظرية المعرفة = 
االبستيمولوجيا، وعميو فيو اليقترب مف وضع نظرية في الصدؽ، وذلؾ قد 
يكوف مسوغًا مف ثوابت، او بكممة اخرى خصائص، البراجماتية الجديدة؛ 

 :(3)وتمؾ المسوغات ىي
اف  -2اف العبارات الصادقة تكسب وضعًا بديييًا في اغمب االحياف. -1

الرغبة في الصدؽ او تقرير ماىو صادؽ انما ىي رغبة باالصؿ بػ 
 اليمتمؾ الصدؽ أي طبيعة او ماىية. -3"التسويغ".

 اليمثؿ الصدؽ ىدفًا لمبحث.  -5اليعد الصدؽ تطابقا مع الواقع. -4
                                                           

 .126وص122صبلح اسماعيؿ، البراجماتية الجديدة: فمسفة ريتشارد رورتي، ص(ُينَظر: 1)
 .274ص رورتي، ريتشارد، الفمسفة ومرآة الطبيعة، (ُينَظر:2)
 .174صبلح اسماعيؿ، البراجماتية الجديدة: فمسفة ريتشارد رورتي، ص(ُينَظر: 3)



12 
 

التي ستنعكس في محاورنا االتية، والتي وىذه المعتمدات الروروتية ىي 
 ستتضح بتفصيؿ اكثر مع انتقاداتو لمصورة التقميدية لبلبستيمولوجيا.

َو ِبالَتحديِد ِمف ِفكَرِة  َعمى اإِلفادِة ِمف ديفيدسوف رورتيَو َكذلَؾ َعِمَؿ 
عمُؿ بِإتجاِه َتحويِؿ الُمَغة ِإلى ُجزٍء ِمف الُسموِؾ َو الَكينونِة اإِلْنَسانيِة الَّتي تَ 

َتحقيؽ َأغراِضنا َفيَي َليَسْت َأداة َوَسط َبيَننا َو َبيَف العاَلـِ الخارجي، َكما ِإنَّيا 
َليَسْت َفضاًء ِلَتكويِف الُصور َعْف الواقِع، َو ِبذلَؾ َفيَي ُتمثُؿ )َأي المَُّغة( 

اِه َتيذيِب َحياَتنا ُجَمبًل َوَمنطوقات ُتَشِكُؿ ُسُموَكًا َوِفعبًل َأو َتَصُرفات بِإتج
ِمف ذلَؾ: َأنَّنا َلسنا ممزميف بَأْف َنكوَف  رورتيَوَيسَتنِتُج  (1)َوَجعِميا ُمبلِئمة َلنا.

واقعييَف َأو ِضد واقعييف َفذلَؾ َيجُب َطْرُحُو جانبًا، ِإِتفاَقًا َمَع ما جاَء بِو 
َر ِبَأفَّ المَُّغَة َأو الِفْكَر ديفيدسوف َو ُزَمبلؤه، أَلنَّو َو في العاَلـ الَجديد َلف ُنَفكّْ 

َيحَتوياِف َدومًا َعمى َتمُثبلٍت لمواِقِع، َو ِمف ذلَؾ َيجب أف َنَتَخمى َعْف ِإشكاليِة 
المفعوؿ، َوالَّتي َتَسَمَطْت َعمى ُعقوِلنا ُمنُذ ديكارت، َوَكذلَؾ َيمَزُمنا  -الفاعؿ 

لواِقِع الَِّذي ُيشيُر ِإلى ما َجاَءنا ِمف الَتَخمي َعْف ِفكَرِة "الظاِىِر َوالباِطِف" في ا
َو ِبذِلَؾ َلْف  (2)اإِلغريِؽ َو ٱسَتَمَر ِإلى َيوِمنا ىذا كمفردة ُحضوريَّة وِمعياريَّة.

                                                           
   ديفيدسوفDonald Davidson (1917-2003 فيمسوٌؼ َأمريكٌي، َتحميمي الَنزَعة. َطَوَر :)

ِإفَّ َأَىـ ماجاَء ِبِو: النظرية الُسموكية لُمَغة َو الَّتي َتجَعميا َنَظرية في الَعْقِؿ َوالُمَغة، َتَأَثَر بكوايف، إاّل 
ِمف ِضمنيات الَكينونة، َوذلَؾ َيعني ِإنَُّو ال داعي ِلتمَؾ الَمنظوَمة المفاِرَقة ِمف المعاني الَّتي ُأعتُِبَرْت 

صَؿ َلُو ِمَف الِصَحِة. ِلذلَؾ َعِمَؿ َعمى َكيفيِة َنَسَقًا ِمعياريَا ِمَف اأَلفكاِر ُيقاُس ِبِو الواقع. إاّل َأفَّ ذلَؾ ال أَ 
)ُينَظر: دليؿ اكسفورد إتاَحِة ُفرصٍة لُمَغة ِلَكي َتكوف واِسَطة وُجودية لمَتفاىـِ َو الَتواُصِؿ َبيَف الَذوات. 

 (.365، تحرير تد ىوندرنش، ص1لمفمسفة،ج
في آراء فيمسوؼ البراغماتية الجديدة  دور الفمسفة في الثقافة المعاصرة: بحث نقدي»(ابو السعود، 1)

 .136، ص«ريتشارد رورتي
 .79، ص«نظرة براغماتية ِإلى الفمسفة التحميمية المعاصرة»( ُينَظر: رورتي، ريتشارد، 2)
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َتكوَف لئِلبسِتُمولوجيا َىيَمَنة َعَمى اإِلْنَساِف الُمعاِصِر َوَسَيتَحَرُر ِمنيا َصوَب 
 ا َمشروعيٌة الَتَأويِؿ.ِإمكانيَّة اإِلنِفتاِح الَّتي تُتيُحي

 : الَتَخمي َعْف الَنَسِؽ الَتَأِسيسيّْ َو الَتمثُميّْ  المحور الثاني:
 في َنْقِد الَفمَسَفِة: بوصِفيا ِنظاَمًا َمعِرفّيًا، َو تأِسيَسّيًا، َو ِمرآًة لمَطبيَعِة.

الِبناِء َو اأَلنساِؽ َو ُتشيُر الَتأسيسيَُّة َأو الَفمَسَفُة النََّسقيَُّة ِإلى الَنزَعِة َنحَو 
الَتَشُكِؿ المنظومي الِفكري الَكبيِر، الَِّذي ُيحاوُؿ َأف ُيجيَب َعْف ُكؿّْ َتساؤالِت 
اإلنساِف في ماضيِو َو الموقِؼ ِمنو َو حاِضرِه َو َكيفَيِة الِفْعِؿ فيو َوُمسَتقَبمِو 

لَعْمِؿ ِبِإِتجاِىِو! وذلؾ كمو َو َكيفَيِة الَتَنُبؤ أَلجِمِو، َأو الَسيَطَرِة َعميِو َأو ا
 انطبلقا مف اسس عقمية تارة واخرى تجريبية وثالثة لغوية.

ىَكذا َيبُدو اأَلمُر َو َكَأنَُّو الىوٌت َجديٌد، َيَأُخُذ َعمى عاِتِقِو َحؿَّ ُمشِكبلِت 
كبيِؿ َيَديِو ِبُقيوٍد اإلْنَساف َوَتوِجيِو ُسُموِكِو َوَتفكيِرِه. ِمّما َيجَعُمُو خاِضَعًا َوَيُعوُد ِلتَ 

َأو الُعبودياِت الِدينيِة. َو َتجاوَزًا  Mythologyُمساِوَقٍة ِلمُخضوِع اأُلسطوري 
ِلمَفمَسَفِة ِمف ىذا الَنوِع، َوىي الَّتي َأَخَذْت ُصورًا ُمَتفاِوَتًة َزَمنيًا ِمف َأفبلطوف َو 

َـّ ماركس  َو ُكؿ المداِرِس َأرسطو َوَحتى ديكارت َو كانط َو ىيجؿ َو ِمف َث
الَّتي َتباَدلْت اأَلدوار تاِريخيًا في الييَمَنِة َعمى اإلْنَساِف َو ِإعاَقِة َتحُرِرِه، 

َعْف الَشخصياِت الَقبلِقؿ: الَّتي ُتحاوُؿ َأف ُتَخرَب ىذا الَنَسؽ  رورتيَيبَحُث 
 َوُسمَطَتو الماِكرة.

                                                           
   الَتَمثُمي/ الَتَمثُيميةRepresentative َيعني الَتَمُثؿ: ماَيحَضر في الِذىِف َوَيكوف ماِثبًل َلَديِو، َوُىَو :
معاٍف ِعدة َتَتِفُؽ َعمى اننا ُيمكف  ُتشيُر ِإلى َتفُكر بمادٍة َعينيٍة، ِمف ِخبلؿ َنظِميا في َمقوالٍت َعقميٍة.ال

جاَء  ما َأف ُنَكّوف ُصورة َأو ِفكرة او ُمعطى َعقمي يكوف ىو معيار او مرجع االحالة الى المعنى، مثؿ
ة، َو الَّتي َتحكي ِإمكانَية َأف َيعِرَؼ الَعْقؿ اأَلفكاَر َفَقط بِو ديكارت في َنَظريِتِو َعْف اأَلفكاِر الَتمثيميَ 

، َتعريب 3)ُينَظر:الالند، الموسوعة الفمسفية، المجمد  دوَنما ِإمكاف َمعِرَفِتِو اأَلغراَض الَحقيقَية ُمباَشرة
 (.1210-1209، ص2001، 2َخميؿ أحَمد خميؿ، َمنشورات عويدات، ط
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ِعشريف: َوىـ فيتجنشتايف َوىايدغر َثبلَثًة ِمف َفبلِسَفِة  الَقرِف ال رورتيُيَحدُد 
َمشروَعُيـ الَفمَسفيّْ ِبالُصوَرِة  َقْد َبَدأواَوديوي، َعَمى أَّنَُّيـ ِمَف الَّذيَف كانوا  

؛ َفَحاوَؿ  المسَتقَبَحِة الَّتي َقَدَميا َعْف الَوضعيِة الَتأسيسيَِّة ِلمَمقوِؿ الَفمَسفيّْ
َتأسيسيًَّة ِلمَتَفُكِر، َكما َسعى ىايدغر ِإلى  فتجنشتايف اأَلوَؿ َأف ُينشيَء َنَظِريةً 

ـَ ِبالِضِد ِمف َنَسقيَِّة ِديكارت في المسَعى  ِصناعِة َمجموَعِة َمقوالٍت َو َمفاىي
ِإلى الَيقيِف الذاتي. َكما َفَعَؿ ديوي في َسعيِو لمحاكاِة الِفكِر الييجميّْ في 

ى جاِنِب الِضِد ِمَف الَتأسيسيَِّة ِإل َوَتحَولوا فيما َبعد (1)َتفسيِرِه لمتاريِخ،
َوالَتمثميَِّة َوالماىويَّة، َوَعِمموا َعمى َنْقِد ذلَؾ الثالوث َبعد َكشِفِيـ ِلَزيِفِو َوَكِذِبِو 
َوالَجدواه. َوَكاَف َتْبِريُرُىـ في َتخِميِيـ َعْف الِرواِؽ الكانطي َوَمف َيسيُر فيِو 

ِإنِبثاِؽ ثَقافٍة ماَبعد كانطية: خاليٍة ِمف الَسرِد  كوُنُيـ َوَجدوا َمنَفَذًا إِلمكانيةِ 
الُشمولي َوالمنظومة الَتمثيمية الَّتي ُتعطي المعنى لمعاَلـ َوُكؿ المنظومات 

جاَءْت َأعماُلُيـ اأَلخيرُة ِشفائّيًة َوَلـ َتكف »: رورتيالمعرفية! َوِلذلَؾ، َيقوُؿ 
َصِمَمًة ِلَجعِؿ القاِريء ُيساِئُؿ َدواِفَعُو َإنشائّيًة. َوَتيذيبّيًة، الُمَنسّْقًة. َومُ 

. َوَعميو ٱعَتَبَرُىـ (2)«الخاصة ِلمَتَفمُسِؼ، َوَليَس ِلَتزِويِدِه ِببرنامٍج َفمَسفي َجديدٍ 
َعْف َأَىميِة ِفتجنشتايف ِبَقَدِر َتحِقيِقِو  رورتيِحقَبًة َثورّيًة في الَفمَسَفِة. َوَيكِشُؼ 

ِفيـِ الُمَغة، َوماَقَدَمو ِمف ُرؤيٍة ُمِيَمٍة َغَيَرْت َتَصوَرنا  اإِلنِعطاَفَة الُكبرى في
َتماَمًا ِإلى المَُّغِة َفَأظَيَرْت َلنا َكيَؼ َينَبغي ِلَنظَرِتنا ِإلى الُمَغة َأف َتنَتِقؿ ِمف 

  (3)َمجاِليا الَتمثيمي ِإلى َمعاٍف الَتمثيمية.

                                                           
 .54-53رد، الفمسفة ومرآة الطبيعة، ص( ُينَظر: رورتي، ريتشا1)
 .54(المصدر نفسو، ص2)
، الدار العربية لمعمـو 1محمد جديدي، الحداثة ومابعد الحداثة في فمسفة ريتشارد رورتي، ط (3)

 ، ، بيروت والجزائر واالمارات،ص 2008ومنشورات االختبلؼ ومؤسسة محمد بف راشد اؿ مكتـو
104. 
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ؿ ِبَنْقِد الِديكارتيَِّة َو َكذلَؾ الَتوُجو في ىايدغر ذلَؾ اإِلنِشغا رورتيَوَقْد َحبََّذ 
ِلَنقِد ُأُسس الثَقاَفِة الَغربَيِة َو َتفكيِؾ ما ٱحَتَوُتو ِمف َمكنوناٍت ميتافيزيقيٍَّة في 

َو َكذلَؾ َميمو  (1)ِمضماِر اإِلبسِتمولوجيا، َفَأَحَب ذلَؾ الطاِبَع الَتدميري فيو.
ـِ الوجوديَِّة الَّتي ِإشَتَرَؾ فييا سارَتر فيما َبعد، ِإلى الِشعريَِّة َو الَفِف، َو المعالِ 

في َموِقِفِو ِبالِضِد ِمف  لرورتيَوَشَكَمْت ِتمَؾ المشَتَركات َمصدر َإعاَنة 
 (2)الَجوَىريَِّة َأو الماَىويَّة َوَأفكار الَتعالي َوالميتافيزيقيات.

ـَ ِبِو َشخصيًَّا ِمف لِكَنُو ِبَقَدِر َتَأكيِدِه َعمى ىذِه الَنماِذج، إاّل أَ  نَُّو َيرى َأفَّ ماقا
ـْ َيُكف ِلَيِتـ دوَنما  َتقديـِ ِقراَءٍة َنقديٍَّة ِلمُمنَجِز الَفمَسفيّْ َوالسيَّما الَغربيّْ ِمنُو َل
َأَدوات نيتشو َودريدا ِعَوضًا َعّما َوَفَرْتو َنماِذج الَثوَرة َلديو َوالسيَّما 

إِلفاداِتِو ِمَف الَشخصياِت اآلِنَفِة َنِجَده َينِسُج َشَبكة البراغماتيَّة. َوفي َتوليَفة 
ِإف ما َيمَصؽ دريدا ِبالبراغماتييف »َمنَفعية في َمنَيجَيِتِيـ َوَأفكاِرِىـ ِبَقوِلِو: 

اأَلمريكييف َوالَجميع ِبنيتشو، َيعود ِإلى النَّزَعِة القاِئَمِة ِإفَّ الِفكَر َوالُمَغة َليَسا 
ِتصاِؿ ِبالواِقِع، َبؿ ُمحاَوالت إِليجاِد المزيد ِمف الُطرِؽ الَخياليِة ُمحاَوالت لئلِ 

ِلَوصِؼ الواِقِع. َو ماَيمَصؽ دريدا بفتغنشتايف َيعوُد ِإلى ِفكَرِة َأفَّ المعنى 
الُمَغوي الُيَشكُّْؿ عبلَقًة َمرجعيًة َبيَف الَكِمماِت َوالعاَلـ َبؿ ِعبلَقة َبيَف 

. َوَينَكِشُؼ أَثر (3)«ِمماِت َو ٱسِتعماالِت َبعَضيا اآلَخرٱسِتعماالِت َبعِض الكَ 
آلّياٍت َنْقِدية َتمتاز ِبالقوِة في َكفاَءِتيا  رورتيدريدا في َكوِنِو َأكَسَب 

الَتحطيميِة، َوَكذِلَؾ ُأسِنَدْت َلُو ِإمكاِنية اإِلنِتقاِؿ َنحو َمجاٍؿ ُمخالٍؼ، ِلما ساَد 
                                                           

 .97( المرجع نفسو، ص1)
 .99المرجع نفسو، ص( 2)
، ترجمة محمد عبد النبي، مجمة العرب والفكر العالمي، «مبلحظات فمسفية»( رورتي، ريتشارد، 3)

 .92، مركز االنماء القومي، بيروت، ص2008العدداف الثالث والعشروف والرابع والعشروف، 
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ِإذا كاَف »المرَكزياِت، َوُىَو َمجاؿ الِيرمينوطيقا. َو  الِفكر الَغربي ِمف َىيَمَنةِ 
َثَمَة ُمماَرَسة ُيمكُنيا َأف َتجَمع َبيَف الَتفكيِؾ َوالتَأويِؿ َفيَي ِببل َشؾ 

. الِبَتَعمِؽ اأَلمر ِبَتمِفيٍؽ َأو َتوفيٍؽ، أَلفَّ الطاِبع الَعَممّي رورتينيوبراغماتيَّة 
َيَتحاشى الُسقوط في الِسجاالِت القاريَّة َحوَؿ  تيرور َوالبراغماتّي ِلَفمَسَفِة 

"ِميتافيزيقا الُحضور" َأو "الَتَمركز الَعقمي" َأو "ُمِشكؿ المعنى" ... َوالَيَتواَف 
َعْف ِإسِتيجاِنيا داِعيًا ِإلى َتغيير األسِئمِة َواإِلنِفتاِح َعمى الَعْقِؿ الَعَمّمي، َأو 

عميٍة في الِحواِر َوالمحاَدَثِة؛ َأو ِصناَعة َمعِرفية الممارسِة الِفكريِة َكُمشاركٍة فِ 
َتنَطمؽ ِمف "ماَنحُف َعميو ِبالذات: َنحو "ماُيمكف َأف َنَتِصَؼ ِبِو َأو َنَتَغيَر 

 .(1)َنحَوُه"
ـَ دريدا ُمساَىَمًة ِفعميًة، َحسَب  ، في إدامِة ِإِتقاِد ُنوِر الَتَحُرِر، رورتيَوَقد َأسَي

زءًا ِمف جوَقٍة َكبيَرٍة ِمَف الَفبلِسفة اأُلوربييف، َعبلَوًة َعمى َفُيَو ُيَعدَّ جُ 
البراغماتييف الَِّذيف كاَف َىُمُيـ َتخميص اإلْنَساف ِمف َوْىـِ وجوِد ما ُيْسَألوَف 
َأماَمو َغيَر ذاِتِيـ. َفبل الواِقع، َوالَمرِجعية الَحقيقة المطَمَقة، َوال اهلل المتعالي 

يو َمحاِكـٌ ِلمِفعِؿ َوالِفكِر.َسُيَمثّْموف َلد
سَتطاَع  (2) اإِلفاَدة ِمف َنْقِد دريدا  رورتيَواِ 

في َتشِخيِصِو لميتافيزيقا الُحضوِر ِبَوصِفيا ُمنَتَجة ِلسياٍؽ ُيمِكُف َأف ُيَوفَّْر 
ـُ ُكؿَّ َطبيَعِة اإِلسِتقبلليِة الَّتي  ُرؤيًة ِلَمساراِت اأَلشياِء َوَحقيَقِتيا َوذلَؾ َييِد

 (3)َتيِدُؼ ِإلييا َفمَسَفُتُو َوِلذلَؾ َفيَي ِفكَرٌة َرديئٌة َيِجُب الَتَخمي َعنيا.
                                                           

لمركز الثقافي ( محمد شوقي الزيف، تأويبلت وتفكيكات: فصوؿ مف الفكر الغربي المعاصر، ا1)
 .181، ص2002العربي، بيروت، ط، 

 .91، ص«مبلحظات فمسفية»(ُينَظر: رورتي، ريتشارد، 2)
 .92( ُينَظر: المصدر نفسو، ص3)
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بؿ ينظر رورتي رؤية اكثر تطرفا او قد تكوف اكثر تفاؤال لشأف التفكيؾ 
والنقد االدبي التفكيكي وانعكاسو عمى الممارسة الحياتية بمستوياتيا العامة 

ًا وطيدًابي نالممارسات السياسية في السياسة، اذ يرى اف ىنالؾ ترابط
الراديكالية والنقد التفكيكي، وىو نتاج المنعطؼ المغوي الذي احدثو الفبلسفة 
ونتج عنو استبداؿ مركزية االنساف بالمغة، ولذلؾ يجد روروتي اف اقسا 
ماالدب والتخصص المغوي في الجامعات عي التي تكوف اكثر خصوبًة 

َواف ُكنُت ال َأرى ِلذلَؾ  (1)التغيير السياسي!لتييئة المبادرات السياسية و 
ـْ َيكْف ُيؤسس َوانَّما َيِصؼ ِلحاالٍت  ُمسِوَغًا َمقبواًل ِفي الَربِط، إاّل إفَّ رورتي َل

 جزئية؛ والمشكُؿ الَناِتُج َعف ذلَؾ ُىَو َمسألة الَتعميـ في رأيِو ىذا.
حتوي انكارا لوجود ولذلؾ نفيـ رورتي بوصفو ناقدا لمنزعة االسسية، وذلؾ ي

بنى اولية راسخة او مرجعية عقمية، وغير تاريخية، أي يمكف اف تكوف 
مطمقة الممكة ومعياريتيا، وينكر بمعية انكار النبى العقمية، أي بنى لغوية 
تكوف اساسا في تقرير الحقائؽ المغوية، وينكر ثالثًا وجود أي ادراؾ حسي 

ا نبتكرىا اثناء تعاممنا مع الخارج سابؽ عمى المغة، ذلؾ الف مقوالتنا انم
وىي بذلؾ دوما ماتكوف عرضة لمتغيير والتعديؿ والتحسيف. وبما انو 
التوجد معطيات حسية موثوقة ومعصومة وسابقة عمى المغة، فإف نزعة 
االسس )التأسيسية( لف تكف موجودة؛ وبما انو الوجود الطر عقمية ثابتة 

ية( بصورتيا العقمية لف تكف كذلؾ حسب رروتي فاف نزعة االسس )التأسيس
                                                           

، ضمف كتاب : مجموعة مؤلفيف، البنيوية والتفكيؾ: مادخؿ «التفكيؾ »ُينَظر: رورتي، ريتشارد، (1)
 .210-209، ص2007االدرف، –لتوزيع، عماف ، ازمنة لمنشر وا1نقدية، ترجمة حساـ نايؿ، ط
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موجودة؛ وبما انو الوجود لمعنى لغوي ثابت، فإف التأسيسية في صورتيا 
 (1)المغوية التي جاءت مع التحميمييف ستكوف مستحيمة الوجود.

َليَس ِبالَجِديِد َأف ُتَصبَّ الُنُقوُد َعمى َوضِع الَفمَسَفِة، المنِتج ِعبَر تاريخ الفكِر 
 ، ِبَوصِفِو ِنظاَمًا َمعِرفيًا ُمَتمرِكزًا َو َتمثيمّيًا. أو مرآًة لمَطبيعِة: ِإنِعكاٌس، الَغربيَّ

َعمى َخيِر ُصورٍة، ِلما ُىَو خاِرجّي. ذلَؾ الَنقد الَِّذي َيُجرُّ َوراَءه ُكؿَّ 
اجّيًا، اإِلّنِيمامات ِبَفحِص َو َتنقيِة َو ِإزاحِة ما َرسََّخ الَفمَسَفَة َجذرًا، َو َرَفَعيا عَ 

َفكاَف َحِرّيًا ِبيا َأف ُتعيَد الَنَظَر ِبَتصويِر الَفمَسفِة تاجًا، أو ُأّمًا، َأو ذات 
المكانِة الُعميا َو الَّتي َتَتَبوُء َمْنِصَب البَّتّْ َو الُحكـ، َو ُسمَطة المعيار ِلما ُىَو 

الَحداَثِة ِمف  َحؽ ِمما ُىَو دوَنو! ُكؿ ذلَؾ َتَعَرَض ِلَيَجماِت ُمَفكِري ماَبعدَ 
. ِإاّل َأفَّ ِإسياَمة رورتيُجُذوِرىا َمَع نيتشو َو ىايدغر َو َحتى دريدا َو 

 -اأَلخير َتَأتي في الَتَأكيِد َعمى ِضديات النظمية والتمثؿ، ِمف َموِت الَفمَسَفةِ 
 الَنَسقية َوُمشَتقاِتيا.

الَفمَسَفِة َكقاضي  َو ِمف َأجِؿ َمعِرَفِة الَنْقِد الموَجِو لَييمنِة َو ُعموّْ  
َأعمى ِلمَمعِرَفِة َو الثَقاَفِة َيمَزـُ َأف ُنوِجَز ُصوَرة لركائِز ِتمَؾ الَنتيجِة الَّتي 
، ِإنِطبلقًا ِمنيا. َو ِتمَؾ  َوَصَمْتنا ِبيا الَفمَسَفُة، َو الَّتي ُتماِرُس َدوَرىا، اليـو

)بالرغـِ ِمَف الُجذوِر الَّتي  الصورة ِىي ما َتَشَكَؿ تاريخّيًا في الَعصِر الَحديثِ 
َتضِرب ِبالِقَدـِ داِخَؿ الَعْقؿ الَغربي وصواًل ِإلى َأفبلطوف( الممَتد ِمَف القرِف 
الساِبع َعَشر َو َحتى ما َقْبؿ ِإنيياِر َمركزيات الَسرديات الكبرى في الَقرِف 

جيا= ، ِلذلَؾ المنَتج الِفكري )اإِلبسِتمولو رورتيالِعشريف. َو ُيَشخّْص 
َلحَظُة المعِرَفِة ِبَوصِفيا َفْيمًا لمَعممياِت  -1 (2)الَفمَسَفة(، لَحظاٍت ِعَدة ِمنيا:

                                                           
 .129-128ُينَظر: صبلح اسماعيؿ، البراجماتية الجديدة: فمسفة ريتشارد رورتي،  ص (1)
 .53-52ص، «نظرة براغماتية ِإلى الفمسفة التحميمية المعاصرة»( ُينَظر: رورتي، ريتشارد، 2)
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الَعْقميِة َمَع لوؾ؛ َو ِلَمحَظِة َتصور الَعْقؿ َككياٍف ُمنَفصٍؿ َتجري فيِو َعَمميات 
ع الَتَفُكر َمَع ديكارت، َوذلَؾ في الُحقَبِة الممَتدِة َعمى ُطوِؿ الَقرِف السابِ 

 َعَشر.
 –َلحَظُة ٱنِبثاِؽ الِفكَرِة الَّتي َتحَسُب الَفمَسفَة َمحَكَمًة لمَعْقِؿ الخاِلصِ  -2

المَجَرِد والَّتي بَيِدىا ِإثباِت َمزاِعـِ َبقَيِة الثَقاَفِة ِمف َعَدِميا، َو ذلَؾ ما َتراَفَؽ 
 َمَع كاْنط َو ُمنَجز الَقرِف الثاِمِف َعَشر.

اْنطييف الُجُدد )في الَقرِف التاِسِع َعَشر( َأثٌر في َتعزيِز َو َكذلَؾ كاَف لمك -3
َتصوِر الَفمَسَفِة بَأنَّيا الَعَمُؿ بِإتجاِه التَأسيِس َو الَتنظيِر العالي الَِّذي ُيَسوُّْغ 

ـَ المعِرفِة.  َمزاِع
 َو في الَقرِف الِعشريف كاَنْت أَلفكاِر ُكؿٍّ ِمف َرسؿ َو ىوسرؿ َمَيَمُة َترسيخِ -5

 َأحكاـِ الُمَغِة الَفمَسفيِة َو َجعِميا َأكثَر ِعمميًَّة َو َصراَمًة ُلَغويًة.
 رورتيَليَس َأصَحاُب المذَىِب الَتمثيميّْ ِإاّل واِقعيوَف ِبالَضروَرِة، َىَكذا َعَبَر 

 ذِلَؾ أَلفَّ الواِقعييَف َيعَتِقُدوَف ِبوجوِد َطريَقٍة واِحَدٍة، واِحَدة َفَحسْب،»َعنُيـ. 
ـُ ِبذاِتِو، َو َأفَّ ُىناَؾ َمجاالٌت "قاِسيٌَّة" ]صمبة[ ِمَف الثَقاَفِة  َيكوُف فييا الَعاَل
َتَتَجّمى فييا ىذِه الَطريَقة. َو َيقولوَف ِإنَُّو َو في ِتمَؾ المجاالِت ُىناَؾ "َحقاِئَؽ 

مجاالِت اأَلكَثر الماَدِة" الَّتي َيِجُب ِإكِتشاُفيا، ِبالرَّْغـِ ِمف َعَدـِ وجوِدىا في ال
ـَ  : ِإفَّ الَتَقدُّ ُليوَنًة. َو في الِجَيِة المقاِبمِة، َيعَتِقد المناوؤف لمَمذَىِب الَتمثيميّْ
، ُىَو َكاأَلخبلقي، َمسَأَلة ِلمَبحِث َعْف ُطرٍؽ َأنَجع إِلغناِء الحياِة  الِعمميَّ
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دُّ الَِّذي َسَيعَمُؿ َعمى َرسـِ (1)«الَبَشريةِ  َمبلِمِحِو في َفمَسَفتِو الَتيذيبيَِّة ، َذِلَؾ الضّْ
 َو سَنَتَطرُؽ َلُو في ِمحوٍر آخر ِمف َبحِثنا.

ىكذا َبَدَأْت َنَظرَية المعِرفة، َو تَأَسَسْت َعمى َأنَّيا َتَمُثٌؿ ِلمواِقِع ِعبَر َمنظوَمٍة 
اٍر َو ِفكريٍَّة. َو في ُمقاِبِؿ ماَسَبَؽ )ِمف التَأسيِس َو ِبداَيٍة الرىاصاِت ِإنيي

َموٍت. ِمثُؿ ىَكذا َتصوٍر َفمَسفيٍّ َيَأُخُذ بَيِد الَتَأسيسيَِّة َغايًة َو َمنَيجًا َلو( 
َظَيَرْت حاالُت ٱنِفصاِؿ الُعَمماِء َعْف المَفِكريف/الَفبلِسَفِة، َو ٱنِفصاِؿ الُشَعراِء 

ـْ ِلَيقوُموا ِبَمَيَمِة الَوعِظ َو اإِلرشاِد َو الَتوجيوِ  . َو َبَدْت  َو َتَحُوِلِي اأَلْخبلقيّْ
الَفمَسَفُة ُكمَّما َىَدَفْت الِدَقَة َو الِعمميَّةَ ُكمَّما ِإزدادْت ٱبِتعادًا َعْف الُعموـِ 
َوالمعاِرِؼ َو الثَقافاِت اأُلخرى. ذلَؾ االبِتعاد الَِّذي َحدى ِبيا ِإلى َأف َتكوف 

َرىا بَ  (2)َمسَتيَجَنًة َو َغير ُمباٍؿ ِبيا َو ِبِخطاِبيا. ؿ ِإنَّنا الُيمكف َأف َنَتَصوَّ
، ِببل طاِبِعيا الَتَعُمِقيّْ َو الٱِقِتحاميّْ َمَع الُعموـِ َوالمعاِرؼ اأُلخرى، َشيئًا  اليوـَ

 ُيذَكر، َأو ِبُمَغٍة َأكَثر ِإنصاَفًا، َشيئًا ُيؤِثر.
ْت ِإاّل َنوَعًا ِمف َأفَّ ُمشِكَمَة َمفيوـِ المطاَبَقة الواقعية َوُحموِليا َليسَ  رورتيَوَيرى 

 ، الميتافيزيقيات الَّتي َحَكَمْت ِذْىَنَنا ِبَوصِفيا ُحضورًا داِئمًا لمَتَقُرِب ِمف الَعاَلـِ
َشأُنيا َشأَف المعَتَقد الديني في ُمقاَرَبِتِو ِلذاٍت ِإليّيٍة، ُمفاِرَقٍة ِلَذواِتنا، َيِجُب 

 "البراغماتية َكِضٍد لمفاشستيِة"نواِف الُرجوُع َليا! َفَقد َأوَرد في َمقالٍة َلو ِبعِ 
َحاَوَؿ الَنَظر ِإلى المطاَبقاتيِة، بِإِدعاِئيا لمَحقيقِة المطَمَقة َدوَمًا،َكُصْنٍو أَلفكاِر 
اإِلحاَلِة الِدينية؛ َفما َيَتَضَمُنُو اإِلخبلُص لئِلعِتقاِد ِبالواقعيِة ُىَو َنوٌع ِمف 

                                                           
، َترَجمة فريؽ اإٍلنماء «ميمية المعاصرةنظرة براغماتية ِإلى الفمسفة التح»( رورتي، ريتشارد، 1)

، مركز 2008العدداف الثالث والعشروف والرابع والعشروف، القومي، مجمة العرب والفكر العالمي، 
 .80ص االنماء القومي، بيروت

 .53( ُينَظر: رورتي، ريتشارد، الفمسفة ومرآة الطبيعة، ص2)
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الواقعيِة، ِبَحدّْ ذاِتِو، الَيَتَعمُؽ ُضروِب اإِليمانيات، َو إف ُمَصَطَمح 
ِباإِلىِتماماِت، َو الحاجاِت، َو المنافِع الَبَشريِة، َبؿ ىي ُجزٌء ِمف الُخنوِع ِلربٍّ 
يِة لمَرْىَبنِة  ُمصَطَنٍع آخٍر خاِرج الذاِت. ِلذلَؾ ىي َتحِمُؿ َداللَة الُنْسَخِة الَعْصرّْ

َغير القاِئميف ِبالواِقعيِة، أَلنَّيا َتقَتضي  َو ٱمِتبلؾ الُقرب ِمف الَرِب َأكَثر ِمف
َأي: َتَمُثؿ أَلفكاٍر َعْف ذلَؾ  (1)وجوَد َطبيَعٍة ُمَعقَّدٍة لمواِقِع َيِجُب طاَعُتيا.

الواِقع َو اإِلحِتكاـ فيما َبعد ِلصوٍر ِذىنيٍة َتْعَمُؿ ِبَمرِجعيِة واِقٍع خاِرٍج َعنيا. َو 
بَيبيِف: اأَلوؿ، ِإفَّ المرِجعية ُمطَمَقٌة. َو الثاني، ِلسَ  رورتيذلَؾ ُمسَتنَكٌر َلدى 

ـُ َو  ِإنَّيا خاِرجٌة َعْف َذواِتنا َكَمرِجع؛ ِلذلَؾ َفِإف اإِلعِتماد َعمى النَّْفِس َينَعِد
َيَتَحَوُؿ اإِلسِتقبلُؿ ِإلى َتَبعيٍة. َو َعمى ذِلَؾ َسعى ِإلى الَعَمِؿ ِبِإِتجاٍه ُمضاٍد 

يِة َو َنْقِدىا ِمف َطرٍؼ، َوَكشِؼ َمعاِلـ اإِلسِتقبلؿ َواإلْنَسانوية َومخاِلٍؼ لمَتمثيم
 ِمف الَطَرِؼ اآلَخِر.

َوُيَعدُّ المذَىُب المناِوُئ ِلمَتمثيميِة َأَحَد اأَلْشَكاِؿ الَّتي َتَضَمَنْت َمبَدَأ اإِلسِتقبلِؿ 
؛ َو ِمْف َو االعِتماِد َعمى الَنْفِس. بداًل ِمْف ٱعتماد ماىَو َخارج َعنيا

الَتشخيصاِت اأَلخرى الَّتي َتسِنُد ىذا الَتصور ِبتفصيٍؿ َأكَثر: ماَقَدَمُو ديوي 
في َموضوَعِة الديمقراطية َو الَِّذي َيجَعُؿ ِمف ُمماَرَسِة َتباُدِؿ اآلراِء ِبُحريٍة 

ِحواريٍة َو َكماىيٍة لمديمقراطيِة َمسَألة َتَتماىى َمَع الَحقيَقِة أَلنَّيا ِنتاُج َمقبوليٍة 
، الَتقَبؿ اأُلمور َعمى َحاِليا، َوَديموَمة َبقائيا ِبَنوٍع رورتيالديمقراطية، َحسَبو 

في  رورتيِمَف الُسُكونية أَلفَّ ماىيَّتيا َتقَتضي السَّيرورَة. َو ِلذلَؾ، َرَأى 
يِغ الَجديَدِة َوا لُحرِة ديمقراطيِة ديوي َشْكبًل إِلنتاِج ماُيمِكف ِإنتاُجُو ِمف الصّْ

لئِلنسانيِة في الِحواِر َوالِنقاِش َوَعَدـِ الَتسميـِ ِلماُىَو ُمرَتكٌز َكُمطَمٍؽ َبؿ 
ماُيمِكُف َأف َنصَنَعُو َو َنَضَعُو ِمعيارًا ِلَحياٍة َأحَسف. َو َيرَتِبُط ُكؿ ماَسَبؽ ِبما 

                                                           
 .80ص( ُينَظر: المصدر نفسو، 1)
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ّيُة الَّتي َيمزـُ َأف ُيَقَدـ ِمف َتصوٍر لئلسِتقبلِؿ في الَفِف َأيَضًا. فاإِلسِتقبلليُة الَفن
َيَتَمَتَع ِبيا َفناٌف َوشاعٌر َوَرساـٌ َوِمعماريّّ اليوـَ ىي َنوعٌ ِمف اإِلعِتماديِة َعمى 

َواإِلبداُع َيحِمُؿ في َطّياِتِو َمعنى  (1)الَنفِس ِتمَؾ الَّتي َتدَفُعُو بِإِتجاِه اإِلبداِع.
خاِرجًة َعْف ذات الَفناف ِمف ِجية،  َرفِض الُمحكاِة ِلَنماذَج ُحكِمّيًة َو ِمعيارّيةً 

َو ُمَتَخِمصًة ِمف َمفيوـِ الكامِؿ الميتافيزيقي ِمف ِجيٍة ُأخرى. َوَعميِو َفَعمى 
الَفف َأف َيعَمَؿ ِمف َأجؿ ِإبداِع الَذوِؽ. َوِتمَؾ الممارسات ِمف الَخمِؽ لمَجديِد َو 

ُىَو خاِرٌج َعْف اإلْنَساف، المبَدع ىي ِصناعاٌت َستَُقيّْـ ِببل ماَيسبؽ، َأو بما
أَلنَّيا َعِمَمْت َبمنِطِؽ البلَتَمُثؿ َو ِإنَتَزَعْت ِجمَد الَضياِع َو التيِو الميتافزيقي 
، َفِإفَّ َمفيوـَ الَحقيَقِة  ـَ ِلصاِلِح َمرِجعياٍت ماَبعد ميتافيزيقية. َوبناًء َعمى ماَتَقدَّ

يزيقيِة، َوالَتمثيميِة قاِطبًة ُيَعدُّ الَمعنى َلُو الَتقميديِة الناِتِج ِمَف الَتصوراِت الميتاف
َعمى َسبيِؿ البراغماتيِة الَجديَدِة، فَأعَمف َتنِحَية ِفكرِة اهلِل َو ُكؿُّ َمرِجٍع خاِرِج 
َذواِتنا َعْف َكوِنو ناموسًا لمَحقيقِة َو ذلَؾ َيجَعُمنا َنَتناَزؿ ِلزامًا َعْف َمفيوـِ 

 الَحقيَقِة ذاؾ.
، وٱنتعاِش وَيعُد رو  رتي َعصر ديوي َزمنًا لئلبداِع البراجماتيّْ األمريكيّْ

محراب »المؤسسِة األكاديميَِّة الَفمَسفيَِّة، َفَقْد َأصبَحْت األخيرة، حسبو، بمثاَبِة 
ُمَتمّيز لٱستقباِؿ المحاَوالِت التي َكاَنْت تبذؿ لَتجديِد الِنظاـِ الٱجتماعيّْ 

ْمَسَفة األمريكّية في الدعوة الى مثؿ ىذا األمريكّي، وانضمْت إلييا الفَ 
التجديد، وكذلؾ كانت َدعوة ديوي التي َرفعْت راية الَفمَسفة األخبلقّية 
بٱعتبار انيا ليسْت شكبًل لمبادئ َعامة َتقـو بوظيفِتيا كبديٍؿ َعف األوامِر 

                                                           
 .92، ص«مبلحظات فمسفية»ي، ريتشارد، ( ُينَظر: رورت1)
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لؾ ايمانًا مف وذ (1)«االليّيِة؛ َو إنَّما َتطبيقًا لمَعقِؿ َعمى المشاِكِؿ الٱجتماعّية
رورتي بأىميِة المرجعّية الٱجتماعّية لمَفمَسَفِة واإلنعكاس كوظيفة لمفمسفة َعمى 
المجتمِع، َوُيقرر نجاحات الفمسفة في ذلَؾ المضمار بالرغـِ مف َعدـِ َقبولِو 
ِلصورِة الَفمسفِة المنَتجة مع التقميديف أو النسقييف، كما يسميييـ، يقوؿ 

ِمف أفَّ الفمسفَة، ليَس ليا ماىّية، اال إفَّ ليا تاريخًا، عمى الرغـِ »رروتي: 
وعمى الرغـ مف اننا النستطيع أف ُندرَؾ ُنقطة البداية، في مسار الحركة 
الَفمَسفية أو العودة الييا،... َفإننا مع ذلؾ قد نستطيع أحيانًا اف نشير الى 

رورتي َمصدرًا  ، َوسيبقى ديوي َلدى(2)«ُأسس قوَية لنتائجيا الٱجِتماعّية
لبلستعارِة والتأويِؿ حتى َيصبح كسقراط افبلطوف.َو َتَتِضُح ٱسِتعاراُت 

، ِبقوٍة، ِمف ديوي في َمسَأَلِة المناَىَضِة ِلمميتافيزيقا َوفي َمسَألِة ِإنِعداـِ رورتي
وجوِد َمحَكَمِة ِإسِتئناؼ َأعمى َمرَتَبة ِمف اإِلِتفاِؽ َواإِلجماِع الديمقراطيّْ 

ًا َمَع ديوي في الصِ  بَغة، َوىي الِفكَرُة ذاُتيا الَّتي َيعوُد َليا ىابرماس َتناصَّ
إاَل َأفَّ ماُيخاِلُفُو  (3)َنموذجِو َعْف الَتشاوريِة الديمقراطيِة الياِدفِة لئِلجماِع.

في ىذِه الِفكَرة ُىَو َأفَّ ىابرماس َيعَمؿ ِبِإتجاِه الَكوني ِبَوصِفِو ِإطارًا  رورتي
ِبِإتجاِه الخاِص الَتضاُمني  رورتيَسَفِة َو أسِئَمِتيا َو ُحموِليا، َبيَنما َيعَمؿ لّمَفم

                                                           
، ضمف «حوؿ التراكيب البنائية اليزيمة، التحميبلت المينية وثقافة التراث»رورتي، ريتشارد،  (1)

عاـ، ترجمة حسني نصار ومراجعة  200كتاب:بيتر كاز )اعداد(، تاريخ الفمسفة في امريكا خبلؿ 
 .450، صمراد وىبو، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، ب.ت

 .449المصدر السابؽ، ص  (2)
، حاوره سكوت ستوسيؿ، ترجمة «التخمي َعْف عادة الفمسفة»( حوار مع ريتشارد رورتي: 3)

، دار الشؤوف الثقافية، العراؽ،  2009مصطفى ناصر، مجمة الثقافة االجنبية، العدد الرابع، 
 .72ص
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الَِّذي َسَينَحِصر في ِبيئٍة ُمجَتَمعيٍة ُمقَتِصرٍة َعمى ُأمٍَّة ِمف اأُلَمـِ َأو َبَمٍد ِمف 
 الُبمداِف.

 طابِؽ َمَع الواِقعِ َبَدَأ الَتحوُؿ َواإِلنِعطاُؼ َعْف َمساِر الَحقيَقِة المرَتِبطة ِبالتَ 
)َعمى َسبيِؿ المرِجِع َوالمطَمِؽ( ِبَتَأثيراٍت َنقديٍة َوَتَأسيسيٍة َمَع الِمثالييف، ِإاّل 
، ِلَتصَبَح َأكَثر ُمبلَءَمًة؛ َحتى  َأنَّيا َتناَمْت َمَع َفبلِسَفِة اإِلخِتبلِؼ َو الَنصّْ

الَجديَدِة، في َأنَّيا َتعَمؿ  ِإَتَضَحْت ِبصورٍة َجمّيٍة، َمَع ُطروحاِت البراغماتيةِ 
َأنَُّو ُيمكف الَتشكيؾ ِبِفكَرِة المطاَبقِة  رورتيِبِضِد الَتَمُثِؿ َو الَتَأسيس.َوَيرى 

َحتى الَتَخمي َعنيا، َكما ُيمِكُف َىُز َعرِش الَتَمثُميِة ِعبَر اإِلعِتماِد َعمى ماَجاَء 
َعَشر ِمف ِإعِتقاٍد ِبَأنَّو ُيمكف ِإخِتزاؿ َمَع الَكثيِر ِمف َفبلِسَفِة الَقرِف الَتاِسِع 

الوجود ِبَأفكاٍر َفَقط. َو اإِلعِتماد َعمى ما َبَرَز في الَقرِف الِعشريف ِمف ِإِتجاٍه 
ِبالَنّصييف َو  رورتيَجديٍد الَيرى ُسوى الُنصوص َموجوَدًا. َو ُيَسمييـ 

ىارتماف َو بوؿ دي ماف  ُيَصَنؼ َأكُثرُىـ في َحقِؿ الَنقِد اأَلَدبي ِمثؿ بمـو وَ 
ف مِ ٱنَطَمقوا  َو ماَبعد الِبنَيوية ِمثؿ دريدا َو فوكو َو ُمَؤرخيف َو َأغمبيـ

. َو َلدى ىذِه الَحَرَكة الَنْقدية َحْمَقة ِصَمة ِبِمثاليِة الَقرِف التَاِسِع َعَشر ىايدغر
َأو َمناِىجِو. َوالَتشابو َو ذلَؾ في َتشاُبِيِيما ِبَعدائِيما ِلَييَمَنِة الِعمـِ الَطبيعي 

َأف ُنقاِبَؿ ِفكر اإلْنَساف َأو الُمَغة ِبالواِقِع  اليمكنالثاني: ِإنَّيما قاال ِبَأنَّنا 
ُمطاَبقًة، َفَينِتُج ِمف ذلَؾ َمفيوـٌ ِلمَحقيَقِة. َوذلَؾ جاَء َعمى ِلساِف الِمثالييف 

َو ِلذلَؾ  (1)ِإاّل ِفكَرة ُأخرى. َأيضًا ِبَكِمَمٍة ُأخرى: الُيمكُف ًأف ُتَمِثؿ الِفكَرةَ 
َيَتَقَوُض َمفيوـَ الَتطاُبِؽ ِمف ِجَيٍة، َو َمفيـو الَتَمُثؿ ِمف ِجَيٍة ُأخرى. َو أَلجِؿ 

 َصوَب َنوٍع ِمَف الممارسِة الَفمَسفَيِة )المحاَدثيِة(. رورتيذلَؾ َيعَمؿ 
                                                           

)1( Richard Rorty, Consequences Of Pragmatism (Essays: 1972-
1980),University of Minnesota Press Minneapolis, 1994,p.139. 
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؛ َو بناًء َعمى ماَسَبؽ، َبَدْت الَحقيَقُة َو َكَأنَّيا َحيز  ًا لمَتناِوِؿ الِنقاشيّْ َو الَكبلميّْ
ِفكَرًة ِبفكَرٍة، َو ُكميا الَمرِجَع ثاِبت ليا. َو ُىنا َتَتَقَوض الَتمثيميَّة، َوَيظَيُر 

ِضد ُكؿ النَّزعات الَتأسيسية ِمَف  رورتيَنتيجة ِلما َأوَردناه ساِبَقًا، َأفَّ 
ِة. َوالَحؽ، َأنَّيا ُكمَّيا ُصوٌر ِلَمنَيجيٍة الَتمثيميِة َوالمرآويِة َوالنََّسقيِة َوالواِقعي

( َيكِشُؼ َعْف رورتيواِحَدٍة َتعَتِمُد ُمنَجَز َنَظريِة المعِرفِة ُأّسًا َليا. ِلذلَؾ َفُيَو )
ُصوَرة ىذِه الَفمَسفات، َوماَتَتَضَمُنُو ِمف َتفَّرعاٍت في َكوِنيا َتشَتِرؾ في 

تي َتسَتدعي َرغبًة في الَتقييِد َوالَتحديد، اإِلنِصياِر في اإِلبسِتمولوجيا، َوالَّ 
َعبلَوة َعمى الَرغَبِة َوالَتَطُمِع ِإلى ِإيجاِد ُأسٍس ِلكي َيَتَعمؽ ِبيا اإلْنَساف 
َوَيَتَمَسؾ. َكما َأنَُّيا َتبَحُث َعْف ُأطٍر َأو ُمَخَططاٍت ال َيتيُو َأَحد فييا، ذلؾ ِإف 

َأشكاَؿ َتمثيٍؿ الُيمِكُف ُمقاَوَمُتيا ِلَكي َتصَبَح  َمشى َسبيميا َوِلذلَؾ َفيي َتفَتِرُض 
  (1)ِمعيارًا.

َتظَيُر ِقيَمُة الَفمَسفِة، َبعَد الَتَخمي َعْف ِإَنموَذِج الَتَمثُّؿ َوالمطاَبَقِة َوالمرآويِة، 
في َتَحُوِليا َنحَو َتمِجيِد الَخياِؿ َوالِشعِريِة َوالمنَعَطِؼ الرومانطيقي. َتعَمُؿ 

ِد ُصنِع اأَلفكاِر َواأَلطواِر الَجديَدِة ِمنيا َفوَؽ َحتمياِت الَعْقِؿ، َكما َمَع ِبَصدَ 
الَفناِف َو ِإسِتقبلِلَيِتِو َوالَوصِؼ البراغماتي َوَعَمميتِو َىَدَفًا في َتحقيِؽ َأىداٍؼ 

ِدَقِة. َوفي ِإنسانيٍة َأكَثَر ِمف َأف َتكوَف الَفمَسَفُة ُمحاَولًة في اإِلخبلِص ِلمواِقِع َوال
الَوقِت َنفِسِو َفِإفَّ َنْقَد الميتافيزيقا الَِّذي َأصَبَح ُصوَرًة ِلمَفمَسَفِة في المئتي َسنة 
المنَصِرَمة َوَأَخَذ ُيَعمُّْمنا ماال يمكننا الُحصوُؿ َعميو َوماال ُيمِكُف َأف َنرَغَب ِبِو. 

ـْ َيُكف َلَديو الُقّوة الَتسويغية َكنِ  ظاـٍ َفمَسفٍي ألف َيمَنَحنا الَوصَفَة إاَل َأنَُّو َل
َوَعميِو َفَقْد َعَجَزْت  (2)َوالَنصيَحَة َحوَؿ ماُيمِكف أف َنحَصَؿ َعميو َأو َنرَغَب ِبِو.

                                                           
 .419(  ُينَظر: رورتي، ريتشارد، الفمسفة ومرآة الطبيعة، ص1)
 .93، ص«مبلحظات فمسفية»( ُينَظر: رورتي، ريتشارد، 2)
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ـَ َمشروَعًا َخبلِصيًا الَيتناَقُض  الَفمَسَفُة، َبعَد َنقِدىا ِلمميتافيزيقا، َعْف َأف تَُقِد
رية؛ َفَأدى ِإلى اإلنقياِد ِمف َجديد ِلَصَنميِة َأداّئيًا َمَع ُمبَتَنياِتو الَتَحرُ 

المطاَبقاتية ِلمواِقِع، َوَضياِع اإلْنَساِف في ِقَيـٍ خارجٍة َعنو، َوَمعايير الَتخَضع 
إلراَدِتو. َوُىنا َتبَدأ َمسيرة َمطَمب الَعَرضية َوالَتيذيب َبَدؿ الَقسر الَنَسقي 

َي خاِرج َعْف اإلْنَساف. َوماَيخرج ِمف َوالتاريخاني الَحتمي َوالمعقولية ِبما ى
ِتمَؾ الَقسرية ُىَو الَخياؿ اإلْنَساني، َفالِخبرات المتاَحة لئِلنساف ِىَي ماَتسَتطيُع 

 رورتيَأف ُتْعِطَي َمعنى ِلحياِتِو. َوَلو راَجعنا َبعَض ُنصوِص ديوي َلَوَجدنا 
الِخبَرَة اإلْنَسانية َتَتَشَكُؿ ِمف وجوِد ِإفَّ »ُمواليًا َوطاِلبًا ُمخِمصًا َلو. َيقوُؿ ديوي: 

ُـّ َتوسيُعيا َوالَتحكـ ِبيا  َمجموَعٍة ِمف الَعبلقاِت َوالَرواِبِط َوالذكرياِت الَّتي َيِت
؛ َفالَتَخُيؿ ُىَو َأداة الَتَحُرر َوٱسِتعاَدِة اإلْنَساِف َوُىَو (1)«َعْف َطريِؽ الَتخُيؿِ 

لخاـ ِلمدفع ِبِإِتجاِه َتحصيِؿ الِخبَرَة اإلْنَسانية الَّتي ماَسُيَشِكُؿ الماَدة اأَلساس َوا
َستَوَجُو ِفيما َبعد ِلَحِؿ َأيّْ َأزَمٍة ُيمِكُف َأف ُتواجَينا في الَحياة ِعبَر ِإخضاِعيا 

 ِلمَفحِص اِلحجاجي المحاَدثي.
َنقديٍة  َعمى َأعِمَدةٍ  رورتيَوَيقوـُ َمفيـو الَتيذيبية َوالمحاَدَثة الَّتي َيبَتغييا 

نجازاٍت َنَظريٍة، ِمنيا: ماَقدََّمُو ِسيبلرز َوكوايف َوديفدسوف في َنقِدِىـ  َواِ 
ِلمُمنَجِز الَتْحمْيميّْ َوفي َتمييزاِتِيـ المَُّغوية َوقواِعِدىا َومَحؿ الواِقِع َو اأَلَثِر 

َسُنَبيُف الٱْجتَماعي ِمنيا، َو َأفاَد ِمف غادامير في َموضوع الَتنِشَئة/ الَتيذيب.)
  ذلَؾ في َموضوِع الَتيذيب َواأَلمؿ َبَدِؿ المعِرفة(.

 الَمنَيج اإِلتفاقي َوَبراِمج الَبحِث:-
                                                           

لمترجمة،  ، المركز القومي1( ديوي، جوف، إعادة البناء في الفمسفة، ترجمة احمد االنصاري، ط1)
 .107، ص2010
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ُيَتَصَور المنَيُج َعمى َىيئِة ِإطاٍر َخَطواتي َيقوُد ِلزاَمًا ِإلى َنتيَجٍة ُمَتَوخاٍة، 
وَقع، ُبغَيَة َأف َيصَؿ ُيؤدي الباِحُث ِفيو َدوَر المنَِّسِؽ َوالكاِشؼ َوالمَحِمؿ َوالمتَ 
ذلَؾ أَلنَّيا في  رورتي،ِإلى ماَينُشَده. ِإاّل ِإفَّ ىذِه الِفكَرة َلـ ُتبلِؽ َقبواَلً َلدى 

َمضموِنيا َتسَتدعي َىيَمَنًة َوَقسرًا ِنظامّيًا َوَتَأسيسّيًا، ُتَحوؿ اإلْنَساف ِإلى آَلٍة 
 ُمَسَيرٍة ِبَدرِب المَؤَكد َوالحتمي!

ٌؿ َنقديّّ آَخر ِلماجاَءْت ِبِو اإِلبسِتمولوجيا ِمف ُحَجٍج في َقصِرىا  َوُىنا ِمعوَ 
ِلمَفمَسَفِة ِبَنظريٍة في الَتَمُثِؿ َوالَتَأسيس َوالمطاَبَقة. َو ِلذلَؾ فإفَّ َضياع الَتَمُثؿ 
َيعني َضياع َمفيـو َجوىر َأو َحقيقة خاِفية َوثاِبتة ُيمِكُف اإِلمساؾ ِبيا، َوذلَؾ 

، َأي ُىَو ِبالِضِد ِمف َنموذِج الَتفكيِر الماىوي، رورتيَجوَىرانية َفحوى ال
َوَيعني ذلَؾ َأف َتكوف ُىنالَؾ َحقيقة في الخاِرِج َعّنا، َوَيجُب الوصوؿ َليا 

 َكَيَدٍؼ َبحثي، ُيَعُد َأمرًا الِغيًا َوِببلَمعنى.
لى َوكاَنْت َقد َأَكَدْت البراغماتية ُمنذ َتَأسيسيا َمَع بيرس وَ  ، َعمى رورتياِ 

إنِتفاِء َمفيـو َوواِقِعية الَحقيَقة المطَمقة ِبَوصِفيا َمرِجَعًا َأو ِمعياَرًا، َوىذا 
الِصنُؼ ِمَف الَتفكيِر ماَبعد الميتافيزيقي َجَعؿ الِفكر خاِلَقًا َأو ُمنِشئًا ِلما َيجب 

و َمقبوَلٍة َأو ُمَفَضَمٍة َأو ِمَف اأَلفَضؿ ِفعمو. أِلَنو يَؤدي ِإلى َنتاِئَج َمطموَبٍة أَ 
ف جاَءْت ِبيِذِه الَنتيَجِة َفِتمَؾ ُحدود الَحقيَقِة.  َوناِجَحٍة، َواِ 

َكما كاَف َكاْنط ُيَقِدَمو َأو  حثيّّ بَ  جٌ رنامَ بَ  دُ وجَ َيرى َأنَُّو اليُ  َفرورتيَوِلذلَؾ، 
لى َحتى ا ـَ ِمف َوقِتِو َواِ  ِلَتِجَد َنفَسيا  يَدة،َوالكاْنطية الَجد شريفالعِ  رفِ لقَ َماُقدّْ

 .َرحيؿاليا وَ يامِ ي خِ ِإلى طَ  ِمّما ِإضَطَرىا ،يةفاعِ الدِ  دِ الموارِ  فَ مِ  ةً الَيـو َمحرومَ 
 ةً رَ مَ  المبلَحَظاِت الَنقدية ِلذلَؾ التاريِخ َوالَسردياتِ  لِكف َيمَزـُ ُىنا َتسجيؿُ 

ة لَ محاوَ حاف لِ َقد  قتَ الوَ  فَّ ، َوَيَتِضُح َمدى َأىمَيتِو ِلُنَؤِكد َضروَرة ِإدراؾ أَ خرىأُ 
ؿ صِ يَ  ةِ قيقَ محَ ي لِ عِ الواقِ  ؿِ ماثُ التَ  فيوـِ مَ لِ  رورتي فَض رَ  فَّ أَ د قَ عتَ يُ وَ  ديد.جَ  يءٍ شَ 
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ـ لَ االعَ  جيبُ نا التُ داتُ قَ عتَ مُ  تْ ذا كانَ ، َفإِ ويةغَ المُ  ممثاليةِ لِ  ؼٍ رِ طَ تَ مُ  كؿٍ ِإلى شِ 
 ةِ اطَ سو بِ  خَتفيتَ  يةِ وعِ الموضُ  ةِ قيقَ الحَ  ةُ كرَ فِ وَ و: عُ صنَ حف نَ نَ  يءٌ ىي شَ  ةُ قيقَ الحَ فَ 

َوُىنا  (1).الَّتي َتَأخذ َعمى عاِتِقيا ُأمور الِصناَعِة ِتمؾَ  يئة(و اليَ )أَ  المجمس
ِمف َنقِض َوَتفكيِؾ َدعاِئـ الَتطاُبقيِة َوَصراَمِتيا المفَتَرَضة  رورتيَيسَتنِتُج 

ـُ َأف َنَتَوَجَو َصوَب َنوٍع ِمف الَتضاُمِف َوالَيَدؼ الموضوعي َوِمثاِلَيتو، َإنَّنا َيمزَ 
عِتماِدىا. َوذلَؾ  ِتفاقية في ُصنِع الَحقاِئِؽ َواِ  في ُأطٍر خاَصٍة، َوَمنَيجية ِإّنية َواِ 
َيسَتدعي العاِرض َوالمؤَقت َدومًا. َوىذا َيعني ِإنِتفاء المنَيج الياِدؼ ِلِتمَؾ 

 المَسِوِغ ِلمواِقِع َوَكَأنَُّو ُمسَتِقبًل َعّنا.الَحقاِئَؽ الَّتي َتَضَمنيا الَتصور َغير 
ـَ المرُء المصَطَمَح "َمنَيجًا" َتراُدَفًا َمَع "َبرناَمِج »: رورتيَيقوُؿ  ِإذا ٱسَتخَد

َبحٍث" َأو "ِفكَرٍة راِئدٍة"، َأو "َبصيَرٍة َأساسيٍة"، َأو "َتحفيٍز أساسي". َفإفَّ ىكذا 
َفُمصَطَمُح "المنَيج" َيِجُب َحصَره ِبالَعَممياِت  ِإستعماالٍت ]ُتعدُّ[ ُمَضِمَمًة.

َأي ِإنَُّو  (2)«المَتَفِؽ َعمييا أَلِجِؿ َتسويِة الِخبلفاِت َبيَف المزاِعـ المخَتِمَفة.
َييِدُؼ، َبعد َنقِدِه ِلمَنَسقَيِة، ِإلى ِإبراِز َمفيوـِ الَتيذيِب، ِبَوصِفِو الُقدَرَة َعمى 

ِلآلَخِر َوَتَفُيِمِو، َوُمحاَوَلة الَتعاُيِش َمَعو، َأي داِخؿ  اإِلنفتاِح َواإِلسِتماعِ 
المخَتِمؼ َوِبالمخَتِمؼ َوَمَع المخَتِمؼ، ِإعِتراؼ ِبَحِؽ اآلَخر في الوجوِد دوَنما 

َوُىنا َتبدو َمَيَمُة الَفمَسَفِة خاِرَج ِإطاِر َرسـ  (3)َأف ُنِحَميو ِإَلينا َأو َنمغي ٱخِتبلِفِو.
جياِت ِلموصوِؿ ِإلى الِدَقِة َوالَحقيَقِة، َواإِلسِتعاَضة َعنيا ِبَبَدِؿ اإِلِتفاِؽ اإِلستراتي

                                                           
)1( Charles  Guignon And David R. Hiley (Edited), Richard Rorty, 

Cambridge University Press, United Kingdom, 2003, p.69. 
 .87ص، «نظرة براغماتية ِإلى الفمسفة التحميمية المعاصرة»( رورتي، ريتشارد، 2)
، مجمة الفكر «مسفة: االنزياح نحو فمسفة المرآوية )رورتي(تأويؿ براغماتي لمف»( زىير اليعكوبي، 3)

 .115، ص2008، مركز االنماء القومي، بيروت، 143-142العربي المعاصر، العدد
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َوالَبرَمَجة ِمف َأجِؿ الِرضا ِوالَقبوِؿ َوالَتيذيب. َوذلَؾ ماَيَأُخُذ َمعنى َعَممّْيًا َأكَثر 
 َتَأُممّيًا ُيحاِوُؿ المطاَبقَة َأو المقاَيَسَة. –ِمف َكوِنو ِإنِعكاِسيًا 

 لُمحاَدَثة: َطريَقًا َنحو ماَبعد الميتافيزيقا: ا-
الُخروج ِمَف الِمرآوية، ِبَوصِفيا َنَسَقًا َقسِرَيًا ِلمَعقِؿ اإِلْنَسانيّْ َينَبني َعمى الَتَمُثِؿ 
َوالمطاَبَقِة، َيجَعُمنا َأماـ ِخيار َبديؿ ُىَو المحاَدَثُة الَّتي َتحؿُّ َمَحَؿ المجاَبَيِة 

الَسذاَجة المَتَأتيِة ِمَف الوثوِؽ المطَمؽ ِبالماىيِة اإِلنعكاسية َعْف  َوالِصراِع، َأو
الواِقِع، َواأَلفكاِر المَتَمِثَمِة ِبَوصِفيا ُصوَرًة ِطبَؽ اأَلْصِؿ، َوَيقينَية المعنى. 

 ،ؿِ واصُ التَ وَ  وارِ مى الحِ اليـو عَ  تْ حَ تَ فَ نّ ٱة داثَ عد الحَ ة مابَ فَ مسَ فَ  فَّ أَ  رورتيرى يَ »
 ريةٍ شَ بَ  بلقاتٍ عَ  ناءِ في بِ  ةُ المتعاليَ  ةُ قيقَ و الحَ أَ  ويُّ الماىَ  قؿُ العَ  ؽَ خفَ ما أَ  عدَ بَ 
ِإلى الوثوِؽ ِبَبداِئِؿ: المحاَدَثِة  رورتي. َوأِلَجِؿ ذلَؾ َيسعى (1«)ةٍ فتوحَ مَ وَ  ةٍ نَ رِ مَ 

يجة ِلما َوالبلَنَسِؽ َوالبلُمطَمِؽ المعِرفي، َوالبلَقبمي، َوالبلَتَمثُمي، َفَيقوؿ )َوَنت
ِإفَّ الَفمَسَفة الَّتي تُفيُد َنَسؽ الَبحِث َعْف َأشكاِؿ الَتَمُثِؿ المَتَميزِة، ِمف »َسَبؽ(: 

َبيِف ِتمَؾ اأَلشكاِؿ الَّتي ُتؤلّْؼ الِمرآة، َتصَبح َغير َمعقوَلة... َوالَّتي ُتَحدُّْد 
ثيؿ، ُىَو ُمعطى َمِحٌض ُأسس َبقَيِة المعِرَفة، َوالَّتي َتشرح َأّيًا ِمف َأشكاِؿ الَتم

َأو َتصوريّّ َمِحٌض، َوالَّتي ُتَعُد ِصَيَغًا قاُنونيًة َوَليَس ِإكِتشافًا َتجريبيًا ِحسيًا 
ذا ٱعَتَبرنا  ُؿ المقوالِت َعبَر اأُلطِر المساِعَدِة َعمى الَكشِؼ. َواِ  َوالَّتي تَُفصّْ

، َوَليَس َمسعى ِلَتصويِر الَطبيَعِة المعِرَفَة َمسَأَلةَ ُمحاَدَثٍة َوُمماَرَسٍة ِإجِتماعيةٍ 
َر ُمماَرَسًة َوراِئيةً   -َكما َلو في ِمرآٍة، َفَمْف َيكْوَف َعمْيَنا َأْف َنَتَصوَّ

 .(2)«ِميتافيزيقيةً 
                                                           

 .167( محمد شوقي الزيف، تأويبلت وتفكيكات: فصوؿ مف الفكر الغربي المعاصر، ص1)
 .248( رورتي، ريتشارد، الفمسفة ومرآة الطبيعة، ص2)
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َيِقُؼ ِبالِضِد ِمف ُكؿّْ الَتصوراِت البّلُىْوتّْيِة الَّتي َتتَّصُؿ ِبالُرؤى  رورتيَكما َأفَّ 
َضروَرَة  رورتيًا َموِقَفُو ذِلَؾ ِبِفكَرِة الُمحاَدَثِة. َوِبَكِمَمٍة ُأْخَرى، َيرى الدّْْينيِّْة ُمِبررَ 

َخصَخَصَة الدّْيِف: َتحويمو ِإلى ُمجَرِد َشَأٍف َخاصٍّ الُيفَتُح َأَماَمو الَمَجاُؿ 
ِة َو السّْياِسيَِّة َوذِلَؾ؛ أِلَفَّ َطبْيَعَة الدّْيِف  َنْفِسِو الَتقَبُؿ ِلمُدخوِؿ ِلمَفضاءاِت الَعامَّ

ُر  َمنَيجيَة المحاَدثِة َواِلحواِر، أَلنَّو َيغِمُؽ َأيَّ ِحواٍر َقْبَؿ َأف َيبَدأ، َفُيَو ُيَقرّْ
 رورتيماَيِجُب َأْف َيكْوَف، َوما ُىَو ِضد َمشيئِة اهلِل َأو َمَعيا. َعبلَوًة َعمى َأفَّ 

َفُيَو َيَتَجرُد ِمف ثُناِئيِة الِديني الُيعيُر َأَىميًة ِلمِديِف َعمى المسَتوى الَشخِصي 
حاَلُة الدّْْيني ِإلى الُخُصوِصيَِّة، َيجَعُؿ ِإْنَساَف  (1)َوالبّلِديني.  رورتيَواِ 

الَموُضوِعيًا، َو الَكْوِنيًَّا َأو ِإبسِتُموُلْوِجّيًا، َكما َسَنكِشُؼ ذلَؾ ِتَبَعًا، َوَيعِمُد ِإلى 
 َد الميتافيزيقيِة التي َتعَتِمُد اِلحواَر َواإِلِتَفاَؽ.َتنِظيـِ َحياِتِو ِبَأدواٍت مابع

، أَلنَّيا َىَدٌؼ رورتيَوَديُمومُة المحاَدَثِة ُجزٌء ِمف ٱعِتماِدَىا َأصبَلً، ِبَنَظِر 
ِإلى محاَدَثٍة َجاريٍة، ِبَوصِفيا َىَدَؼ الَفمَسَفِة »َمرَكزيّّ ِلمَفمَسَفِة، َفالَنَظر 

عِتبار الِحك َمِة ماِثمًة في الُقْدَرِة َعمى ٱْسِتيَفاِء الُمحاَدَثِة، َمْعَناُه َأْف الكافي، َواِ 
َنعَتِبَر الَبَشَر ُمَولِّْديف أِلَْوَصاٍؼ َجديَدٍة َوَليَس َأف َنعَتِبَرىـْ َكاِئناٍت، َيَأمُؿ 

 .(2)«اإِلْنَساُف في َأْف َيُكْوَف قاِدَرًا َعمى َوْصِفَيا َوْصَفًا َدِقْيَقاً 
ف أَ  وِ نِ أشَ  فْ الَِّذي مِ َأيُّ َمفُيوـٍ ِلمَحقيَقِة ِبمعَناه الماَورائي وَ  رورتيدى َوَليَس لَ 

َقواِعديٍّ َتأسْيسيٍّ َوَمنَيِجيٍّ َنحَو النَّْياَيِة، َفُكؿُّ ماَنْفَعُمُو  طٍ خَ  سـِ رَ و بِ لَ  حَ سمَ يَ 
ف مِ  اءِ يَ شْ ِإلى األَ  رِ ظَ النَّ بِ وَ ِبالمَحاَدَثِة َليَس الَغَرُض ِمنُو الُوُصْوَؿ ِلمَحقيَقِة. 

 بطِ رَ  ةُ ادَ عَ إِ ُىَو  وُ مُ عَ فْ مانَ  ؿُّ كُ فَ  -مبراغماتيط لِ قَ فَ  ةٍ جديَ مُ  ةٍ يَ زاوِ - ةٍ فيَّ رِ عْ مَ  يةٍ اوِ زَ 
                                                           

(1) Rorty, Richard, Philosophy and Social Hope, Penguin Books, 1999, 
London, p.171. 

 .494( رورتي، ريتشارد، الفمسفة ومرآة الطبيعة، ص2)
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مى غي عَ نبَ يَ ًا، يَّ ماتِ براغْ  وِ ونِ كَ وَ . رَ كثَ أَ  وَ  ؛ؿَ فضَ أَ  ةٍ ورَ صُ بِ  اتِ دَ قَ المعتَ  ةِ كَ بَ شَ 
. َفَتسَتمُر  "ةِ يَّ يائِ "النّْ  ةِ غَ لُ  عَ مَ  ةً ودَ عَ  ؾُ مِ مْ يَ  ال فْ أَ  رورتي َوالمطَمِؽ َو التَّاْـّ

َعْف  ؼُ شِ كْ تَ  تٌ ااَل حَ  أَ شَ نْ ف تَ ِإنَّو ِمَف الممِكِف أَ  يوِ فِ  ؾَّ الشَ المحاَدَثُة لِكْف ِمما 
  .حٍ وْ وضُ يا بِ مُّ حَ  فُ مكِ يُ  ِلَدَرَجٍة ال ةً قَ ميْ عَ  وفُ كُ الَّتي تَ وَ ي أفي الرّ  اتِ بلفَ تِ خْ اال
ف أَ  يغِ بَ نْ يَ  وُ نَّ أَ  َيَتَجمَّى في رورتي وُ مُ دِ خْ ستَ الَِّذي يَ  لمخَرجُ اف ،ودُ بْ يَ مى ماعَ وَ 
 ييرٍ غْ في تَ  يَ الَّتي ىِ ة وَ يَّ الحالِ  ةِ ليَّ دَ نا الجَ دِ وارِ مَ بِ ِبماَيرَتِبُط ا ذَ ىَ  ؿّْ الحَ  ـُ دَ عَ  ؿَ عامَ يُ 
َعْف  ثَ حَ بْ نَ  فْ أَ نا يْ مَ عَ  بُ جَّ وَ تيَ فَ  زاعِ النّْ  ؿّْ حَ لِ  ةً مَ يْ سِ ى وَ رَ ا النَ نَّ ذا كُ . َوا ِ مرٍ ستَ مُ 

 ةِ راعَ مى البَ عَ  دُ مِ عتَ ا يَ يذَ فَ  ،دُ جِ و النَ أَ  ًا،دَ واحِ  دُ جِ نَ  دْ قَ وَ  .َوىكذا رَ خَ آ دٍ واحِ 
ُيَو ( فَ عٍ داَ بْ إِ بِ  هُ اوزُ جَ و تَ )أَ  بلؼِ الخِ  ؿُّ حَ  فُ مكِ يُ  افَ كَ  وْ ا لَ يمَ فِ  فْ لكِ . وَ ظّْ الحَ وَ 
ٌة َتيِذيبيٌَّة ِإْبَداِعيٌّْة َذاِتيٌَّة. .اً دَّ جِ  ةٌ كَ اسِ مَ تَ مُ  ةٌ لَ أَ سمَ   (1)َو ُمِيمَّ

ْمكانيَّةُ َتَمثُِمِو، َوِمْعَياُر التََّطاُبِؽ القاِئـِ َعمى ُأسّْو،  ِلذا َفُمشِكَمُة الَعاَلـ الواِقِعيّْ َواِ 
َتَخمّْي ُيَعدُّ َمْوُضْوَعًا الَطاِئَؿ ِمف ِدراَسِتو َأو َأَمؿ في اإِلفاَدِة ِمنُو، َفَيِجُب ال

َعْنُو َوَطرُحُو َجاِنَبًا. أِلَفَّ ِإْحَدى الَمَشاِكِؿ التَّْقِمْيِديَِّة الَّتي َوِرَثَيا الَعْقُؿ الَغْربيُّ 
، َكُكؿ، َوالِسيَّما في  َـّ اإِلْنَساِنيّْ ِمف َحْقِؿ اإِلبسِتُمولوْجَيا؛ َوَتَناَسى ُىُموَمُو، َوالَي

َنٌة في َحؿّْ اأَلَزَماِت الٱْجتَماعيَِّة  َواأَلْخبلِقيَِّة َوالسّْياِسيَِّة، َوىذِه الَنْتيَجُة ُمَتَضمّْ
ٱْسِتئناِؼ الِخَطاِب في َمْوضُوِع الٱْنِعطاِؼ  ِلرورتيِفكِر ديوي َوالَّتي َأَتاَحْت 

ِبَمَساِر الَجَدِؿ الَفْمَسفيّْ َنحَو المجَتَمِع َوُمشِكبلِتِو، َوالّسياَسِة َوُيوتوبياَىا 
َأال َيسَمُح الَتَخُمُص ِمف ىذِه الُمْشِكبلِت التَّْقِمْيديَِّة » ِة. َيقوُؿ ِديوي:الواِقِعي

ِلمَفمَسَفِة َأْف َتَتَفَرَغ ِلَمَياّـٍ َأكَثَر فاِئَدٍة ِلمُمجَتَمِع؟ َأال يعني ذِلَؾ َتْشِجْيُع الَفمَسَفِة 
الُكْبَرى الَّتي ُتَعاِني ِمْنَيا َعَمى ُمواَجَيِة الُمْشِكبلِت الٱْجتَماعيَِّة َواأَلْخبلقيَِّة 

اإِلْنَساِنيَُّة؟ َوَتْسَعى ِلّمتَركيِز َعَمى َمعِرَفِة َأْسباِب الَشرّْ َو ِإزاَلِتيا، َو َتْطِوْيِر 
                                                           

)1 (Charles  Guignon And David R. Hiley (Edited), Richard Rorty, p.78-    
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ِفْكَرٍة واِضَحٍة َعْف الُمْمِكناِت الٱْجتَماعيَِّة اأَلفَضَؿ. َوَتكِوْيِف ِفْكَرٍة َأو َمَثٍؿ َأْعَمى 
اُمُو َكَمنَيٍج ِلَفْيـِ اأَلْمراِض الٱْجتَماعيَِّة َوُمَحاَولِة ِعبلِجَيا، َبَدَؿ ُيمِكُف ٱْسِتْخدَ 

 .(1)«الَتْعِبْيِر َعْف َعاَلـٍ آَخَر َأو َعْف َىَدٍؼ ُمْسَتِحْيٍؿ التََّحُقؽِ 
 الَتيِذيب، َواأَلمل َبدل الَمعِرَفة: -

: ا رورتيَيْغوُص  ٍة في َجوَّاِنيَّاِت الَفْيـِ الَتَمثُميّْ لَِّذي َحَصَر الَفْمَسَفَة ِبَمَيمَّ
ِإْبسِتُمولْوِجيٍَّة، َفُيَحاِوُؿ َأْف ُيَفِكؾَّ الِعبلَقَة َبْيَف الَكِمماِت َوالَعاَلـِ َوَكذِلَؾ ِعبَلَقُة 
اإِلْنَساِف ِبْفكِرِه )ِبدراَسٍة َسايُكوُلوجيٍَّة(. َوَحاَلما َنَرى ُصوَر الَتَمُثِؿ، الَّتي َنْحُف 

تيا ِلَوْصِؼ الَعاَلـِ َوالَّتي ُتَؤدّْي ِبالَنِتيَجِة ِإلى َنَظرّياٍت في الَمْعَنى ُمَتَعِمَقٍة ِبَحاجَ 
ِباّلُمَغِة الَّتي ُنعبُّْر ِبيا، َنِجُدىا ُكمََّيا الِصَمَة َليا ِبالُقدَرِة َعَمى التَّسويِغ ِبَقَدِر 

َؿ الَِّذي َحَصَؿ ِعبلَقِتيا ِبَبْردايـ )َنموَذج( الثََّقاَفِة السَّاِئدَ  ِة، َفُيَو َيْعَتِقُد َأفَّ التََّحوُّ
ِباتّْجاِه َىْيَمَنِة اإِلْبسِتُموُلوْجَيا َعَمى الَمْعَنى َبَدؿ البّلُىوِت، ِإنَّما ُىَو ِبَسَبِب 

ِؿ الِبْيَئِة الثََّقاِفيَِّة ِمْف ِدْينيٍَّة ِإلى َعْمَماِنيٍَّة، َوالَيْوـَ َيْبُدو التََّخمّْ  ي َعْف الِمرآويَِّة َتَحوُّ
اإِلْبسِتُموُلوجيَّة َتَخميًا َعْف الَفْمَسَفِة النََّسِقيَّْة َوَيقَتضي ُأْنُموَذُجَنا الَجِدْيُد َأْف ُنَحدَّْد 

َوَتِتّمة  (2)َخِرْيَطَة الِعْمـِ َوالدّْْيِف َوالشّْْعِر َوالَعْقِؿ ِبُحُدوٍد ُمبلَئَمٍة ِلُكؿٍّ ِمْنُيـ.
َح َأفَّ التَّْيِذْيَب ُىَو الُكفُّ الَجِدْيُد ِلَمَعاِلـِ ال َمْشُروِع الرورتوي َيْمَزـُ َأْف ُنَوضّْ

 ِلئِلْنساِف الُمَعاِصِر.
ـُ  َعَمى َوْضِع َلَبناٍت  رورتيِمْف َأجِؿ ُمَداَوَمة التَّنِظيِر َوالمَساِر الَذراِئِعيَّ َيْقِد

ِة الَجِديَدِة، ِىي ِبُصوَرٍة ُأْخَرى َكبلـٌ في ِلَفمَسَفِتِو في التَّْيذْيبيَِّة َوالبراغماتيَّ 
المحاَدَثِة والِحواِر، ِإاّل َأنَّيا ُىنا َتَأُخُذ َدوَر التَّْكِويِف ِلِتمَؾ الُمَحاَدثَاِت، َوالُيمِكُف 

يا ، أَلنَّ َوالثاِني، ِإنَُّو ِضد َىذِه الَنزَعِة، اأَلّولَفْيُمَيا ِبُصْوَرٍة َتأِسْيسيٍَّة، ِلَسَبَبْيف: 
                                                           

 .120-119(ديوي، جوف، إعادة البناء في الفمسفة، ص1)
 .296َظر: رورتي، ريتشارد، الفمسفة ومرآة الطبيعة، ص( ُين2)
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ِبَفْحَواَىا الَتأِسيسيٍَّة، َوالَتْعَمُؿ َعمى َمْعَنى النََّسِؽ َوالِبناِء الِحَرفّي، َأو الَتَمثُميّْ 
نَّما ِمْف َأْجِؿ َمْشُروٍع في اأَلَمِؿ َوالتََّضاُمِف َوالدّْيُمقراطيَِّة  َأو الِميتاِفيزيقّي. َواِ 

 ُع َعْف الَفَرضياِت اآلتيِة: َوَنقِد الِميتاِفيِزيَقا، َوِلذلَؾ فُيَو ُيدافِ 
 َأواًل: الَحقيَقُة الِصَمَة َليا ِبالَتطاُبِؽ َمَع الواِقِع )البلَتطاُبقيَّة(:

، َوَيْبغي  رورتي َيَتَخمَّى  َعْف َمفُيوـِ الَحقيَقِة الَِّذي َيْيِدُفُو الَبْحُث الَفْمَسِفيُّ
ُؿ المطَمَؽ َأو المَقاَس ِإليِو َوالكاِفي وُصْوَلو في ِنياَيِة الَمطاِؼ. َأو َأنَّيا ماُتَمثّْ 

نَّما اتّْفاٌؽ َوَقُبوٌؿ. َوَيرى َأنَُّو  َوالَيْقيني. أِلَنَّيا َلْيَسْت َنْتيَجُة ُمطاَبَقٍة َوَبحٍث َواِ 
، َأو الُبُحوِث اأُلْخَرى، َأف َتطُمَب الَحْقيَقَة المَتَعِمقَة  َلْيَس َىَدَؼ الَبْحِث الِعّمِميّْ

نَّما الَمطَمُب ُىَو في الَغاِلِب الٱْسِتْعَداُد  ِبالَعاَلـِ  الخاِرجيّْ َوالُمْطَمَقة المعيار. َواِ 
اأَلْفَضُؿ ِلمُمَحاَدَثِة َوالُمَحاَجَجِة َوالَبرَىَنِة، َوِبذلَؾ َفالَمْطَمُب َيَتَعمَُّؽ ِبٱْسِتْعَداداِتَنا 

تي ُتحْيط بَتَصّوَراِتَنا َوُسمْوِكنا الُفْضَمى أَلْف ُنَعاِلَج ُمْشِكبلِتنا َوُشُكوَكَنا الَّ 
َوُمحرّْكاِتِو، َوِبذِلَؾ َفِإنََّنا َنسَعى ِإلى َتْسويٍغ َوَليَس َتسبيبًا أِلَفَعاِلنا َوَعبلَقِتَنا 
ذا ُكنَّا الَنْسَتِطيُع َتحصيَؿ ِتمَؾ اأَلْسباَب  ِبالَحِقْيَقِة َوالواِقِع الخاِرجيّْ َكذِلَؾ. َواِ 

ـَ اأَلمَر ِبَوْصٍؼ ِمْف َأو  صاِؼ التَّفِسيِر ِلمَحِقيَقِة َوعبلِئِقيا َفِإنَُّو َيمَزـُ َأْف َنفَي
ِبصوَرٍة ُمغايَرٍة َتَتَعمَُّؽ ِبَتْسويِغ الُمعَتَقِد ِبالَعاَلـِ َوما ُيْنتُجُو ِمّما ُنَسمّْيِو 

 (1)ِبالَحقاِئِؽ.

ة. ْسوْيغيَّ والتَّ  ةِ بيَّ بَ السَ  فَ يْ بَ  طُ مُ خْ تَ  ـ"الَ ى العَ مَ عَ  ةِ ابَ جَ "اإلِ  ةَ رَ كْ فِ  فَّ أَ  رورتي دُ قِ تَ عْ يَ 
مى بيف عَ رِ دَ تَ مُ  فُ حْ نَ فَ  ا.نَ داتِ قَ عتَ مُ  ـِ ظيْ نْ في تَ  ؾُ ارِ شَ ـ يُ الَ العَ  فَّ إِ فَ  ،امَ  ةٍ يقَ رِ طَ بِ 

 ةِ ئَ ارِ الطَّ  اتِ فَ رُ صَ َعْف التَّ  بلغَ بْ اإلِ  بُ مَّ طَ تَ الَّتي تَ  ةِ قريريَّ التَّ  ساتِ ارَ مَ المُ وَ  ةِ بَ المراقَ 
 بياً بَ سَ  اً ورَ دَ  ؤدّْييُ  ـَ الَ العَ  فَّ أَ  فْ مِ  غـِ الرُّ  ىمَ عَ  فْ لكِ  .ةِ جيَّ الخارِ  روؼِ الظُّ  ؿِ بَ قِ  فْ مِ 

 فَّ أِلَ  ؾَ لِ ذَ وَ ، وِ ذاتِ بِ  اً مَ ائِ قَ  ْسوْيغّياً تَ  اً ورَ دَ  َؤدّْيُيَو اليُ نا فَ داتِ قَ عتَ مُ  ـِ يْ نظِ في تَ 
                                                           

 .436جيرار ديموداؿ، الفمسفة االمريكية، ص(1)
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 يّْ أَ في  ةً وفَ وصُ مَ  كوفَ تَ  فْ أَ بِ  بُ طالِ تُ ال ةَ ظَ بلحَ المُ  رَ قاريْ التَّ  ثيرُ الَّتي تُ  ؼَ اقِ الموَ 
 قاريرِ لمتَّ  ةَ ريَّ ظَ و النَّ ة أَ يَّ نتاجِ ستِ ٱال ةَ ىميَّ األَ  دُ دّْ حَ يا التُ نَّ أَ ما . كَ ةٍ خاصَّ  اتٍ دَ فرَ مُ 

 ؟ َذِلَؾ َيْعِنيـالَ العَ  عَ ا مَ نَ مَ اعُ فَ ني تَ عْ ا يَ اذَ مَ  ِقياَسًا َعَمى ماَسَبَؽ، ا.ىَ ثيرُ الَّتي تُ 
 فَّ إِ فَ  ؾَ ذلِ لِ  ةً تيجَ نَ ا وَ ىَ ذُ خِ تَّ الَّتي نَ  ظاتِ بلحَ ى المُ مَ عَ  اً مامَ تَ  رُ طِ يْ سَ نُ ا النَ نَّ أَ 
 فَّ أَ بِ  رورتي ِلذلَؾ َيعَتِقدُ . ةِ دَ رِ مَ المتَ  بِ جارُ متَّ لِ  ةٌ رضَ عِ  -اً مَ دائِ  -يَ ا ىِ نَ اتِ دَ قَ عتَ مُ 
 ةِ زالَ إِ  وَ  بلتِ المشكِ  ؿّْ حَ  َطِمَقًا ِمْف َمَواِقِفَنا الَّتي ُتشْيُر ِإلىنْ مُ  اُس قَ يُ  ـَ دُ قَ التَّ 
 فَ مِ  ؽِ حقُ التَّ  ؽِ ريْ َعْف طَ  َس يْ لَ وَ  ....الخيؽِ قِ حْ التَّ  وطِ طُ خُ  حِ تْ فَ وَ  رافاتِ حِ نْ ٱال
 رٍ وّْ صَ تَ  يُّ أَ ينا دَ لَ  يَس مَ ، َوِلذلَؾ فَ حقيؽِ التَّ  ةِ يايَ نِ وَ  ةِ يَّ الِ نا الحَ آرائِ  يفَ بَ  ةِ افَ سَ المَ 
" ةِ قيقَ َعْف "الحَ  كرةَ الفِ وَ َيِصَؿ ِإلى َحدِّْه النّْيائي، لِ  حقيؽُ التَّ  يوِ مَ عَ  وفُ كُ يَ ا سَ مَّ عَ 
ُيمِكُف َأْف الَّتي  ةِ ريقَ الطَّ َنوِعّيِة و أَ  يءٍ شَ  ؿّْ كُ لِ  (كما في النظرية المثالية)

 (1).ةُ عَ يْ بِ الطَ  َنضِمَف ما َيجُب َأْف ُتوَصَؼ ِبوِ 
 ةِ قيقَ الحَ  ةِ طبيعَ لِ  ةَ يزيقيَّ يتافِ المِ  اتِ ابَ سَ ى الحِ سَ نْ نَ  فْ أَ ا نَ يْ مَ غي عَ نبَ يَ َوِلذلَؾ،  
ِإنَّما ِىَي  رورتي. َوالَحقيَقُة َلَدى عِ في الواقِ  يؽِ حقِ التَّ  جراءِ إِ  ةِ يفيَّ ِإلى كَ  رَ نظُ نَ وَ 

ِإتَّْفاقيٌَّة ُمرَتِبَطٌة ِبَزَمكاف ُمعَيف؛ َتعَتِمُد َعمى ِفْعِؿ اإلْنَساِف َوِخبرِتِو في الَحياِة 
َأَثِرىا ِمْف َمنَفَعٍة في َحياِتَنا، َحتَّى ِإنَُّو ِبِفكَرِتِو َعف التَّضاُمِف  َوماَيَتَجمَّى َعفْ 

َسُيَبيُف َأنَُّو َيْعَمُؿ داِخَؿ َحيِّْز َجماَعٍة ُمنِتجٍة َليا َوَليَس َشيئًا َخاِرَجًا َعْنيا. 
  (2):روتية براغماتيَّ  ؽِ طِ منْ بِ  ةِ قَ يْ قِ عنى الحَ مَ  راتِ وّ صُ تَ  ـِ عالِ مَ  فْ مِ وَ 
 ييَ ، فَ ةِ ناعَ الصّْ  ؽِ طِ نْ ِإلى مَ  ؼِ شْ الكَ  ؽِ نطِ ف مَ مِ  ةِ قيقَ الحَ  وـُ فيُ مَ  ؿُ دُ بَ تَ  -1
 يا . فِ شْ كَ  التِ حاوَ َعْف مُ  بلـِ كَ مْ اعي لِ الدَ وَ  عُ نَ صْ تُ 

                                                           
)1(  Charles  Guignon And David R. Hiley(Edited), Richard Rorty,p.68. 
، الدار العربية لمعمـو ومنشورات 1( محمد جديدي، مابعد الفمسفة: مطارحات رورتية، ط2)

 .60، ص2010روت والجزائر، االختبلؼ، بي
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 ةَ يّ مكانِ عني إِ يَ  ذلؾَ وَ  رَ وَ طَ تَ ف تَ أَ ف مكِ يُ وَ  يفٍ عَ مُ  فٍ مَ زَ ة بِ دَ يَ قَ ة مُ قيقَ الحَ  ىذهِ  فَّ إِ  -2
 ا. يَ ميْ عَ  اإلْنَسافِ  ةُ رَ يطَ سَ وَ  ةُ يّ مكانِ إِ  ذلؾَ بِ وَ  ةِ عَ المراجَ وَ  دِ يْ دِ جْ التَ 
 ؽِ دْ مى صِ عَ  ناءً بِ  ذلؾَ يا، وَ بِ واقِ عَ وَ  وِ عالِ فْ أَ مى عَ  سؤواَلً مَ  يكوف اإلْنَسافُ سَ  -3
 ةً رادَ فَ وَ  اً زَ يُ مَ تَ  ؿُ حمِ يَ  اإلْنَسافَ  فَّ أَ عني يَ  ذلؾَ و. وَ اتِ يّ موكسُ وَ  وِ فعالِ أَ  ةِ حَّ صِ وَ  ةِ قيقَ حَ وَ 
 . ةِ قيقَ الحَ  مؾَ ع تِ صانِ  وِ ونِ في كَ  يساً قدِ تَ وَ 
 ِة اإلْنَسافِ يمكانِ ا ِ وَ  ةِ قيقَ الحَ  عِ نْ في صُ  زِ ركُ مَ التَ وَ  فِ ثميْ التَّ بِ  عورَ الشُ  فَّ إِ   -4
 ةِ يَّ ياسِ السّْ  كةِ شارَ مُ لاوَ  يخِ التارِ  عؿِ في فِ  ةِ مَ ساىَ مى المُ عَ  اً رَ ادِ قَ  وُ مُ جعَ يا، يَ تِ عَ راجَ مُ لِ 
 . ةِ الَ عّ الفَ 
 قودُ يَ  ذلؾَ ، وَ ؿِ قبَ ستَ المُ يا بِ لحاقِ إِ ة في لَ حاوَ ُىَو مُ  ةِ تيجَ النَ بِ  ةِ قيقَ الحَ  فَ اىرِ  فَّ إِ  -5

يا عِ فْ دى نَ مَ وَ  ،ثارِ مى اآلىا عَ ادِ مَ عتِ ٱِإلى  ةً سبَ نِ  باؿٍ قْ تِ سْ ٱو  فاؤؿٍ تَ  ةِ فَ مسَ ِإلى فَ 
 .مى اإلْنَسافِ عَ  ودُ يعُ الَِّذي سَ 

، ِبَأفَّ الُمَغاَلَطة الَكبيَرة ِلمُمعَتَقداِت ُىَو رورتيِبما ِفييـ  ُيخِبُرنا البراغماتيوف،
َأف َنعَتِقَد َأفَّ َمجازاِت الُرؤى، َوالَتطاُبؽ، َوالَخراِئَط الذّْْىنّيِة، والَتصِويَر َو 
الَتمثيَؿ، َو الَّتي ُتَطبَُّؽ في َتَأكيداٍت َبْسيَطٍة َو َنَمطيٍَّة، ُيمِكُف َتطِبيُقَيا في 

جازاٍت واِسَعٍة ُمخَتَمٍؼ ِفييا. ِإفَّ ىذا الَخَطَأ الَبسيَط َيجَعُمَنا َنعَتِقُد َأنَُّو ال مَ 
يوَجُد َأمٌؿ في َأيّْ َنوٍع ِمَف الَعقبلنيَِّة، ِعنَد َعَدـِ وجوِد َأشياٍء ُمَتطاِبَقٍة، َوَعَدـِ 

َفة َواإِلراَدة. َوِعنَدما وجوِد ِتمَؾ الَصراَمة والدَّْقة والوثُوقّية إاّل الَذوؽ َو العاطِ 
ـُ  َيُقوـُ البراغماتيُّ بالُيجوـِ َعمى ِفكَرِة "ِإفَّ الَحقيَقَة ىي ِدقَُّة الَتمِثْيِؿ" ِإنَّما ُيياِج
ـَ الَتقِميديَّ َبيَف الَعْقِؿ َو الرَّْغَبِة، َأو الَعْقِؿ َو الَشيَوِة، َأو الَعْقِؿ َو  التَّْقسْي

ِمْف ىذِه الَتقسيماِت َأيُّ َمعنى ِإاّل ِإذا َفَكْرَنا َأفَّ الَتَعقَُّؿ  اإِلراَدِة. فَميَس أِلَيٍّ 
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ُأنُموَذَجًا ِلمُرؤيِة، َأو َكما َسمَّاه ديوي "َنَظريُة َمعِرَفٍة ِبالِنسَبِة ِلمُمبلِحِظ َأو 
  (1)الُمَتَفرِّْج".

ُو  في ِفكَرِتِو َعْف  َيديُف ِبالَفْضِؿ ِلما َقدََّمُو جوف ديوي الرورتيَوىذا التَّوجُّ
الِخبَرِة َوَأثِرَىا في ُصْنِع الَحقيَقِة َوالٱتّْفاِؽ ِبَشَأِنيا َوَقُبوِليا َأو اأَلخِذ ِبيا 
َكَبرناَمٍج ِلُحموِؿ ماُيواِجُيَنا ِمف َمشاِكَؿ في الَحياِة؛ َفيَي َأداٌة َو َوسيَمٌة ِلمَعْيِش 

الِخبَرة: َنتيَجٌة، »َؿ َواأَلَمَؿ، َيُقوُؿ ِديوي: اأَلفَضِؿ، َوِبذلَؾ َفيَي َتْحِمُؿ الٱسِتْقَبا
َوَقريَنٌة، َوُمكاَفَأٌة َأو َجزاٌء ِلَتفاُعِؿ الكاِئِف الَحيّْ َمَع ِبيَئِتِو؛ وُىَو الّتفاُعُؿ الَِّذي 

َؿ ِإلى ُمشاَرَكٍة َوَتواُصؿٍ  . َفالتَّواُصُؿ (2)«ِإذا َتَحقََّؽ َعمى َأكَمِؿ َوجٍو، َتَحوَّ
ُعُؿ َيخِمقاِف َنْوَعًا ِمَف الَفْيـِ الُمشَترِؾ، ِعْبَر َتبلُقِح الِخبراِت. َوذلَؾ ُىَو َوالتَّفا

ِتِو َوالَِّذي ُيعِطي ِلئِلْنساِف ُسمَطتُو في ِمعياِريَِّة  الُمنَعَطُؼ البراغماتيُّ ِبُرمَّ
 (.رورتيالَحقيَقِة ِعبَر ُمشاَركاٍت ِخبراتيٍَّة )ديوي( َوُمحاَدثيٍَّة )

 : الاّلماُىوية / الاّلَجوَىرية: ثانياً 
ِبناًء َعمى ماَسَبؽ، ُتعطي البّلماُىويَُّة َمعنًى ُيفيُد ِبَنْفي ِإمكاِنَيِة َأف َيكوَف 
الواِقُع الَخاِرجيُّ َمرِجَعًا ِلمَحقيَقِة، َوِبالِضدّْ ِمف ِفكَرِة الَعاَلـِ الُمَتكِوِف ِمف 

ـُ  الماِىيَّاِت )َجواِىر ثاِبَتة الَتَتَغير َتصوَرُه  رورتيَوَتقبُع َخمَؼ الظَّواِىِر(، ُيَقدّْ
، ِبَسَبِب  ِبَأنَُّو َنقَضًا ِليِذِه الُرؤَيِة، َو الَّتي َطاَلَما َسيَطَرْت َعَمى الَعْقِؿ اإِلْنَسانيّْ

 َغيِرىا.  ما َأنَتَجْتُو الَفمَسفاُت الَنَسقيَُّة َوالتَأِسيِسّيُة، َوِبُصوَرِتيا الواِقِعيَِّة َأكَثر ِمف
ِلذلَؾ، َفِإفَّ َتَصوُّراِتنا َعْف الَعاَلـِ َتمتاُز ِباإِلنِفتاِح َنْفِسِو الَِّذي َيمَزـُ َأْف َنَتِخَذُه 
ُمقاِبَؿ )ُكّؿ( اآلَخر؛ َفِيَي َتَصوُّراٌت ِمْف َأجِؿ الَفْيـِ َوالٱِتفاِؽ َوذلَؾ َيدُعوَنا ِإلى 

                                                           
(1) Richard Rorty, Consequences Of  Pragmatism (Essays: 1972-1980), 

p.164. 
، دار 1( ديوي، جوف، الفف خبرة، ترجمة زكريا ابراىيـ، مراجعة وتقديـ زكي نجيب محمود، ط2)

 .41، ص1963النيضة العربية، القاىرة، 
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لماَدِة الَّتي ُيَتصوَّر َأنَّيا َموجوَدًة في الَعاَلـِ َأْف َنخَمَع ُكؿَّ ِجمباِب الَجوَىِر َوا
الخاِرجي َوَعمى ماِىّيِتنا َكشؼ ماِىيِتيا َوَتَمثُِميا َكُمطاَبَقٍة. َوذلَؾ ُىَو َنفُسُو 
الَموِقؼ الَناِقض ِليقينيَِّة الواِقِعَيِة َوَتَمثُِميـ ِلمواِقِع َعمى َأنَُّو ُصوَرٌة ِلمَحقيَقِة 

ِإذا »: رورتييا ِلؤَلصِؿ في الخاِرِج َعمى ِمرآِة ُعُقوِلنا؛ َوِلذلَؾ َيقوُؿ ِبُمطاِبَقتِ 
َفَكْرَنا ِبَأفَّ الَمْعِرَفَة َليَسْت ٱمِتبلَكًا ِلماِىّيٍة، َوَعمى الُعَمَماِء، َأو الَفبلِسَفِة َأف 

نَّما َكَحٍؽ في الٱعِتقاِد، ِبَوساَطِة الَمعاييِر الجاِرَيِة، َفِإنَّنا َنكوف  َيِصُفوَىا، َواِ 
في َنقِض ِفكَرِة الماِىَيِة  الرورتي. َوىذا الَشَأف (1)«َعمى الَطرِيِؽ الَصحيحِ 

سِتيجاِنيا ِإنَّما َيَتِصؿ ِبِإمِتعاِض ِديوي ِمنيا، َيقوُؿ ِديوي:  َلو َأنَّنا َأْنَعمنا »َواِ 
ٌض ُممَتِبٌس ِإلى َأْعَمى الَنَظَر اآلف ِإلى َلْفِظ "الماِىَية" َلوَجْدَنا َأنَُّو َلفٌظ غامِ 

ـَ ُيوِسع ِديوي َشرَحو ِلَمعنى الماِىّيةِ (2)«َدَرَجةٍ  . ُث
َفَيِصُؿ ِإلى ِفكَرِة َكوِنيا  (3)

، َوذلَؾ  الَيعني َلَديِو َشيَئًا إاّل َماُىَو ِنَتاَجًا ِلّمِخبَرِة  -َأيضاً -المُّبَّ َأو الَجوَىريَّ
َشيٍء ما، َليَس واِحَدًا بالِنسبِة ِلَمجموعاٍت َوِبناًء َعمى ذلَؾ َفَمعَنى َأو ُلبُّ 

َبَشريٍَّة ُمخَتِمَفِة التََّخُصِص َوالِبيَئِة َوالِخبَرِة. َوُىَو ما ُيشيُر ِإلى ماَنَتِفُؽ َعميِو، 
 َوالوجوَد َجوَىري َوَضروري َيَتَموَقُع في الخاِرِج َوَلو ِدالَلٌة ثاِبَتٌة.

َىْـّ ِسَماِت البراغماتيَّة َأنَّيا ِضدَّ الَجوَىرّية َفِعنَد َأفَّ ِمف أَ  رورتيَوِلذلَؾ َيرى  
ٱسِتخداِميا َمع َأفكاٍر ِمثَؿ "الَحقيَقة"، "الِعمـ"، "المَُّغة"، "اأَلخبلؽ"، َو اأُلموِر 
الُمماِثمِة في الَتنظيِر الَفمَسفيّْ ِإنَّما َتناُقُض ُأولئَؾ الَِّذيف ُيريدوَف َأْف َيكوَف 

َجوَىرًا َوَتَصوُّرًا قاِئمًا َعمى ِتمَؾ الَجوَىريَِّة )الَتصّور الماىوي( ِلُكِؿ ِلمَحقيَقِة 
الَمعِرَفِة، َوالَعقبلنيَِّة، َوالَتْحِقيِؽ َأو الَعبلَقِة َبيف الِفكَرِة َو َمْوُضْوِعَيا. َعبلَوًة 

                                                           
 .508-507لطبيعة، ص( رورتي، ريتشارد، الفمسفة ومرآة ا1)
 .493( ديوي، جوف، الفف خبرة، ص2)
 ( المصدر نفسو.3)
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ِتِيـ ِبيذِه َعمى َذِلَؾ، ُيريُد ىؤالِء َأْف َيُكْوُنوا َقاِدِريَف َعمى ٱستخداـِ َمعِرفَ 
الَجواِىر ِمف َأجِؿ َنْقِد اآلراء الَّتي َيعدُّوَنيا باِطَمًة، َو ِمف َأْجِؿ اإِلشاَرِة ِإلى 
َطريَقِة التََّقدُّـِ َنحو ٱكِتشاِؼ َحقاِئَؽ َأكَثَر. إاّل َأفَّ ماَنقوُلُو: ِإنَُّو ال ُيوَجُد َجواِىر 

 (1)في َأيّْ َمكاٍف.
مواِقِع ُيؤدي ِإلى ِفكَرِة َأفَّ ُىناِلَؾ َطريقًا واحدًا َتَتَجمَّى ِمف َفالَفْيـ الُمطاَبقاتّي لِ 

ِخبلِلِو َحقيَقة الَعاَلـ ِبما ُىَو َكذلَؾ، َكماىيٍة ِنياِئيٍة َوصاِدَقٍة؛ َوِلذلَؾ، ُيناِقُضيا 
َىا َوِبناًء ًعمى َأىداِفِو في َنْقِد الَتأِسيِس َوالماَىِويَّاِت َومَعْنا-أِلَنَُّو  رورتي

َيِجُد ِمَف اأَلفَضِؿ َأف َيكوَف َذلَؾ َرَأٌي ِضمَف َمجَموَعِة  -َوالمطَمقياِت َوِمْعياِرىا
آراٍء َتنَفِتُح ِلِترى َأفَّ ُىنالَؾ َمف الَيِجُد في الَتطاُبِؽ ِمعياَرًا َوَلديِو ُرؤية ُمغايرة 

الَّتي َتحكي َأحقيَُّتيا  َوُىَو َيحِمُؿ َمعنًى َوِصدَقًا أيضًا؛ َوِبالِنسَبِة ِلمواِقعَيةِ 
ِبٱمِتبلِؾ الَحقيَقِة ِقياَسًا ِلمواِقِع َوَتطاُبِقَيا َمَعو َفعمييا َأْف ُتَسمَّى ُمطاَبقّيًة 

 ِبالتَّْخِصْيِص، أِلَنَّيا الُيْمِكُف َأف َتخَتِزَؿ ُكؿَّ المعنى الُمقاِؿ ِبحِؽ الواِقِع. 
 َكونية(:ثالثًا: أخبلٌؽ ِببل ٱلِتزاماٍت َعاَمة )ِببل

ِبذاِتِو ِإنَّما ُىَو َخمٌؽ داِخميّّ ُحٌر ِبالَمرَتَبِة  ردِ الفَ  ُشعورَ  فَّ أَ  رورتي ىأَ رَ َفَقد  
َيعَمَؿ ف ف أَ  مِ اَلً دَ بَ . وَ رورتياأُلولى. َوذلَؾ ُيشيُر ِإلى َمَدى الَفرِديَِّة َلدى 

َوأَلجِؿ  ،رانسنتنداليت ساسٍ مى أَ عَ  خبلقيّْ األَ  بِ الواجِ ِبالُمنَجِز الكاْنطي ِبِفكَرِة 
الَّتي َتقوـُ َعمى َأفعاِلنا ِإزاء " فِ ضامُ التَ ذلَؾ َسعى َنحَو الَعَمِؿ َعمى ِفكَرِة "

ـُ ِبذلَؾ َأف َنعَمَؿ َعمى َحمَّْيا  مايواِجُينا ِمف ُمَعاَناٍة في الُمجَتَمِع َوَيَتَحَت
ٍد َشخصيٍَّة َو َوَطنيٍَّة َوَتجاوُزَىا. َوِلذلَؾ ُكمّْو َعِمَؿ َعمى الَكشِؼ َعْف َأبعا

                                                           
)1( Richard Rorty, Consequences Of Pragmatism (Essays: 1972-1980), p.162. 
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َوذلّؾ ِبالَتأكيِد َسُيخِرُجيا ِمف    (1)ِلَمعنى اأَلخبلِؽ َوَتجريِدَىا َعْف َكونياِتيا.
، َفِبالنّْْسَبةِ  الَترَتِبُط  لرورتي َتصوُراِتَيا الُمَتَعِمَقِة ِبالُمُثِؿ َأو الواجِب الَكْونيّْ

َتَعالي َأو الثَّاِبِت َأو الُمفاِرِؽ َمع ُمثِؿ َأْفبلُطوف الَمَعايْيُر اأَلْخبلقيَُّة ِبالَعاَلـِ المُ 
نَّما ىَي ضروٌب َوَأْنَماٌط ِمْف الِخْبراِت  َأو اأَلواِمِر الكاْنطيَِّة، َكما َأَشرنا، َواِ 
َوالتَّجاُرِب الٱْجِتماِعيَِّة الَّتي َيعيُشيا اإِلْنَساُف َوَكيفيَُّة َتَحوُليا ِلعاداٍت َيألُفَيا 

اُس َوَيقَبموَنَيا، لِكنَّيا َتْبَقى حاِمبًل ِلَطِبيَعِة الَتغيُِّر الَِّذي ُىَو ِنتاٌج ِلَرَغباِت النَّ 
؛ َوِلذلَؾ َفبل َمَعايْيَر َأو  الَبَشِر َوٱعتِقاداِتِيـ، َوَتعوُد ِلَتَتَحكـَ ِبالُسموِؾ اإِلْنَسانيّْ

 (2)ِفعٍّْؿ َأو ُسُمْوٍؾ. َمساِطَر ُتَحِدُد َمساراِتنا َنحَو الَحقيَقِة َأو َأيّْ 
ِمف الُخطَواِت الثَّبلِث الّساِبَقِة َيمَزـُ َأف َيَتَحَقَؽ الُخروُج ِمف ُأِطِر اإِلْبسِتُمولوجَيا 
الَّتي َحدََّدْت ُطُرَؽ َمعِرَفِتَنا ِلمعاَلـِ الخاِرجيّْ َوذواِتنا َوَعبلَقِتنا َمَع اآلَخرْيَف. َوما 

ِمْف َطرٍؼ آلَخَر: ِإلى التََّأويِؿ ِبَوصِفِو َحيََّزًا َأكَثُر  ذلَؾ الُخروُج ِإاّل ُلُجْوءٌ 
َرحاَبًة َوَفَضاًء، وَأكَثُر َقبواًل ِلمَتَعُدِد َوالَتغاُيِر َوالبّلَصراَمِة َوالِضِديَِّة ِلمَتشُيؤ، 

َأَشْرَنا َليا،  َوُىنا َيمَزـُ َأف ُنبيَف َجذَر اإِلفاَدِة ِمف ِفكَرِة التَّكويِف/ الَتْيِذْيِب َوالَّتي
 ِبُسرَعٍة، في ماَسَبَؽ ِمف الَبْحِث.

ـُ ِإلى َتْيذْيٍب  Bildungِمْف غادامير في ِفْكَرِة  رورتيَيفيُد  وُىَو -َوالَّتي تَُترَج
، ِتمَؾ اإِلفاَدة ىَي الَّتي  -ماَسَنعَتِمُدهُ  َوَتكويٍف َوَتنِشَئٍة َوَتربَيٍة َوَتعميـٍ ذاتيٍّ

ـْ َيُعْد اإِلْنَساُف ُمَفِكَرًا  ٱنعَكَسْت َلَديِو في ، َفَم َجعَِّميا َىَدَفًا ِلمَتفكيِر اإِلْنَساِنيّْ
أَلجِؿ الَمْعِرَفِة َبؿ أَلجِؿ التَّْيذْيِب. َوَأصَبَحْت َذواتُنا َتنَصِقُؿ َوُتَنمى ُكمََّما زاَدْت 

ا، َوِبذِلَؾ َفيذِه النَّشاَطاُت ِقراءاتُنا َوِكَتاَباتَُنا َوَحِديثَُنا َعْف َأْنِفِسَنا َوِمْف َأجِميَ 
                                                           

، جريدة االسبوع «لفكرة الكونية ريتشارد رورتي نموذجًا: َعْف النقد ما بعد الحداثي»( ثائر ديب، 1)
 .          ريخ ، تا877االدبي، العدد 

 .438-437( محمد جديدي، الحداثة ومابعد الحداثة في فمسفة ريتشارد رورتي، ص2)
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ِو( َعَمى  َتْكِشُؼ َأىميََّتَيا ِلئِلْنَساِف َبْؿ َوَتَفّوَقَيا )َحْسَب الَعْقِؿ الَغربيّْ َوخواصّْ
اأَلْفَكاِر الَّتي َتنَشِغُؿ ِبالَحديِث َعْف المَأكِؿ َأو الَمشَرِب َأو الَكْسِب الماِليّْ 

ُتعْيُد َتْكوْيَف اإِلْنَساِف، َوذلَؾ كاَف َحاِضَرًا َلَدى  َفَقْط؛ ِبذِلَؾ َفيذِه اأَلْفَكارُ 
ُمو ِمف  غادامير في الُمباالِتِو ِبما َحَصَؿ في التَّارْيِخ َأو ماُيمِكُف َتحصُّ
الَطَبيعِة الخاِرجيَِّة، َوَتأكيُدُه َعمى ماُيمِكُف َأْف َينَفَعنا لٱْسِتعماِلَنا الَخاصّْ 

َعمْيِو ِلذلَؾ الٱْسِتعَماِؿ ِمنُيَما، َفكؿُّ المْعموَماِت الَّتي  َوماُيمِكُف َأْف َنْحَصؿَ 
َنحَصُؿ َعمْيَيا َأو َنْسَعى ِلَكْسِبَيا ِإنَّما ىَي في ِنيايِة الَمَطاِؼ َأدواٌت إِلْيَجاِد 

 (1)َطريَقٍة َجديَدٍة َوَأكَثَر فاِئَدًة ِلحياِتَنا َوالتَّعبْيِر َعْف َذواِتَنا.
َمْفُيوـَ التَّْيذْيِب ِلّمداَلَلِة َعمى َمعَنى ِإيجاِد الطُّرؽ الَجديَدِة،  رورتيَوُيوِظُؼ 

. َذلَؾ الَمْعَنى الَِّذي َيحتاُج ِإلى َفضاٍء  َواأَلفضِؿ، واأَلكَثِر ِإثاَرًة، ِلمَكبلـِ
دى ِلرعاَيِتِو َوَأدواٍت ِلمَعَمِؿ َعميو، َفتََبيََّف َأفَّ ذلَؾ ُىَو َبديُؿ الِيرمينوِطيقا لَ 

َفالَمْسَعى ِإلى َتْيذيِب َأّنُفِسنا َأو آَخريَف َقْد َيَتَمثَُّؿ في النَّشاِط »؛ رورتي
ِة َوثَقاَفٍة َغريبٍة  الِيرمينوِطيقي الرَّاِمي ِإلى ُصنِع َروابط َبيف ثَقافاِتنا الَخاصَّ

َأنَُّو َيْسَعى  ما، َأو ِحقَبٍة َتاريخيٍَّة، َأو َبيَف َنسِقَنا الخاصّْ َوَنسٍؽ آَخَر َيْبُدو
َوراَء َأىداٍؼ الُمتقايَسٍة ِبُمفَرداٍت الُمتقايسٍة... َوُيفَتَرُض في الِخطاِب 
، َوَأف ُيْخِرَجَنا ِمف ُنُفوِسَنا الَقديَمِة ِبقَوِة  الَكبلِميّْ الَتيذيبيّْ َأف َيكوَف َغيُر عاديٍّ

 .(2)«الَغراَبِة، َوُيساِعُدنا ِلَنكوَف كاِئناٍت َجديَدةً 
بتوماس كوف في ِفْكَرِتِو َعْف النَُّمْوَذِج َوالَكبَلـِ الَعاديّْ َأو  رورتيَيْسَتعْيُف وَ 

السَّاِئِد َو َدْوِر الَعَرِضيّْ أو الثَّْوَرِة َأو َغْيِر الَعاديّْ في َتْغيْيِر النََّسقيَِّة َنْحو 
االبستيمي.  -التَّاِرْيِخيّْ  َضْرٍب ُمَغايٍر َيعَمُؿ َعَمى َقطيَعٍة َمعِرفيٍَّة َمَع السَّاِبؽِ 

                                                           
 .472-471( ُينَظر: رورتي، ريتشارد، الفمسفة ومرآة الطبيعة، ص1)
 .473( ُينَظر: المصدر نفسو، ص2)
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َوِمْف ذِلَؾ ُيحاوُؿ الُمَقاَرَنَة َبْيَف الَكبَلـِ الَعاديّْ َو َغْيِر الَعاديّْ ِلَيْنَطِمَؽ ِفيَما 
َبْعُد واِضَعًا ُحُدْوَدًا َبْيَف االْبسِتُمولوْجَيا )الُمْنَتَقَدُة ِمْف َطَرِفِو( َو اليرمينوطيقا ) 

 الُمَعوؿ َعميَيا(.
َنا الَكبلـُ الَعاديُّ ِإلى َتْمييِزِه: ِبَوصفِو الَكبلـَ الُمتعاَرَؼ َعميِو َوالُمتََّفَؽ َيجُ  رُّ

َعميِو اصِطبلِحيًَّا َوَتواُضعيًَّا؛ َوِلذِلَؾ َفُيَو ُيَمثُّْؿ َمنظوَمًة ُعْرفيًَّة َوَمعِرفيًَّة ُمَتَفَقًا 
اِت الِعبلَقِة ِبالَمنُظوَمِة ِتمَؾ، َو َعمييا، َوَليا ُسمَطُة اإِلجاَبِة َعمى الَتساؤالِت ذ

َتنظيـِ الُحَجِج ِلما َينْقُد َأو يؤّيُد اإِلجاباِت الَّتي ُتريُد َأْف َتخضَعَيا ِلمَتميِز 
( رورتيداخؿ َحقِؿ ٱىِتماِمَيا. َبْيَنَما الَكبلـُ َغيُر الَعاِديّْ )َو الَِّذي َيسَتِنُد َلُو 

كاِت الَّتي َيدُخمَيا اإِلْنَساُف َوُىَو َغْيُر َعاِرٍؼ َأو ُممَتزـٍ َفُيَو ماَيتَعمَُّؽ ِبالُمَشارَ 
ِباأَلْحكاـِ َوالَمعَجـِ الَمعِرفيّْ ِلمكبلـِ العاديّْ َواُنموَذِجِو، َويزيُحَيا َوالَيعَمُؿ ِبيا 

َؿ ِفيما َبْعُد إِ  لى َثوَرٍة ِفْكِريٍَّة، َوَيبدُأ ِبداَيًة ِبُصوَرِة َلْغٍو َأو َكبلـٍ الَمْعَنى َلُو ِلَيتَحوَّ
. َواِليرمينوِطيقا ىَي الُمنَعَطُؼ الَِّذي (1)ُتَغيُّْر االُنموَذَج الرَّسِميَّ َأو السَّاِئدَ 

ِة َحمِؿ َمعَنى الَكبلـِ َغْيِر الَعاِديّْ ِبالِضدّْ ِمْف اإِلبسِتُمولوجيا،  َسيَأُخُذ ِبَمَيمَّ
 ٌؿ ِمف اإِلبسِتمولوجيا ِإلى اِليرمينوِطيقا.ِبَأنَُّو َتَحوُّ  رورتيَفُيَحدَُّد َمَساَر 

 اليرمينوطيقا َوالبراغماتيَّة.  المحور الرابع:
 الِيرمينوطيقا ِبَوصِفَيا َمشروَعًا َخالِصيًَّا.-

ـُ َوزَنًا  رورتيَتماشيًا َمَع َمشروِع  النَّقضيّْ َوالَنْقِديّْ ِلماُىَو َساِئٌد، َفُيَو الُيقي
ُؿ اإِلبسِتمولوجيا َعْف اِليريمنوِطيقا َعمى َأَساِس: َأفَّ اأُلوَلى ِلّمَفيـِ الَِّذي َيفصِ 

ِىَي َمف َتمَتِمُؾ ُسمَطَة الَعْقبلنيَِّة َوما َيدُخُؿ َتحَت ِلواِئيا، َوالثَّاِنيَة الَّتي َتَتَضمَُّف 
 (2)الَبْحَث َخاِرَج ِإطاِر ما ُىَو َعْقبلنّي.

                                                           
 .425(ُينَظر: المصدر نفسو، ص1)
 .424(ُينَظر: المصدر نفسو، ص2)
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راَمِة ِمْف ِبناًء َعَمى ماَسَبَؽ، َفالتَّمييُز ال َيقوـُ َعَمى ٱمِتبلِؾ ُسمَطِة الَعقَمَنِة َوالصَّ
ُدوِنَيا، َواَل َعَمى َأَساِس التَّفريِؽ َبيَف ُعموـِ الَطبيَعِة َوالعموـِ اإِلْنَسانيَِّة؛ َأو َبيَف 

؛ َوالَبيَف ما َيمَتِمُؾ َموُضْوِعيًَّة َوَبيَف  َما ُىَو ماُيشيُر ِلمواقعّيِة َأو ماُيشيُر ِلّمِقَيـِ
ْعِؼ َأو المروَنِة، َو ِإنَّما الَفرُؽ اأَلَساُس َيقوـُ َلَدْيِو  ُيعاِني ِمف اإِللِتباِس َوالضَّ
َبيَف ما ُىَو َمألوٌؼ َوما ُىَو َليَس َمَألوفًا. َوأَلجِؿ ذِلَؾ ُيمكُف َحْصَر الُفروِؽ 

 : (1)ِبالَجدَوِؿ اآلتي
 الِيرمينوِطيقا اإِلبسِتمولوجيا

ِإلى َفْيـِ ما َيحُدُث في الَعاَلـِ َتْيِدُؼ 
َو َوصِفِو َوَتصِنيفِو ِمْف َأْجِؿ َأْف 
، َأو َتعزيزه، َأو  َنوِسَع ذلَؾ الَفيـَ

 َتعميِمو، َأو الَتَأسيِس َلُو َوَعميِو.

َؿ ِحيَنما الَنَفَيـ ما  َيِجُب َأف ُنوؤّْ
َيجِري َوِبذلَؾ َنحُف صاِدقوف في 

.  َقبوِؿ ذلَؾ الَفيـِ

يا َتعَمُؿ ِبَمنِطِؽ الُمجاَبيِة ِإنَّ 
 َوالمقاَيَسِة َوالواِحدّيِة َوالُشمولّيِة.

ِإنَّيا ُتعطي َمعنى ِلؤَلَمِؿ ِبفضاٍء 
.  ثَقافيٍّ َتعُدِديٍّ

َتقوُؿ ِبوجوِد ِإطاٍر ثاِبٍت َوِحياديّْ 
 َوِبذلَؾ ُىَو َمرِجٌع ِلمُمقاَيَسِة.

، َبؿ  ال ثَبات َأو ِإطاٍر َقسريٍّ
ّمَمعنى الَِّذي َيِقُؼ ُبرَىًة َمع َسيبلٌف لِ 

 ُكؿّْ ٱِتفاٍؽ.
                                                           

 . مع فروقات وضعيا الباحث.458وص 426در نفسو، ص(ُينَظر: المص1)
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َموُضوُعَيا ُمَتَعمٌّْؽ ِبَطبيَعِة الَمعِرَفِة 
اإِلْنَسانيَِّة َوَكشِفَيا َوذِلَؾ الُيتيُح َمجااَلً 
ِلّمَتَأويِؿ أَلنَّنا ُممَتِزُموَف ِبَبراِمَج َبحثيٍَّة 
َوُمماَرساٍت َكبلميٍَّة عاِديٍَّة َأو َساِئَدٍة 

و خاِضَعٍة ِلَمنظوَمِة األُنموَذِج أَ 
 الُمَييِمِف.

ِإفَّ اِليرمينوِطيقا َتؤدي َدوَر 
ما  -داِئَماً -اإِلصبلحّيِة أِلَنَّيا 

َتسَتَأِنُؼ الَبحَث ِبَطريَقِة اأَلَمِؿ 
َر  ِبالَجديِد َوالثاِئِر، َو ما ُيعيُد َتحرُّ

 اإِلْنَساِف.

ـُ ِبِدراَسِة ما ىُ  ، َييَت َو ِخطاٌب عاديّّ
 َمأُلوٌؼ.

ُؿ َعمى  ، ُيعوّْ ِخطاٌب َغيُر َعاديٍّ
 ِدراَسِة َغْيِر الَمَألوِؼ.

َترَجَمٌة ِلّمِخطاِب العاديّْ ِبَأنَُّو ما 
ُيمِكُف َأف َنعَمَؿ َلُو ُمصَطَمحاٍت 

ٍة ِبِو.  ُمَفَضَمٍة َو َتنسيِؽ ُلَغٍة خاصَّ

ٍد. َفبل  ـُ وُجوِد ُلَغِة ِعمـٍ ُمَوحَّ َعَد
ْصُفوَفٍة َموُضوِعيٍَّة، وُجوَد ِلمَ 

َوحياِديٍَّة ثاِبَتٍة، ُيمِكُف َأف تَُفسَّْر، 
َوَتشَرَح، ماَنعيُشُو، َأو ُنريُد َأف 

 َنفَيَمُو.
َتُقوـُ َعمى ُأُسِس الَشرِح، َوالَتَنبُِّؤ، 
َوالَطريَقِة الَمعِرفيَِّة: الُممتاَزِة، 
 َوالُمسَتحَسَنِة، َوالَعْقبلنيَِّة، َوالصاِرَمِة.

ِإفَّ َكِمَمَة الِمْعِرَفِة َلَدْيَيا ال َتسَتِحُؽ 
الِقَتاَؿ! َفالِيرمينوِطيقا ِىَي َطريٌؽ 
َجديَدٌة في الُمبلَئَمِة، َوالوضوِح 
؛ َو ال َتْسَعى ِإلى الَمَناِىج  الَفمَسفيّْ
الَمْعرفيَِّة اأَلحَسِف َو الَبْديَمِة. َبؿ 

 ُجزء ِمف َتَعُدٍد َمقبوٍؿ.
 

َعمْيَنا َأاّل ُنحاِوَؿ َأف َيكوَف ]ىنالؾ[ َموضوٌع »: رورتيما َسَبؽ، َيقوُؿ َوَنتيَجًة لِ 
َيْخِمُؼ اإِلبستمولوجيا، َبؿ ُنحاِوُؿ َتْحِرْيَر َأنفسََّنا ِمْف ِفكَرِة َأف َتُكوَف الَفْمَسَفُة 



95  
 

ًة، َأْف ُنَحرّْ  َر َأنُفِسَنا ِمْف داِئَرًة َحوَؿ ٱكِتَشاِؼ ِإطاٍر َبحثيٍّ ثَاِبٍت. َوَعمْيَنا، َخاصَّ
ـُ ِببل َشرحٍ  ِفكَرِة: َأفَّ الَفمَسَفَة َتسَتِطْيُع َأْف َتْشَرَح ما َتركُو الِعم
»(1). 

وذلؾ ماجعمو يراجع مشروعو في تبني نوع مف المشروع التوجييي في 
اليرمينوطيقا ليتنازؿ عنو؛ فأجاب في مقابمة اجريت معو عمى سؤاؿ: ىؿ 

قا يجب اف تحؿ محؿ االبستيمولوجيا = نظرية التزاؿ تظف اف اليرمينوطي
ال، أظف انيا كانت عبارة غير مبلئمة. والفصؿ االخير مف »المعرفة؟ فقاؿ:

كتابي "الفمسفة ومرآة الطبيعة" ليس جيدا جدًا. وأظف أنو كاف يجب فقط اف 
اقوؿ: ينبغي اف نكوف قادريف عمى التفكير في شيء نفعمو أكثر مف اىمية 

 (2)«اعة االبستيمولوجيااالحتفاظ بصن
ِر ِنَياَيِة الَفْمَسَفِة َكَما ٱتُّيـَ بذلَؾ  ِمْف  رورتيلِكْف، َذلَؾ الَيْدَفُعَنا ِبِإتّْجاِه َتَصوّْ

َقْبُؿ؛ َبؿ ِإنَُّو ُيريُد َأْف َيُقْوَؿ ِإفَّ الَفمَسَفَة ِبيذا الَمْعَنى َقْد ٱنَتَيْت: ِبَمعنى 
لِمْعَياِريَِّة َوالَنَسقيَِّة، َوالَمرِجعيَِّة الُعميا ِلكِؿ الَمعاِرِؼ. ُكؿُّ شُموِليَِّتَيا، َوَكوِنيِّْتيا ا

. وذلؾ ما المحنا لو في باية رورتيذلَؾ الَوْىـِ َيجُب َأف ُيزاَؿ، َحْسَب 
؛  philosophyو  Philosophyدراستنا عف الفمسفة وفمسفة، او بيف 

َية الَفمَسَفِة ُىنا ُتشاِبُو ِفكرَة وااللتباس الذي صّوَر قوؿ رورتي ىذا بانو ِنيا
ِنياَيِة الِديِف َفي َعصِر التَّْنِوْيِر؛ َأو الرَّسـِ الَتشِكيميّْ َبعَد َمجيِء الَفِف 
، ألنو َسَيَظُؿ، دومًا، ُىنالَؾ، َشيٌء ٱسُمُو "َفمَسَفة" ِبالرُّغـِ ِمف ُمحاَوَلِة  الَطميعيّْ

َفْمَسفيِة ِعْبَر التَّاريِخ، ِمْف َأفبلُطوف ِإلى َيوِمنا ِلكؿّْ اأَلْنَساِؽ ال الرورتيةالَيدـِ 
                                                           

 .496( المصدر نفسو، ص1)
(2) Joshua Knobe,»A talent for Bricolage: An Interview whith Richard 
Rorty«, The Dualist, 2, 1995, pp.71. 

 .148نقبل عف: صبلح اسماعيؿ، البراجماتية الجديدة: فمسفة ريتشارد رورتي،  ص
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أَلفَّ الَفمَسَفَة التَّْيِذْيبيََّة الَتيِدُؼ ِإلى َوضِع ِنياَيٍة ِلمَفمَسَفِة ِبَقَدِر ما ُتريُد  (1)ىذا،
.َمْنَع الَفمَسَفَة ِمْف َتْحِصْيِؿ َأو الَعَمِؿ بِإتّْجاِه الطَِّريِؽ اآلِمِف َوالمَأُموِف   (2)ِلّمِعْمـِ

 الَِّذي َيحِمُؿ َمَعُو الدَّْقَة َوالُسمَطَة الُعْمَيا َوالَحقيَقَة الُمْطَمَقَة.
 البراغماتيَّة: ِضدًا ِلّممْوُضْوعيَِّة، َوالِحْمِف اإِلبسِتمولوجي.-

ِبالسَّاِئِد َوِضدِّْه، َأو الَعاِديّْ َو َنقيِضِو، َأو  رورتيَو ال َيِقُؼ ِإىِتماـ 
مولوجيا َواِليرمينوِطيقا؛ َبؿ َيِصُؿ َحدُّ الَبْحِث في َفواِرِؽ الَمْوُضْوِعيّْ اإِلبستِ 

؛ َبيَف َرْمِز الِضدّْ في ِفكِر  َو ُىـ الواِقعيُّوَف َو َبيَف الجْيِؿ  رورتيَوالتَّضاُمنيّْ
الَفمَسفيّْ الَِّذي َينَتمي َلُو ِمف البراغماتييف. َو ُيَحدُّْد َبْيَنُيما َو َلُيما َطِريَقَتاِف، 
َنسَتطيُع ِمف ِخبلِليَما َكْشَؼ ُحدوِد َتفكيِر ُكؿٍّ ِمنُيَما َأو َعَمى اأَلقؿّْ َمعاِلـِ 

 : (3)ذِلَؾ الَتفكيرِ 
ماٍت  :ولىاألَ  في الَكبلـِ َعْف ما ُيَقِدُموُه ِبَوْصِفِيـ َجماَعًة ِفْعميَّة ُتْشَترُط ِبُمَقوّْ

تاِريخّيٍة َو واِقٍع ُمعاٍش َأو ُلَغٍة َأو َرمزيٍَّة َأو َجذر َزمكاني ُمغاير، َلكنو َيرَتِبُط 
. َو ىذِه الحاَلُة الَّتي َتْسَتِنُد ِإلى  ّـٍ ثَقافيٍّ َو ٱْجِتماعيٍّ َو َتْسَتيِدُفُو.  الَتَضاُمنِ ِبَي

َفِيَي التي َتْعَمُؿ ِمْف َأجِؿ الَجماَعِة الَبَشريَّة الُيوياتيَّة الُمَحَدَدِة الَمعِاِلـ 
 َوالٱْنِتَماِء.
َنظَرِة الَبَشِر ِإلى َأْنُفِسِيـ َعمى َأنَُّيـ َيمَتِمُكوَف َعبلَقًة ُمباِشَرًة في  ثَّؿُ مَ تَ تَ  الثانية:

ِمُؾ َحقْيَقًة َليَسْت ِإْنَسانيًَّة َوال َتُمتُّ ِبِصَمٍة ِلواِقِعِيـ التَّاريخّي َأو َمَع ما َيمتَ 
ُـّ ِبالُمماَرَساِت  رورتيالَمْذَىبّي َأو الَجَماعاتّي الَخاص. َو َيتساَءُؿ  َو َييَت

الُموَجَيِة ِإلى ما ُىَو َخاِرُج ِنطاِؽ اإِلْنَسانيَِّة في الَجماَعِة المَتعيَّْنِة 
                                                           

 .512: المصدر نفسو، ص( ُينَظر1)
 .488(ُينَظر: المصدر نفسو، ص2)

(3) See: Rorty, Richard, Objectivity Relativism and Truth, Philosophical 
Papers, vol.1, Cambridge University press, 1991, p.21. 
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الُمنَحِصَرِة، َوال َينُظُر ِلَنفِسِو بَوصِفِو َمحكوَمًا ِبُأطِر الَجَماَعِة الُمنَتمي َليا َو وَ 
ِإنَّما َيرَتِبط ِبما ُىَو َموصوٌؼ ُدوَف الُرجوِع ِإلى ُمجَتمٍع َيْنَضوي َتحَتو. َوىذه 

  .الَموضوِعيَّةُ ِىَي 

ّمِصنِؼ الثاني، الَِّذي ُيريُد الَعمَؿ َأفَّ الَعْقَؿ الَغربيَّ ُىَو َوريث لِ  رورتيَوَيرى 
ِبمعايير َوَتقاليِد الَموضوِعيَِّة. َوالخاِضِع ِلّمَفَرضيِة القاِئَمِة:ِإنَّنا َيِجُب َأف َنِقَؼ 
ُنَنا ِمْف َأْف  َعمى َمساَفٍة واِحَدٍة َو كاِفَيٍة ِمف اأَلْفَكاِر َواأَلْشَياِء ِبشكٍؿ ُيَمكّْ

. َو  -َجذِبيا َنْحَو الطَّبيعيّْ َبَدَؿ الٱْجتَماعيّْ َنَتَفَحَصيا ِمْف َأْجِؿ  اإِلْنَسانيّْ
ـْ َمْف  ُأولِئَؾ الَِّذيف ُيريُدوَف َأْف ُيقيُموا التََّضاُمَف َعمى ُأُسٍس َموُضوِعيَّة َوُى

ـْ  َوالَِّذيَف، َكَما َأْسَمْفَنا، َيفَيُموَف الَحقيَقَة ِبوصِفَيا  ِبالواِقعيين رورتيَيصُفُي
ُبَقًا َيخَضُع ِلَتَمُثٍؿ َو ِمرآويٍَّة. َو ِبذِلَؾ َفَعمى الَتضاُمِف َأف َيخَضَع آِللياِت َتطا

ـُ الَّتي  الَشطِر َبيَف ماُىَو َعقبلنّي َو ما ُىَو َليَس َكذلَؾ: الَِّذي َتفَتِرُضُو االفيا
مى اإلبسِتمولوجيا َمّيَزْت َبيَف َعاَلـِ الروِح َوالطَّبيَعِة. َوالَِّذي َيعني الٱعِتماَد عَ 

عاَدَة َمَكاَنِة اإِلْنَساِف،  دّْ ِمف اِليرمينوِطيقا َواِ  ِة الَفمَسَفِة ِبالضّْ َوٱِختزالَيا ِلَمَيمَّ
َلتُو ِإلى َشيٍء َيجرى ِقياُسو َوالَعَمُؿ َمَعُو  َوَتحريِرُه ِمْف ِتمَؾ الٱْسِتبلَباِت الَّتي َحوَّ

اِمُت َوالثَّاِبُت. ا الٱتجاُه الُمقاِبُؿ، َوالَِّذي َحاَوَؿ َعكَس   (1)َعمى َأنَّو الصَّ َأمَّ
الَِّذيف  -البراغماتيونالُمعاَدَلِة َو َردَّ الَموُضوِعيَِّة ِإلى الَتضاُمِف، َوُىـ 

َوِبَحسب َمنُظوَمِتِيـ الَفمَسفيَِّة ال َيْعَمُموَف ِوفَؽ َقواِعَد ِإبسِتمولوجيٍَّة َصاِرَمٍة ِمثَؿ 
َفالَحقيَقُة َلْف َتَتَجاوَز َمْعَنى الدّْاللِة  -يتافيزيقية َكما البلىوتييفالواقعييَف َأو مِ 

َعمى ما ُىَو َناِفٌع َلُيـ. َو ِلذلَؾ ال َيروَف َأفَّ الَمنَيَج التَّطاُبقيَّ الُمسَتعَمَؿ في 
حْيُح َأو الَمقْبوؿُ  نَّما َرِدـِ الَفْجَوِة َبيَف الَحقيَقِة َو الواِقِع ُىَو السَّبيُؿ الصَّ ، َواِ 

ِبالَبْحِث َعْف اأَلفَضِؿ َوالَجيِد الَموُجوِد، َو ما ُيحَتَمُؿ وُجوُدُه ِمْف الَجيِّْد. َفَقْد 
                                                           

)1( See: Ibid, p.22. 
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َيُكوُف ما ُىَو َعْقبلني َغيَر َحْقيقيٍّ في َنَظِرِىـ. َو َأفَّ الَفَرضيََّة الَّتي ُيمِكُف َأف 
َـّ ِبنا  مف ُيمِكنو َأْف يَأتَي ِبالَجديِد  -داِئَماً -ىَي َأفَّ اإِلْنَساَف  -ِوْفقُيـ-َتَتَحَك

ِمَف الَفَرضيَّاِت َأو اأَلِدلَّة َأو الُمفَرداِت َأو الٱْعِتَقاداِت َو الَّتي ُتَحسُّْف ِمف 
ِر ِمَف الَجماَعِة َنْحَو َمشروٍع ُمَتَماٍه َمَع ما  َحياِتِو؛ َو ِلذلَؾ  ال َيرَغبوَف ِبالَتَحرُّ

َو ِإنَّما الَعَمُؿ ِبإتّْجاِه الٱتَّْفاَقاِت الُمَتباَدَلِة َواإِلعِترافيَِّة/  َيحُصُؿ في الطَّبيَعةِ 
 (1)الَبيَنذاتيِة.

َو َأْصَميا التَّْقمْيِديّْ َمع بيرس، َوجيمس،  رورتيَلِكفَّ البراغماتيََّة َمَع ُنسَخِة 
 ؿِ ف مراحِ مِ  مةٍ رحَ مَ َفالتَّصوُر َأنَّنا داِئمًا في  َوديوي َقْد ٱّتِيَمْت ِبالِنسبيَِّة.

 عاييرَ مَ  وَ  اتٍ ظريَّ نَ  وَ  عتقداتٍ مُ  عَ ط مَ قَ فَ  ؿَ مَ عنَ  فْ أَ نا مكنُ يُ  َو َأنَّنا ،حقيؽِ التَ 
َنمَتِمُكيا ِبَذواِتنا، َيجَعُؿ اأَلمَر َوَكَأنَُّو ِمثاليّّ ذاتيّّ َو ِنسبيّّ َو ُسْفسطائّي؛ ِإالَّ 

َدَرَس الَفمَسفيَّ الَجِدْيَد ِبَمْعَنى َتَقبُِّؿ َأف ُيَعمّْـَ ال -َحَقاً -ُيريُد  رورتيَأفَّ 
 كوفَ ف تَ أَ  ؿِ مَ حتَ المُ  فَ مِ فَ  .َو البلٱخِتزاؿ أَلفكاِرنا ِبقواِلَب ُمطَمَقةٍ وارىء الطَّ 
 يَس لَ وَ  َوُمَحَدٍد َتحتاُج َموِقَفًا َورَأيًا، فٍ يَّ عَ مُ  تٍ قْ وَ  يّْ أَ في وَ  ُمَعمََّقةٌ ايا ضَ قَ  ناؾَ ىُ 
ًا أَلْف ُينِتُجوا َقواًل ِفييا؛ َأو َقْد َتكوُف كشترَ مُ  اً بَ بَ وا سَ دُ جِ ف يَ أَ ـ يُ مكنُ يُ  اسِ النّ  ؿُّ كُ 

 ُس عكُ تَ  عاتٍ نازَ ي( مُ أَ و )أَ  َض عْ بَ  فَّ أَ عني يَ  ال ؾَ لِ ذَ  . لكفَّ َتخضُعُيـ ُكمُُّيـ
ؤ نبُّ تَ النا نُ مكِ يُ  الَو ". قياسِ مّ ير قابؿ لِ "غَ  أبدَ يث المَ ف حَ لتزامات الَّتي مِ ٱال
 ؛بوئيّْ نَ التَ  ضعِ الوَ َكيِفيَّة ُنُشوِء  اً قَ طمَ مُ  عرؼُ نَ  ال حفُ نَ وَ  ،ؽِ يْ حقِ التَّ  قبؿِ مستَ بِ 

مؿ أَ  ةِ يبَ خَ بِ  يفَ صابِ المُ )الَتَأِسيسييف( وَ  يفَ سِ سّْ ؤَ المُ  فَّ أَ  رورتي قدُ عتَ يَ أَلْجِؿ َذِلَؾ 
  (2).ةِ قبلنيَّ و البلعَ أَ  ؾِ كُ شَ و التَ أَ  ةِ سبيّْ النِ َسيصُفوَنُو بِ 

                                                           
)1  ( See: Ibid, pp.22-    
(2) Charles Guignon And David R. Hiley (Edited), Richard Rorty, p.    
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ُيمِكُف الَكبلـُ َعْف َمنَفِذ ُخُروٍج ِمف ِتمَؾ الِنسبيَِّة الَمزعوَمِة، )َو ِإف كاَف وَ 
الَيْنفْييا ِإاّل ِبَوجِييا البّلِغي ِلَما ُيمِكُف َأف تُنِتَجُو ُطروحاُتو في ِإعاَدِة  رورتي

ِة الَفمَسَفِة َفَتنَبري ِنصاِب النَّْقِد الثَّقافيّْ الَِّذي ُيمِزـُ َنفَسُو ِبَتَبعيَِّتِو َكوصٍؼ لِ  َميمَّ
ِلّمتشخيِص َوالُمراَجَعِة َوالُمعاَلَجِة( َوذلَؾ ِبِإتاَحِة َحيٍّْز َكبيٍر ِلمذاِت َوَجَدِليا َمَع 

و أَ  فِ ضامُ التَّ وَ  اتيّْ الذَّ  فِ يْ وِ كْ و التَّ أَ  بِ يْ ذِ يْ التَّ  يفَ بَ الَغير )َوالذات( فَ  -الُمجَتَمِع 
ى عَ سْ يَ  لةِ حاوَ المُ  مؾَ تِ بِ وَ  رورتيا يَ فَ شْ كَ  ؿُ حاوِ يُ  ةٌ مَ ذاتي، صِ ينَ ج البَ نتَ المُ ؼ وَ دَ اليَ 
 اصّْ الخَ وَ  يّْ وعِ وضُ المَ وَ  اتيّْ الذَّ  يفَ بَ  راؽِ الفِ  واِت جَ فَ  رِ مْ في طَ  ةٍ قَ ريْ طَ  وَ حْ نَ 
ِؿ مُ  .اْـّ العَ وَ  نَجزًا َوذلَؾ ماَنِجُدُه ِمف َتوليَفِتِو َبيَف الَتَيكُّـِ َوالتََّضاُمِف ِبَوْصِؼ اأَلوّْ

ِلمَتكويِف الذاتي َوُممِثبًل ِلتمَؾ الَتنشِئِة الذَّاتيَِّة، َوالثَّاِني ِبوْصِفِو َتراّصًا َمَع 
حساسًا ِبِو. َوِلذلَؾ  ُيراِىُف البراغماتيُّ َعمى َجَدِؿ... »الشَّرْيِؾ الٱْجتَماِعيّْ َواِ 
[ َوالتَّضاُمِف، أِلَفَّ ُكؿَّ ِميَنةٍ  ٍؿ ُىَو  الَتورَيِة ]التََّيكُّـِ َأو َبْحٍث َأو َتَساؤٍؿ َأو َتَأمُّ

ِنتاج ٱْشِتغاٍؿ َدقيٍؽ َوَعِمْيٍؽ َعمى الذَّاِت َيَتَضاَعُؼ َأو َيَتَفاَعُؿ ِبالتََّضاُمِف 
 (1).«الَجَماِعيّْ َوالتَّفاُىـِ الُمجَتَمعيّْ 

، َوِتمَؾ الُمَغُة َمنُخوَرٌة الَتَيُكميُّ ُىَو َمْف َيعَتِقُد َأفَّ ِفْكَرُه َمَحَدٌد ِبُحُدوِد ُلَغِتوِ 
ـْ َتُعْد الَمعِرَفُة الميتافيزيقيُة، ِعْنَده، َىَدَفًا َيبَتغيِو، َو  ِبالَعَرِضيَِّة َوِبسَبِب ذلَؾ َل
ال المطاَبَقُة ِلمواِقِع َأَمبًل َيْسَعى ِإليِو؛ َوِلذِلَؾ فُيَو َيبَحُث َعْف َمْعَجـٍ ُلَغويٍّ 

، َفَقْد َيكوُف َقْد َتَعمَّـ المَُّغَة الَسيَئةَ َجديٍد َبَدَؿ الَبْحِث اإل ؛ َوِلذلَؾ (2) بسِتُمولوجيّْ
ُسوِخ َوالَمرِجعيَِّة الَيِقينيَِّة  َيبَدُأ ثاِئَرًا َوساِخَرًا وناِقَضًا ِلُكؿّْ ِقيـِ الثُّبوِت َوالرُّ

َساَف َنْحَو َضْرٍب ِمَف الٱنِعزاِؿ الميتاِفْيِزْيقيَِّة. َلِكفَّ َذِلَؾ الُبْعَد الَتَيُكميَّ َيَأُخُذ اإِلنْ 
"الُمَفِكَر في ِخدَمِة الَجماَعِة"؛ َفَفكُرُه َسوَؼ »َلوال ُبرىاُف البراغماتي في َعّدِه 

                                                           
 .170(محمد شوقي الزيف، تأويبلت وتفكيكات: فصوؿ مف الفكر الغربي المعاصر،ص1)
 .122، ص«تأويؿ براغماتي لمفمسفة: االنزياح نحو فمسفة المرآوية )رورتي(»( زىير اليعكوبي،2)
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َيظُؿ َشْيَئًا تاِفيًا، ِإْف ُىَو َظؿَّ َبعيَدًا َعْف الُمَساَىَمِة في ِإعاَدِة َترِتيِب "َنسيِج 
ماَعِة"... ِإاّل َأفَّ ِإعاَدَة التَّرِتْيِب ىذِه َلْيَسْت الُمعَتَقداِت الَخاَصِة ِبتمَؾ الجَ 

َعَمبًل َنَسقيًَّا، َوَليَسْت َبرناَمَجًا َبحَتًا، َبؿ ُىَو َحؾّّ ]َكشط[ في الَمكاِف 
، َأْي ُمحاَوالٌت َتشِخيصيٌَّة َوِعبلِجيٌَّة، َتْسَعى ِإلى َتضاُمٍف َوطنيٍّ (1)«الُمناسبِ 

. َأو ُمجَتَمعيٍّ ثَقافيٍّ   َخاصٍّ
َتُقوُد ِإلى البّلَمرِجعيَِّة َوالبّلمطَمقيَِّة، َكما ُقمَنا آِنَفًا في  الرورتيةالتََّضاُمنيَُّة  

َأثناء َبحِثَنا ىذا، َوذلَؾ َيعني ِبَكِمَمٍة ُأْخَرى الَعَرضيَّة، ِبَقَدِر ماِىَي ِنسبيٌَّة. 
، َعمى ما ُىَو َليَس عاديًَّا  َفالَفمَسَفُة التَّيِذْيِبيَُّة َسَتعَمُؿ َعمى ما ُىوَ  َعَرضيّّ

َوثاِبتًا، َو بَأدواٍت ِىرمينوِطيقيٍة في َسِبْيِؿ الَفْيـِ َو الٱتَّْفاِؽ اأَلكَثِر َتْسويَغًا 
 َوَقُبواًل في ِبيَئٍة ٱجِتماعيٍَّة َومَتَزِمَنٍة.

َبؿ َوَحّتى ِنياَيًة ِلَمطاِؼ ِإشكالياِتِو َوٱنِتقاداِتِو،  رورتيَوِلذلَؾ َيفَتِرُض 
َمشروَعُو في الِيرمينوِطيقا َوالبراغماتية الَجديَدِة، َعمى َىيَئِة َضرٍب ِمف 

إفَّ »الَخياِؿ الشاِعرّي الَِّذي َيسَتعيُر اأَلمؿ ُمَمثّْبًل ِبَرمزّيِة "غودو" َفيقوُؿ: 
ودو ُىَو ٱنِتظاَر غودو ُمحَتَرـٌ ِبالِنسَبِة َلنا َنحُف الَفبلِسَفة... ِإفَّ ِإنِتظاَر غ

ِإنتظاُر الَخياؿ الَبَشرّي ِلَكي َيشَتِعُؿ ِمف َجديٍد، ِإفَّ ٱنِتظاَر ذِلَؾ َيعني َطريَقًة 
في الَكبلـِ َلـ ُنَفِكْر ِبيا ِمف َقبؿ... َو َأنَّيـ ]الُمفِكروف[ ال َيحتاجوف الغودو 

َخاَصٍة َمَع شيٍء  الَِّذي ُيفِسُر َليـ َأفَّ ُسمَطَتُو َأو ُسمَطَتَيا َتَأتي ِمْف َعبلَقةٍ 
. َفاإِلْنَساُف ُىَو الِمْعَياُر َوُىَو َأَساُس ُسمَطِة الَحقيَقِة َوالَخياِؿ «َغْيِر َبَشريٍّ 

مكاِنيَِّة التَّجِدْيِد.  َواِ 
 َخاِتَمة:

                                                           
 .125( زىير اليعكوبي، المرجع نفسو، ص1)
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َفَحاِت السَّاِبَقِة الُيوْفيِو َحقَُّو، ِبَوصِفِو َفيَمسوَفًا  رورتيَلَعؿَّ الَكبَلـَ َعْف  في الصَّ
َشِعَبًا َو ِإنسكُموبيديًَّا َجِديَدًا، في المَُّغِة َواأَلْخبلِؽ َوالّسياَسِة َوالَمِعِرَفة، ِإاّل َأنَّنا ُمتَ 

َحاَولنا َرَسـ َمبلِمِح ُخبلَصٍة َوُعصاَرٍة ِلُمجَمِؿ َأْفَكاِرِه النَّقِديَِّة َوما َبْعَد 
 نتاِئَج ِعدٍَّة، ِمنيا:الَحَداِثيَِّة، َوالَّتي ُيمِكُف َأف َنْخُرَج ِمْنَيا بِ 

َوِبَقَدِر ِإْخبلِصِو الُمَبكّْر ِلّمَتحمْيميِة، ِإاّل َأنَّو ٱْسَتطاَع َأف َيْكُسَر  رورتيِإفَّ  -1
َؿ ِإلى َناقٍد لِمَتحمْيمّيِة، َوُمَتَحِواًل  ِتمَؾ الَصَنِميَّاِت؛ الَتَأِسيسيََّة َو اإِلخِتزاليَّْة، ِلَيَتَحوَّ

 لبراغماتي، َوُمَجِدَدًا ِلَمقوالِتِو، َوُمنَتِصَرًا ِلِرجاالِتِو.َصْوَب الِخطاِب ا
 -َفُيَو َمْشروٌع َنقديّّ ِباأَلَساسِ  -البّلَتَأسيسّي  رورتيَيَتَمَخُص َمْشُروُع  -2

: ِضدَّ التََّصوِر الَتطاُبقيّْ ِلّمَمعِرَفِة ِلمعاَلـِ الَخاِرجيّْ )ِضدَّ  بِػػَأنَُّو َمْشُروٌع ِضدّْيّّ
لَمرآويَِّة(؛ ِضدَّ الَماَىويَّة الَّتي َتعَتِقُد َأفَّ في الَعاَلـِ جواِىَر َوماىياٍت داخميًَّة ا

ُيمِكُف َكْشُفيا، َوَأفَّ الَحقيَقَة تَتَعمَُّؽ ِبَيا ال ِبَما ُىَو َظاِىٌر َأو ما َيبُدو؛ َو ُىَو 
َفِة َعبر تاِريِخ الِفْكِر الَغربيّْ َمْشُروٌع ِضدَّ الَتأِسْيِس الَِّذي َمثََّمو َأغَمُب الَفبلسِ 

َفحاَوَؿ َأف َيفَتَح َحيََّز الَتَفمُسِؼ ِليصَبَح ُمحاَوالٍت ِإنِفبلِقيّْة ِلّمَمعنى 
 َواِليرمينوِطيقا َوالخيالي.

دَيات( ِلَيجَعَؿ الِخَطاَب  -3 ِإنَُّو ُيَحاِوُؿ َتْحِقيَؽ ِتمَؾ الُمعَطياِت اآلِنَفِة )الضّْ
َمُو ِبَيَدِؼ الُخروِج ِمف َقْسريَِّة اإِلبسِتمولوجيا في الَفمَسفيَّ أَ  كَثَر ُمروَنًة َفُيَتمّْ

الَمعرَفِة ِإلى الِيرمينوِطيقا َوالَّتي ُتْعَنى ِبالَفعاليَّة الُمسَتِمَرة ِلئِلنساِف، َعمى 
 ِخبلِفيا َمَع اأُلولى.

لَمعِرَفِة ِلَيْعُكَس َمَساَرَىا َمعاييَر َوَسطَوَة الَموُضوِعيَِّة في ا رورتيَينَتِقُد   -4
ًا ٱتّْفاِقيًَّا  َنحو الَتضاُمنيَّة َو الَّتي َتعني َأف َيكوَف الِمعيِاُر ُمجَتَمعيًَّا َخاصَّ
ُمَؤَقَتًا. َوِبالتالي ِنسبيًَّا. َوُكؿُّ ذِلَؾ َيعَتمُد َعمى ُقْدَرٍة ِإنشائيٍَّة َوَتيذيِبيٍَّة يَتَمَتُع ِبيا 

َمْعَنى َكيَنونِتِو َمع اآلخِر في َتضاُمٍف مجَتَمعيٍّ َييِدُؼ ِإلى ِإنجاِح  الَفرُد ِليسِندَ 
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َغايِة الٱْجتَماع الَبَشريّْ الُمَعيَّف )الَوطني(. َوِبذلَؾ فُيَو ِبالِضدّْ مْف ُكؿّْ 
ِد ِخطاباِت الَكونيَِّة َوالُشُموِليَِّة.َوُيمِكُف َأْف َنكُشَؼ َعْف َمكاِمِف الُضْعِؼ، أو الَنقْ 

 في ُأطروَحتِو، والتي ِمنَيا:
َيرى رورتي َأفَّ َقضيََّة الِصدِؽ الُيمِكُف ِإعاَدتيا ِلَتطاُبٍؽ َأو َتأسيسيٍَّة  -1

واقعيٍَّة أو في إطاِر َنظريٍَّة في الَمعِرَفِة َواإِلشكاؿ اّلذي ُيستنَبُط َعْف َذِلَؾ ُىو: 
جِتماِعيّْ المحاَدثاتيّْ أال ُيقدـُ ِحيَنما َيعَتِمُد رورتي الَبديؿ ِفي الَتسويِغ الٱ

أطراُؼ المحاَدَثِة َمعاييرىـ في ِصدِؽ َقضيَّة أو َعدميا ٱعِتماَدًا َعمى َتطاُبقيٍَّة 
أو َتأسيسيٍَّة َينَطِمُقوَف ِمنيا؟ َوِمف ثُـ ُتحاؿ ِلمنقاِش َوفي النيايِة َسَتكوُف الَغمبة 

فكر رروتي، لتكوف قبواًل برؤيٍة  الِحجاجيَّة، إف قبمْت تمؾ الَغمبة، أصبًل، في
 تطابقّيٍة في الصدِؽ أو ترسيخ لتأسيسّيٍة َجديدة!! 

كيؼ لمتضامنّية والتيكمّية اف تدخؿ في محادثة او حوار أصبًل؟  -2
ؿ اإلشكاؿ بالقوِؿ: كيؼ لمتضامنّيِة اف تخرج لعبلقات دولية او  وُأفصّْ

التي ىي  -الوطنية منظماتية خارج المحمية، لتنجح في تحقيؽ المصالح
موضوع التضامف؟! وفي التيكـ كيؼ لو اف يكوف جزًء مف حوار يراد اف 
يخرج باتفاؽ اذا كاف ىنالؾ طرفا اليشعر بالمسؤولية واالنتماء او الجدية 
واليدؼ الى االتفاؽ؟؟ اعتقد أفَّ الحوار واالتفاؽ واي محاولة تسويغ داخمو 

 كما رغب بيا رروتي لف تتحقؽ ابدا.
اف الفكرة  -والتي نؤمف بيا -حينما نتماشى مع الفرضية البراجماتية -3

ىي محاولة لحؿ مشكمة ما، وكمما نجحت في تمؾ الميمة كانت صحيحة، 
فإنني اجد صعوبة قريبة االستحالة مع النتيجة التي توقؼ معيا رروتي في 

ومة اف الفبلسفة يحترموف فكرة "غودو" اعتمادا عمييا في انيا رمزية لديم
العطاء والجديد عبر الخياؿ! وىذه الصعوبة نابعة مف اف مشاكمنا التي 
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تحتاج لحموؿ اتفاقية، كيؼ ليا اف تبقى رىينة خياؿ يمتاز بفرديتو اصبل 
وكيؼ سيقدـ بوصفو حبل، حسب الطريقة الرورتية؟ اعتقد اف االمر ىنا 

ىذه الشذرات سيعيدنا لوجوب اعتماد الية وبرنامج يقترب مف التاسيس لنفيـ 
الغنوصية في بعض منيا. والحاجة تمؾ لمتأسيس قد التكوف غائبة في 

 اصؿ اعتماد الخياؿ مع رورتي؛ ويبقى االمر شائؾ. 
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 املقَٙ ّ الّلعب،

 ما َبْين أنتروبولوجيا المكان و ُأنطولوجيا الِكيان .
  1مصطفى الكيالني

 َبْدًءا . -1

عّي، عمى حّد سواء، ىو َمكاف لمفرح، المقيى في التمثُّؿ الفردّي و الجم
لمتسمية، ِلتْقضية الوقت، لمتعويض عف َمشّقة، ِلنسياف كْرب، لمتجاُلس و 

 التحاُدث قبؿ الجموس و الصمت ِلمف ُيؤثرُىَما انفصاال ال تواُصبل.
لكف الغالب عمى حياة المقيى، في الواقع، ىو التواُصؿ قبؿ االنفصاؿ، و 

ضا داخؿ ضجيج المقيى بالتأمُّؿ أْو ِقراءة جريدة. و إْف أْمكف االنفراد أي
المقيى، إلى ذلؾ، ُيذّكر بمحظة قديمة ىاربة في فجر اإلنسانّية كانت مف 
الطبيعة و إلييا،لعمُو الشبيو بالكيؼ عند البدايات األولى قبؿ أف يّتخذ لو 

آخر  صفة حضارّية، ُيخمد إليو اإلنساف البدائّي لبلستراحة الُمؤّقتة أو في
العِشّي بعد االرتزاؽ نياًرا بالصْيد  و غيره، و لواًذا ِبو مف قساوة الطبيعة و 

 مخاطر الحيوانات الضاّرة و َمَجااًل لمتمّيي.
و كما يسعى اإلنساف إلى تْمبية حاجاتو في الفضاءات المفتوحة ِبَحركات 
ب نْبذ تفتح الذات عمى العالـ الخارجّي فيو الحريص أْيضا بحركات َجذْ 

أخرى  عمى إنشاء عالـ خاّص بو، كاّلذي ُيْحدثو الفرد ِلذاتو أْو بالتعاُوف مع 
أفراد آخريف مف أْمكنة خاّصة ليا حميمّيتيا، إذ المكاف و الكياف ُمَتواِصبلف 
ُمتداخبلف، كأف يّتخذ المكاف لو صفة الموقع و الكياف صفة الَتَمْوقع، 

الُينا " ضمف مفيـو اإلّنّية اّلتي  بالوعي الكينونّي " و اآلف "       و "
                                                           

1
 سوسة  تونس  أستاذ محاضر جامعة 
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(. 9الييدغرّي ) (dasein)ترجـ بيا الدكتور عبد الرحمف بدوي " الدازيف " 
و إَذا المكاف قيمة كيانّية و الكياف ُمَحدٌَّد بالمكاف، بضْرٍب مف التفاُعؿ 

الكائف،  (rondeur)الكينونّي اّلذي يقضي استدارة المكاف " و تكّور " 
 (. 5) (Gaston Bachelard)اشبلر حسب غاستوف ب

الخارج " ىو بمثابة الَبْوصمة اّلتي ُتساِعد عمى تحديد ُوجية  –إّف " الداخؿ 
لذا يّتصؼ الكائف " بالُوجود " و " الظيور "  ،ىناؾ( –أو َمْوقع ّما ) ىنا 

َمًعا، فيو " الموجود " ِبِفعؿ االلتفاؼ، و " الموجود الظاىر" بالحركة اّلتي 
الكائف غْير ُمكتٍؼ بالتموُقع حوؿ ذاتو، فيسعى أْيضا إلى االنفتاح تجعؿ 

 عمى الخارج بدوف االنقطاع عف محوره الجاذب.
فالمقيى ىو كغيره مف تمؾ األمكنة اّلتي تّتسع و تضيؽ، إاّل أّنيا َتْبُدو 
ُمتماثمة في شكميا الدائرّي، كالُعّش و الركف و القَجر في خزانة و البيت، 

 بالغابة أو الحّي و وصوال إلى المدينة و العالـ.ُمروًرا 
و لكف ماىي صفات المقيى المكانّية و الكيانّية تحديًدا ؟ و كيؼ تختمؼ 

 المقاىي عند أداء الوظيفة الواحدة الُمشتركة ؟ 
 ُسؤال التسمية . -2

لمتسمية ) المقيى( تاريخ يصؿ بيف االسـ و الُمَسمَّى، و ُيحيؿ بالضرورة 
ايات األولى، إْذ ما اّلذي قضى أف ينشأ مكاف يمتجئ إليو األفراد عمى البد

ـَ اّتصفت المقاىي عادًة في الماضي بالذكورّية  ِلتقضية بعض الوقت ؟ و ِل
؟ و ىؿ ُيمكف اعتبار مجالس النساء داخؿ البيوت ِبِعمـ و في غفمٍة أيضا 

ًة عند النظر في ما  ُيقدَّـ أثناء مف الرجاؿ ىي مف قبيؿ الَمقاىي، و خاصَّ
تمؾ المجالس مف طعاـ و شراب، و خاّصة القيوة، و ما َيدور مف أحاديث 

 جاّدة و ىْزلّية و مف نميمة و غيرىا ؟ 
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في الَمقيى ألواف مف الشراب، و لكّف القيوة تظّؿ الشراب األّوؿ، لذلؾ تحّدد 
اسـ المكاف  ) المقيى ( ِبِو. فيؿ معنى ذلؾ أّف اكتشاؼ القيوة، ثـّ 

نتشارىا في ُبمداف المعمورة ُيَمّثبلف َحَدثا ىاّما ساَعَد عمى ظيور المقاىي ؟ ا
و ما صمة التسمية الحادثة بالتسمية القديمة، إِذ القيوة في الّمغة العربّية 

 (. قديما تعني الخمر ؟ )
و إْف فارقت العربّية حديثا بيف المكاف ) المقيى( و الشراب ) القيوة( فإّف 

العربّية ال تُفارؽ بينيما، كالعاّمّية الّتونسّية : " شرب قيوة، و العاّمّيات 
 مشى لمقيوة ".

المقيى، إذف، ىو تْسمية تقريبّية لوظيفة واسعة ُمتعّددة تدليبل عمى " 
ُمؤّسسة " تختمؼ عف غيرىا مف الُمؤّسسات االجتماعّية، بؿ ىي ُمؤّسسة 

خرى، و وجودىا شرعّي ىامشّية، تقريبا، ال تصطّؼ وراء الُمؤّسسات األ
ثابت ُمّتفؽ عميو رغـ كْونو ال يحظى بإجماع في بياف المعنى و الوظيفة، 
تحديًدا، لما تشتمؿ عميو التسمية و بصفة ضمنّية مف داللة ُمراوغة أحيانا، 
إْذ قد ُتواصؿ في الذىف الشعبّي البعض مف وظيفة الحاف قديما بضْرب مف 

رؽ بصفة ال واعية بيف فيـ القيوة قديًما و اّلذي ال يفا ،االلتباس، رّبما
فيميا حديثا، ذلؾ ما يفارؽ بيف حماس البعض عند ذكر الُمَسّمى ) َىّيا 
إلى المقيى، نمتقي في المقيى( و بيف تيجيف البعض اآلخر لممكاف 

 المذكور ) لسُت أو َلْسنا مف ُجبّلس المقاىي (...
نتيجة انفتاح التسمية ) المقيى ىذا االلتباس قضى ُوُجوًىا أخرى لبللتباس 

إْذ ثّمَة  ،أو القيوة بالعامّية( عمى الداللة األنتروبولوجّية لممكاف، قبؿ الوظيفة
حاجة إنسانّية بُمشتَرؾ الفعمّية الفْردّية و الجْمعّية إلى ىذا المكاف، ليس 

 بدافع التمّيي فحْسب، بؿ لمتواصؿ أْيضا، و عمى وجو الخصوص.
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ناسّية مبلزمة، ىنا، لمصفة الُسْسيولوجّية، ِبُحكـ التداُخؿ و ألّف الصفة اإل
في ماىّية المكاف بيف حاؿ الرغبة اإلنسانّية في التواُصؿ و ظاىر الُمؤّسسة 
مف غير إْذعاف ُمسبؽ ألحكاـ الَمْأَسسة فقد اّتسعت الُيّوة عند التسمية بيـ 

يى في الواقع المجتمعّي الُمَسمَّى الواحد ) المقيى( و كثرة األسماء، إِذ المق
َمقاٍه تبعا ِلُزّوارىا و األوساط االجتماعّية اّلتي ينتموف إلييا و مدى البذخ 
الظاىر عمى أشيائيا أو خبلؼ ذلؾ، كالتفريؽ عند تعميـ التسمية بيف 
المقاىي الشعبّية و مقاىي النخبة حيث يجمس كبار الساسة  و أصحاب 

 وف و اإلعبلمّيوف .األعماؿ، و في مقاٍه أخرى المثّقف
و إْف َبَدا المقيى ظاىرة يومّية عادّية فيو ُيمّثؿ، حسب تقديرنا، موضوًعا 
صعب التناُوؿ متعّدد األبعاد، كأف يشمؿ الفمسفة األنطموجّية و عمـ 

إْذ كيؼ نشأ ىذا المكاف ،االجتماع و عمـ النفس الفردّي و الجمعيّ 
نشوئو ؟ و لماذا يحتاج إليو  المخصوص ألّوؿ مّرة ؟ و ماىي الدوافع إلى

، نياًرا أو لْيبًل،  المرء بضْرٍب مف االعتياد المتكّرر في وقت ُمَحّدد مف اليـو
صباًحا أو عشّية ؟ ثـّ لماذا ىذا الحرص عمى التسمية مع اختبلؼ األسماء 
؟ و ما مراجع ىذه التسمية، كاقتباس معنى ) مقيى الحّرية ( أو زىرة     ) 

الياسميف ( أو بمد أو مدينة أو رمز تاريخّي أو زعيـ أو  مقيى الورد أو
 شييد أو شاعر أو فّناف ؟ ...

و كيؼ تختمؼ المقاىي باألحياء و الُمدف و الُقرى و األرياؼ حيث توجد ؟ 
كيؼ تتأّثر بالمحيط؟ و ىؿ ُتؤّثر فيو أحيانا ؟ ألـ تّتصؼ بعض المقاىي 

ر و " مقيى ستيبّل " في بالعالمّية كػ" مقيى خاف الخميمي " في مص
كاليفورنيا بالواليات المّتحدة األمريكّية و " المقيى الباريسّي " و " مقيى ريو 
" المكسيكّي ...فتختمؼ ىذه المقاىى بالموقع و الِمعمار و مدى الشيرة و 



9   
 

الخدمة و المنتوج الُمقدَّـ لمزائر، و خاّصة القيوة و أسموب إعدادىا و 
 ُنكيتيا الُمَميَّزة.

و ألّف المقيى موضوع شائؾ، كما أسمفنا، رغـ ظاىر بساطتو لمدى تداُخؿ 
الصفتْيف المكانّيةو الكيانّية، بالمرجعْيف األساسيَّْيف األنتروبولوجّي و 
األُنطموجّي، عمى وجو الخصوص، فقد ارتأْينا البحث في ماوراء وظيفة 

لتفكير في َما ُىَو التجاُلس و احتساء القيوة و غيرىا مف األشربة، و ذلؾ با
ُمحاِيث لذلؾ ُكّمو أي الّمعب، ال كما يظير في ىذا المقيى الشعبّي أو ذاؾ 
اّلذي قد ال يسمح بَمعب الورؽ و النرد و الديمينو و غيرىا مف األلعاب 
الحّسّية، و ذلؾ ُبْغية تكريس وجوٍه أخرى ِلّمعب ال يستمـز ُلَعًبا بعْينيا و 

أف ُنشير إلى بعض األعماؿ و عقد صفقات ِتجارّية قواعد ثابتًة ُمتكّررة، ك
و اإلعداد إلبراـ عقود بيع و شراء و خْوض حمبلت انتخابّية بمدّية أو 

 برلمانّية و التآمر و المّس و الدّس...
 المقيى مجااًل لّمعب، حقيقًة و مجاًزا. -3

تحقيؽ  يرغب زائر المقيى في التسمية، و لكْف ليست أّي تسمية، إْذ ُيراد بيا
بعض التمّيي بصفٍة ُمؤّقتة عارضة تتعّمد إرجاء حياة الِجّد أو التخفيؼ منو 
بضرٍب مف " الّمعب الجاّد " . فيتمْوقع المقيى عمى ىامش الحياة ليتأّثر 
بوقائعيا و يؤّثر، و لو قميبل، في ُمجرياتيا، ال بمعنى السمب أو اإليجاب 

س مف تباُدؿ أفكار و االستفادة ضرورًة، بؿ ينشأ عف االستماع عند التجالُ 
مف تعّدد تجارب أو تعديؿ موقؼ أو ُمراجعة رأي، ألّف التجالس يستمـز 

أي الحوار ببل َمْأَسسة، و لعّمو الحوار األكثر  ،عاَدًة القوؿ و االستماع
جدوى إْف قارّناه بحوارات في مواطف أخرى، كمؤّسسات الدولة و المجتمع و 

 البيوت.
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المقيى و نوافذه الزجاجية ُتمّثؿ الحّد الفارؽ بيف عالمْيف، إْذ و كأّف أبواب 
يكفي أف ندخؿ أو نخرج كي ُنْدرؾ معنى التواُصؿ و االنفصاؿ بيف داخؿ 
و خارج، بيف ُىنا و ىناؾ. و إَذا َمْسَرَحة ّما حاضرة في المقيى، و ىي 

لينا     بعض مف َمْسرحة الوجود العاّمة. يكفي أف نقمب النظر بيف ذْينؾ ا
و اليناؾ كي ندرؾ اختبلؼ زمنْيف أو إيقاعْيف لزمنْيف ُمقارنًة بيف حياة 
الداخؿ و حياة الخارج، بيف حاٍؿ مف االرتخاء الُمَتَعمَّد االختيارّي و التسريع 
االضطرارّي، بيف " لعب جاّد " خاّص و آخر عاـّ .فما أْسمْيناه َمْسَرَحًة ىو 

 إلى الّمعب و قياًسا عمى الفعؿ و الفاعمّية.ُمرادؼ البّلعبّية استناًدا 
و ألّف المقيى وجوٌد خاّص داخؿ وجوٍد عاـّ فيو يخضع لصفة الُكّؿ ُمَمّثمًة 

و قد نّظر لو يوجف فنؾ  ،في البّلعبّية باعتبارىا َمْوُضوًعا يشمؿ العالـ
(Eugen Fink) (  " مثمما ىو موضوع أنطموجّي خاّص يقارب مفيـو ،)

 Hans Georg)كما نّظر لو ىانس جورج غادامير  ،ّنّي "الّمعب الف

Gadamer) (2 لكْونو ُيحيؿ عمى ذات راغبة العبة حقيقًة و مجاًزا و ،)
يختمؼ عنو النفتاح ىذه الذات االختيارّي و االضطرارّي َمًعا عمى 
المجموعة ضمف خارج ُمحّدد بفضاء المقيى، و ليس فعؿ إْبطاف فردّي 

العالـ الخارجّي أِلداء ِفعؿ إْبداعّي تبعا لمختمؼ فحسب يستقدـ إليو 
األساليب الفّنّية، نسبًة إلى ُمختمؼ الفنوف . كما تّتصؼ العبّية المقيى 
بالداللة األنتروبولوجّية الُمنفِتحة عمى التاريخ و عمـ االجتماع و عمـ النفس 

زحة و الفردّي و الجمعّي. فيشبو ما يدور داِخَمُو مف أحاديث جاّدة و ما
األلعاب الممارسَة االحتفالّية الخاّصة اّلتي قد ُتحيمنا ِضْمًنا عمى أقدـ 
العادات في أداة الّمعب بمنظور طقوسّي، كالماثؿ في األفعاؿ التعبُّدّية 
ذاتيا، قديميا و حديثيا، إِذ البّلعبّية تعني الحركة، و الحركة ُمنبثقة مف 
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شارة إلى الحركة الخاضعة لقانوف ذات الُوجود، إَذا انتفت انتفى، مع اإل
أزلّي يقضي تكرارىا األبدّي، و تمؾ الحركَة، تحديًدا، اّلتي تنبثؽ مف ذات 

 واعية راغبة ُمقتِدرة عمى تحويؿ البّلعبّية العاّمة إلى العبّية خاّصة.
 المقيى و " الّمعب الجاّد " ؟  -4

الجاّد " و " الّمعب  يحضرنا في ىذا السياؽ التمييز الغاداميري بيف " الّمعب
إْذ متى ُيمكف الجـز ِبِجّدّية المعب أو َعَدـ جّديتو، كأْف ذىب  ،غير الجاّد "

غادامير في ىذا الشأف إلى " أّننا نستطيع، بُكّؿ تأكيد، أف ُنمّيز بيف الّمعب 
و سموؾ البّلعب اّلذي ينّضـ إلى أنواع أخرى مف السموؾ الذاتّي. و ليذا 

ّف البّلعب ال يحمؿ الّمعب عمى محمؿ الجّد، فيو نتيَجًة ُيمكف أف ُيقاؿ إ
 (.5لذلؾ يمعب " )

إاّل أّف ىذا اإلثبات الغاداميري ال ينفي أّف الجّدّية ماثمة في الّمعب ذاتو، و 
إْف لـ يحمؿ البّلعب الّمعب َمْحَمؿ الِجّد. و كأّف الّمعب، ُىنا، مسموح بو 

المقيى.      و عند ُمغادرتيـ  لمكبار داخَؿ فضاءات خاّصة، مف بينيا
لتمؾ الفضاءات يستعيدوف صفة الوقار في حيف ُيسمح لؤلطفاؿ بأف يمعبوا 

 أينما و متى شاؤوا .
تبعا  ،(، كاعتبار البّلعبيف لّمعب ماىّيتو الخاّصة، إذف، حسب غادامير)

ّمعب لبلستعارة الُمعَتَمَدة في ىذا السياؽ، ليسوا الذوات اّلتي تمعب، بؿ إّف ال
 (.  يحضر مف خبلؿ البّلعبيف ")

فإَذا فتحنا داللة الّمعب األُنطموجّية عمى الداللة األنتروبولوجّية تبّدى لنا 
(، و لعّؿ الّمعب المخصوص 1موضوًعا صعب التناُوؿ، حسب يوجف فنؾ )

بالمقيى ىو أكثر صعوبة، لحضور المقيى في اليامش و إْف تحّدد وجوده 
 بالعمراف البشرّي. 
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إّف الّمعب داخؿ المقيى و العبّية المقيى ذاتو ُىما مف قبيؿ الظواىر 
اليامشّية اّلتي تبدو يومّية بسيطة  و الحاؿ أّنيا ِجّد ممتبسة، إْذ أّف رخاوتيا 

و قد ُيضمر الّمعب في  ،السطحّية ُتخفى صبلبة أشّد مف صبلبة الصخر
ّيًة أوسع مدى و أعمؽ المقيى و العبّية المقيى اّلتي بيا كاف و يكوف ِجدّ 

أثرا مف أّي لعب آخر، إْذ في المقيى ُتمارس ُلعبة الحكاية بتباُدؿ األخبار 
و مف غير االلتزاـ بروايٍة واحدة و اصطفاؼ سمعّي جماعّي، كاّلذي كاف 
و يحدث في زمف " الفداوي ". ِمثمما ُتمارس ألعاب أخرى بَمْسَرحٍة خاّصة، 

ارحّية " ) المتفّرجوف الُمَحمّْسوف( مازحيف كالبّلعبيف ُيحيط بيـ " الطر 
ُمحّرضيف شاربيف آكميف مناصريف َدْوما لمرابحيف ضّد الخاسريف، و إْف 
تغيَّر ىؤالء بأوالئؾ بيف لحظة و ُأخرى. و قد ُيسفر الّمعب عف قْصدّيتو 
الخاّصة الخفّية فتتشّنج أعصاب البّلعبيف و تنقمب الطاوالت بما عمييا، 

ث َعاَدًة في المقاىي الشعبّية ليتحّوؿ المقيى بذلؾ إلى فضاء كاّلذي يحد
أكثر جّدّية ُيذّكرنا " بالّمعب " الحربّي عمى شاكمة ُمخّففة تقتصر أحيانا عمى 
التماُسؾ بالتبلبيب و اّتخاذ القوارير و الكؤوس و الكراسي أسمحة ُمؤّقتة، و 

ّية " و َمف َلّؼ َلّفيـ عمى السباب و الشتائـ و غيرىا كي يتدّخؿ " الطرارح
إلنياء العنؼ      و استعادة فضاء المقيى لصفتو شبو اليامشية اّلتي 
تعاقد عمييا الجميع ِضْمًنا لمتخفيؼ مف ِحّدة الّمعب في الخارج و بالغ 
ِجّديتو، و قد يسعى الفرد إلى تجريب لعب خاّص ىو مف قبيؿ التنفيس أو 

العمؿ في عيادة طبيب نفسانّي،  كالجاري بو ،(sublimation)التصعيد 
إْذ ُيخّفؼ اإلنساف الفرد مف حّدة أوجاعو النفسّية بالصمت و التأمُّؿ و 

 (confessions)االستماع إلى الموسيقى أو البْوح بما ُيشبو االعترافات 
 ِلصاحب أو صديؽ 
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 ال تتحّدد مكانّيتو بكَيانّية واحدة صريحة .،المقيى، بالعبّيتو الخاّصة -5
إَذا المقيى ليامشّيتو حينا و َتَمْأُسسو حينا آخر ُيؤّدي ِعّدة وظائؼ، و 

كالتسّمي و التمّيي و التأُمؿ بما ُيشبو حاؿ التعُبد و ما ُيقارب االستشفاء 
النفسّي عند التحمُّس لمعب َحدَّ اإلقداـ عمى استخداـ العنؼ الّمفظي و 

 عض المقاىي الشعبّية.كالذي أشرنا إليو آنفا عنَد ذكر ب،أحيانا العضمي
لذا فيو مقيى، و ىو ممعب صغير، و ما ُيشبو المسرح، و قد ُيقارب في 
د  الوظيفة الضمنية أحيانا المعبد     و المستشفى، و لكْف بتردُّد غير ُمتعمَّ
بيف مختمؼ الوظائؼ كي يظّؿ إسًما واِحًد لُمَسّمى ُمتَعدٍد، و ىو إلى ذلؾ 

ًة في الُوجود بمدى اقتداره عمى االنفتاح و أحد األْمكنة األكثر حميّمي
االنغبلؽ في اّتجاه العالـ الخارجي، بؿ لعّؿ تّفرده المكانّي و الكيانّي يتحدَّد 
بيذه الحركة الُمزَدوجة التي مفادىا، تقريبا، االنغبلؽ قصد االنفتاح، و 

 االنفتاح مف أجؿ انغبلؽ ُمؤّقت عارض.
فشؿ مقيى آخر باإلعراض عنو  و لعؿ نجاح مقيى باإلقباؿ عميو و

يعوداف إلى مدى اقتدار أحدىما عمى ضماف الُحّرّية و أداء الَمْأسسة بذْوؽ 
مختمؼ ال يعني بالضرورة استخداـ أْوُجو الرفاه َحّد البذخ، بؿ قد يأنس 
الفرد لمكاف بسيط متواضع، كاستخداـ بيت عتيؽ و تحويمو مف سكف 

ما نبلحظُو مف مقاٍه و مطاعـ جّذابة خاّص إلى مكاف حميمّي عاـّ، ذلؾ 
ًة. و دليُمنا عمى  في المدف العتيقة العربّية و اإلسبلمّية و األجنبّية عامَّ
االستئناس ما ينتاب الُمْرتاديف مف شعور، كشعور األيتاـ في مأدبة المئاـ، 
حينما ُيضَطّر مقيى إلى الغمؽ الدائـ أو الُمؤّقت إلدخاؿ إصبلحات و 

 و فيمتجئ أحّباؤه إلى مقيى أو مقاٍه أخرى.تحسينات عمي
 من قبيل الخاتمة: التميي، بل انتظار ما سيأتي. -6
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و كما يأنس المرء ِلمقيى بعْينو دوف آخر فإّنو يتوؽ إلى َمْوقع ُمَحّدد فيو، 
كالمعروؼ عف َعَدد مف مشاىير الُكّتاب و الفّنانيف اّلذيف َعاَدًة ما يبحثوف 

ة في المقاىي التي ألفوىا و ىذا ما يستدعي بحثا عف ُمنزوياتيـ الخاصّ 
 آخر في غير ىذا المقاـ .

كذا المقيى، بناًء عمى السالؼ، ىو موضوع واسع ُمتعّدد األْوُجو و األبعاد، 
صعب التناُوؿ إْف بحثنا في ُأنطموجيا ُوجوده بوىج الّمحظة و خصوصّية 

، الُمطَمئّنة أحيانا، الباحثة ليا الذات المعتادة عميو أو العابرة لو، القِمقة حينا
عف ىامش لمحّرّية و االنفبلت مف قيود الحياة اليومّية و ضغوطيا، و إْف 
بحثنا في أنتروبولوجيا مكانّيتو، تمؾ اّلتي ُتحيؿ ضمنا عمى أْمكنة أخرى 
لعّميا األبعد في توسيع ىامش الُحّرّية    و األقّؿ َمْأَسسة، و عمى أزمنة 

. و بعض تمؾ السالفة ضارب في الِقدـ، كَحَدث التمّيي سالفة و حادثة
ُيظير في الغالب حالة استرخاء و ُيخفي يأًسا ىو مف قبيؿ اليأس اآلمِؿ، 
كتمؾ الَعَواطؼ اإلنسانّية اّلتي نّظر ليا الدكتور عبد الرحمف بدوي ضمف َما 

يف ( حيث التداُخؿ عمى أشّده ب1أْسماه " خارطة العواطؼ اإلنسانّية " )
ُمختمفيا، و قمقا نابضا حياًة سببو انتظار الّمحظات القادمة، و أشّدىا وطأًة 

 عمى النفس، تمؾ الّمحظة األخيرة، لحظة االنقضاء .
و لكْف في انتظار ما سيأِتي ينشد َحَدث التميّْي سعادًة ُمؤقّتة، فَرًحا ال يخمو 

لمأتمّي. فيعمو مف ترح، كالّمحظة العيدّية، احتفااًل ُيضمر عميؽ وجعو ا
الضجيج أو يخفت داخؿ فضاء المقيى، و تتجاور األنفس  و األجساد، 

 كاّلذي يحدث و ال يزاؿ في المسارح و المبلعب،سالفيا و حادثيا ...
بقي أف ُنشير في الختاـ إلى أّننا نعيش منذ أعواـ قميمة داخؿ ُمُدننا العربّية 

دو ُمتبلصقة ُمتشابية، فما أحوجنا اّلتي تب ،انفجاًرا ىائبل في َعَدد المقاىي
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اليـو إلى َمَقاٍه مختمفة في ممارسة العبّيتيا الخاّصة و تنويع إنتاج الفرح و 
االرتقاء بوعي الُمواطنة لتحويؿ المقيى مف مبلٍذ لمعاطميف عف العمؿ إلى 
فضاٍء لتجديد الطاقة       و إحداث وسائؿ جديدة إلنتاج الفرِح، و لكْف 

 ديًدا ؟ كْيؼ ذلؾ تح
  : اليوامش 

عبد الرحمف بدوي، " الوجود بالزماف "، لبناف : دار الثقافة،  -9
 .  91، طػ

5- Gaston Bachelard, « La poétique de l’espace », 
Presses Universitaires de France, 1989, p 210. 

و في " لساف العرب " البف منظور : " القيوة : الخمر، ُسّميت  - 
 ى شاربيا عف الطعاـ، أي تذىب بشيوتو.بذلؾ ألّنيا ُتقي

 - Eugen Fink, « Le jeu comme symbole du 
monde », traduit par Hans Hildenberg et Alex 

Lindenberg, France : Les Editions de Minuit, 1960. 
2- Hans Georg Gadamer, «  Vérité et méthode ( les 

grandes lignes d’une hérméneutique philosophique), 
Paris : Seuil   91 5  

ىانس جورج غادامير، " الحقيقة و المنيج، الخطوط األساسّية لتأويمّية 
فمسفّية "، ترجمة حسف ناظـ و عمّي حاكـ صالح، ليبيا : دار أويا لمطباعة 

 .   5و النشر و التوزيع و التنمية الثقافّية، 
 .5 9ص  ،السابؽ -5

 .  9السابؽ، ص  - 

 السابؽ . - 

 .951كتور عبد الرحمف بدوي، " الوجود بالزماف "، ص الد -1
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 فٔيْمٔيْلْدٔ٘ الجقاف٘ األمازٓػٔ٘

 « A Vava Inouva »  عبر موسيقى

 جامعة تممسان – د. مونيس بخضرة
 أنا إنساف، ال يخفى عني أي شيء مما ىو إنساني 

Je suis un être humain, pas un secret moi rien de ce qui 
est humain » Terentiuos Afer1   
التأمؿ الفينومينولوجي لمكونات التراث البشري أصبح مطمبا فمسفيا ممحا، ال 
يمكف تجاىمو بأي حاؿ مف األحواؿ. فاآلثار التي يخمفيا اإلنساف ككائف 

ريا خصب تبصّ  واعي لمعيشو العاـ وإلفرازاتو الداللية، قابمة ألف تكوف حقبل
ذا ما فتحنا  .بيدؼ فيمو فيما دقيقا ،Pensez pur لمفكر المحض  وا 

سواء المكتوب منو أو  conscience humaineأرشيؼ الوعي البشري 
ة تتعّرجيا مجاري عاطفية الشفوي، لوجدنا أنفسنا أماـ كتؿ فكرية وفنية ىائم

، تعرفنا فقط  L'histoire humaine ممتدة في أعماؽ تاريخ اإلنساف
أنو يشع الحقيقة ال الحقيقة نفسيا، مما عمى ما ىو واضح منو وما يعتقد 
ىي  -المستيمكة معرفيا في التاريخ –يدؿ قطعا عمى أف تمؾ المواضيع 

 التي فرضت موضوعيتيا عمى الذات العارفة.
                                                           

1
ؽ ـ، أسر و ىو صبي عقب سقوط قرطاجة و نقؿ إلى روما، ليتبناه أحد  921ولد عاـ  

Terentiuos Afer أي اإلفريقي، قيؿ أنو تضمع في معارؼ عصره  ترينشي آفر أو تيرنتيوس آفر
و  أعضاء مجمس الشيوخ، ثـ أعتقو، فسمي باسمو Terntuiusإضافة إلى نسبو آفر Afer و في
الثقافة اليونانية و البلتينية، و في سنة العشريف ألؼ ست مسرحيات ،  Fratres نفسو معذب

والخصي قيؿ أنو مات عمى أرض اليوناف حزنا عمى  فصارت لو شيرة كبيرة، و مف مؤلفاتو: اإلخوة
.   لممزيد أنظر: محمد شفيؽ، ثبلثة و ثبلثيف قرف arnifex Meus فقدانو لمخطوطاتو في البحر.

 .  ص    91ريخ األمازيغ، دار الحقوؽ الرباط مف تا
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 : La connaissance et la consommation المعرفة و االستيالك 
اإلغراء إف الوضوح المعرفي لمموضوع، ىو بمنزلة النضج الذي يممؾ قدرة 

عمى االستيبلؾ بما أنو لـ يعد يحتمؿ االنتظار تاريخيا، وبالتالي تاريخ 
المعرفة ىو تاريخ ذات مستيمكة وموضوع مستيمؾ، أو نقوؿ المعرفة 
كحاجة بيولوجية لمعقؿ) الذات( التي ظيرت في شكؿ منظـ وواضح في 

يمية، بقدر الفترة اإلغريقية، ال تجعمنا نتساءؿ عف الموضوع وأدواره اإلبست
ما تجعمنا نتساءؿ عف طرؽ تناوليا واستيبلكيا. فغالبا ما يكثر الحديث 
والنقاش عف ضرورة بناء المناىج التي تساعد عمى بناء المعارؼ والعمـو 
ظيار مكنوناتيا التي تنشأ منيا، وىذه لـ تكف دعوة  وتبسيط جزئياتيا وا 

مطمب معرفي صريح حديثة بقدر ما كانت قديمة، اتخذت شكميا العمني وك
بمنطقو الشيير، وىي دعوة تمخضت عف ضرورة  Aristoteمع أرسطو 

تحرير الفكرة المبنية بناءا سميما وصادقا مف السفسطة ومف فف المغالطات 
الذي كاف سائدا في عصره وكاف بمثابة القالب العاـ الذي تبنى فيو 

بحثية آنذاؾ، لـ المعرفة. أما ىاجس نخب اليونانية وعمى جميع المجاالت ال
 événement الحدث العممي –يكف ينحصر في قيمة الفكرة 

scientifique -  ،بقدر ما كاف منصبا عمى الطريقة التي تقدـ بيا الفكرة
، وبالتالي يمكف  dialogue وأفضؿ الطرؽ شعبية آنذاؾ ىي طريقة الحوار

أوؿ  الموّلد لؤلفكار ىو dialogue grecque اعتبار الحوار اإلغريقي
منيج يعتمد في تاريخ المعرفة المنظمة، وبما أف لمحوار خصائصو الثابتة 

،  Réfutation et de la controverse وأىميا الدحض والجدؿ
 perceptionsاستطاع أف يولد كثافة في التصورات الفمسفية 

philosophiques  .والفنية في شتى قضايا الوجود بصفة عامة 
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عي إثبات دحضيتو لما ىو قائـ، و بالتالي يمكف إف الدحض الحواري يستد
لو أف يقفز إلى البديؿ المعرفي الذي مف أجمو ظير، دوف أف يراعي صدؽ 
قصديتو، وىو بذلؾ يظير كمحرؾ إلنتاج األفكار، ولو بحثنا عف طبيعة 
فعؿ الدحض ورغـ أنو يدخؿ في صناعة الحوار، إال أنو فعؿ عقمي صرؼ 

التخميف و التأمؿ، وىو ما جعؿ المعرفة اإلغريقية  بما أنو يعتمد عمى ممكة
savoir grec  ،في بدايتيا تنتج داخؿ قوالب عقمية التي يتطمبيا الحوار

عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، أف يكوف  Socratesوىذا ما جعؿ سقراط 
ثباتا مقارنة بخصومو نتيجة اعتماده إستراتيجية الدحض التي  أكثر إقناعا وا 

 في عقبلنيتو.  جعمتو مفرطا
أما خاصية الجدؿ الحواري، فيي األخرى ال تقؿ أىمية عف فعؿ الدحض، 
نظرا ألىميتو في االنتقاؿ مف فكرة تـّ إبطاليا إلى فكرة جديدة،  ومف القديـ 
إلى الحديث، ومف الخطأ إلى الصواب ويتيح أيضا إمكانية التنقؿ بيف 

رار ما فعؿ أفبلطوف عمى غ Les mondes possiblesالعوالـ الممكنة 
 Platon, dans sa philosophie de la في فمسفتو الجدلية

dialectique وبالتالي أفبلطوف طّور الجدؿ السقراطي الصوتي ، 

Socratique débat voix  الذي ال يكوف ممكنا إال بالبينية الحوارية التي
ي جعمتو أكثر ال تناسب إال إلثارة األفكار الجزئية و اآلنية معاشة، وىي الت

تعبيرا عف قضايا يومياتو ويوميات شعب أثينا، بيا اعتبر في تاريخ المعرفة 
 عمى أنو أنزؿ الفمسفة مف السماء إلى األرض عمى حد تعبير شيشروف

Cicero  وىذا راجع ألسموبو الحواري الذي يستطيع أف يثير بو موضوعا ،
ير مألوؼ ، وىذا يعني مألوفا لدى عامة الناس ليقدمو لمحاوريو عمى أنو غ

أف سقراط بفمسفتو وبأسموب معيشو الذي كاف جزءا مف فمسفتو، جاء 
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ليصحح أغطاء الناس الذيف اعتادوا عمييا، عنيا ظير لمعظميـ عمى أنو 
 la société athénienne شخص غير عادي ييدد قّيـ المجتمع األثيني

 philosophie الذي نشأ، عمييا مما يدؿ أف فمسفتو ىي فمسفة إصبلحية

réformiste  شبيية بأساليب التي يعتمدىا الديف) قصة الديؾ(. الشيء
الذي جعؿ مف فمسفتو تظير عمى أنيا تقـو بدور الحماية و الخبلص، 
 والعمؿ عمى إعادة لحمة أفراد شعب أثينا و غرس فيو شعور األمة الواحدة.

طاع أف يحرره مف أما الجدؿ األفبلطوني الذي كاف أكثر كونية، حينما أست
نميز بيا بيف  Machine بعده الصوتي الحواري، جاعبل منو آلة

المتعارضات، بيف الدنيء والفاضؿ و بيف الشر والخير والجاىؿ والعالـ. 
وبتعبير آخر استطاع أف يحدث بو الثنائيات والمتقاببلت في المعرفة، وىو 

لذي لـ تستطيع المجرى السحيؽ الذي سقطت فيو المعرفة مف ذلؾ الوقت ا
 أف تخرج منو  إلى يومنا ىذا، رغـ المحاوالت الكبرى التي قاـ بيا كانط

Kant وىيجؿHegel وىوسرؿHusserl وىيدغر Heidegger  إلعادة
 unilatéralisme المعرفة إلى عصر التوحيد) األحادية المفيومية

conceptuelيف ( وبتعبير أخر محاولة ردـ اليوة التي أوجدىا أفبلطوف ب
، وىو بمثابة خروج  être المفيـو ومضمونو األنطولوجي أو الكينونة

، التي تعاممت  Pré-Socrates صريح عف أسموب فمسفة ما قبؿ سقراط
مع الموجود بما أنو موجود، والتي كانت بمثابة ثبوتية قطعية لمموضوع، 

لـ ييتموا  Les philosophes de la natureوعمييا فبلسفة الطبيعة 
ؿ ثبوتية وجود الموجود بقدر ما اىتموا بأصبلّنية الموجودات، بما أف بسؤا

وجودىا معطى سمفا ال يمكف التفكير فيو. أما أفبلطوف، فقد شؾ في حقيقة 
ما ىو معطى أمامو وبالتالي ىو عبارة عف ظؿ لمموجود الفكرة ال الموجود 
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ية إف أفبلطوف يمثؿ بدا<:Nietzsche المحسوس، فيو كما قاؿ نيتشو
. والفمسفة معو تمّكف صاحبيا مف >1جديدة كميا كما ىو مف الحؽ أف أقوؿ

االنتقاؿ مف المحسوس إلى المعقوؿ،  وبالتالي إف لـ تكف تريد أف تبقى 
دنيئا أو شريرا مثبل بما أننا بالطبعة نكوف كذلؾ، وأردت أف تكوف خيرا أو 

ننتقؿ بو مف فاضبل فعميؾ أف تمّر بمراحؿ معرفية طويمة وشاقة، جدؿ 
إلى الحالة اإلنسانية أو المدّنية كما قاؿ  l'état de natureحالة الطبيعة 

أرسطو فيما بعد،  بالمغة ىيجؿ مف العالـ الذاتي إلى العالـ الموضوعي، 
وبيذه الطريقة جعؿ أفبلطوف مف ميمة الفمسفة ىي بناء العالـ اإلنساني 

في صور  Construire un monde humain complet الكامؿ
نما أصبحت  ميتافيزيقية صرفة، ولـ تعد الفمسفة معو تقتصر عمى التحميؿ وا 

والفمسفة ىنا  - Les mondes possibles تبني العوالـ الممكنة -بناء
 Sidéral que nous devons ىي فعؿ، فمكي نكوف فيجب أف نفعؿ

faire. 
لتدميرية والبنائية وتاريخيا لـ يكف أفبلطوف السبّاؽ إلى توظيؼ قدرة الجدؿ ا

 Xenonفي الوقت نفسو في المعرفة، فقد سبقو في ذلؾ زينوف اإليمي 

Aleli تمميذ بارمنيدس Parménide  وىو يثبت بو و بطريقة فيزيائية
لقد استخدـ زينوف، بنوع <صحة أفكار أستاذه، في ىذا الشأف يقوؿ نيتشو: 

ود ألية حركة مف خاص، طريقة برىنة غير مباشرة، فقد قاؿ مثبل: ال وج
مكاف إلى آخر إذ لو وجد ىكذا انتقاؿ، لكف أماـ ال تناه ناجز وىكذا 

                                                           
1
فريدريؾ نيتشو، الفمسفة في العصر المأساوي اإلغريقي، تعريب سييؿ القش، المؤسسة الجامعية  

 .  ص    91 5لمدراسات و النشر و التوزيع، ط
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أف يمحؽ في السبؽ التي تقدمت عميو قميبل،  Achilleمستحيؿ. ليس بأخيؿ
ذلؾ لكي يصؿ إلى النقطة التي انطمقت منيا، عميو أف يكوف قد سبؽ 

ية، أي في البداية وقطع أقساما ال تحصى مف المكاف المقسـ إلى ما ال نيا
ذا  نصؼ المسافة التي تفصمو عنيا، ثـ الربع ثـ الثمف إلى ما النياية، وا 
لحؽ بالسمحفاة فإنما يكوف ذلؾ ظاىرة ال منطقية، وبالتالي ال يمكف في أي 
حاؿ أف يتعمؽ األمر بحقيقة، بواقع، بوجود فعمي بؿ بمجرد وىـ، مف 

، إف البلمتناىي   infini المستحيؿ في الواقع أف نستيمؾ البلمتناىي
يستخدـ ىنا كحامض ضد الواقع فباحتكاكو بو يتفكؾ الواقع، أو بتعبير 
آخر ال يوجد فيما يسمى بالواقع، وفي النياية السيـ كمثاؿ نفسو ىو وىـ 
ألنو يتولد مف التعددية وعف تخيؿ نقيض الواحد التي تولده حواسنا وىنا 

وحتى 1 .>لمظواىر والقيـ الكونية لممفاىيـزينوف يقدـ لنا الكينونة الحقيقية 
يثبت أفكاره الميتافيزيقية ناقض الواقع المتصؿ بالحواس، وىي عممية قمب 
الواقع الصمب إلثبات الواقع المنطقي الذي ال يمكف استيعابو إال عف طريؽ 
الفكر، وجدؿ زينوف ىنا يحاوؿ إلباس المحسوس لباس الفكر، وىي 

 تاريخيا في ىذا المجاؿ. محاوالت تعتبر األولى 
الفصؿ بيف الجدؿ والسفسطة الحوارية   الجدل و السفسطة الحوارية:

وتبياف الحدود بينيما أمر صعب، نظرا لتداخميما الشديد مف جية، وألف 
الجدؿ نفسو يتربى داخؿ السفسطة مف جية أخرى، فالجدؿ ىو سفسطة 

سفسفطتو، و بالتالي مختمفة عف السفسطة العامة بما أنو أكثر حرصا عمى 
 ىو يتحكـ فييا بشكؿ كبير، وعميو نجده أكثر عممية مقارنة بالسفسطة.

                                                           
1
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السفسطة في سفسفطيتيا تعتمد عمى ما ىو جزئي ومعزوؿ، بما أنو يناسب 
مصمحة الفرد الذاتية، فيي تخدـ الغرض الذاتي أكثر منو الموضوع، 

العالـ الموضوعي، وبالتالي ىي تدخؿ في بناء العالـ الذاتي عمى حساب 
وتمبي اىتماماتو وتعبر عف مواقفو الخاصة في لحظة معينة مف لحظات 
الحياة، وكما يقوؿ ىيجؿ حوؿ ىذه الفكرة، أف العناية بوجودي الفعمي 
والسعي المتبلؾ لوسائؿ الوجود ىي في حد ذاتيا باعث قوي عمى السموؾ، 

أو الدافع لذلؾ لما لكني لو حضرت نفسي التأكيد عمى أىمية ىذه العناية 
فيو النفع لي، واستنتجت أف بإمكاني أف أسرؽ وأخوف، فإننا بذلؾ نصؿ 

أما الجدؿ فيو يختمؼ تماما عف ىذا الضرب مف  1إلى حالة السفسطة.
الفعؿ الشخصي، إنو يستيدؼ فيـ األشياء فيما موضوعيا و فيـ طبيعة 

 والت الفيـ الذاتيوجودىا وحركتيا، ومف ثـ يستيدؼ البرىنة عمى تناىي مق

Catégories de l'auto-compréhension .األحادي الجاني 
وبيذه الخاصية الفريدة التي يمتمكيا الجدؿ، يعتبر ىيجؿ أفبلطوف كأوؿ 
مف قدـ صورة عممية حرة وواضحة عف الجدؿ، بخبلؼ سقراط الذي وظؼ 

كاف عنصر الجدؿ توظيفا ذاتيا الذي طبع فمسفتو الذاتية مما يعني أنو 
 .2سفسطائيا ماىرا

وىي الصورة التي تبدو واضحة في إستراتيجية التيكـ التي عرؼ بيا، 
خاصة وأنو اعتداد عمى ممارسة جدلو ضد ما ىو شائع بيف الناس وضد 
ما تؤمف بو السفسطائية بصفة عامة، إال أف ما كاف يميزه في جدلو ىو 

اش. أما أفبلطوف فقد إظيار الرغبة الشديدة لمعرفة الموضوع المطروح لمنق
                                                           

1
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كاف يوظؼ األسموب الجدلي في محاوراتو بدقة أكثر حتى يوضح كما يرى 
ىيجؿ، حدود الفيـ الثابتة والجادة كميا، وىكذا عالج أفبلطوف بأسموبو 
الفريد قضايا عصره. أما في العصر الحديث فقد كاف كانط ىو الذي أخرج 

انتو الحقيقية في بناء الجدؿ مف عالـ النسياف ليعطيو معنى جديد، مك
المعرفة أثناء شرحو لنقائض العقؿ المحض، بعدما تبيف لنا أف كؿ قضية 
مجردة مف قضايا الفيـ حيف نتناوليا في طبيعتيا الدقيقة المعطاة، تنقمب 
مف تمقاء نفسيا إلى ضدىا. إف الجدؿ يعبر عف قانوف نشعر بوجوده في 

يط بنا يمكف النظر إليو عمى جميع مستويات الوعي األخرى، إذ كؿ ما يح
 .1أنو مثاؿ عمى الجدؿ

 ىناؾ في أعالي جباؿ جرجرة وىضاب سطيؼ التاريخ و الثقافة المنسية:

Sétif  وواد بسكرةBiskra  وصوال إلى جباؿ طاسمي الصخرية حيث توجد
تنتشر بيا  - peuples Touaregs شعوب الطوارؽ -الشعوب الزرقاء

الحياة تريد أف تبقى مجاورة بالقرب مف قرى وجماعات بشرية مرىفة ب
الطبيعة التي تحتضنيا لؤلبد، استطاعت أف تخمؽ في تاريخيا الطويؿ 
عبلقة متينة بينيا وبيف كثافة عناصر الطبيعة المتغّيرة، وىي عبلقة 
مشجونة بأحاسيس متميزة خاصة، تكّتمت في زمف الشعوب األمازيغية أو 

ايؿ. عبلقة أنشأتيا ىذه الشعوب في كما يعرؼ في الجزائر بشعوب القب
ثقافاتيـ الخاصة، ظيرت فصوليا في جميع مكونات العيش اليومي 
لئلنساف القبائمي، في نمط الحوار والمباس أو في طرؽ تحضير الطعاـ 

 والحفبلت وفي أساليب تربية الحيوانات وبناء البيوت ونسج الصوؼ. 
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نع لنفسيا التميز والتفرد الشيء الذي بو استطاعت بو ىذه الشعوب أف تص
ضمف الحيز الثقافي لشعوب البحر األبيض المتوسط. فتاريخيا الثقافي 
أقوى وأوضح مف تاريخيا الحدثي، حيث مكننا مف االستمرار بصورة 
طبيعية دوف ضجيج و لغط مقارنة بالشعوب األخرى، ففي كؿ جزء مف 

مميئة بعبلمات  مصنوعاتيا وكؿ زخرفة مف زخارفيا توحي لحقبة أمازيغية
 حب الحياة.

األمازيغ مف األمـ التي لـ تكف ليا ذاكرة معترؼ بيا، وىذا ما دامت الذاكرة 
ىي الشكؿ الصريح لمتدويف السيرة الذاتية لشعب ما، رغـ دورىـ الفعّاؿ في 
تشييد التاريخ العاـ لشعوب المنطقة رفقة أطراؼ متعددة متعاقبة، خبلؿ ما 

سنة. فيـ تحت ضغط التاريخ تعودوا عمى نسياف يربو عمى ثبلثة أالؼ 
عادة ذكر أخباره كما يقوؿ الباحث  الماضي، ألف التأمؿ في الماضي وا 

. والواقع أف 1المغربي محمد شفيؽ ال ينتج منو إال التبجح ونوع مف التشبب
،  ألف البحث 2التاريخ ال يمكف أف يكوف إال عمما ينشأ تحت رقابة صارمة

تطمب مف الباحث التجرد مف كؿ ما ىو ذاتي ومف كؿ العممي الصحيح ت
 ثقؿ سمطة ما في بحثو وتفكيره وحتى وجدانو.

إف في موقؼ شعب األمازيغ اتجاه ماضييـ ليو نوع مف النبؿ والشيامة، 
وىـ يحافظوف عميو دوف مساسو بخدش ما، وكأف حاؿ لسانيـ يريد أف 

 ماضي، فأقواؿ الناس يقوؿ وليكف ذلؾ الماضي ما يكوف، ألنو ليس ىو إال
وتخيبلتيـ وقصصيـ تبمور أرائيـ وأحكاميـ، سواء كانت صادقة أـ كانت 
، ىـ أحسف األمـ حظا في القدرة عمى تبصر الحقائؽ  خاطئة، ولعميـ اليـو

                                                           
1
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واستطبلعيا عف غابر أزمانيـ بكيفية موضوعية وشفافة، فتاريخيـ لـ يكف 
، ذلؾ لـ يعتمدوا خيار  histoire du monde قط عالة عمى تاريخ العالـ
 تزييفو وال أساليب تزويقو.

تظير أىمية ثقافة األمازيغ في قدرتيا عمى شرح ىويتيـ في تعاطفيا مع 
العالـ الطبيعي وعدـ تنكرىا لتعاليـ األجداد، فبل زاؿ أطفاليـ يحمقوف 

 رؤوسيـ وال زاؿ آباؤىـ يمفوف أجسادىـ بالبرنوس ويأكموف الكسكس.
ف القدماء في عيد راكامسيس الثالث يسمونيـ بشعب كاف المصريو 

األمازغييف في  Hekatoiosماشوش، وقد ذكر المؤرخ اليوناني ىيكاتايوس 
 .Mazyes1القرف السادس قبؿ الميبلد باسـ مازيس

كانت ثقافة األمازيغ ثقافة منفتحة غير منغمقة عمى ذاتيا بالضرورة ال 
مة جبارة في ظيور الحضارات بالخيار، وبسببيا ساىـ األمازيغ مساى

والثقافات الكبرى التي تعاقبت عمى ساحؿ البحر األبيض المتوسط، بدءا 
 مف أواسط األلؼ األوؿ قبؿ الميبلد.

أما سبب انحصار ثقافتيـ يعود إلى نمط عيشيـ المطبوع بالبداوة، وأف 
لغتيـ لـ ينزؿ بيا كتاب خاص ولـ يخدميا دافع ديني محدد، وقد تفطف 

ىذه النقطة حاميـ الغماري حينما حاوؿ في أوائؿ القرف الرابع لميجري إلى 
أف يعارض القرآف بمغة أجداده، كما فعؿ مف قبمو صالح بف طريؼ 

 .2البرغواطي المحمودي في القرف الثاني لميجرة
الظاىر في ثقافة األمازيغ أف ليا شقاف، أحدىما خاص بيـ يمثؿ رصيدىـ 

ض مكوناتو ال زالت مجمدة، محافظة عمى المتوارث عبر األجياؿ، بع
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شكميا األوؿ الذي نشأت بو منذ زمف بعيد، كالمعمار والزخرفة والنسيج 
والوشـ والحمي، وشؽ استطاع أف يطور سماتو تماشيا مع متغيرات الزمف 

 كالمغة واألدب الشفوي والرقص و الغناء.
موسيقى وحتى نحمؿ عمؽ ىذه الثقافة في بعدىا التطوري، سنتخذ مف 

 A Vava **»في قطعتو العالمية Idir إدير الفناف القبائمي المعاصر 

Inouva »  بما أنيا استطاعت أف تزاوج بيف أصوؿ الثقافية البربرية
الضاربة في القدـ التي تظير في مضمونيا و دالالتيا المتعددة، ومبلمح 

 مضموف.الراىنية المتطورة التي تتحدد في نوع الموسيقى التي صاحبت ال
 تتشكؿ ىذه المقطوعة مف المقاطع التالية:

 A Vava Inouva بابا اينوفا
 أرجوؾ يا أبي اينوفا... افتح عمي الباب

 يا بنيتي إني أخاؼ مف الغريب... دعي أساورؾ ترج -أه
 أخشى مف وحش الغابة يا أبي اينوفا

 يا ابنتي"غريبا" وأنا أيضا أخشاه -أه
  يتدفأالشيخ متمحؼ في برنوسو منعزال

 وابنو الميمـو بمقمة العيش يعيد في ذاكرتو صباحات األمس
 والعجوز ناسجة خمؼ منداليا دوف توقؼ

 تحيؾ الخيطاف
 واألطفاؿ حوليا يتمقنوف ذكريات أياـ زماف
 األطفاؿ حوليا يتمقنوف ذكريات أياـ زماف

 أرجوؾ يا أبي افتح لي الباب
 يا ابنتي"غريبا" دعي أساورؾ ترج -أه
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 وحش الغابة يا أبي اينوفاأخشى 
 يا ابنتي "غريبا"... وأنا أيضا أخشاه -أه

 الثمج رابض خمؼ الباب واإليحمويف يسخف في القدر
 واألعياف تحمـ منذ اآلف بالربيع المقبؿ

 والقمر والنجـو ال زالت مختفية
 حصبة البموط تحؿ محؿ حصيرة الصفصاؼ
 العائمة مجتمعة تستمع بشغؼ لحكايات الزماف

 عائمة مجتمعة تستمع بشغؼ لحكايات الزمافال
 أرجوؾ يا أبي اينوفا افتح لي الباب

تنقمنا ىذه المقطوعات الغنائية التي يرددىا األمازيغيوف طيمة أالؼ السنيف، 
إلى عمؽ اإلنسانية الغارقة في تقمباتيا وتقمبات الوسط الذي تنمو فيو، إنو 

فييا المرء بحاجة لمكائنات الطبيعة، وىي تقدـ لنا الحاالت التي يكوف 
األخرى. التي ىي بمثابة الدعوة ألفراد األسرة أف ال يثقوا فيما يوجد خارج 
مساحة األماف، خارج البيت مف وحوش الغابة. الفتاة الحسناء التي تعمؿ 
طيمة اليـو في حقوؿ الزيتوف والمشي وراء األغناـ وفي يدىا الناي، لتعود 

مرتجفة مف سواد الغابة الذي يمؼ بيتيا في المساء وىي تجر تعبيا 
الخشبي خوفا مف الوحوش الضارية و ىي تسمع عويميا عف قرب، تسرع 
لتدؽ عمى الباب دقات متسارعة وىي تتوسؿ أبييا إينوفا الشيخ المسف عمى 
أف يفتح ليا الباب في حوار غنائي قائمة: أرجوؾ يا أبي اينوفا... افتح لي 

 الباب.
التجارب اإلنسانية، ال ينحني وراء حب ابنتو وعواطفو  الشيخ الذي يمثؿ

الجامحة خوفا عمى أفراد عائمتو، المتواجدوف بداخؿ البيت ولو يفتح الباب 
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ال يستطيع رد وحش الغابة عف عائمتو، فيخاطبيا بحزف دفيف عمى أنو 
يخاؼ مف الغريب الذي ىو المجيوؿ، إنو الوحش، فيقوؿ ليا بأسموب 

ابنتي " غريبا" دعي أساورؾ تمج، فيطمب مينا تضرب يا  -غنائي: أه
بأساور يدىا بعضيا ببعض حتى يتأكد منيا، وىي داللة عمى عبلمة 
بشرية ذكية في تجنب شراسة الطبيعة التي يرمز ليا بالوحش الميمي، فعادة 
ما يختار األمازيغي إقامتو في أعالي التبلؿ وفي وسط الغابات رغـ وعورة 

ؿ عمى الماء، وبما أنو ال يستطيع أف يفارؽ الطبيعة المسالؾ والحصو 
الموحشة، تعمـ كيؼ يتكيؼ مع ىذا الوسط ويتعايش مع الخوؼ الذي 
يضرب بضبللو مساءا مع ضبلؿ الجباؿ، فاإلنساف القبائمي ال يريد مفارقة 
األكواخ التي ترعرع فييا أجداه، ألف نسمو يظؿ مرسـو عمى جدراف بيتو في 

الؾ الراجميف بيف األشجار، ىي كميا عبلمات تذكره بعرقو أثار خطوات مس
 وبوالئو لنصائح األجداد عمى أف ال يفارؽ نسيـ الجباؿ.

المسافة الموجودة بيف الطبيعة واإلنساف تكاد تختفي في انصيارىما في 
تجربة واحدة، تجربة مميئة بقصص الحياة، وىـ يفضموف دوما ترديد أصوؿ 

تعايش والميادنة في اتجاىيا األفقي داخؿ نسيج الحكايات التي تؤسس لم
العبلقات االجتماعية وفؽ أطر بينية صمبة، تظير تفاصيميا في األعراؼ 
والتقاليد و في طرؽ الزواج والختاف واالحتفاؿ بفصؿ الربيع. وفي اتجاىيا 
العمودي، بيف اإلنساف والطبيعة، كوف أف األمازيغي يكف احتراما شديدا 

ي يظير في تفاعمو وحسو المرىؼ مع ظواىرىا. ففي حديثو لمطبيعة، الذ
يستحضر دوما صور الطبيعة في الشرح والتفسير، فيي التي تزود الفاىمة 
األمازيغية بالتمثبلت األنطولوجية والتصورات المميئة بدالالت المعيش، 
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وبالتالي الطبيعة تفتح المخياؿ الشعبي عمى بناء ما ىو كمي مف الجزئيات 
 اثرة عمى جمد الطبيعة.المتن

يظير تأثير الطبيعة الثقافي عمى الفكر القبائمي العاـ في اعتماده عمى 
تحصيؿ مكونات الحياة، وفي أخذ صورىا كزخرفة عمى األواني وقطع 
الحمي والمنسوجات التي يمبسونيا، وىنا يتأكد امتداد صور الطبيعة في 

بائمية دوف استحضار أعماؽ الوعي، ولـ يعد بإمكاف فيـ التجربة الق
التصورات التي تنتجيا ىذه التجربة مف المادة وألوانيا وأصواتيا وتقمباتيا، 
وىي الجممة التي يسكنيا الفكر في معانقتو لمصبلبة. نفيـ ىذا االتصاؿ 
مف إصرار الحسناء عمى العمؿ المستمر في الحقوؿ التي ىي مصدر 

وخيا لبلحتماء فيو، وىو الحياة، وفي نياية النيار سرعاف ما تسرع لك
ىروب مف الحقؿ نفسو الذي تعمؿ فيو، فسرعاف ما يتحوؿ ىذا الحقؿ 
المنبسط تحت النور الذي ىو مصدر العيش إلى عادـ العيش في الظممة، 
حياة ىذه الفتاة تتشكؿ بيف النور والظممة، فيي متمسكة بحقميا الطبيعي 

داخؿ ىذا الجدؿ الذي سرعاف ما يتحوؿ إلى وحش مع غروب الشمس. 
 تنشأ التعينات في وسط طبيعي محض.

الشيخ القابع داخؿ كوخو ال يريد أف يفتح الباب عمى ابنتو، خوفا مف الحقؿ 
الوحش المظمـ الذي يحيط كوخو، فيو يعتقد أف ابنتو أصبحت جزءا مف 
الحقؿ المظمـ التي تترجاه باسمو أف يفتح ليا الباب حتى يمتص ما تبقى 

 ذي يشع مف نوافذ الكوخ.مف النور ال
بيف حوار اإلنساف لمطبيعة مانحة الحياة ومزيمتيا، وما نتج عنو مف شد 
وجذب، تبرز إنسانية اإلنساف، الشيخ األب بعواطفو القوية اتجاه تمؾ 
الكينونة المحاصرة بظبلـ الطبيعة خارج الكوخ، الكينونة الواعية لما تشعر 
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األب المتحّصر القابض عمى  بو مف ضيؽ المساحة التي باتت فييا،
خشب الباب ينجذب البنتو الخائفة، والياربة مف رعب الحقؿ المظمـ، 
فيطمب منيا أف تضرب أساورىا حتى يتأكد أنيا ىي وليس الوحش، ىو 
 فعؿ انتصار العقؿ عمى الطبيعة، والتجربة البشرية عمى النواميس المطردة.

ضنيا شوؽ العائمة، وتعرؼ أنيا يفتح األب الباب عمى ابنتو المذعورة ليحت
نجت مف غبف الميؿ ولـ تعد تقيـ في البسيطة بقدر ما أصبحت داخؿ 

 القطيع الواعي الحاصؿ داخؿ نسيج تواصؿ الذوات المحبة. 
الفتاة في بيتيا اآلمف، شعرت أنيا انتقمت مف عالـ الطبيعة واىب النعـ 

 Le monde والحريةوالموحش في نفس الوقت، إلى عالـ اإلرادة الخبلقة 

de la volonté créatrice et la liberté  وىي تصؼ الشيخ ،
المتمحؼ في برنوسو الصوفي وىو يتدفأ منصتا لصوت الرياح التي تيز 
سقؼ الكوخ، وابنو الميمـو بمقمة العيش يعيد في ذاكرتو صباحات أيامو، 

بقائو بيف االبف ال زاؿ متمسكا بالحياة وطرؽ العيش الممتوية حتى يضمف 
 التبلؿ وقرب الجداوؿ وسط أشجار الزيتوف.

، ىي مسافة  إف المسافة الممتدة مف الشيخ اليـر إلى االبف الميمـو
اصطنعيا القدر الذي شارؾ اإلنساف والطبيعة معا عمى إقامتو،  ىو عمؿ 
شراكة بيف كينونتيف مترادفتيف فوؽ بعضيما البعض، كؿ واحدة منيا 

التاريخ البشري والتاريخ -ى مف نسميا داخؿ التاريخ تحاوؿ أف تجعؿ األخر 
تاريخ امتآل بمخمفات الحضارة وتاريخ أخر ال زاؿ يحافظ عمى  -الطبيعي

قوانيف الصدفة، مف حيف إلى حيف تفاجئ اإلنساف. ىي عبلقة جدلية تتقوى 
عبر تفاقـ جدليتيا في الزمف تخرج اإلنساف كدودة ممتوية عمى غصف مف 

 متناىية .أغصانيا البل
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بقرب الشيخ، تجمس العجوز خمؼ منداليا وىي تحيؾ الخيوط وفؽ 
مصفوفات رياضية دقيقة، عجوز أماـ آلتيا التي صنعتيا، وىي نتيجة 
إخراج فكري محض لتعود تقنية تحمؿ روح اإلنساف التي نفخيا فييا، بيف 

تمتد الخيوط بألواف مختمفة تنظميا أصابع في Machineالعجوز واآللة 
الة تبرمج مستمر، في مقابؿ اآللة التي تمتص نظاـ فكر الروح، وىي ح

تنتج منتوجات تحمؿ عبلمات ىذا النظاـ، عبلمات تتشكؿ مف جزئيات 
 مترابطة برباط منطقي يخرج األشياء مف حيزىا، يتعيف الفكر داخؿ المادة.
يخ واألطفاؿ مف حوليا يتمقوف ذكريات أياـ زماف. فيـ ينصتوف لمتاريخ، تار 

نسميـ وتكاثرىـ، يتعمموف منو القيـ وأساليب عيش األمازيغي الفريدة، 
ويحفظوف منو القصص والعبر، التي بفضميا استمر شعب األمازيغ عمى 
سفاح الجباؿ وعمى المروج. والمبلحظ في ىذا التاريخ ىو كمو تاريخ 
شفوي، تاريخ صوتي، أخذ مواقعو داخؿ شقوؽ المغة المروية، لتتحوؿ 

لحظاتو إلى أسطورة، أسطورة أمة ال تريد أف تكوف عمى الصورة بعض 
 التي ما لـ يكف السمؼ يريدىا.

تاريخ األمازيغ، تاريخ مميء بالوصايا التي ال يمكف تجاىميا أو تحريفيا، 
عبرىا تحضر األجياؿ مف لحظة البدء إلى المحظة الراىنة، وبيف المحظتيف 

عؿ منو كائنا تواعظيا، جعؿ مف ثقافتو يقيـ األمازيغي متعمما، وىذا الذي ج
 ثقافة تواعظية، مف الصعب اختراقيا وألي سبب كاف.

إف الذات األمازيغة في تاريخيا، امتؤلت بمورديف شامميف، مورد الطبيعة 
بجممة عناصرىا الكثيفة، ومورد التراث ومكتسبات التاريخ. امتزاج ىذيف 

ذاتا متميزة في حالة شبع المورديف في مجرى واحد، جعؿ مف تمؾ الذات 
دائـ، ال يغرييا أي شيء ال توجد لو أصوؿ في أحد ىذيف المورديف، وبيذه 
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الخصائص ظير شعب األمازيغ في التاريخ شعبا مكتفيا بذاتو، ال ينصت 
لشعوب أخرى أو أف يتعمـ منيا، وىذا ىو الذي جعؿ منو مصدرا لؤلصالة، 

ثة ما، فيو يقيـ داخؿ ذاتو بما أنو شعب يصعب إغراءه بعبلمة أو حدا
ممتنعا عف الخروج، يناصر المضموف دوف الشكؿ. وىو الذي جعمو في 
غنى عف الكتابة والنقؿ والتأمؿ في منجزات الغير، فيو لطالما أثار أفكار 

 حضارات المتوسط دوف أف ينشأ حضارة خاصة بو، تحممو وتحمؿ تراثو.
صنع أدوات الفناء، ليو دليؿ إف رفض األمازيغي لبناء الحصوف والقبلع، و 

عمى إحجامو عمى أف يقيـ داخؿ ىذه الحدود بما أنو منبسط ببل تناىي كما 
تنبسط الطبيعة، فيو بخبلؼ الفرعوني الذي أراد أف يقيـ لؤلبد داخؿ قبره 
وأبنيتو و أشياءه التي صنعيا بيديو، وبالتالي الروح األمازيغية ظمت 

اريخ. فمممكتو لـ يريد أف تكوف مادة بقدر مناقضة لمروح الفرعونية في الت
ما أرادىا أف تكوف معنى، و ما االحتفاؿ بناير األمازيغي ليو احتفاؿ 

 بانتصار المعنى عمى المادة .
أما مفيـو الزماف في الوعي األمازيغي، فيو مفيـو إجرائي تصنعو 

ءـ الحدوس التي تظير في الذكريات. القبائمي يصنع زمنو الخاص بما يتبل
وقافتو. فالزماف ىو زماف الفاىمة التي تفيـ األشياء، فيو الشعور بالتراضي 
مع الشيء وبالتالي العالـ كمو، والمكاف ىو النقطة الوىمية التي أوجد فييا 
ضمف النقاط المجاورة لي، عبر حدس التبلقي يتشكؿ الوجود، ويصير 

 د خارج األنا.الوجود مستخرجا لمشعور، وفي النياية يصعب تحديد الوجو 
في خضـ الغناء، تأتي الفتاة األمازيغية لتصؼ حاؿ الطبيعة وىي غارقة 

الثمج رابض خمؼ الباب ومشروب  -في شتائيا الطويؿ، فتقوؿ، يا أبتي
 اإليحمويف يسخف في القدر.
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ففي فصؿ الشتاء، يبلمس المرء الطبيعة الصاخبة وىي في قمة حراكيا 
فصؿ تكوف عمى حقيقتيا األصمية، وىي تحرؾ وتقمباتيا. الطبيعة في ىذا ال

صور عديدة متقاربة التحديد، عبر ىذه الصور تجبر الوعي عمى 
االحتماء، وعمى أنا يضع بينو وبينيا مسافة ليست بالقصيرة، مسافة تفيض 
فييا الظواىر وتمتد فييا بأمواجيا ورياحيا وصقيعيا وثموجيا...إخ. في 

لطبيعة شيئاف يختمفاف، وما رابط العيش فصؿ الشتاء يشعر المرء أنو وا
الحاصؿ بينيما ليو إال قصور منيما، يحاوؿ كؿ واحد منيما أف يصؿ 
اآلخر بنفعو، والشتاء العاـ سرعاف ما يكشؼ عف ىذا النفاؽ، زمف شتاء 
 -الطبيعة ىو أيضا زمف شتاء اإلنساف، وفيو يتواجو الشتاءاف. يا أبتي

. فالذي منع الثموج مف أف تمتد إلى داخؿ الثموج رابضة خمؼ باب اإلنساف
الكوخ ىو ذلؾ الباب الخشبي الذي صنعو اإلنساف والكوخ كمو، فبيف حد 
الثمج الرابض عمى الباب والباب الخشبي يوجد خط وىمي تحدده طبيعة 
الثمج وخشب الباب ذاتيما. فالثمج ليس ىو خشب الباب، والخشب ليس ىو 

عمف وجود األخر، فعندما تنتيي كينونة الشيء الثمج، إنيا الكينونة التي ت
تبدأ كينونة شيء آخر، والذي يربطيما ىو االختبلؼ الحاصؿ في 

 الكينونة.
بدأ األعياف يحمموف مف اآلف بالربيع المقبؿ، والقمر و النجـو ال زاال 
مختفياف. اتفؽ شعب األمازيغ منذ القدـ عمى االحتفاؿ بقدـو الربيع، فيو 

ية عيد جديد، فيو تنبسط الطبيعة وتتفتح األلواف الزاىية، عبر يمثؿ ليـ بدا
ىذا التحوؿ يشعر المرء أف العالـ بدأ يخرج مف ظممات الشتاء إلى نور 
الربيع، فيو تتحرر الكائنات مف قشورىا وتخرج الفراشة مف شرنقتيا، وتشرع 

ينزلوف  ظواىر الطبيعة في بعث أىازيجيا، فيقـو اإلنساف ويبادليا االبتياج،
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مف قراىـ عمى سفوح الجباؿ باتجاه الحقوؿ والمروج، يغنوف ويرقصوف 
وىناؾ يتشكؿ عالـ جديد تحكمو النوايا، لطالما ظمت عبلقة اإلنساف 
بالطبيعة متأرجحة، إال أنيا في ربيع تكوف أكثر انسجاما وصدقا، و ىي 
اـ مرحمة مؤقتة فحسب، فسرعاف ما تعود إلى دارجيا الطبيعي مع األي

 الحارة.
حصيرة البموط تحؿ محؿ حصيرة الصفصاؼ، والعائمة مجتمعة تستمع 
بشغؼ لحكاية الزماف، ىنا يبرز الحس الفني لؤلمازيغي، الذي يظير في 
تطوير مصنوعاتو تطويرا جماليا، فيو يتعمـ منذ الصغر صناعة الحمي 
والزخرفة وتزييف المنسوجات، وىي أساليب صارت أحد أقوى مكونات 

ثقافة األمازيغية. فاألمازيغي يرى نفسو عبر األشياء التي يبدعيا، وفيـ ال
الذات يكوف عبر وسائط ال تنتمي إلينا، وبيذا الذوؽ يصير العالـ موضوع 
فف فريد مف نوعو، وبقدر ارتباطو بفنو ىو أيضا كائف اجتماعي موغؿ في 

في جماعة، اجتماعيتو، وعميو تصير الذات فييا أمر ثانوي، ال تظير إال 
واستيبلكيا لموجود دوما يكوف بمعية التصور الجماعي الذي يعطى المعنى 
الحقيقي لموجود، فيو ال يبتعد أبدا عف األخر الذي معو تتشكؿ الجماعة، 
و عممية التثاقؼ ال تحصؿ إال في أبعادىا الجماعية، و نجد نواة ىذا 

ماعي، وبيذا الترابط البناء يتشكؿ بدءا في العائمة ليمتد إلى الكؿ االجت
المنطقي تأسست القيـ واألعراؼ األخبلقية و كؿ ما يدخؿ فييا ىو مف 

 وضعيـ.
إف ىذه المحطات كميا دخمت في تكويف العقؿ اآلمازيغي، وجعمت منو 
جيازا منفتحا عمى األشياء، مع احتفاظو بمنجزاتو الخاصة وفي طبيعة 

قؿ الممؾ البربري المازيمي فيمو ليا، وبيذا اإلبداع ال نجد غرابة أف ين
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ماسنيسا إلى عاصمتو )قيرطا( العمماء والفنانيف مف أثينا، وال غرابة أف ينبغ 
في شتى المعارؼ حفيده ) يوبا الثاني( الذي صنؼ باليونانية الكثير مف 
المخطوطات في عمـ التاريخ و الجغرافيا والفمسفة األدب و فقو المغة 

يدي يعد أكثر أبناء شعبو إبداعا، ونصب لو المقارف، ومف كونو بربري نوم
تقديرا لكفاءتو الفكرية، ومف أشير  األثينيوف تمثاال في أحد مراكزىـ الثقافية 

مؤلفاتو نجد كتابو) ليبيكا( الذي تناوؿ فيو قصة األسد الحقود التي ال زالت 
 .1تروى إلى يومنا ىذا

وعة، وقد ظيرت ومف أىـ منتجاتيـ الثقافية نجد الشعر، وأغراضو متن
خبلؿ العقد األخير حركة تجديدية لو بيدؼ عصرنتو، وقد أخذ مغنوف كثر 
يدير وجماؿ  يطوروف غناء أجدادىـ، عمى غرار العموري في المغرب، وا 
عبلـ و معطوب الوناس في الجزائر، ومف أبرزىا نجد أغنية أوسماف التي 

أدراو وتعني المأدبة تعني البرؽ، وأغنية إزانزارف و تعني األشعة، وأغنية 
المنتشرة في ببلد القبائؿ، وىي كميا عبلمة مضيئة مف عبلمات ثقافات 

 المتوسط المنسية.
                                                           

1
  Gsell, Les Berbersi p49-2  
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 فلصف٘ رّشْ

 في سياق اعترافاتو وسيرتو الذاتية
 

 .)*(د.غيضاف السيد عمي 
 تمييد

ىؿ مف الممكف أف تُقدـ السيرة الذاتية في قالب فمسفي ؟ أـ ىؿ يمكف 
ذاتية جزء مف إبداعات الفيمسوؼ وفمسفتو؟ أـ ىي ضرورية اعتبار السيرة ال

فقط لفيـ فمسفتو واتجاىو الفكري؟  فبل يمكف فيـ فمسفة أي فيمسوؼ دوف 
فيـ ومعرفة سيرتو الذاتية؟ أـ ىؿ مف الممكف أف يقدـ الفيمسوؼ جؿ 
لى أي مدى يمكف تصنيؼ السيرة الذاتية  فمسفتو مف خبلؿ سيرتو الذاتية؟ وا 

خبلؿ اعترافات جاف جاؾ روسو، التي ُكتبت بيف  في أصيؿ؟ مفكعمؿ فمس
يمكف تقديـ إجابات    ـ5677 -5675وُنشرت بيف  ـ5671-5661

تاريخي ميـ؛  عممية ونظرية ليذه األسئمة؛ حيث إف ليذه االعترافات تأثير
 ألنيا قدمت طرقًا جديدة لفيـ النفس وعبلقتيا باآلخريف الذيف تعيش في

عة الكاتب وتصميمو عمى إعادة تقييـ كؿ القيـ في حياتو وسطيـ. إف شجا
  .صدوره يؤثر حتى عمى مف يقرأ الكتاب بعد أكثر مف مأتي عاـ بعد

ولـ يبمغ العاشرة حتى  ،عاش روسو طفبل يتيما، ماتت أمو بعد مولده بأياـ
فمـ يتمؽ تعميما منتظما في   ،لحؽ والده بوالدتو فصار يتيـ األـ واألب

وكانت فترة شبابو قمقة غير مستقرة، ينتقؿ مف عمؿ  ،ال في صباهطفولتو و 
إلى آخر. ولـ يبدأ ما يشبو الحياة المستقرة إال عندما بمغ العقد الثالث مف 

                                                           
 مدرس الفمسفة الحديثة بآداب بني سويؼ مصر. )*(
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وفاز في مسابقة أعمنتيا أكاديمية " ديجوف" ألفضؿ رسالة في العمـو  ،عمره
ى بالعودة إلى والفنوف، فكتب رسالتو الشييرة التي ىاجـ فييا الحضارة وناد

أحضاف الطبيعة . وشرح فييا نظريتو الجديدة التي ترى أف مبادئ الفضيمة 
ويكفي أف ينظر كؿ منا إلى أعماقو الفطرية بعيدا  ،كامنة داخؿ كؿ إنساف

عف تأثير الحضارة الحديثة كي يراىا بوضوح، وسيعرؼ طعـ السعادة 
 مع ىذه الفطرة النقية. عندما يغرؼ كيؼ ينسجـ

حياة روسو  حقيقة البد أف نقر مقدما بأف الحقائؽ المعروفة عففي ال
 نو سيقوؿ الحقيقة كاممةأمحدودة، ربما بسبب االعترافات التي أعمف فييا 

ف اىتـ أكثر في واقع األمر بشرح مبادئو والدفاع عف نفسو.  بحيث ا  و 
ف يمكننا القوؿ بأف االعترافات في ظاىرىا سيرة ذاتية وفي باطنيا  دفاع ع

 .إلى وجداف القارئ شرحيا بطريقة تجعميا قريبةأىمية المبادئ والرؤى و 
 مكانة السيرة الذاتية لروسو

حسب الترجمة  -تعد السيرة الذاتية لجاف جاؾ روسو بأجزائيا الخمسة 
مف أفضؿ السير الذاتية الفمسفية التي ُكتبت لفيمسوؼ عمى  –العربية 

 اإلطبلؽ ؛ وذلؾ لعدة أسباب منيا:
: إنيا دونت بقمـ الفيمسوؼ ذاتو فكانت أدؽ وأصدؽ مصدر لسيرة ولاأل 

فمـ  ،ىذا الفيمسوؼ التـز الصدؽ والحيدة إلى حد كبيرالثاني: إن فيمسوؼ. 
يقدـ لنا نفسو عمى أنو مبلكًا بريئا أو شيطانا رجيما، ولكنو قدميا كما ىي 

نيا كانت أوؿ : إالثالث بخيرىا وشرىا، طيبيا وخبيثيا.  ،بحسنيا وقبيحيا
عمؿ أدبي يكشؼ فيو صاحبو عف نفسو فيظيرىا عمى حقيقتيا الكاممة. 

: حاوؿ روسو مف خبلؿ سيرتو الذاتية أف يقدـ تبريرًا ألفكاره الفمسفية  الرابع
التي سطرىا في مؤلفاتو المختمفة، وكأنو يحاوؿ أف يقدـ تبريرا لما أقدـ 



9   
 

إذا ما  تـ مقارنتيا بما كانت عميو مف آراء قد تبدو مخالفة إلى حد بعيد 
 عميو تصرفاتو في الواقع.

تعد ىذه السيرة أشبو بمحاولة أوربية جديدة لتقديـ اآلراء الخامس: 
والتصورات الفمسفية في قالب قصصي، وكأنيا محاولة لتقميد الفيمسوؼ 

حيث إنيا تحمؿ مضموف  ،العربي ابف طفيؿ في قصة حي بف يقظاف
 لة قصصية سيمة الفيـ.تربوي واجتماعي في رسا

وقد فطف المفكروف والدارسوف العرب ألىمية ىذه االعترافات وال سيما 
ـ إلى القوؿ : " إف 9122المصريوف منيـ، فذىب سبلمة موسى في عاـ 

اعترافات جاف جاؾ روسو مف الكتب التي كاف أف يترجـ إلى لغتنا قبؿ 
 ،ر أفكار ىذا األديبمائة أو مائة وخمسيف عاـ، فمقد تغيرت أوربا بتأثي

ونستطيع أف نعزو أىـ التطورات التي حدثت في ىذه القارة إلى آرائو التي 
يتمخص مغزاىا في كممات معدودة ىي " أف الطبيعة حسنة واإلنساف طيب 

. كما كتب عبدالرحمف صدقي قائبًل : " (9)ولكنيما يفسداف بالمجتمع السئ"
سو وانصرؼ األدباء وجميرة انقضى نيؼ ومائة وستوف سنة عمى وفاة رو 

ولكنيـ لـ  ،القراء عف مطالعة " العقد االجتماعي" و"إميؿ" و"ىمويزا الجديدة"
ينصرفوا عف مطالعة اعترافاتو؛ وذلؾ ألف اآلراء في السياسة واالجتماع 
والتربية واألخبلؽ يدخميا التغيير والتبديؿ، أما نجوى النفس البشرية فيي ال 

حف نتعرؼ فيما نحسو في أعماقنا عمى غرائز رجؿ فن ،تتغير وال تتبدؿ
الكيوؼ...فكـ بالحري إذا كاف صاحب ىذه النجوى مثؿ صاحب 
ف كاف أشبو بأىؿ الفطرة في  االعترافات أقرب إلى عصرنا بثقافتو، وا 

 .(5)صراحتو وجرأتو" 
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وترفع االعترافات في مجمميا  شعارًا فحواه " لتتعمموا أييا الناس مف 
فقد عمد  ،فتتجنبوا الشقاء الذي عانيتو وتنعموا بالحياة الطيبة" أخطائي ...

روسو إلى عرض الخطايا والشرور والبوائؽ التي ارتكبيا في حياتو دوف أف 
يجفؿ مف مواجية الحقيقة وكأنو مؤمف صادؽ التوبة يصارح إليو بأخطائو 

 برىانا عمى صدؽ توبتو والتماسا لصفحو.
وال سيما في التربية ورعاية  ،ـ تجاربو لمناسفقد كاف يسعى إلى أف يقد  

نزع ستر الزيؼ والتضميؿ وساؽ الحديث صريحًا  ،النشء فمما واتتو الجرأة
فيقوؿ في بداية الكراسة األولى مف االعترافات :" إنني مقدـ عمى  ،واضًحا

إذ إنني أبغي أف أعرض عمى  ،ولف يكوف لو نظير ،مشروع لـ يسبقو مثيؿ
في أصدؽ صور طبيعتو، وىذا اإلنساف ىو أنا، أنا وحدي،  أقراني إنسانا

ولست أراني قد خمقت عمى  ،فإني أعرؼ مشاعر قمبي، كذلؾ أعرؼ البشر
بؿ إنني ألجرؤ  عمى أف أعتقد بأنني لـ أخمؽ  ،شاكمة غيري ممف رأيت

ذا لـ أكف أفضؿ منيـ، فإنني  ،عمى غرار احد ممف في الوجود عمى  -وا 
يـ! ولف يتسنى لنا البت فيما إذا كانت الطبيعة قد اختمؼ عن –األقؿ 

أصابت أو أخطأت إذا أتمفت القالب الذي صاغتني فيو إال بعد قراءة ىذه 
 .( )االعترافات"

ومف ثـ  يمكف القوؿ بأف سيرة روسو الذاتية قد عكست اىتماماتو الفمسفية 
ـ أف وزع ،؛ ففي بدء حياتو ىاجـ الحضارة وعارض بيف العقؿ والعاطفة

التفكير يتمؼ إحساس القمب الفطري وآثر الحياة البدائية عمى حياة التفمسؼ 
والنظر العقمي، وانعكست ىذه الرؤية في باكورة أعمالو الفمسفية " ىؿ 

 عادت العمـو والفنوف بفائدة عمى الجنس البشري؟" .
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فقد صرح لنا روسو في أكثر مف موضع في اعترافاتو أنو ما أستطاع يوما 
وقد جمس إلى مكتبو وأوراقو، ولكنو كاف يدوف  ،يكتب شيئا والقمـ في يدهأف 

 .( )في رأسو أثناء النزىات وسط الصخور والغابات 
ـ  2 9وقد كاف بحثو األوؿ الذي ناؿ عنو جائزة أكاديمية ديجوف عاـ 

بعنواف " ىؿ عادت العمـو والفنوف بفائدة عمى الجنس البشري" فأجاب 
وأكد أف الثقافة أقرب إلى الشر منيا  ،الفنوف تفسد الشعورروسو أف العمـو و 

إلى الخير، ومف ثـ كاف البد أف يدخؿ في تصادـ مع فولتير راعي الثقافة 
واألدب والعمـو حينذاؾ ..كما أف كثيرا مف مظالـ الدنيا ترجع إلى  أننا 
نسمح لمعقؿ أف يتقدـ  القمب ويسبقو. وقد كاف ذلؾ نتيجة إلعجابو الجـ 
الذي ممؾ عميو جوارحو بالحياة الريفية التي عاش فييا في سنو المبكرة، 

حتى أني لـ أكف أسأـ  ،حيث يقوؿ روسو :" كاف الريؼ شيئا جديدا عمىّ 
وقد شعرت حيالو بحب بمغ مف حيويتو أنو لـ يخمد قط"  ،التمتع بو

ويكوف إحدى صفاتو  ،ويبلزمو ،وسيستقر ىذا الذوؽ في نفس روسو
 .(2" ): سيواجو دائما بساطة الريؼ بفساد الحضر الجوىرية

حيث يسيب روسو في  االعترافات في وصؼ حياتو في ىذا الكوخ 
بأنيا حياة تمؤلىا البيجة واالستمتاع  ،الصغير، المطؿ عمى واد صغير

كاف يسعد  ،بالريؼ والمناظر الطبيعية التي ال تمميا العيف وال القمب
وتقوي قدميو، وتحرر روحو  ،تنشط ذىنو ،داـبرحبلت طويمة سيرا عمى األق

 وترفعو إلى اهلل...  ،وفكره
يعيش حياة تجمع   –في المرحمة األولى مف حياتو  –وىكذا كاف روسو 
ذو عاطفة  ،فيو إنساف بسيط يحب الطبيعة والريؼ ،بيف الواقع والخياؿ

 ،جياشة ترى كؿ شئ أجمؿ مما ىو عميو، كاف روسو يكره المجتمع
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يجد سعادتو متأمبل في األشجار والطيور والجباؿ،  يجد  ،األطباء ويحتقر
 .(5)دينو الطبيعي يسطع في تأمؿ الطبيعة وشروؽ الشمس

ولذلؾ أكد عمى العودة لمطبيعة البدائية مف خبلؿ أجابتو في بحثو الذي ناؿ 
عنو الجائزة عف السؤاؿ : ىؿ حققت اآلداب والعمـو نفعا لمبشرية ؟  وكانت 

روسو بالسمب، فقد أكد أف العمـو واآلداب والفنوف ىي أسوأ أعداء إجابة 
وألنيا تخمؽ الحاجات فيي مصادر لمرؽ . إذ كيؼ يمكف فرض  ،األخبلؽ

األغبلؿ عمى أولئؾ  الذيف يمضوف عراة مثؿ البدائييف األمريكييف؟ وكما 
ينبغي أف نتوقع كاف يقؼ إلى جانب  أسبرطة ضد أثينا . وقد طالع كتاب 

بموطارخ" سير الرجاؿ العظماء" وىو في السابعة وتأثر بيذه السير كثيرا  "
وكاف معجبا بوجو خاص بحياة " لوكورجوس" . ومثؿ االسبرطييف أخذ 

فقد كاف يعجب "  ،النجاح في الحرب عمى أنو اختبار لمجدارة وأيا ما كاف
موه في بالبدائي األصيؿ ". الذي كاف في وسع األوربييف المخادعيف أف ييز 

ولجميع العمـو أصؿ  ،الحرب. وكاف يرى أف العمـ والفضيمة متنافراف
خسيس. فعمـ الفمؾ نشأ مف خرافة التنجيـ،  والببلغة نشأت مف الطموح، 

والفيزياء مف الفضوؿ الذي ال جدوى منو، وحتى  ،واليندسة مف البخؿ
تربية وفف األخبلؽ تنبع مف اعتزاز اإلنساف بذاتو. وواجبنا أف نأسؼ عمى ال

فإف كؿ ما يميز اإلنساف المتحضر مف البدائي الساذج فيو شر  ،الطباعة
( ). 

أودع روسو خبلصة آرائو  :  واقع سيرتو الذاتية في نظرياتو التربوية
التربوية في كتاب " إميؿ " أو " في التربية" تناوؿ فيو حقيقة التربية 

 -كس لنا اعترافاتوتحت إعجابو بالريؼ كما تع –حيث نادى  ،الطبيعية
ويسمـ عمى مرب ماىر يدخؿ في قمبو حب  ،بأف يؤخذ الطفؿ مف أبويو
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الطبيعة، تماما كما أخذ ىو وسمـ لمقس الذي ُعيد إليو بتربيتو ىو وابف 
يرى فييا مف الجبلؿ  ،خالو، حيث ممؾ عميو حب الطبيعة كؿ جوارحو

ر لممواىب ويذىب إلى أف المدف قبو  ،والروعة ما ال يراه في غيرىا
اإلنسانية، ينيدـ فييا بناء الجسـ وتفسد فييا القوى العاقمة واألخبلؽ 

 .( )الفاضمة 
فقد قدـ لنا روسو في نظرياتو التربوية آراء جديدة قد تخالؼ إلى حد كبير 

كما تخالؼ أيضا إلى حد كبير آراء رجاؿ  ،آراء كبار المربيف في عصره
لديف والمربوف أف الطفؿ يولد بطبيعة فقد كاف يرى رجاؿ ا ،الديف المسيحي

شريرة ومف ثـ تكوف ميمة المربيف تعديؿ ىذه الفطرة الشريرة وتحويمو إلى 
كائف طيب بزرع األخبلؽ الطيبة والمبادئ الرفيعة والمثؿ العميا في نفسية 
الطفؿ، ومف ثـ رأى ىؤالء أف التربية إنما وضعت لتستأصؿ مف الطفؿ 

وتغرس في مكانيا طبيعة  ،ء التي خمقت معووجذور السو  ،طبيعة الشر
 .(1)فاضمة 

أما روسو فقد ذىب إلى العكس تماما وقرر في أوؿ سطور كتابو " إميؿ " 
حيث بدأ  ،حقيقة مغايرة تماما لما قاؿ بو ىؤالء المربوف ورجاؿ الديف

الكتاب األوؿ بعبارة قوية وبميغة ال تعبر فقط عف رأيو في التربية بقدر ما 
فيقوؿ في السطر  ،اعتبارىا مفتاحا لفمسفتو كميا ببل أدنى مبالغةيمكف 

األوؿ مف بداية ىذا الكتاب " كؿ شئ يصدر مف يد الخالؽ طيبا وجميبل  
. ومف ثـ يكوف األساس الذي أكد عميو ىو  أف ( 9)ويفسد بيد اإلنساف" 

ولتسير بو فى طريؽ  ،التربية إنما وضعت لتحوؿ بيف اإلنساف والفساد
خير الذي سارت فيو طبيعتو األولى حيف بدء خمقو. فالتربية األولى عنده ال

او غرس  ،بمعنى أال تتضمف تمقيف حقيقة مف الحقائؽ ،سمبية محضة
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نما تعمؿ عمى حفظ القمب مف الرذيمة ،فضيمة مف الفضائؿ والعقؿ مف  ،وا 
 الخطأ، فيي ) أي التربية ( تساعد الطفؿ عمى السير في طريؽ الخير متى

 .(99)بمغ السف التي يعرؼ فييا معنى الخير وأسرار الوجود
وذلؾ  ،فالتربية في مضمونيا عند روسو إصبلح مفاسد الحضارة والتمدف

حيث المساواة  ،مع الدعوة إلى الطبيعة األولى ،بتقديـ منيج خاص لمتربية
يثار الذات فت بدأ وانعداـ وجود الممكية التي تنمي الشعور الفردي باألنانية وا 

أما اإلنساف لو ُترؾ عمى سجيتو األولى التي ُفطر عمييا  ،الشرور والمفاسد
لكاف صالحا طيبا فكؿ شئ صدر مف يد الخالؽ طيبا وصالحا وأفسد بيد 

 التمديف والحضارة.
 ،العقؿ ،ويشمؿ برنامج روسو التربوى أربعة عناصر ىي : الطبيعة

عة قد أوجدت اإلنساف سعيدا فيرى أف الطبي ،األخبلؽ والديف، تعميـ المرأة
وطيبا والمجتمع ىو الذي أفسده وقيده بأغبللو، ومف ثـ تصبح وظيفة 
التربية ىي إعادة تكويف األفراد في الجو الطبيعي الذي عاش فيو اإلنساف 

 فنضمف بذلؾ أف تعود أخبلقيـ إلى طبيعتيا األصمية الخيرة  . ،البدائي 
ىو الدور الذي ينبغي اف تشتد فيو العناية و  ،أما العقؿ  ودور النشأة العقمية

 ،ولكف يجب اف تكوف المعارؼ التي يكتسبيا الفتى طبيعية ،بالعقؿ وبالعمـ
واف يصؿ بالمبلحظة الشخصية عمى  ،وذلؾ بأف يتصؿ باألشياء مباشرة

وال  ،وال يمقف دروسًا شفوية ،استكشاؼ الضروري لو في العمـو والفنوف 
فإنيا جميعا ال تعممو إال ألفاظًا. ومف ثـ يعطى  ،يسمح لو بمطالعة الكتب

روسو العقؿ مكانة عظيمة في ظؿ التعميـ العممي ال النظري، فالعقؿ عنده 
ولكنو ُجبؿ  ،لـ ُيخمؽ مف أجؿ تخزيف المعمومات ولـ تكف ىذه ابدأ وظيفتو

 ،فيو عقؿ مفتوح مستعد لمعرفة كؿ شئ ،عمى اكتساب المعمومات
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لمرحمة البد اف تكوف مادية صرفة فبلبد أف يتعمـ الفتى فالمعرفة في ىذه ا
.وعمى ىذا األساس نفسو تنبني التربية الدينية (95)بتجاربو الخاصة 

فبلبد أف تكوف التربية الدينية واألخبلقية المقدمة لمنشء نابعة  ،واألخبلقية
دعو ال يتعمـ مف الكتب ما يمكف أف  ،مف األفعاؿ ال مف المواعظ والكممات

يتعممو مف الخبرة والتجربة . فالحؽ والخير والجماؿ كؿ ىذه ليست عبارات 
فبلبد مف ممارستيا واقعيا وفعميا حتى يكوف تأثيرىا  ،فارغة مف المعنى

حقيقي عمى الروح والعقؿ معا. أما الديف الذي ينشده روسو فيو ليس ذلؾ 
يو وسمـ( فالطفؿ في مكة يؤمف باف محمد )صمى اهلل عم ،الديف الجغرافي

ىو رسوؿ اهلل والطفؿ في باريس ال يؤمف بذلؾ، وكؿ واحد فييما يعتقد انو 
عمى صواب واآلخر عمى كفر وضبلؿ . ويخمص روسو في حؿ ىذه 
نما نضعو في موضع  المعضمة ىو أال نعمـ الطفؿ ىذا الديف أو ذاؾ، وا 

. ( 9)يتيح لو استعماؿ عقمو عمى أفضؿ نحو ليقوده إلى االختيار السميـ
وفيما يتعمؽ بالديف مف  السيؿ أف نصفو مف دراسة الطبيعة إلى البحث 

بؿ طريؽ العاطفة  ،وىنا يرشدنا روسو أال نسمؾ طريؽ العقؿ ،عف خالقيا
 .( 9)والقمب

أما تربية المرأة وتعميميا عند روسو فبل ُيقصد بيا أف تكوف مساوية لمذكر 
نما اليدؼ مف  ،ؽ المرأةفي العمـ والعمؿ والحرية وما إلى ذلؾ مف حقو  وا 

تربيتيا ىو تأىيميا الف تصبح زوجة صالحة فقط تستطيع أف تسعد زوجيا 
 واف تكوف ذات والء دائـ لو.

فالمرأة تختمؼ اختبلفا بينا عف الرجؿ، ومف ثـ يجب أف تربى بطريقة جد 
مغايرة كما أوجدتيما الطبيعة متغايريف...ولذلؾ تصبح تربية المرأة عند 

سعاد زوجيا فحسبروسو مق  ،صورة عمى تدبير منزليا وتربية أوالدىا وا 
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البدنية والجسمية لممرأة فبل يكوف ذلؾ  ةوىو أف رأى ضرورة العناية بالتربي
إال إلكساب المرأة قواـ ممشوؽ يمتع زوجيا واف تكوف قادرة عمى تحمؿ 
مصاعب الحمؿ والوالدة ومف أجؿ إنجاب أطفاؿ أصحاء، وعمى الفتاة أف 

عود الطاعة وحب العمؿ وأف تتعمـ الحياكة والتطريز وأشغاؿ اإلبرة، تت
وكذلؾ الغناء والعزؼ والرقص، فكؿ ىذا يزيد مف جماليا ويكثر مف 

أما الفمسفة والعمـو والفنوف فميس ليا أف تشتغؿ بشئ  ،إعجاب الرجاؿ بيا
اوليا منيا ؛ ألنو ال يرى فييا القدرة عمى مزاولة األعماؿ العقمية التي يز 

ويرى انو يجب عمى رجاؿ الفكر أف ال يتزوجوا نساء اقؿ منيـ  ،الرجاؿ
ولكنو يفضؿ الفتاة البسيطة عمى المتعممة الذكية التي تحوؿ  ،فكرا وتعميما

. ولعؿ ىذا ما يفسر ما عجز المفسروف لسيرتو (92)بيتيا إلى مكاف عمؿ
بالفندؽ الذي نزؿ  الذاتية مف ارتباطو بػ " تيريز ليفسر" التي كانت خادمة

وعاش معيا حتى نياية حياتو) دوف استبعاد عبلقات أخرى(  ،بو بباريس
وأنجب منيا خمسة أطفاؿ أودعيـ جميعا ممجأ المقطاء!!! ولـ يفيـ أحد 

لـ تكف  ،بالمرة سر إعجابو بيا وانجذابو إلييا فقد كانت دميمة قبيحة جاىمة
ء الشيور وال كيؼ تحصي تستطيع أف تقرأ او تكتب ولـ تكف تعرؼ أسما

النقود. وفي السنوات األخيرة كانت تشرب حتى الثمالة وتطارد صبياف 
اإلسطببلت..ومع ذلؾ كاف ال يسمح لجميع السيدات العظيمات البلئي 

 .(95) صادقنو أال يتدخمف في شأنيا!
 سيرتو الذاتية وآراؤه السياسية واالجتماعية

عوز والفقر الذي سيطر عمى اعترافاتو وقد انعكس  جو الحرماف والفاقة  وال
مف أوليا إلى آخرىا عمى نظرياتو في االجتماع والسياسة، فيحف روسو 

ثـ قاؿ  ،فيرى "أف أوؿ مف سور قطعة أرض ،لمرجؿ البدائي وحالتو البدائية
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ووجد قوما سذجا يصدقونو، كاف ىو المؤسس الحقيقي لممجتمع  ،ىذه لي
 ،ر روسو أسباب نشأة المجتمع أو الدولةالمدني". وفي ىذه المقولة يفس

وبالتالي نشأت الممكية التي ىي  ،ذلؾ أنو مف فبلحة األرض نشأ تقسيميا
كما تولد  ،فالممكية تولد عدـ المساواة ،أساس ومصدر كؿ الشرور

ويصبح القتاؿ  ،وبالتالي اتساع الفجوة بيف الفقراء واألغنياء ،المنافسة
والبؤس  ،ف الغنى الفاحش يفسد اإلنسافوتختفي األخبلؽ ؛ أل ،مروعا

يفسده أيضا . إف التفاوت يفسد الكبار والصغار مثمما يفسد حتما كؿ شئ 
 في الطبيعة .

فالفساد أصمو عند روسو يعود إلى ظاىرة الممكية الخاصة والترؼ واإلمعاف 
في الشيوات ىي سبب كؿ التعاسات المكدسة التي تقع عمى رؤوس 

ال  سبيؿ لتخميص البشرية مف ىذا الشقاء إال بعودة و  ،مبلييف الفقراء
اإلنسانية لحالتيا الطبيعية . وىكذا صور روسو الحياة البدائية عمى أنيا 

لـ يكف ىناؾ حاكـ وال  ،سادىا الخير وانتشرت بيا الفضيمة ،ىانئة سعيدة
لـ يكف اإلنساف األوؿ في حاجة  ،غنى وال فقير ،متعمـ وال جاىؿ ،محكـو
إذ لماذا يمارس ىذه الخصاؿ ما  ،ارسة الكذب أو النفاؽ أو الرياءإلى مم

 .( 9)داـ ال يوجد أي تفاوت أو تمايز بيف الناس
ويؤكد روسو أنو في حالة االجتماع تظير مشاعر الحقد والحسد وينقسـ 

ويظير التناقض صارخا،  ،ويتأسس المجتمع الطبقي ،المجتمع عمى نفسو
مة تؤمف النظاـ االجتماعي ويبرز المجتمع ومف ىنا يظير القانوف كوسي

السياسي إلى الوجود، وفي ظؿ التعقيد البنائي لممجتمع اغتراب كؿ إنساف 
والثقة الكاممة  ،عف ذاتو حيث اختفت الصداقة المخمصة والتقدير الحقيقي
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وحؿ محميا الحسد والشؾ والخوؼ والكراىية التي بدأت تكمف  ،بيف البشر
 مف األدب الخادع. بشكؿ دائـ خمؼ قناع

وال شؾ أف تأثر روسو بما شاىده عند الفقراء مف ضنؾ وبما عاناه ىو 
نفسو أحيانا مف حرماف وفاقو وقرنو بما شاىده لدى األغنياء الذيف عاشرىـ 
سراؼ بالغ فامتؤلت نفسو بالمرارة والسخط عمى الحياة  مف ترؼ وا 

وا ألنفسيـ أف يعيشوا االجتماعية التي حجرت قموب الحكاـ واألغنياء فسمح
في كؿ ىذه التخمة وإلخوانيـ في اإلنسانية أف يعيشوا عمى الكفاؼ ىـ 

ولكنو في كؿ مكاف ُيكبؿ  ،يقوؿ روسو :" يولد اإلنساف حراً  ،وصغارىـ
ىذا اإلنساف يظف أنو سيد اآلخريف بالرغـ مف إنو أكثرىـ مذلة"  ،باألغبلؿ

العامة مف براءة وقناعة  .  وىنا تأمؿ روسو ما الحظو في طبقة( 9)
وطبلقة وعاطفة برغـ ما يرسفوف فيو مف أغبلؿ وقرنو بما عميو أصدقاؤه 
ومعارفو مف األغنياء والعمماء والفبلسفة واألدباء مف غرور وأنانية ودىاء 

ونظر في قرارة نفسو فوجدىا نفسا طيبة تفيض شفقة عمى  ،وأدب متكمؼ
ياة الفطرة  ىي اطير حياة وأسعدىا البائسيف فمـ يسعو إال أف يقرر أف  ح

 وأف الشر والفساد مردىما إلى المدنية وحياة المجتمع.
ومف ثـ تخيؿ روسو تنظيما لمحياة االجتماعية في ظؿ حكومات صالحة 
تستند إلى تعاقد اجتماعي يمكف الناس مف جنى ثمرات المدنية وتجنب 

الذيف عجزت  مظاىر البؤس والعبودية التي تصاحبيا عادة. فاألفراد
وسائميـ الفردية في حياة الفطرة والعزلة واالستقبلؿ عف ضماف بقائيـ 
ورخائيـ خبلؿ تقمبات الطبيعة ومصاعبيا البد اف يمتمسوا وسيمة لمبقاء 
واالزدىار في تجمعيـ وضـ قواىـ الفردية بعضيا عمى بعض فينشأ عف 

ب عمى كؿ ذلؾ قوة ىائمة يمكف توجيييا توجييا متناسقا يكفؿ التغم
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الصعاب. ولكف قوة الفرد وحريتو ىما أىـ األسمحة التي يستعيف بيا في 
فكيؼ يقدميا لمجماعة مف غير أف يكوف قد فرط في  ،المحافظة عمى ذاتو

 حؽ نفسو وعرض حياتو ومصالحو لمضرر!
إف المشكمة تتطمب البحث عف أسموب مف أساليب االتحاد تستخدـ فيو كؿ 

خص كؿ مشترؾ ومالو، بحيث يظؿ كما كاف مف قوة الجماعة لحماية ش
قبؿ حرا غير خاضع إال لنفسو. وقد رأى روسو أف ذلؾ ممكف إذا تعاقد 
أفراد الجماعة عمى عقد مف مادة واحدة ىي:" أف يضع كؿ عضو شخصو 
وحقوقو تحت تصرؼ اإلرادة العامة معتبرا كؿ عضو مف األعضاء جزء ال 

  .(91)يتجزأ مف المجموع
الذي يتألؼ عمى ىذا األساس ىو الدولة . ويترتب عمى ىذا  والمجتمع

العقد أف يتنازؿ كؿ فرد عف كؿ حقوؽ لمجماعة ال لشخص معيف . ويرى 
أما أف ىذا يحقؽ  ،روسو أف ىذا التنازؿ يحقؽ المساواة والحرية معا

وأما أف ىذا يحقؽ الحرية فيذا ما خالفو فيو النقاد، انو  ،المساواة فواضح
تنازؿ الفرد عف حريتو وحقوقو الشخصية كميا لمجماعة التي ىو يرى أف 

جزء ال يتجزأ منيا ىو نوع مف االحتفاظ بيذه الحرية وىذه الحقوؽ . كؿ ما 
حدث ىو في رأيو أف الحرية الطبيعية الفردية الفجة التي تسمح لمفرد أف 

فرد أف يفعؿ ما  يريد قد تحولت إلى حرية مدنية اجتماعية راقية ال تسمح لم
يفعؿ إال بحسب القانوف الموضوع لمصالح العاـ والمعبر عف إرادة 

فإذا  ،ومف ثـ يكوف حرا حرية مدنية التي ىي أرقى أنواع الحرية ،المجموع
ما عممت ىذه الييئة الجمعية عمى تحقيؽ األمف واألماف والحرية والعدالة 

يات ولـ تراع العامة بيف الجميع بقيت في الحكـ أما إذا جارت عمى الحر 
وال  ،العدالة والمساواة بيف أفراد المجتمع وجب عمى المجتمع الثورة عمييا
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يجوز ليا أف تتنازؿ عف الحكـ لشخص معيف أو ىيئة إذ ال يعقؿ أف 
فانتقاؿ السيادة ال يكوف إال  ،يتنازؿ الحر عف سيادتو وحريتو لمغير طائعا

ألف اإلنساف ال يقبؿ  ،ولسيادة المغتصبة بالقوة غير شرعية ،اغتصابا
فإذا حانت لو فرصة استردادىا بالقوة كاف  ،العبودية الناشئة عنيا إال مرغما

فأجاز روسو الثورة عمى  ،إقدامو عمي الثورة السترداد سيادتو أمرا مشروعا
الحكـ المستبد والحؽ اإلليي المقدس مما جعؿ الحكاـ في أوربا يغضبوف 

االضطيادات ويفر مف بمد إلى بمد ومف عميو ويحرقوف كتبو، ويعاني ىو 
كوخ إلى كوخ يعاني الفقر والعوز ويتخمى عف أبنائو الذيف ال يستطيع أف 

ويعيش في معظـ حياتو عالة عمى اآلخريف مرة عمى خالو  ،ينفؽ عمييـ
ومرات عمي سيدة محسنة تدعى" مداـ دي فارف"  ومرات يعيش مرتزقا 

والفبلسفة آخرىـ الفيمسوؼ االنجميزي عمى أصدقائو ومعارفو مف المفكريف 
، حتى يمرض ولـ تكف لديو القدرة عمى العبلج فيعود إلى باريس  ديفيد ىيـو

 ،فتتكوف لديو عقدة اضطياد جنونية ،يتدرج في انحطاط الفقر والمرض
 ـ.   9فيظؿ سنواتو األخيرة في بؤس وشقاء حتى مات في يوليو عاـ 

حصوؿ عميو لؤلجياؿ القادمة، ينشد مات وىو ينشد كؿ ما لـ يستطع ال
حتى لو كمفنا ىذا  ،والثورة عمى كؿ حاكـ مستبد ،ديمقراطية دولة المدينة

األمف واألماف والسبلـ؛ حيث قاؿ مقولتو الخالدة في ىذا الصدد" إنني 
 أفضؿ الحرية مع الخطر عمى العبودية مع السمـ".
ي دعتو أف يتخمى عف  مات وىو ينعى حظو المتعثر نظرا لفقره وآالمو الت

فممجأ  المقطاء سيوفر ليـ ما عجز ىو عف  ،أوالده وذلؾ الستحالة تغذيتيـ
فإنما أراد أف يجعؿ منيـ عماال وفبلحيف بدال مف أف يجعؿ  ،توفيره ليـ

 منيـ مقامريف فاسديف عمى حد قولو!!
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Algérie 

les intellectuels, de la désillusion à l’exil 
Dr Brahim Ouardi1   
L’écriture  d’une manière générale  appartient à 

un genre plus large : celui de la création. Le statut 
d’intellectuel s’insère dans une catégorie plus vaste : 
celle de l’auteur ou du créateur  C’est pourquoi ce sont 
les notions d’œuvre et d’auteur qui permettent de 
comprendre une des dimensions importantes du statut 
d’intellectuel  et plus généralement  des professions 
intellectuels. 

         Il existe, semble t-il, deux grands types de 
littérature : l’écriture comme trace et l’écriture comme 
arme. Conçue comme trace, elle vise à être la 
transmission d’un héritage culturel et historique ou une 
contribution à son développement, voire son 
renouvellement. Elle est une sorte de médiation entre 
les générations. Au contraire, envisagée comme arme, 
comme instrument de lutte sociale et politique, 
l’écriture s’insère dans le présent immédiat au milieu 
d’un conflit  

         L’œuvre comme trace  comme marque 
propre, comme mouvement durable, caractérise 

                                                           
1
 maitre de conférences au département de français à l’université Moulay 
tahar de Saida  Après son magistère  il a publié une série d’article dans 
divers quotidien algériens et dans d’autres revues : Algérie littérature 
action et Synergies ; en plus il est co-traducteur de deux romans de l’arabe 
au français aux éditions Casbah-Alger. Il a soutenu sa thèse de doctorat le 
18 avril 2009  et travaille sous la direction de Christiane Chaulet Achour 
(Cergy pontoise) et du professeur Hadj Miliani. 
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l’activité du poète  C’est l’écriture comme arme, comme 
combat qui caractérise l’intellectuel engagé  

         Mais l’écriture  ou la littérature récuse 
qu’elle soit engagée ou non  la coupure entre fiction et 
non fiction. De grands écrivains, ont brillé, aussi bien 
dans la fiction romanesque ou théâtrale que dans 
l’essai  On peut citer les écrivains algériens comme M  
Dib, Kateb Yacine ou Camus. 

Les intellectuels constituent une catégorie très 
visible dans l’expérience et l’introduction de la pratique 
théâtrale en Algérie  L’intellectuel est un produit de 
situation critique, au sein duquel des individus ou des 
formations d’individus entrent en jeu  C’est pourquoi  
lorsque nous évoquons un intellectuel tel que J. P. 
Sartre, nous nous rappelons le caractère personnel de 
ses engagements  Qu’il s’agit de la colonisation ou de la 
lutte sociale  sa démarche s’inscrivait dans un 
engagement plein. 

 L’engagement des intellectuels algériens a pris 
des proportions importantes dans la mesure où ils se 
sont toujours impliqués dans le combat social. Certes, il 
est difficile de les circonscrire dans un groupe 
déterminé  même s’ils ont eu des positions critiques vis-
à-vis du pouvoir.  

Mais avant  essayons de définir l’intellectuel 
dans un cadre théorique, en se référant notamment à 
Antonio Gramsci1, le penseur italien délimite le concept 

                                                           
1
 - Gramsci Antonio (1891-1937), théoricien marxiste et homme politique 
italien  l’un des fondateurs du Parti communiste italien  En 915   il fut élu 
député et entra dans l’opposition à la dictature de Benito Mussolini. Arrêté 
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d’intellectuel de deux façons  La première consiste à 
définir les intellectuels par la place et la fonction qu’ils 
occupent au sein d’une structure sociale  Ici  il s’agit  en 
fait  d’une définition de type sociologique  Il donnera le 
nom organique à cette première spécification de 
l’intellectuel  La seconde définition  de type historique  
détermine les intellectuels par la place et la fonction 
qu’ils occupent au sein du processus historique  Pour 
Gramsci, l'intellectuel traditionnel caractérise les 
intellectuels organiquement reliés à des classes. 
Cependant, comment distinguer les intellectuels des 
non-intellectuels ? 

Tous les hommes peuvent être considérés 
comme des intellectuels, car chacun utilise à des degrés 
différents ses capacités cérébrales.  

Gramsci emploie ce critère en fonction de la 
place qu’occupe l’intellectuel dans l’ensemble des 
rapports sociaux, dans le monde de production 
capitaliste  l’ouvrier n’est pas propriétaire des moyens 
de production.   

Les intellectuels sont, par conséquent, les 
organisateurs de la fonction économique de la classe à 
laquelle ils sont rattachés organiquement. 
                                                                                                               
en 9155 par la police fasciste  et incarcéré en 915   Il mourut dans l’hôpital 
d’une prison romaine le 5  avril 912   C’est en détention que Gramsci 
rédigea Les cahiers de prison, publiées pour la première fois entre 1948 - 
1951 Il y développe sa conception du Marxisme en tant que philosophe de 
la praxis. Son analyse des condition de la mutation des sociétés 
développées, dans les quelles les classes dirigeantes exercent non 
seulement une domination militaire et politique, mais également 
intellectuelle et culturelle  suscita l’intérêt de Jean-Paul Sartre et de Louis 
Althusser notamment.  
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Ils sont aussi les porteurs de la fonction 
hégémonique qu’exercent les intellectuels  dans les 
différentes fonctions, au sein de la société civile. Ils 
exercent dans les différentes institutions  

L’intellectuel a pour fonction d’homogénéiser la 
vision du monde de la classe à laquelle il est 
organiquement rattaché  L’intellectuel n’est pas le reflet 
de la classe sociale : il joue un rôle positif pour rendre 
plus homogène la conception de cette classe. 

Mais pour J. P. Sartre, les événements du siècle 
l’ont profondément préoccupé et l’ont amenés à 
réfléchir sur le rôle de l’intellectuel et la conception de 
sa fonction  qui est liée à l’engagement. 

Le désir de dire la vérité et prendre position, 
devient donc une condition pour être un intellectuel. 
L’autre critère est d’être courageux et d’entreprendre 
une critique de tout ce qui existe  Or l’intellectuel sera 
marginalisé à cause de cette critique. Ils sont traités 
d’« intrus » dans leur entreprise. À ce propos Nouara 
Hocine note : 

        « Coupable de se mêler de ce qui ne les 
regarde pas. Coupable de prendre position sur des 
affaires hors de leur compétence, coupables profiter de 
l’autorité qu’ils ont acquise par leur travaux  pour laisser 
croire qu’ils font preuve des mêmes qualités hors de 
leur spécialités  Coupable enfin d’agir sans mandat de 
personne de leur propre chef  alors qu’ils avaient été 
choisis et ferme dans leurs études certaine place. Ils 
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travaillent contre leurs intérêts propres et contre 
l’intérêt commun »1       

     
À partir de cette conscience qu’il découvre la 

nature des obstacles que rencontre sa pensée : ils sont 
généralement lies aux intérêts  L’intellectuel est alors 
amené à considérer sa condition, à revoir sa position au 
sein des rapports de production et à désirer le 
changement de la société ou les rapports seraient 
différents et plus justes. 

J  P  Sartre pense que l’intellectuel doit revoir le 
peuple  l’aider à la prise de conscience prolétarienne et 
d’intégrer le mouvement prolétaire  c’est-à-dire adhérer 
à un parti de masses.   La conception du philosophe 
français a pour but d’élever le niveau de la culture 
populaire et à lutter contre l’idéologie dominante   

Dans les pays sous-développés, le nombre 
d’intellectuels est dérisoire  Ils ne constituent pas une 
classe comme les autres.  

L’histoire des grandes révolutions qui ont secoué 
le monde, nous enseigne que des intellectuels 
appartenant à la bourgeoisie et même à l’aristocratie 
qui auraient pu s’aligner aux côtés de leur classe sociale  
sont allés vers le peuple. Ainsi, Nouara Hocine cite des 
exemples : 

   « Les exemples de Danton et surtout de 
Robespierre et de Saint Juste, les cas de Mao tse -

                                                           
1
 - Nouara Hocine, Les intellectuels Algériens, mythe, mouvance et 

Anamorphose, préface de Mahfoud Kaddache, Alger, Éd. Dahleb –ENAG, 
2005, p. 59. 
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Toung, Hochiminh, Fidel Castro, Salvador Allende plus 
près de nous  sont significatifs de l’engagement 
patriotique, aux cotes de leurs peuple respectifs 
humiliés, exploités et opprimés de grands intellectuels 
issus de la bourgeoisie riche et du mandarinat 
conservateur traditionnel. » 1       

La position de l’intellectuel colonial n’est autre 
qu’une tradition de la prise de conscience du danger 
qu’il encoure  s’il rompt avec son peuple  Pour Frantz 
Fanon2  la responsabilité de l’intellectuel colonisé doit 
être à l’égard de la nation en général, dont la culture 
n’est qu’un aspect : 

« La responsabilité de l’homme de culture 
colonisé n’est pas une responsabilité en face de la 
culture nationale une responsabilité globale à l’égard de 
la nation  dont la culture n’est somme toute qu’un 
aspect  L’homme de culture colonisé ne doit pas se 
préoccuper de choisir le niveau de son combat, le 
secteur où il décide de livrer le combat national  c’est 
d’abord se battre pour la libération de la nation  matrice 
maternelle à partir de laquelle la culture devient 
possible » 3    

                                                           
1
 - Ibid., p. 131. 

2
 - Frantz Fanon (1925-1961) psychiatre, écrivain et révolutionnaire 
français favorable à la révolution algérienne  et auteur d’une œuvre 
importance  orientée d’une part vers la psychiatrie institutionnelle  dont il 
jeta les bases  d’autre part vers la colonisation  qu’il s’est attache à 
combattre. 
3
 - Frantz fanon, Les Damnés de la terre, op. cit., p. 162. 
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          Selon Fanon le vrai intellectuel, dans le 
pays colonisé, est celui qui participe au combat de son 
peuple.  

         Dans le cas de l’Algérie  à travers les étapes 
de son histoire et dans le présent, les lettrés Algériens 
d’hier et les intellectuels d’hier et d’aujourd’hui  ne 
peuvent pas se mobiliser afin de constituer une classe 
bourgeoise et par conséquent  autonome. 

         La première caractéristique de 
l’intelligentsia algérienne est son lien avec le 
patriotisme. Le lettré ancien et l’intellectuel moderne 
ont pris conscience de l’intérêt supérieur de leurs pays 
et de son avenir. 

         La notion d’intellectuel a été pendant 
longtemps confondue avec celle du politique, dans 
L’Algérie et la modernité  Amin Khan s’exprime ainsi : 

« Il n’y a là aucune fatalité  mais de réelles 
difficultés à advenir pour une catégorie sociale qui ne 
joue ni d’un rôle historique reconnu  ni d’une 
quelconque prédestination *…+ En fait on ne sait pas ce 
quelle est *…+ La difficulté de l’algérien tient dans la 
nécessité de poser un discours cohérent sur des repères 
théoriques ou idéologiques mobiles ou absents  Ce n’est 
pas dire qu’il n’existe pas d’approches utiles du champs 
intellectuel, mais que celles-ci sont de tout évidence 
arbitraires et segmentaires »1  

                                                           
1
 - Amin Khan, Les Intellectuels entre Identité et Modernité, in Algérie et 

modernité, ss. la direction de Ali El-Kenz,  Dakar, Éd. La série des livres du 
CODESTRIA, 1989, p. 265. 
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         Cette citation est explicite, car elle montre 
l’état dans lequel se trouve la question de l’intellectuel 
en Algérie. Ce dernier demeure fidèle au discours du 
politique et n’arrive à produire un discours propre et 
indépendant. Revenons à Gramsci pour essayer 
d’expliciter cette problématique : 

« En posant la question des intellectuels, 
Gramsci aborde un problème théorique que le 
marxisme n'avait jamais soulevé : l'intellectuel est 
définit comme « le représentant de l'hégémonie » le 
fonctionnaire de la superstructure « commis du groupe 
dominant », celui qui assure le consensus idéologique 
(commandement + hégémonie) de la masse autour du 
groupe dirigeant, qui sert de charnière entre la 
superstructure et l'infrastructure. » 1 

         D’une manière générale  l’intellectuel est 
appelé à occuper un poste mais son rôle doit être plus 
élargi puisqu’il est appelé à avoir une responsabilité plus 
universelle :  

  « Gramsci souligne le caractère universel du 
rôle des intellectuels qui consiste à développer pour le 
compte de la classe à la quelle ils appartiennent l'unité 
et la conscience de la classe pour tout un subtil travail 
d'homogénéisation l'intellectuel organique a pour 
mission d'entreprendre et de promouvoir la référence 
intellectuelle et morale" qui fait accéder la masse tout 
entier au statut »2  

                                                           
1
 - Marie-Antoinette Macciochi, Pour Gramsci, Paris, Éd. du seuil, 1974, p. 
5 2   
2
 - Ibid., p. 215.  
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           On peut faire un rapprochement avec 
Kateb Yacine qui n’a jamais succombé aux tentations du 
pouvoir  Il est resté fidèle à ces idées qu’il a défendues 
jusqu’à la fin  L’auteur de Nedjma s’est intéressé  
comme Aba ; aux problèmes du pays pour s’intéresser 
aux questions de liberté à travers le monde. 

        Cependant, les intellectuels algériens, à 
travers l’histoire  ont connu un certain 
désenchantement provoqué par la réalité qu’ils ont 
vécue juste après l’indépendance  

Les intellectuels et la désillusion 
Au début des années 2   l’attention de N  Aba se 

porte sur l’effervescence croissante dans les colonies 
françaises, particulièrement en Algérie ; alors l’écrivain 
brandit la bannière de la révolte. On est alors à la veille 
de la révolution algérienne  C’est le début de la lutte 
contre le colonialisme. Une guerre allait plonger la 
France et l’Algérie dans un conflit cruel  traversé 
d’atrocités  N  Aba s’engage dans le combat et participe 
activement à la lutte pour l’indépendance nationale  Il 
continue à vivre à Paris, mais il se consacre au soutien 
de la cause algérienne. 

Après la proclamation de l’indépendance  en 
1962, Aba éprouve une profonde nostalgie pour 
l’Algérie et y retourne  Il espère pouvoir y demeurer et 
prendre part au développement du nouveau théâtre 
algérien  l’Algérie qu’il découvre à son retour est un 
pays en crise, traumatisé par les intrigues politiques et 
une course effrénée au pouvoir. Déçu dans ses 
espérances, blessées dans son amour-propre, il 
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retourne à Paris et à l’écriture  Il espère pourtant un 
meilleur avenir à l’Algérie  Il répond  à l’appel des ses 
amis et rentre au pays comme conseiller au ministère 
de l’information et de la culture  

 Il est intéressant d’étudier les rapports 
qu’entretenaient les intellectuels avec l’Algérie  Les 
textes et les différentes allocutions montrent combien 
l’avenir était une véritable illusion  Ils voyaient un pays 
multiracial. 

En effet  l’Algérie comptait parmi ses habitants 
des Arabes, des Kabyles, des Juifs, des Français et des 
Espagnols. Ces derniers pouvaient dans un contexte 
politique et démocratique vivre ensemble et cela n’était 
pas loin de la réalité puisque les différents textes 
officiels émanaient des responsables politiques. 

Certains écrivains d’origine française 
nourrissaient un espoir de vivre dans un pays libre et 
démocratique. Un écrivain comme Jean 
Pélégri1 exprime son point de vue  après le désarroi qu’il 
a connu  au même titre que d’autres intellectuels: 

                                                           
1
 - Jean Pélégri est né à Rovigo dans l’Algérois le 5 juin 915   Son père était 

colon enraciné depuis des décennies dans la Mitidja. Jean Pélégri partagea 
les jeux les jeux et les amitiés des enfants arabes, italiens, espagnols qui 
vivaient autour et dans le domaine paternel. Il fit ses études secondaires à 
Alger où il obtient une licence de philosophie. Après avoir passé un 
certificat de lettres à Paris, il est nommé professeur dans le Pas-de-Calais, 
puis à Ajaccio, à Alger, enfin à Paris. Il a participé aux campagnes de 
libération de l’Europe en Corse  en France et en Allemagne  Jean Pélégri 
est un des écrivains français d’Algérie les plus enracinés dans le terroir, en 
communion avec la terre algérienne et surtout avec l’homme algérien  Il 
est décédé à Paris le 24 septembre 2003. 
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« Je ne cache pas  et je n’ai jamais caché  que j’ai 
toujours été partisan d’une solution multiraciale  La vie 
m’avait appris combien on a besoin de l’autre  du 
différent  de celui  d’une autre race et d’une autre 
religion pour sortir de son égoïsme tribal et devenir 
pleinement un homme libre, multiple et lucide. » 1 

         Nous retrouvons les mêmes idées d’une vie 
possible, puisque Henri Kréa voit que cette coexistence 
dure depuis l’Antiquité  

« La diversité ethnique de notre patrie est 
profondément influencée  par une dominante— celle de 
l’unité de l’esprit  Les hommes de toutes races qui se 
sont installés sur le sol algérien ont trouvé sur cette 
terre magique une étonnante constante spirituelle que 
l’on décèle depuis la plus haute antiquité  »2 

         Ainsi, au vu de l’histoire  les races ne 
peuvent que vivre ensemble dans un pays qui leur a 
donné une certaine spiritualité  Or  il s’est avéré  à 
travers nos recherches, que le poète Henri Kréa a subi, 
lui aussi, une certaine désillusion, surtout après 
l’indépendance et après la lutte sanglante pour le 
pouvoir. Dans une dédicace à ses amis peintres, Henri 
Kréa écrit : « revenu des enfers »3, signé le 11 mai 1964  
et dans lequel, nous semble-t-il  veut parler de l’Algérie 
qui  après 9155  ressemble à l’enfer  car la lutte au 
pouvoir a pris des dimensions alarmantes. Les 

                                                           
1
 - Jean Pélégri, Ma mère l’Algérie, Alger, Éd. Laphomic, 1989, p.119 

2
 - Henri Kréa, Préface au Panorama de la nouvelle littérature Maghrébine 

(La Génération de 1954), op. cit., pp. 173-9    
3
 - cf. annexe 2, reproduction de la dédicace. 
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informations qui datent de cette période traite de la 
question des règlements de compte au sein des 
fractions  Ainsi  on parle même d’anarchie après 
l’indépendance  

         Mais en plus de ces écrivains  d’autres ont 
été très affligé par l’attitude des dirigeants envers les 
intellectuels en général et ceux d’origine française en 
particulier  L’auteur du Séisme ajoute : 

« En application de ce code, le bachaga Boualem 
était algérien, de droit, mais pas Yveton, ni Jean Sénac. 
Pour l’être – ce qui désespérait également Jean Sénac –
il était fait obligation de solliciter administrativement 
cette nationalité  comme si l’on pouvait choisir  
administrativement sa mère, son pays, la justice. »1 

         Un auteur comme Jean Pélégri pose la 
question du pouvoir d’après l’indépendance qui avance 
l’idée de clans qui se sont emparés du pouvoir :  

« Qu’a-t-on fait de ces promesses au temps de 
l’épreuve par les combattants ? On a vu peu à peu, au fil 
des jours et des années, le pouvoir promis au peuple 
passer progressivement aux mains de clans qui 
possédaient tout, qui décidaient tout et qui se 
suffisaient à eux-mêmes. »2  

         Dans le même contexte, il revient au 
problème essentiel, celui de la démocratie, dont 
l’élément de la représentativité ressemble aux 
méthodes pratiquées par le colonisateur : « Des 
élections qu’il n’était pas nécessaire de truquer  comme 

                                                           
1
 - Jean Pélégri, Ma mère l’Algérie, op. cit. p. 197. 

2
- Ibid., p. 119.  
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au temps de la colonie  puisqu’il n’y avait qu’un seul 
candidat désigné non pas par le peuple mais d’en 
haut. »1 

       Mais la dernière citation de Jean Pélégri 
montre toute la ressemblance des souffrances du 
peuple algérien durant la colonisation à celle d’octobre 
   : 

 « À cette souillure  d’autres se sont récemment 
ajoutées. Et sont revenus des mots et des images que 
l’on croyait à tout jamais révolus ? Le mot douleur, le 
mot colère, le mot suspect pour ce lui qui se dresse 
conte l’injustice ? Le mot répression avec son cortège de 
morts et de violence et ses images de chars et de 
soldats quadrillant, comme au temps de la colère, les 
villes et les carrefours. Le mot souffrance, le mot 
stupeur. Et pour finir le mot  torture ; Ce mot de sang, 
de blessures et d’humiliations  dont le peuple algérien 
avait tant souffert dans sa chair  voila qu’il était de 
nouveau retourné contre lui par les siens, par ses 
frères. »2  

         C’est à partir de ces citations que nous 
découvrons toute l’importance des textes qui se 
rapportent à la guerre d’Algérie  Ils montrent les 
rapports que peuvent avoir des écrivains avec une terre 
qu’ils ont chéri et un peuple apprécié  Cela signifie aussi 
que les intellectuels ont joué un rôle durant la guerre et 
continue jusqu’à présent à dire la souffrance d’hier et 

                                                           
1
 - Ibid. 

2
 - Ibid., p. 119. 
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d’aujourd’hui  Mostefa Lacheraf exprime ainsi la non 
reconnaissance de l’Algérie : 

«  En effet, deux des auteurs- Jean Sénac et Anna 
Greki- qui s’étaient toujours voulus Algériens et l’ont 
prouvé, expriment bien haut (leurs poèmes, la prison 
pour la dernière nommé  en témoignent d’une façon 
bouleversante) sont morts l’un et autre sans avoir eu la 
satisfaction morale d’être reconnus officiellement 
comme fils de cette terre algérienne qu’ils avaient 
aimée au milieu des épreuves en lui dédiant leurs plus 
beaux chants. »1 

         Ce déchirement des intellectuels est vécu 
comme un drame puisque le pays qu’ils ont tant aimé et 
à qui ils ont dédié leurs plus beaux textes est resté 
muet. 

Le déchirement 
         Bien que certains intellectuels algériens 

aient refusé leur milieu et choisi un exil volontaire, ils ne 
peuvent rompre les liens qui les unissent au monde de 
leur enfance. Lutter contre les valeurs de son monde 
c’est lutter contre les siens et soi-même. 

         L’exemple de l’intellectuel  établi dans le 
déchirement, est Jean Amrouche, berbère, algérien, 
catholique et de culture française. Le conflit franco-
algérien se superposa à son drame personnel. Il prit 
rapidement position et milita pour la cause algérienne. 
On peut ajouter l’auteur du Séisme, Henri Kréa, qui, né 
d’un mariage mixte  pris position pour la cause 

                                                           
1
 - Mostfa Lacheraf, Littérature de combat : Essais d’introduction : études et 

préface, op. cit., p. 10. 
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algérienne. Son texte de théâtre est un cri qui défend 
les colonisés. Il semblerait que cette pièce de théâtre 
porte des traces de son déchirement. 

         En effet, le personnage Soldat A, déserte du 
camp des colonisateurs  Cette désertion s’accompagne 
de crises et de ruptures. Il décide de rejoindre le camp 
des révolutionnaires : 

« Soldat A. – Je veux mourir tranquillement pour 
une cause juste  J’ai trop sacrifié à ma lâcheté  Tu me 
prends peut-être pour un traître à mon pays mais sache 
qu’il n’entre dans ma pensée aucun remords de cette 
espèce  J’ai depuis longtemps abandonné ces idées 
puériles  Si je me dispose à combattre avec vous  c’est 
pour me racheter. »1  

         Pendant ce conflit, des libéraux français—
hommes politiques, éditeurs, critiques et écrivains—
avaient soutenu les intellectuels algériens de culture 
française pour plusieurs raisons  l’une étant qu’ils 
voyaient en eux les artisans d’une communauté franco-
algérienne. Pour eux, la symbiose entre les différentes 
communautés était tout à fait réalisable, alors que ces 
intellectuels vivaient cette double culture comme un 
déchirement. 

         Assez souvent, ce déchirement façonne ces 
intellectuels inaptes à vivre dans leur pays et dont 
certains décident de s’installer en France où ils trouvent 
des possibilités de culture et de carrière en plus de 
l’indispensable liberté d’expression  

                                                           
1
 - Henri Kréa, Le Séisme, op. cit., p. 52. 
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         Le déracinement n’est pas la seule cause de 
l’exil  Il s’y ajoute l’insécurité due à la situation 
politique : guerre de libération  politique d’oppression 
du régime indépendant  S’agissant de N  Aba  deux 
arguments avancés sont inopérants  À ceux qui l’ont 
exhorté à rentrer pour participer à la construction du 
pays, il répond que cela revient, en fait, à se mettre au 
service du pouvoir du parti unique. Le second argument 
(rester sur place pour mener un combat politique) est 
mal choisi  dans son cas  puisqu’il a accepté une fois 
d’occuper une fonction sans qu’il soit efficace  

Entre dénonciation et engagement 
Les intellectuels algériens ont abordé la question 

du rôle que doit jouer l’intellectuel dans sa société  
L’écrivain Henri Kréa affirmait : 

                       « Il est digne qu’un intellectuel est 
un animal qui reçoit des leçons de son milieu, incapable 
qu’il est de pressentir efficacement (crainte et 
tremblement ? L’indignation comique, échos sonores. 
Les trompettes de Jéricho n’ont pas besoin d’écho  Mais 
l’important est que l’écho perpétue l’effondrement des 
cités du crime. »1 

L’idée d’engagement et celle de dénonciation 
des crimes mettent en relief la place qu’occupe 
l’intellectuel au sein de son peuple  dans la même 
optique  l’écrivain Kateb Yacine soutient ceci : 

« Dans le rôle de l’écrivant  s’il  y a un aspect 
purement politique  c’est celui qui consiste à prendre 

                                                           
1
 - Henri Kréa, préface au panorama de la nouvelle littérature Magrébine 

(la génération de 1954), in Présence  Africaine, octobre 60 / juin 61.   
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position  c’est surtout cela qui est important  S’il peut 
prendre position dans son œuvre c’est déjà beaucoup  
mais l’écrivain n’est pas seulement un écrivain  il est un 
homme  un citoyen  et il doit prendre position d’autant 
plus qu’il est écrivant  alors il a un pouvoir d’expression 
qui peut porter et faire avancer une idée ou une 
cause »1     

Dans ce cas  il n’y a pas de différences entre 
l’intellectuel et le politique même si certains pensent le 
contraire. Edward .W. Saïd dans son étude sur les 
intellectuels et leurs rapports au pouvoir  soutient l’idée 
que ce type de position professionnelle  où l’on est 
occupé à servir le pouvoir  n’est pas de nature à 
encourager l’exercice de l’esprit critique et de la 
création. 

Enfin, il nous faut dire que les artistes et les 
intellectuels algériens ont adopté un choix : dire et 
représenter l’histoire de l’Algérie  La guerre de 
libération est au centre des différentes créations 
littéraires et artistiques même si certains d’entre eux 
portaient un regard critique sur la société. Ce regard, 
malheureusement, a fait que la censure pratiquée par 
les auteurs de l’indépendance a réduit l’espace 
d’expression  Ainsi d’autres itinéraires ont été  suivis : la 
création de coopératives et l’exil vers d’autres lieux  

La France est le premier pays qui a offert un 
espace d’expression aux auteurs algériens. Comédiens 
et auteurs dramaturges se sont installés pour monter 
des pièces qui traitent de l’Algérie  Ainsi  ils se sont mis 

                                                           
1
 - Entretien avec Kateb Yacine, in Algérie-Actualité,  du 18- 24 Avril 1985. 
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à mettre en scène des textes dans des formes plus 
modernes puisque l’environnement est propice    
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Le cardinal Léon-Etienne Duval 

vu par les Algériens 
1
 

Denis  Gonzales 
2 

 « Point n’est besoin d’avoir connu Mgr Duval, 

observe  Me Mouloud Brahimi
3
   pour savoir qu’il 

s’agit d’un personnage populaire, très respecté dans 

notre pays, fondamentalement à cause de ses prises de 

position pendant la guerre de libération nationale. » 

        Et Mohamed El Korso,
4
 d’ajouter : « Mgr 

Duval intéresse notre mémoire nationale,   aussi est-il 

devenu de notre devoir, en tant qu’historiens, de revisiter 

ce personnage en partie méconnu… mais il faut 

 l’admettre,  sans aucun parti pris, cette recherche ne fait 

pas partie de nos préoccupations premières. Nous 

sommes sollicités par tant d’autres priorités qui nous 

permettraient de retracer le cours de notre histoire… »  

Mon propre passé, comprenant le fait non 

seulement d’être un natif d’Algérie, mais, en plus,  

d’avoir  été un proche collaborateur de Mgr Duval, me 

font  aujourd’hui le devoir d’apporter ma contribution à 

cette recherche, dans le but de le faire mieux connaître.  

Nul ne peut ignorer, qu’en son temps, Mgr Duval 

a été très diversement apprécié par ses contemporains. 

Si, confrontés aux tragiques épreuves de la guerre de 
                                                           

   Les citations sont extraites de l’ouvrage : Denis Gonzalez « Cardinal 
Léon-Etienne Duval, Le voix d’un juste » (ENAG éditions – 2008) 
Denis Gonzalez, natif d’Algérie et ancien  vicaire général du cardinal Duval  Après la 
démission de ce dernier, en 1988, il devient Directeur des services Caritas 
d’Algérie  Aujourd’hui à la retraite, il  poursuit ses engagements au sein d’une 
fondation et de diverses associations. 
Mouloud Brahimi : Avocat à la cour. Président de la Ligue algérienne 
2   des droits de l’Homme ( 987- 2000) 
4 Mohamed El Korso : Professeur universitaire d’Histoire  Ancien Président de la 
Fondation du 8 mai 1945 - Ancien sénateur. 
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libération  nationale, certains ont vu en lui une 

« conscience », un repaire qui les aidait à orienter leurs 

conduites ; d’autres, par contre, l’ont violemment 

contesté et vilipendé avec des pamphlets,  des tracts 

infamants, et même des bombes jusque dans son jardin et 

dans des églises.  

Les chroniques qui relatent ce passé sont 

nombreuses, mais si contradictoires entre elles, qu’elles 

obligent à de la prudence dans leurs interprétations.  Je 

ne suis pas un historien professionnel. Cependant, de la 

lecture d’un ouvrage d’Henri Marrou, intitulé : « De la 

connaissance historique »
1
, j’ai cru devoir retenir trois 

observations, qui m’ont été utiles pour la réalisation de 

mon projet : La première est que, l’histoire, 

reconstitution du passé des hommes par un homme, peut 

être d’une vérité réelle, certes, mais toujours,  

parcellaire. Le passé ne fait que répondre aux questions 

que l’historien a voulu et su lui poser,  à partir des 

documents  dont il disposait ; quant au passé, il reste 

bien plus riche que ce que l’on peut en dire ; ce qui 

oblige, évidemment, à  une certaine humilité. Seconde 

observation : la vérité de l’histoire est double: d’une  

part elle révèle le passé, et, de l’autre, la 

personnalité même de  l’historien. Ce dernier, qu’il le 

veuille ou pas, laisse toujours des traces de son ADN sur 

le résultat de ses recherches. Dernière observation :  le 

mot-clé  de la connaissance historique est la 
                                                           

1 Henri-Amédée Marrou (1904-1977) – Philosophe de l’histoire – Fondateur des 
Etudes augustiniennes. Avec  Mandouze, Massignon, et Mauriac, dénonce la torture 
durant la guerre d’Algérie  Ouvrage consulté : « De la connaissance historique ». 
Paris, éditions du Seuil, 1954. 
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compréhension ; or, cette compréhension est 

conditionnée par l’amitié. Citant  Saint Augustin, son 

maître, Henri Marrou  avance : « On ne peut connaître 

personne, sinon par l’amitié ». Pour lui, l’amitié fonde 

l’objectivité. Elle « cherche – je le cite -  à découvrir 

l’autre en tant que tel,  et tel qu’il se montre… jusqu’à 

comprendre même la part de vérité, du faux. » 

Si l’objectivité est ainsi conditionnée par un 

préalable de sympathie, cette dernière ne peut pas, pour 

autant, exclure tout discernement critique. La vérité de 

l’histoire, ai-je rappelé – révélant aussi bien le passé, que 

la personnalité de l’historien - il arrive que cette 

personnalité surplombe par trop, la vérité de sa 

chronique. D’où la légitime interrogation de  Daho 

Djerbal
1
 

6
, historien, lui-même : « Comment faire une 

histoire, demande-t-il,  qui ne serait plus vue qu’à travers 

un « prisme », celui  de l’Administrateur ou du 

Commandant militaire ? »  

         Un « prisme », voilà un élément essentiel !  

En cet instant, où nous nous apprêtons, nous-mêmes, à 

« revisiter » - comme on nous y invite – le  personnage 

de Mgr Duval,  à travers quel  « prisme »  porterons-

nous sur lui, nos regards ?  Eh bien ce dernier sera 

conscient et déterminé : il sera constitué de témoignages 

– tous, écrits et certifiés, comme il se doit – portés 

uniquement par des  citoyens algériens. Nul doute que le 

résultat de notre vision sera parcellaire, du moins 

pouvons-nous, déjà, ajouter qu’il sera vrai…  

        Le quotidien national El Moudhahid, daté 

des 23-24 octobre 1999, relatant des paroles du  
                                                           

1 Daho Djerbal : Maître de conférence, Université d’Alger 2 - Rédacteur en chef de 
la Revue d’Etudes et de Critique Sociale « NAQD ». 
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Président Bouteflika, à propos de Mgr Duval, écrivait : 

« Inébranlable dans ses convictions, constamment aux 

côtés de son peuple, le peuple algérien, sans compromis 

ni compromission, ni avec sa foi, ni avec son idéal de 

liberté et de paix, il a vécu parmi nous, toujours égal à 

lui-même, pendant la période coloniale, durant la guerre 

de libération, au lendemain de l’indépendance, où il s’est 

fait partout, le chantre des humbles et des opprimés. »
1
 

Cette déclaration du Président – en plus de 

l’intérêt qu’elle comporte  par elle-même - nous permet 

de sérier des étapes pour notre observation des  

engagements de Mgr Duval: la période coloniale ; le 

temps de la guerre de libération ; et l’après 

indépendance. Place, ensuite, sera faite au discernement 

des valeurs qui l’ont animé, ainsi qu’à  son 

positionnement, en tant que chef religieux chrétien, face 

à l’Islam. Au terme, interviendront de courtes réflexions  

concernant  la place qu’il pourrait occuper dans notre 

histoire.  

1
ère

 étape : La période coloniale… 
 « Nous, jeunes Algériens de l’époque », 

témoigne Me Amar Bentoumi, 
2
 - jeune avocat au début 

de la Révolution - « avons perçu un frémissement 

lorsque Mgr Duval a commencé à agir en sa qualité 

d’évêque de Constantine ( 947). Nous avons eu des 

échos de ce prêtre qui ne correspondait pas du tout à 

l’image que nous nous faisions des prêtres catholiques et 
                                                           

1 Président Bouteflika : cf. discours prononcé lors du Forum de Formator, dans les 
Baléares -  999 
2 Amar Bentoumi : avocat - membre du collectif chargé de la défense des militants 
du FLN – lui-même, incarcéré durant la guerre. Premier Ministre de la Justice – 
Garde des Sceaux 1962-1963 – Bâtonnier de l’Ordre des avocats -  97  
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encore moins, des prélats. » 

       Même étonnement expectatif de la part de  

Pierre Chaulet 
1
,  alors étudiant en médecine : « Les 

prises de position de Mgr Duval, lorsqu’il était évêque 

de Constantine, sur la justice sociale et la nécessité 

d’établir des contacts entre les diverses composantes de 

la société à l’époque, avaient retenu notre attention : 

c’était pour nous un langage peu habituel venant de la 

part d’un évêque. » 

      Avec  le  recul  du  temps,  Daho Djerbal  

observe,  en  historien :  « Les  lignes  de  démarcation,  

tracées   depuis   un  siècle  et  plus,  entre   une   

minorité   privilégiée, généralement européenne et 

catholique, et une majorité algérienne, généralement  

musulmane, sont effacées par les  appels de Mgr Duval à 

« la fraternité universelle ».  

2
ème

 étape : La guerre de libération  

 « Dès décembre 1954-janvier 1955, note, à 

nouveau, Daho Ddjerbal,  « Mgr Duval  interpelle les 

autorités politiques et militaires. Son opposition, et plus 

encore sa dénonciation des arrestations massives de 

« suspects », les atteintes systématiques à la dignité 

humaine, l’usage de la torture, les exécutions sommaires, 

ne font que  grandir. En pleine « bataille d’Alger », il 

déclare dans un texte à lire dans toutes les églises : « Au 

nom de la fidélité à Dieu, il n’est jamais permis, même 

pour défendre une cause que l’on croit juste de prendre 

des moyens défendus par Dieu. » - « Pour lui, le blocage 

entre le spirituel et le temporel représentent un danger 
                                                           

1 Pierre Chaulet : Professeur phtisiologue. Ancien scout. Milite avec son épouse 
Claudine, en faveur de l’indépendance  Exilé en Tunisie, il s’emploie dans les 
Services de l’Information du FLN 
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non seulement pour les Chrétiens en Algérie, mais aussi 

pour l’Eglise, dans le présent et l’avenir. » - « Il 

exprimait clairement l’idée qu’il fallait assurer la libre 

expression des aspirations légitimes de tous les éléments 

de la population (en 1955,) et donner satisfaction à la 

volonté d’autodétermination, dans le respect des droits 

des personnes et des communautés (en 1956).  

Et Abdelhamid Mehri, 
1
– haut-personnage 

politique – d’ajouter : «Mg  Duval a tenu une place 

éminente à un moment  où la classe politique française – 

exception faite d’une minorité – s’acharnait à lutter 

contre les aspirations à la liberté du peuple algérien. Ses 

prises de position furent remarquables… Peu 

Impressionné par les  

apparences : celles des paroles et celles des actes, 

il a su que la société algérienne, luttant au nom de 

l’Islam et élevant le drapeau de l’Islam, ne manifestait 

pas son hostilité à l’égard du christianisme, mais 

s’insurgeait en fait, contre le colonialisme. » 

  Toujours, en historien, Mohamed El Korso 

évoque le « devoir qui s’impose, de mentionner l’appel à 

la clémence de Mgr Duval en faveur de Zabana et 

Faradj, incarcérés  à la prison de Barberousse, et qui ont 

été exécutés ». Il relate, par ailleurs: « C’est parce qu’il a 

œuvré avec intelligence, courage et  constance en faveur 

de la liberté, que le nom de Mgr Duval a été immortalisé 

par un texte de la plateforme de la Soummam »
2
 

11
 – 

                                                           
1 Abdelhamid Mehri : Ministre de l’Information et de la Culture ( 979) – 
Ambassadeur dans différentes   capitales -  Secrétaire Général du FLN (1988-1996) 
– Secrétaire général du Congrès panarabe en 2000. 
2 Plateforme de la Soummam : Congrès fondateur de l’Etat algérien, tenu le 20 août 
 9   
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(Pour rappel, ce texte de la plateforme, paru le  20 août 

 956, a  été le document fondateur de l’Etat algérien).  

Quant au  Commandant Azzedine,
1
 

12
 de la 

Wilaya IV, il  « se prend  parfois à imaginer, écrit-il, ce 

qui se serait passé si, au lieu de cet homme flamboyant 

d’humanisme, le destin avait mis sur le chemin difficile 

de l’histoire de l’Algérie, un quelconque illuminé 

d’orgueil qui aurait attisé les haines qui consumaient les 

cœurs.»  

3
ème

 étape : Les  lendemains de 

l’indépendance. 

     « Il est remarquable, observe Reda Malek,
2
 -  

ancien Chef du Gouvernement - que la voix de Mgr 

Duval se soit régulièrement  élevée, en  Algérie  et  hors  

d’Algérie,  en faveur de la justice et du droit des peuples 

à l’autodétermination, notamment celui du peuple 

palestinien, ainsi que le droit au développement des 

peuples, condition de toute paix véritable. 

L’enseignement de Léon-Etienne Duval est resté vivant 

tant  chez les chrétiens que chez les musulmans, 

partageant les uns et les autres, au-delà de leurs   

confessions respectives, les mêmes valeurs de justice, de 

compréhension et d’humanité pour le plus grand bien de 

tous les enfants de cette nation qui y a tant sacrifié. » 

Et Mohammed Bedjaoui,
3
 -  juriste, ayant 

                                                           
1 Commandant Azzedine - Rabah Zerari – Officier de la Wilaya IV – Zone autonome 
d’Alger en  9 2 
    Redha Malek : Premier Directeur du journal El Moudjahid (1957-1962) – 
Participe aux pourparlers d’Evian  Ambassadeur dans plusieurs capitales  Ministre 
de l’Information et de la Culture en  9 7 ;  des Affaires étrangères, puis, Chef du 
Gouvernement (1993-1994). Auteur de plusieurs ouvrages.  
    Mohammed Bedjaoui : Juriste – participe aux négociations d’Evian – Ministre 
de la Justice et Garde des Sceaux (1964-1971) – Ambassadeur à Paris, puis à 
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assumé de multiples hautes foncions, dont celle de 

Président  de la Cour Internationale de Justice - 

d’ajouter : « Mgr Duval  savait que les libertés ne 

peuvent perdurer que là où les humains jouissent d’un 

minimum vital, d’où la nécessité du développement. Il a 

été de ceux qui ont porté sur les fonds baptismaux cette 

doctrine du droit au développement. Chaque être, 

proclame-t-il, a le droit de partager avec tous les autres 

humains, créatures du même Dieu, ce que la planète 

contient de richesses ».   

Quelles convictions  animaient Mgr Duval ? 
 « Ce n’était pas un missionnaire qui faisait du 

prosélytisme » déclare Mohammed El Korso. « Sa 

mission consistait à se mettre au service de l’homme.  

Ses engagements  

s’inspiraient dans cette ligne, de  l’idéal de 

charité chrétienne. C’est en ce sens que Mgr Duval nous 

intéresse, qu’il intéresse notre mémoire nationale. » 

Même  appréciation, de la part d’Amine Lotfi 
1
, 

éditorialiste au quotidien El Watan: « Homme d’Eglise, 

il donnait de lui l’image de quelqu’un qui, en servant 

Dieu, avait l’intime conviction de servir les hommes. 

C’est en cela que le cardinal Duval n’était pas seulement 

de son siècle, mais qu’il avait atteint une forme 

d’intemporalité. » 

Et Me Nadir Bekkat 
2
  d’insister : « Il croyait en 

la valeur inaliénable de toute personne humaine, quelle 

qu’elle soit.  C’est ainsi qu’il souffrait lorsqu’un soldat 
                                                                                                               
l’ONU  Président de la Cour Internationale de Justice en 1993 – Ministre des 
Affaires étrangères en 2004. 
    Amine Lotfi : Editorialiste au  quotidien national algérien, El Watan. 
2 Nadir Bekkat : Avocat agréé à la haute cour de justice d’Alger 
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français était tué durant la guerre, et qu’il souffrait peut-

être tout autant lorsqu’on torturait un Arabe, un Algérien, 

lorsqu’il était porté atteinte à sa dignité d’homme. » - De 

plus, ajoute-t-il : « La particularité de ce grand homme 

d’Eglise, par rapport à bon nombre d’autres personnes 

qui souffraient peut-être tout autant que lui,  est que lui 

était actif. Il protestait  auprès de tel ou tel général 

français, condamnait publiquement telle ou telle situation 

néfaste. »    

  Et le Professeur Saïd Chibane, ancien Ministre 

des Affaires religieuses
1
, d’écrire : « Le Cardinal a 

conquis le cœur des Algériens ; ils ont reconnu la grande 

bonté qui l’a conduit à aimer les pauvres, les déshérités, 

les handicapés et les abandonnés. »  

Quant à Mahfoud Keddache, 
2
- doyen des 

historiens algériens - il confie : « Ce qui nous 

impressionnait en lui, c’est son ouverture d’esprit, son 

souci de nous comprendre, nous, Musulmans, et surtout 

de comprendre nos aspirations à bâtir une Algérie 

nouvelle. A la vérité, à l’époque, cette  Algérie, nous 

voulions la bâtir sans les 

 Français. Et ce sont nos contacts avec les scouts 

et routiers catholiques qui nous ont amenés à nous 

préoccuper de l’existence de l’autre communauté… 

 Moi-même, j’ai eu la vie sauve, après avoir été retrouvé 

grâce à lui ; j’ai été libéré de l’emprise des parachutistes. 

Ces interventions de Mgr Duval étaient souvent 

anonymes. Bien que, ne faisant pas beaucoup de bruit, 
                                                           

1 Saïd Chibane : Professeur en ophtalmologie. Ancien Ministre des Affaires 
religieuses 
    Mahfoud Keddache : Secrétaire des S.M.A. (Scouts Musulmans Algériens) en 
1953 – Professeur   d’histoire  à l’Université d’Alger  Auteur de plusieurs ouvrages  
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elles nous ont fortement impressionnés, et donné une 

autre image de l’Eglise. Elles ont également  fait 

réfléchir pas mal de nationalistes au sujet d’une 

cohabitation nécessaire entre Musulmans et Chrétiens. 

Ce qui nous a aussi marqués, en 1962, donc après 

l’indépendance, c’est le fait que Mgr Duval ait opté pour  

la nationalité algérienne. Dans son esprit, il optait 

pour la présence d’une Eglise algérienne. C’était un pas 

remarquable qui nous a beaucoup frappés…Il a compris 

que l’Algérie avait droit à sa personnalité et à son 

indépendance. Il est parti, mais ses idées restent.  En tant 

que précurseur, il a marqué son temps. L’histoire s’en 

souviendra. »  

Mgr Duval était-il un homme seul, sans 

références ni soutiens ?  
        C’est le Professeur Saïd Chibane, ancien 

Ministre des Affaires religieuses – ai-je déjà rappelé - qui 

répond : «  Le cardinal Duval a œuvré avec constance,  

en faveur d’une orientation selon la justice et d’un 

renversement de situation, aidé en cela par sa lecture 

assidue de Saint Augustin, et par sa rencontre avec 

l’ambassadeur du Vatican à Paris, le nonce Roncalli, 

futur pape Jean XXIII, inspirateur du Concile Vatican II. 

Ce nonce a effectué une visite de trois semaines en 

Algérie, en 1950, et il est resté une semaine entière à 

Constantine avec Mgr Duval. Ils partageaient une même 

vision politique, surtout en ce qui concerne la situation 

coloniale.»   

Mais quelle fut l’attitude de Mgr Duval vis-à-

vis de l’Islam ? 
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Le capitaine de l’ALN,  Ali Lounissi 
1
,  

l’affirme : « Tout en ayant la charge de sauvegarder la 

religion du Christ, Mgr Duval avait un respect absolu  de 

la religion  d’autrui, un respect absolu de l’Islam. Et son 

respect était sincère. Il m’a été très rarement donné de 

rencontrer quelqu’un d’aussi respectueux de l’Islam, en 

tant que religion, en tant que foi. » 

Autre jugement, celui de Saïd Maouche
2
, scout, 

issu du petit peuple de la Casbah : « Mgr Duval était très 

humain. Il a même reçu de violentes menaces de la part  

de certains Européens. Malgré cela, il continuait à faire 

un travail humain. Il n’a rien négligé, si bien que l’on se 

disait : « Peut-être qu’il est devenu musulman ». Ou 

encore : « Ca y est, il est devenu musulman ! » Alors que 

lui, il appartenait aux gens du  

Livre. Il avait la foi des gens du Livre, de même 

que les Ethiopiens qui, dans l’ancien temps, ont accueilli 

les premiers musulmans. »  

Plus élaborée est  la réflexion de Me Mohamed 

Lakhdar Lakhdari 
3
 : « Il n’est pas banal, dit-il, qu’une 

personne soit à ce point fidèle à ses convictions 

concernant la  

défense de la personne humaine, une dignité qui 

transcende toutes les frontières et tous les courants de 

pensées traditionnels. Dans la pratique de sa foi, Mgr 

Duval était plus attaché à l’esprit qu’à la lettre. Il 

pratiquait l’« ijtihad » 
4
(l’effort de réinterprétation) . Il 

                                                           
1 Ali Lounissi : Capitaine de  l’A L N – Wilaya IV – affecté à la Zone Autonome 
d’Alger, en  9 2 
 9  Saïd Maouche : Ancien scout de la troupe El Falah  (Casbah) -  9   
20  Mohamed Lakhdar Lakhdari : Avocat agréé à la Cour suprême – Membre 
fondateur de la Ligue des Droits de l’Homme 
4 Ijtihad : efforts de réinterprétation des textes religieux et de leurs prescriptions 
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pouvait émettre des avis personnels, sans se référer à 

l’opinion de ses prédécesseurs. Voilà ce que je retiens de 

Mgr Duval. C’est sa fidélité à la transcendance d’Allah 

le Très Haut, qui a fait que Mgr Duval a dépassé les 

limites restreintes de l’Eglise ou encore de la politique, 

elles-mêmes commandées par des intérêts étrangers. Si, 

dépassant les contingences de ce monde, on tient compte 

de la transcendance d’Allah,  qu’Il soit loué ! alors on 

découvre que l’être humain a été honoré par Lui. Dans le 

Coran, il est dit : « Nous avons honoré les fils d’Adam » 

(Sourate XVII, v. 70). Il n’est pas précisé du chrétien, du 

musulman ou du bouddhiste, mais des « fils d’Adam », 

c’est-à-dire, de l’être humain. De ce fait, attenter à la  

dignité de cet être qu’Allah a honoré, c’est 

attenter à ses droits. Sur ce respect dû à 

la dignité de la personne humaine, les religions se 

rejoignent. »  

  Quant au Professeur Hocine ASSELAH, 
1
- qui  

eut à assister  médicalement le Cardinal, jusqu’à sa 

dernière heure - il avance : « Ses formules transcendaient 

le cadre strictement religieux et atteignaient la source 

originelle de la morale universelle, le point initiatique de 

toute religion. C’est pour cela que ses discours 

atteignaient le cœur de tous les hommes de bonne 

volonté,  qu’ils soient chrétiens ou non chrétiens. Je 

dirais simplement que par son infatigable recherche, ou 

plutôt son questionnement évangélique, il s’est élevé à 

une véritable sainteté, tout court. »  

Un parallèle est fréquemment fait entre Mgr 

Duval et l’émir Abdelkader 
                                                           

2   Hocine Asselah : Professeur en gastro-entérologie. Proche du Cardinal, il 
l’aura suivi jusque dans ses derniers moments  
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      Plusieurs témoignages mentionnent ce  

parallèle.  Je ne retiendrai à ce sujet, que le point de vue 

de Me Nadir Bekkat : « Chacun d’eux, en effet, déclare-

t-il, a été animé d’une foi profonde, l’un venant du 

Christianisme, et l’autre, de l’Islam. Ils ont eu des 

comportements identiques, face à des situations 

périlleuses » - « Répondant à un haut dignitaire français 

qui le remerciait pour son intervention en faveur des 

chrétiens, l’Emir a répondu qu’il avait agi pour la 

défense des « houkouk el insanïa » (les droits de 

l’humanité). Ces « droits de l’humanité » défendus par 

l’Emir, en faveur des chrétiens de l’époque, victimes des 

abus des musulmans, ont pour pendant les « droits de 

l’homme » défendus par Mgr Duval,  durant l’ère 

coloniale,  en faveur des musulmans, victimes de 

dépassements de la part des autorités.»  

Pour finir qelle place devrait être réservée au 

cardinal Duval, dans notre histoire ? 

         Le 20 octobre 1999, dans son discours 

prononcé  lors du Forum de Formator, dans les Baléares, 

le Président Bouteflika,  déclarait : « Permettrez-vous à 

un Algérien, musulman comme l’ensemble de ses 

compatriotes, venu pourtant du pays de St Augustin… de 

suggérer humblement  mais  solennellement  devant 

vous,  qu’il  soit  

demandé aux instances autorisées, la 

sanctification de notre ami et frère Mgr Duval ? Je 

voudrais le faire non seulement pour le caractère 

exemplaire de sa vie spirituelle et active, mais aussi, 

pour tout ce que, au-delà des barrières idéologiques, 

éthiques, raciales et religieuses, il  a eu le courage 

d’incarner, en affirmant l’unité du genre humain devant 
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l’adversité qui frappe les uns au profit des autres. » 

         Et Me Farouk Ksentini 
1
Président de la 

Commission nationale consultative des droits de 

l’homme, d’ajouter : « Je ne suis pas habilité dans la 

question, mais je m’étonne que l’on n’ait pas encore 

songé à canoniser Mgr Duval. La vie de sainteté qui a été 

la sienne, sa vie d’ascète, doivent tôt ou tard conduire à 

sa canonisation. Ce serait  

un motif de fierté supplémentaire pour les 

Algériens que nous sommes. » 

    Autre vœux, d’un autre ordre, émis par Me 

Hocine Zahouane,
 2
: « Il faudrait travailler,  avance-t-il, 

à ce que l’Algérie se réapproprie l’image de cet homme, 

afin qu’il fasse partie de notre patrimoine culturel, 

religieux et humaniste. Dans le contexte actuel, plein de 

confusions dues aux monolithismes religieux, le fait pour 

notre pays de s’approprier un tel personnage, lui 

permettrait de démontrer combien il peut être pluriel, 

combien il est pluriel, et combien sa diversité est pour lui 

une richesse. C’est à partir de tous ses enfants, leurs 

diversités et leurs originalités, que l’Algérie peut 

s’édifier en tant que nation moderne, tolérante et attachée 

à toutes les valeurs sur lesquelles est fondée la dignité de 

l’homme. » 

         « Revisiter » le personnage de Mgr Duval 

pour le faire mieux connaître, telle    était la démarche 

que l’on nous invitait à accomplir.  Pour ce faire,  c’est  à 

travers  un « prisme » particulier  que nous aurons porté 
                                                           

22  Farouk Ksentini : Avocat. Président de la Commission nationale consultative 
des droits de l’homme  
2 Hocine Zahouane : Président de la Ligue algérienne de défense  des droits de 
l’Homme  
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nos regards… Le résultat – nous en sommes conscients - 

est nécessairement parcellaire. D’autres témoignages, 

différents - y compris sous d’autres cieux - ont été et 

pourront encore être portés. Les nôtres – tous attestés, 

comme il se doit - n’en sont pas moins : vrais. 

         Dans l’un de ses « Propos » le philosophe 

Emile-Auguste Chartier, alias : Alain
1
,  recommande de 

« ressusciter  l’histoire, dans ce qu’elle a de vivant et 

d’utile aujourd’hui». Y suis-je parvenu ? C’est à chacune 

et à chacun d’entre vous,  que, maintenant, il appartient 

d’en juger…  

 
                                                           

1 Alain (cf. N.R.F. – Pléiade p. 108) -  De son vrai nom : Emile-Auguste Chartier 
(1868-1951) – philosophe, journaliste – auteur de « Propos » 
 
 


