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  أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها. ●

في الوقت نفسهأال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة، أو   ● الباحث   ،مؤتمر  ويتحمل 

  كامل املسؤولية في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.

 أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:   ●

  باللغة العربية واإلنجليزية. عنوان البحث -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها -   اإلنجليزية.، باللغة العربية و اسم الباحث ودرجته العلميَّ

  البريد اإللكتروني للباحث. -

ص للدراسة في حدود  -
َّ
 ، باللغة العربية واالنجليزية. 12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

  الكلمات املفتاحية بعد امللخص. -

  .أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية واإلنجليزية  •

( صفحة بما في ذلك األشكال والرسومات واملراجع والجداول  20البحث على ) أن ال يزيَد عدد صفحات   •

  واملالحق.

ة. •  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
  أن يكون

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: •

( في املتن ، وفي الهامش نفس الخط مع  16الخط ) ( وحجم  Traditional Arabicاللغة العربية: نوع الخط )   -

  (.12حجم ) 

( في املتن، وفي الهامش نفس الخط  14( وحجم الخط )  Times New Roman اللغة األجنبية: نوع الخط )   -

  (.10مع حجم ) 

نقطة مثلها مثل النص الرئيس ي لكن مع تضخيم  16 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم    -

  . الخط

  .كل صفحة في نهاية  Microsoft Word أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج ●

  أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. ●

  عند إرسال الباحث ملشاركته عبر البريد االلكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك .  ●

البحث  ● ويلقى  مختصة  لجنة  قبل  من  والتحكيم  للقراءة  للمجلة  املقدمة  األبحاث  كل  تخضع 

 القبول النهائي بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

    ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها . ●

   ترسل املساهمات بصيغة الكرتونية حصرًا على عنوان اجمللة:

social@journals.jilrc.com    
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  االفتتاحية

  

 تكون لك رضاءً   سيدنا اللهم صل على  
ً
ولحقه أداًء وأعطه الوسيلة واملقام املحمود،   محمد وعلى آل سيدنا محمد، صالة

 والحمد هلل الذي أخرجنا من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم واملعرفة، أما بعد:

مانون )  
ّ
 كلها تضفي نوًرا  86لهو من فضل هللا أن يرى العدد الّسادس والث

ً
 متنوعة

ً
 علمية

ً
( النور في حلة بهية تحمل ألوانا

   على مواضيٍع معتمٍة في مجال النشر، حيث ضّم هذا العدد من مجلة "جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية"
ً
 متنوعة

ً
من    جملة

 أكثر بفتح هذا املنبر بصدر أوسع الستقبال الدراسات والبحوث األكاديمية للباحثين  املقاالت واألبحاث مّما يجعل
ً
ها مسرورة

 واألساتذة والّسعي الدائم لنشرها.

 .
ً
 هذا ونتمّنى أن يحظى العدد على رضا القارئ وأن يكون مميًز و متميزا

 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

  بلبكاي.مجال درئيس التحرير / 
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    (TAT)من خالل اختبار تفهم املوضوع سياقات املرونة عند الفرد السوي 

 غرداية "الجزائر" بواليةحاالت  10دراسة عيادية لــــــ 
Flexibility contexts in the normal individual through the Thematic  Apperception Test 

(TAT)  "  Clinical study of 10 cases in Ghardaia "Algeria " 

 الرحمان/جامعة غرداية، الجزائر أمال بن عبد   د.

Dr. Amel Ben Abdarrahmane /University of Ghardaia , Algeria 

 

 

 

Abstract: 

This study aims to reveal what is characterized by the flexibility contexts of the normal 

individual are through the Thematic Apperception Test (TAT), as that we relied on the clinical 

method through the in-depth study of cases using the projective test Thematic Apperception test, 

and the number of cases was 10 from normal individuals who were received in the psychological 

clinic and the results were as  follows: The contexts of flexibility of the normal individual through 

the Thematic Apperception test (TAT) are characterized by the control of the context of 

sublimation, rationalization and psychological sobriety that appears in the context of : 

.1  (B2-1) Direct entry into expression, personal comments, theatrical exclamation and a 

leaping story 

2. (B1-3) emotional expressions.  

  .3  (B1-1) Emphasis on interpersonal relationships, weaving a story in the form of dialogue, 

that is, it has the ability to invest in relationships. 

  Keywords: Flexibility Contexts, Normal Individual, Thematic Apperception Test (TAT). 
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 : ملخص 

من خالل اختبار تفهم  تهدف هذه الدراسة للكشف عن ما تتميز به سياقات املرونة عند الفرد السوي     

، بحيث اعتمدنا على املنهج العيادي من خالل الدراسة املعمقة للحاالت باستعمال االختبار  (TAT)املوضوع   

من األفراد األسوياء تم استقبالهم في العيادة النفسية     10االسقاطي اختبار تفهم املوضوع، وكان عدد الحاالت  

بـــ سيطرة   (TAT)من خالل اختبار تفهم املوضوع تتمّيز سياقات املرونة عند الفرد السوي : اآلتيوكانت النتائج ك 

 سياق التسامي والعقلنة واالرصان النفس ي الذي يظهر في سياق: 

1. (B2-1) يق الشخصية، تعجبات مسرحية وقصة فيها قفزات.الدخول املباشر في التعبير، التعال 

2. (B1-3 )تعابير وجدانية.   

3. (B1-1)    ستثمار  ا التأكيد على العالقات بين األشخاص، نسج قصة في شكل حوار، أي أن لها القدرة على

 العالقات.

  .(TAT)، اختبار تفهم املوضوع سياقات املرونة، الفرد السوي  الكلمات املفتاحية:  

 

 

 مقدمة:

الذي الفرد      هو  فهو   السوي  النفسية،  للضغوطات  تعرضه  عند  حياته وخاصة  في  متزن  يشكل    يتعامل 

محب لآلخرين، فهو  ه بمرونة، كما أنه  واقع ويعيشالبتقبل  ، و أخطائهمن  يكتسب الحكمة من تجارب املاض ي و 

نتحدث عن  ف  ،هذه سمات الشخصية السوية  في الغالبوعايشه،    القدرة على الحب ألن قلبه ذاق الحبيمتلك  

سمة الشخصية   كذا  ،سمة ضبط النفس والتحكم في السلوكو   بالطبع سمة الثقة بالنفسوهي    السمة األولى

لآلخرين  املتقبلة  الطموحة و   املرنة  الشخصية  الشخصية  ،  املتعاونةو   سمة  واملؤثرةسمة  املقدرة   ،الفعالة 

املواقف السلوكية بشكل    قدرته على التعبير عنو   ،الشخصية املعتمدة على الذاتو   املتحملة لها  ،للمسؤولية

و متعددة    الشخصية السوية تمتلك سمات كثيرة، فينسجم وعمق تأثير املوقف السلوكي في حياته النفسية

وفي جميع الظروف حتى تكون الشخصية سوية    ،في آن واحدسابقا  ليس من الضروري وجود كل السمات    ولكن

 في تصرفات الفرد السوي حسب املوقف املناسب.   لكن وجودها بدرجة كافية

  :  اإلشكالية -1

هناك اختالف واضح في االستجابة النفسية عند األفراد بين العاديين أو األسوياء واألفراد املرض ى نفسيا    

أشكال متعددة من األخطار والتهديدات تحدث صراعات نفسية مختلفة الشدة داخل أو عضويا، فالتعرض إلى  

الطاقة النفسية وطرق سيطرتها، فإن سيطر الهو    ةديناميكيحسب   الجهاز النفس ي، ولتسيير هذه الصراعات
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أما باالندفاعية وعدم االتزان،  النفسية، عندها يتسم سلوك الفرد  الدافعة على بقية األجهزة  إذا    بشحناته 

خضع لسيطرة األنا األعلى اتصف تصرفاته بالتزمت األخالقي والتعصب، ولكن إذا خضع إلى األنا كانت سلوكياته  

واقعية ومتزنة، هذا ألنه يتسلح بعدة سياقات أو إمكانيات لتعديل الوضعية الصراعية ويخفف من حدة القلق  

سياقات الدفاع النفسية   ل بالحيل الدفاعية أو والتوترات وحل املشاكل بالطرق الواقعية، تسمي هذه الوسائ

" Mecanismes de défense "  بدرجات   يستعملها واألصحاء  املرض ى  والرجال،  النساء  والصغار،  الكبار 

استعمال   الى  تشير  بواقعية  التعامل  فالقدرة على  تواجدها،  وإمكانية  استخدامها،  متفاوتة، من حيث قدرة 

من    الرغم   على   الناجح  التكيف  على  القدرة  " على أنها:ماستن باس وجارمز ""عرفها والتي سياقات تتميز باملرونة  

 .1و املهددة" أالظروف الصعبة 

بظهور سياق    وتعددت    تتميز  والتي  املرونة  يكون التسامي  سياقات  الصراع    الذي  دفاعية ضد  استجابة 

في سلوكفتتميز بتركيز أحاسيس أو اندفاعات قوية غير متكيفة،  والتي    والضغوطات االجتماعية    ه اتينالحظ 

أن    Finechel "  (1945 )  فنيشل  "ويرى ،  املقبولة، مثال عن ذلك اللجوء إلى الرياضة كمخرج االندفاعات الغضب

الناجحة   الدفاعات  أنه ينهي إحياء الرغبات     (Riussit)التسامي من  التسامي  ، فاملكبوتةإلى درجة  في  الرغبة 

  2تنظم متباينة ألنها بدون طاقة، التي استغلت في االنعزال داخل تصورات التسامي . 

كالينأما   النزوات    '':  ميالني  مزقته  الذي  الطيب  املوضوع  وإصالح  تعويض  نحو  نزعة  التسامي  في  ترى 

 3النزوات العدوانية كذلك.  التدميرية''. وال يقتصر على النزوات الجنسية بل يتعداها إلى

بمقدار      النزوات  على  التسامي  تسمية  على    وتطلق  تنصب  حيث  جنس ي،  غير  جديد  هدف  إلى  تحولها 

ولكنها    ،موضوعات ذات قيمة اجتماعية، ألن فرويد افترض أن هذه العملية ال صلة ظاهرية لها مع الجنسية

التسامي ينصب بشكل انتقائي على النزوات  "إلى أن:  فرويد  ولقد أشار    ، تستقي مددها من قوة النزوات الجنسية

الجزئية، خصوصا تلك التي ال تنجح في التكامل في الشكل النهائي للحياة التناسلية، وجذب القوى الجنسية  

القهري، يصاحب غياب هذا العرض بقدرة  نحو أهداف غير جنسية أي تسامي الجنسية، فحالة االستمنا  ء 

 4متزايدة على التسامي. 

يعنى االرتقاء والتعالي بنزعات الفرد الغريزية الجنسية والعدوانية  ضمن سياقات املرونة وهو  التسامي  ف      

  والخارجي مع البيئة.إلى اتجاه نافع ومفيد ومقبول من الذات واآلخرين، وصوال لنوع من التوافق الذاتي الداخلي  

  ت دفاعي ّضد االنفعاال   سياقهي  ف  "Intellectualisation"  فكرنة  العقلنةمن بين سياقات املرونة أيضا سياق  

 
1 Richard, Owen (2006 ) :''  The Concept of Flexibility and well-being , Psychological Counseling'' , the University of Memphis”p6 
2 Chabral. H ;Callahan. S (2004):''Mécanismes de Défense et coping '', Paris, Dunod pp 15-16 

(:'' معجم مصطلحات التحليل النفس ي''. ترجمة حجازي مصطفى، بيروت، املؤسسة الجامعية للدراسات، 0220ب) - النش. حان وبونتاليس. جبال  3

 . 175ص، 4ط
 . 127. ص1(: ''التحليل النفس ي للطفل''. ترجمة، الديدي، عبد الغني، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط1994كالين. ميالني ) 4
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نوعية  ف  "أو الغرائر:   تالنفعاال للفرد  او تجاوز  أوالغرائر لكي تبقي التصورات شعورية، تعبر على العموم ازاله  

، العناصر املعرفية  ةوكذلك في الطبائع القهرية )االجبارية( االندفاعات الالإرادياالنفعال والعاطفة املفقودة  

أو في شكلها العام، الفرد غالبا ما يسند األحداث إلى عوامل عامة جدا   ولكن إلى حد الالشخصية  ، تبقى شعورية

 1 الثالث شخص ي. ثانوية أو أو

من خاللها، إعطاء صياغة منطقية لصراعاته وانفعاالته، بغية    فرديحاول المرنة    العقلنة عملية  سياق   

تصف أنا فرويد العقلنة عند املراهق كأولية دفاعية:'' تتمثل في اإلسراف في استعمال عملية   السيطرة عليها. 

  2الواعي معها...''.بسوية يحاول األنا بواسطتها السيطرة على النزوات من خالل ربطها بأفكار، يمكن التعامل 

فالعقلنة هي عملية إخفاء املشاعر التي تثير القلق عن طريق نقاشها في قالب فكري منطقي مجرد، ومن     

  3أمثلة ذلك ما يحدث بالنسبة لبعض املرض ى أثناء العالج بالتحليل النفس ي.

الغايات األساسية  تقترب من التبرير، فمن  و   يعرض املريض مشكالته إال بأسلوب عقالني عام  وهكذا ال   

إبعاد التأثرات العاطفية وتحييدها، بينما ال يتضمن التبرير تجنبا منتظما للمؤثرات العاطفية إنما يصبغ عليها،  

 دوافع هي أقرب للمعقول منها إلى الحقيقة، ويعطيها تسويغا عقالنيا أو مثاليا. 

على العمل الذي ينجزه الجهاز    املرونة أيضا ويدلمن سياقات    "Elaboration psychique"إرصان نفس يف    

مختلفة  في سياقات  يصبح    ،النفس ي  ألن  تراكمها  يتعرض  والتي  إليه  تصل  التي  املثيرات  على  للسيطرة  يهدف 

   4مرضيا، فهو مكملة لإلثارات في النفس وإقامة صالت ترابطية فيما بينها، مما يسهل ظهورها في الحلم.

ظلت الصدمة في املجموعة النفسية املنفصلة، وهنا تكمن فعالية  ،  صان ترابطي للصدمةإذا لم يحدث إر     

"سجموند، يوضح و  صدمة.لالعالج في مساعدة العميل على إقامة الصلة الترابطية التي تتيح تصفية تدريجية ل

شريطة إقامة مسالك ترابطية، تحويل كمية فيزيائية إلى كمية نفسية،    رصان النفس ي بأنها:''ال فكرة ا"  فرويد  

ما يجره من احتباس ليبيدي يشكل أساس    و  رصان النفس يال ا  تفترض إقامة هذا التحويل''. فغياب أو قصور 

الجسدي هو الذي يؤدي إلى تحويلها املباشر    رصان النفس ي للتوتر الجنس يال العصاب والذهان، إذ أن غياب ا

 5إلى أعراض. 

 
1 Todd B. Kashdan , Jonathan Rottenberg(2010):'' Psychological flexibility as a fundamental aspect of health, Department of 

Psychology, George Mason University, University of South Florida, USA , p101 .  
 365،ص2002نفس املرجع السابق ، 2
 . 127ص ،اإلسكندرية، دار املعرفة الجامعي(: "في علم النفس الطبي واملرض ى واإلكلينيكي". 2003عبد الفتاح. محمد دويدار) 3
 .143،ص(:" بسيكوسوماتيك الهستيريا والوساوس املرضية". ترجمة، نابلس ي، غزوة، بيروت، دار النهضة العربية، ط ب1990مارتي. بيار وآخرون ) 4
(:'' معجم مصطلحات التحليل النفس ي''. ترجمة حجازي مصطفى، بيروت، املؤسسة الجامعية للدراسات،  2002ب)  -وبونتاليس. ج  ال بالنش. حان 5

 .61-60ص  ،4ط



 
 
 
 

 
 

 2022 - مايو -  86العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

13 

الفرد سياق     ثانوي إ  وقد يستعمل  و Elaboration secondaire) :رصان  بغية  يهدف    هو(  للحلم  تعديل   '':

حيث يقوم الحالم بتعديل لتفاصيل الحلم الذي يرويه    تقديمه، على شكل قصة مفهومة ومتماسكة نسبيا''،

لتتفق مع مصالحه الشخصية، ومع رغبته في أن يروي قصة ممتازة ويكون هذا التعديل في الحلم في الشكل 

واملوضوع، من خالل الغربلة والضم وسد الثغرات ونزع املظهر الالمعقول والالمتماسك منه، بمعنى خلق قصة 

 1ما شبيهة بحلم اليقظة.

ولعدم كفاية ما    ،فالنقص في قدرة الحياة الحلمية على التعبير، يعود في أصله إلى االضطرابات الوظيفية   

إلى عدم حدوث ا في ما قبل الشعور  ال قبل الشعور. مما يؤدي  الثانوي، ألنه مرتبط بسمك التصورات  رصان 

وديمومة نشاطها. وهذا ما يفتقده املرض ى السيكوسوماتين على    وسيولة االنتشار بين طبقات هذه التصورات

  2وجه التحديد، الراجع لوهن الروابط النفسجسدية. 

يتردد في إقامة روابط غير صحيحة حين يعجز   ال  رصان الثانوي عند تكوين بعض أنظمة الفكر،ال ولكن ا    

  3عن استعمال الروابط الصحيحة نتيجة لبعض الظروف.

ويشمل التسامي،    "les Defènses Matures"الدفاع الناضج   أوالسياقات الناضجة   اقات املرونة أوي سإن      

  4اإليثار، االرصان النفس ي.  "Humovr"  الطرفة

هذا       في  املوضوع    ختبارال ا  استعمل  البحثحاولنا  تفهم  نوعية(TAT) اإلسقاطي  على    سياقات  للتعرف 

 والكشف عن مميزات سياقات املرونة عند الفرد السوي الذي ال يعاني من أي اضطراب عضوي أو  الدفاعية

نفس ي أي فرد سوي متزن نفسا وله امكانيات نفسية تساعده على تجاوز الضغوطات النفسية بنجاح، ويتعامل  

معها بكل مرونة وتفاعل ايجابي يدل على قدرته وامكانياته النفسية والسيطرة على ذاته بحكمة واتزان نفس ي  

ل املتغيرة،  الحياة  أحداث  أمام  وفعالة  ناضجة  دفاعية  في سياقات  عليها  يظهر  التعرف  حاولنا  من خالل  هذا 

 : تي طرح التساؤل اآلمن خالل هذا لو  ،(TAT)تفهم املوضوع اختبار 

 ؟  (TAT)من خالل اختبار تفهم املوضوع ما هي مميزات سياقات املرونة عند الفرد السوي       

 :  اتلفرضيّ ا -2

 :تيةاآل الفرضياتلكي نجيب على األشكال املطروح، نقترح  

سياق التسامي  سيطرة  بـــ    (TAT)تفهم املوضوع  من خالل اختبار  سياقات املرونة عند الفرد السوي    تتمّيز

 والعقلنة واالرصان النفس ي الذي يظهر في سياق: 

 
 . 61ص نفس املرجع السابق ، 1
 . 121النهضة العربية، ب ط.ص(:" بسيكوسوماتيك الهستيريا والوساوس املرضية". ترجمة، نابلس ي، غزوة، بيروت، دار  1990مارتي. بيار وآخرون ) 2
 .62ص  نفس املرجع السابق،  3

4 . Cheristophes Perry. J, et all (2004) :'' Échelés d’évaluation des Mécanismes de Défense'', Paris, Masson p10 . 
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1. (B2-1)  .الدخول املباشر في التعبير، التعاليق الشخصية، تعجبات مسرحية وقصة فيها قفزات تليه 

2. (B1-3 )تعابير وجدانية.   

3. (B1-1)    ستثمار  االتأكيد على العالقات بين األشخاص، نسج قصة في شكل حوار، أي أن لها القدرة على

 العالقات.

 : نهج املستعمل في  البحثامل  -3

الدفاعي    سياقويهدف هذا املنهج إلى معرفة    لقد اعتمدنا في دراستنا على املنهج العيادي )دراسة حالة(،   

  هو دراسة و بحث كله "أفعال "أو" أحداث" بين علم النفس السوي أو املنهج العيادي ف   ،الذي يستعمله األفراد

فضال غير    املرض ي،  و  الظاهرة  األسباب  حركة  العن  يرى  فهو  بالضبط،  لسياقاتظاهرة،  كإشارة    النفسية 

املفروضة فيف  ،للمعرفة  نظر  العيادي  االحتماالت  املنهج  املستطاع    قيادة  قدر  بأمانة  كذلك  وقوم  الخاصة 

استعمال الكينونة والنشاط عند الكائن اإلنساني الصلبة )املتماسكة( والكاملة )التامة ( وتقويماته مع هذه  

سر التكوين وكشف عن الصراعات التي   فقد أثبت البحث العالقة  املوجودة بين اإلحساس، البنية، الحاالت،

و   ،عللت الصراعات  هذه  على  القضاء  إلى  هادفا  وتخفيف    حاسمالوسعي  اآلخرين،  مع  وجيهة  نتائج  بتحقيق 

 1املعاناة النفسية عندهم. 

فهو دراسة معمقة ضمن إطار الوضعية الحالية التي يعيشها الفرد وتاريخ تطوره، بهدف معرفة تمكن من      

التي ملتفاعلة مع بعضها البعض، عن طريق دراسة حالة  فهم الشخصية بمختلف جوانبها املتداخلة، املعقدة وا

 هي أساس استطالعي في منهجنا.

 معايير انتقاء مجموعة البحث: -4

 : اآلتية املعايير األسـاسيةعلى أفراد أسوياء   10اعتمدنا في تكوين مجموعة بحثنا      

 . تكون قد اكتمل في هذه السن ألن البينة النفسية ،سنة 40 -20بين   أن تكون أعمارهم ما -1

 أن تضم مجموعة البحث الجنسين معا. -2

 من مرض عضوي أو نفس ي وهم في حالة اتزان نفس ي جيد.مجموعة بحثنا    أن ال يعاني أي فرد من أفراد  -3

 موافقة املبحوثين على املشاركة في البحث واكتفينا باملوافقة اللفظية.  -4

هم بعدما استدعينهم  قد اخترن ف  .رجال(5نساء و5حاالت )  10تتكون من    البحثجموعة  موبذلك أصبحت      

أو   بأمراض عضوية  التأكد من عدم اإلصابة  و  منهم  ما هو مطلوب  البحث، وبعد توضيح  في هذا  للمشاركة 

 
1 F-B. Foulard ; C. Chabert, (2003):'' Nouveau Manuel du T.A.T'', Paris, Approche psychanalytique, Dunod , 2éme p11. 
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الذي يكشف عن سياقات الدفاع    االسقاطي   (TAT)اختبار تفهم املوضوع    طبقنا  ،عياديةاملقابلة النفسية في  

   النفسية.

 األدوات املستعملة في هذا البحث:  -5

تطبيق       التم  و املقابلة  املوضوع  عيادية  تفهم  التي  امن    (T.A.T)اختبار  األساسية  اإلسقاطية  الختبارات 

يكشف و الداخلي للفرد،    يترجم الواقع الشخص ي  (T.A.T)اختبار تفهم املوضوع  فتستعمل في املنهج العيادي،  

 يلي:   ما  هذا ما سنتطرق إليه في األساسية عنده والتي يحل بها الصراعات، عن سياقات الدفاع النفسية

 :  (T.A.T)تعريف اختبار تفهم املوضوع -1

:''رائز إسقاطي يكشف عن املحتويات املعبرة عن الشخصية، طبيعة الصراعات، الرغبات األساسية   هو 

  1وردود األفعال للمحيط''.

املعرفة   إلى  يهدف  اإلسقاط(  إطار  تتعدى  ميكانيزمات  عن  يكشف  )ألنه  الشخصية  اختبارات  من  وهو 

جميع الوضعيات التي تتطلب فحصا نفسيا، سواء بهدف    في  ه العميقة لسير الجهاز النفس ي للفرد، ينصح ب

  2العالج أو التشخيص''. البحث أو 

الرغبات   في  اختالف  أنه  على  الذاتية   يعرف  في    ت الهواما:"  الالشعورية  واضحة  تبدوا  الفرد  عند  العقلية 

 . 3" األعراض واألحالم 

ويعتبر من أهم اختبارات الشخصية التي تساعدنا على كشف مختلف جوانبها، ميولها، رغباتها، صراعاتها     

  4وآلياتها الدفاعية. 

الدفاعية    سياقاتيمكننا من التعرف على البنية النفسية لكل شخص، ال  (T.A.T)إذن رائز تفهم املوضوع     

العقلي تنظيمها  ونوعية  لها  له   املميزة  النفس ي  السير  كما  و  أن  ،  كشف  يمكن  و  التشخيص  على  يساعدنا 

للفرد.النفسية    الصراعات   وتكون قصة  الداخلية  تركيب  االختبار هي طرق  في هذا  األساسية  الفرضية   إن 

ا  (T.A.T)الـــــــ إلى عودة  تؤدي  املميزة    لسياقاتالتي  للفردالدفاعية  النفس ي  في   للتنظيم  املثار شعوريا  والتصور 

 ـ(T.A.T) قصة الـــــ

 
1 Chabert. C; Anzieu. D (1992):''Lés Méthodes Projectives'', P.U.F, Paris  p 33 . 
2 Shentoub .V ,et all (1990): '' Manuel d'Utilisation du T.A.T '' , Paris, Approche Psychanalytique, Dunod p37. 
3 . Roussilon . R, et all ( 2007) :''Manuel de psychologie et de psychopathologie Clinique Générale'', Masson, Paris p 573. 

 .53ص، (: ''الصدمة والحداد عند الطفل واملراهق''. الجزائر، جمعية علم النفس2002س ي موس ي. عبد الرحمان وزقار. رضوان ) 4
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وسوف نوضح طريقة اكتشاف السياقات الدفاع عند الفرد من خالل عرض املفصل لحالة من األفراد      

الدراسة   هذه  في  بحثنا  مجموعة  أفراد  من  العشرة  الحاالت  مثل  معمق  بشكل  دراستها  تمت  والتي  األسوياء 

 يلي: موضحة في ما

 :نوال الحالة -2

 : نوال الحالة تقديم -2-1

العمر       تبلغ من  بين    8سنة، عازبة، تعيش مع عائلتها املتكونة    24نوال فتاة  الثانية  أفراد، تحتل املرتبة 

العربية اللغة  الرابعة قسم  السنة  في  أحيانا،  إخوتها، طالبة جامعية  في املستشفى،    وتعمل مساعدة لطبيب 

 مريح .  همستواهم االقتصادي ال بأس به، واملسكن الذي تعيش في

 : سنة  24للحالة نوال  (TAT)تحليل بروتكول  -2-2

 :1اللوحة 

كيفاش يقدم حاجة مليحة بهذه الكمنجة لي راهي قداموا، يفكر في الحل   هذاك الطفل راه يخمم  قيتارا،  ’’3

  وال يكون ثاني راه يخمم كفاه يدير يصلحها،  كيفاش حتى يدير يلحن مليح،  كيفاش يدير يخدم مع هذه القيتارة  

في   احتماالتوال يكون ثاني سارقها، بالك ّداها على كاش واحد ويخمم كيفاه يدير باش يرجعها ملوالها،كل هذه  

تصوراتي واألقرب ليها أنه يخمم كيفاه يقدم حاجة مليحة، تكون حفال تتسنا فيه أو موسم دراس ي آخر السنة،  

باش يدير حاجة زينا. يخمم في مقطوعة تكون أحسن املقطوعات، الطفل باين مش عربي، يقدم نتاع بتهوفن  

   ’’42و’1)تضحك( هاذي هي االحتماالت. 

 السياقات الدفاعية: 

 (A2-4),(E1-4), (B2-1),(A2-2),(CF -1),(A2- 4),(A1-1), (B2-1) 

(B2-1), (A2-4),(CF-2),(A2-1),(B2-1),(CF-1),(A2-4), (B2-1),(B2- 1) . 

 اإلشكالية :  

وذلك بالقدرة    ،يفية لطفل أمام موضوع الراشدظ أدركت نوال املحتوى الكامن للوحة الذي الفجاجة الو       

عدة   عن  التعبير  في  واملرونة  التخيل  و اعلى  الفكري  والعمل  للوحة  طرحتها  بإدخال    سياقختيارات  املرونة 

 أشخاص غير موجودين في اللوحة تتمكن من بلورة اإلشكالية بشكل جيد.

  :2اللوحة

والفالحة والزرع في مدينة ريفية مع  غالف نتاع كتاب يحكي حكاية نتاع أرض    تمثل تقول واش يقولوها،  ’’5

هذا الشابة لي باينة راهي رايحة تقرى وهادي راهي أمها هنا متكيا بالك تكون تشوف في منظر حصان والراجل 
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ظن أكثريتها تحكي على هاذي البنت تكون عايشة في الريف، ورايحة للمدينة باش تتعلم 
ّ
هذا يدل على القوة، ن

لكتاب في يدها وتكون هذي املتكيا تكون الوالد نتاعها وهاذ الراجل لي مع لحصان يكون مع راهي رافدا هذا    فيها ،

الحراثة  األب، منع مع أشكل  يكون فيه  أنها وتخرج،  أنها مصمما على  الشكل وجهها  بينا على  أنها  مع    ونشفوا 

باين    املحيط، شكل الريح وديار وجبال،نتاع الجوا أو الوسط العائلي لي راه فيه، بل حتى    الحصان يبين القوة

 ’’34و’2. ترجعش، من غير الشهادة القرار نتاعها في األخير أي ما ذعليها هذي أنها تأخ

 السياقات الدفاعية   : 

(A1-1),(B2-1),(A3-1),(CF-1),(A1-4),(A1-3),(A2-2),(B2-1) 

.(B3-3), (B2-1),(A1-1),(E4-1),(CF-1),(B2-1),(CN-4) 

 اإلشكالية: 

قصة فيها قفزات والتعليقات الشخصية حول القصة والتعلق بتفاصيل  مثل    املرونة  سياقاتإن بروز       

بنت وربطت العالقة بينهم ثم تكلمت عن الصراع     بحيث حددت العناصر القطبية الثالث أم، أب،،  عناللوحة  

الدفاعية مكنها من    سياقات  هذا التنوع في استعمال  وضعت الحل النهائي لصراع بالتحدي واإلصرار،ثم    بينهم،

  بلورة اإلشكالية بشكل جيد.  

    :3BMاللوحة 

واش مقص تمتمة..واش عالقة املقض بهذا البكاء والحزن لي ظاهر عليهن عاطي بظهروا ..نقول هذا باقي    ’’10

بالك في آخر لحظة يتراجع وينهمر في البكاء نتاعو، يعني تمثل   يكمل على الحياة نتاعو بهاد املّقص لي راه ملّيوح،

تقول قاعد حزين بعد قص بالك يخمم    ى حدة أخر كي شغل نهاية نتاع القصة وال منظر في البداية بداية حية. و 

كيفاه يتخلص من لحياة نتاعو وال يكون العكس، أنه بقي يخمم في فكرة االنتحار لكن تراجع في أخر لحظة مع  

الشكل نتاع ليد لي ملحطوطة هاك، قرر في آخر لحظة أنه ينهي الحياة نتاعوا، بصح يّنكب في البكاء، الشكل ما  

هذا      ، بصح يكونو كاش ما دارولوا  كاش حاجة فيها كاش خطأ حب يعوض الخطأ نتاعو وّضحش بأنه معاقب

 . ’’39و ’2باالنتحار وال، لكن فكر في البكاء هو الحل الوحيد. 

 : السياقات الدفاعية 

(B2-1),(A3-1),(B2-4),(CI- 3), (A1-1),(B2-1), (E4- 2),(CI- 3),(CI- 1) 

(A2-4),(A3-3),(B2-4),(A2-4),(A3-1),(B1-3),(A1-4),(A3-1),(A2-2),(B2-1),   

(B3-3)(A2-2),(CI-3),(B2-4), (A2-1),(B2-3), (B2-1), (A1-1),(CF-1). 
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  اإلشكالية :

بلورتها        الوضعية االكتئاب األساس ي وتمكنت من  الكامن للوحة الذي يبحث على  أدركت نوال املحتوى 

بشكل جيد بمرونة التماهيات والتعليقات الشخصية املرتبطة باللوحة والتطورات املرتبطة بالفعل االعتداء  

االكتئاب وظهرت   هذا  يسبب  و  سياقات الذي  التردد  بين  و   الصالبة  على  أوصلالتأكيد  لهذه  إلى    جود صراع 

 هي البكاء.   الحالة ثم تخرجت من الصراع باللجوء إلى استجابة سلوكية و

 :4اللوحة 

فيلم    ةمش هذا تقول ممثل فيلم كالرا، ماريا كاري أخر، باين  هذي لقطة نتاع فيلم، بقي العنوان نتاعو  ’’2

مع هذي لي راها    مع هذي رهي منكبا عليه،   كالسيكي، أفالم كالسيكية في شكل الرومنس ي إيه قصدي قديم،

كيلي هارب عليها وهي ال ظن 
ّ
ن بيديها هي لحقاتوا    نصف عارية..كي قصت يوسف )بصوت خافت(  أي  حقاتوا 

 ’’30و ’1راودتني عن نفس ي كما قالوا  تقريبا  كما  فيلم. 

  دفاعية: السياقات ال

(CI- 1), (B3-2),(CN-3),(A3-2), (B3-2), (B3-3),(A2-1),(A1-4),(B2-1) 

(B3-3), (B2-1), (B3-2),(CN- 4),(A3-1),(A3-4),(A1-4). 

 اإلشكالية : 

سيطرت      التي    سياقاتإن  خاصة  عالقة  املرونة  والرمزيةلها  العالقة  والتعليقات    الجنسية  بشبقانية 

حتواء إشكالية اللوحة التي ترمي  االصالبة الرجوع إلى مصادر ثقافية مكنت نوال من    سياقات الشخصية وفي  

 فاصيل الجنسية ذات القيمة اإلغرائية.تإلى العالقة الزوجية الصراعية  وركزت على ال

    :   5اللوحة 

طول من الباب، بالك واحد من األوالد نتاعها جات تعّيطلوا، وقت    غرفة منظمة،  ’’5
ّ
هذي مري راهي جاية ت

لغداء وال وقت العشاء، بيان عليها صاحب الغرفة هذي يقري من الّرف هذا لي معلق نتاع لكتوب وثاني يكون  

ي نوض النقل جاك و ال يعني الشكل باين فيه حوار، معا
ّ
االبن والبنت املهم    حتمال وحد أخر،  كلي جاية تزق

  ممكن أنها تقولوا فّيساع أزرب راه الوقت   دخلت مازال،  واحد من األوالد تزقيلوا، بالك هنا فتحت الباب راهي ما

 ’’59و ’1تتغداش، لواحد يجي عبر يلقي احتماالت ياسر مش واحد. بالك راها تسول فيه تتغدى وال ما

 السياقات الدفاعية : 

(A1- 1), (B1-2), (CN-4), (B1-1), (A3-1), (CF-1), (A1-1), (B2-1) 

. (B2-1) (B1-1), (A1-1),(B1-2),(B1-1),(A2-2),(A3-1),(B1-1),(B2-1) 
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 اإلشكالية:  

املرونة مكنت نوال من إدراك املحتوى الكامن للوحة والذي يرمي إلى االمتثال أمام    سياقات إن سيطرة       

عدة   وأعطت  األعلى  و ااألنا  اللوحة  تتضمنها  في  حتماالت  أصال  غير موجودين  األفراد  بين  الحوار  على  التأكد 

التماهياتاللوحة   في  يدل على مرونة  الوصف   سياقات  وبرزت هذا  و    الصالبة خاصة  بالتفاصيل  التعلق  مع 

   تجنب الصراع حتى تحد من هذه التماهيات. سياقات

 :6GFاللوحة 

زرة هذي الرمقات نتاع العينين   وذ اني شكل مأخثهذا    ’’3
ّ
على صورة نتاع فيلم وال مسلسل، تشوف هذي الخ

في زوج البد يكون إعجاب وال من الطرفين بيدوا لي، هو راه منكب عليها معجب بيها وال، راه يدور ربما يقولها يا له  

ذي وال تعش ي، باين عليها من نظرتها يمكن أنها تقبل.  تخرجي معايا
ّ
 ’’6و ’1تتغ

 السياقات  الدفاعية  : 

(B2-1), (B1-1), (B3-2),(CN-4), (B1-3),(B3-2),(CN-4),(A1-4),(B2-1) . 

 اإلشكالية : 

في سياق الرغبة والدفاع ضدها ويرجع ذلك   الغيرية  إلى العالقة الجنسية  التي تبعث  اللوحة  أدركت نوال 

التي ترتبط بشبقانية العالقة وا  سياقاتلسيطرة   النرجسية ذات  املرونة خاصة  التفاصيل  لرمزية الشفافة، 

 القيمة اإلغوائية باإلضافة إلى التعليقات الشخصية.

 :  GF7اللوحة 

لي، لكن هاذي في أول بديات القصة، نظرا لثياب نتاعها والبوبّية لي راهي رافدتها والخدم ’’3
ّ
كفاش   قصة سا

 ’’50بدت قصة سالي، هي كان بنت راجل نتاع مناجم كبير، هي رواية من أشهر الروايات.

  السياقات الدفاعية:  

                 . (A1-4),(B3- 3),(A1-2),(A1-1), (B2-1), (A1-4), (B2-1) 

  اإلشكالية : 

املرونة إدخال    سياقات بنت وذلك من خالل    -أدركت نوال املحتوى الكامن للوحة الذي يرمي إلى العالقة أم

الصالبة خاصة حصرها في مصادر    سياقاتأشخاص غير موجودين )الخدم ( واملرونة في التماهيات، إال أن  

   .اإلشكالية بشكل جيد ثقافية حد من بلورة
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 :9GFاللوحة 

ربة وهاذي تطول عليها، بالك راهي تقولها أرجعي وين راكي رايحا مع هذا راه باين على هاد  ’’10
ّ
البنت  كي ها

 خالص.   أرجعي من هذا إيه بأنها متهورا لي راهي ريحا تجري هاك، وديك راهي تعقل فيها يمكن أرواحي،

 . ’’55و ’1

 : السياقات الدفاعية 

                 (CF- 1), (CN- 4), (A1-1), (CN-4), (B1-1), (A3-1),(CF- 1),(CI- 1)  (CI-1), (B1-1), (B2-1),(CI-

2), (B2- 1)  . 

 اإلشكالية  : 

التي تدل على   ،إن التعليقات الشخصية والتأكيد على وجود حوار مكن نوال من إدراك إشكالية اللوحة   

ا التنافس  حول  بلورة    ،نثوي أل الصراع  من  حد  نوعيته  تحديد  بدون  الصراع  تجنب  سياقات  بروز  أن  إال 

 د.ياإلشكالية بشكل ج

 : 10اللوحة 

بنوا، باين هذي تصاور    )كما راكي تشوفي( آه طفل نتاع حب وال، هنا راه يعتذر ال  ؟هذا قبل طفل وال راجل  ’’2

 ’’57نتاع قورم مّش نتاع لعرب، لي عندهم هذا الحنان مش كما حنا، العطف زايد.

 السياقات الدفاعية: 

.(B1-3),(B1-1),(CN-4),(B1-1),(CF-1),(A3-1),(B2-1),(E4-1),(CM-1),(B2-1)    

 اإلشكالية : 

املرونة، التأكيد على الحوار والتعابير الوجدانية    سياقاتا جاءت  ه بداية كانت بوضع عنون للوحة بعد      

إال إن نوال بتحفظ   ،ترمز إلى تعانق بين الزوجين  يوالتعليقات الشخصية حتى تتمكن من معالجة اللوحة الت

 لوحة. أرجعتها إلى عالقة والدية وذلك لتباين اللون األسود واألبيض في ال

 : 11اللوحة 

مش واضحة الصورا.. يظهر سد، يفكرني بقصة إليا أبوا ّماض ي قصة نتاع الحجر الصغير، ملا قرر أنه    ’’5

الل نتاع املياه دمرت كل املدينة بسبب الحجر الصغير لي قرر أنه يخرج   
ّ
يخرج من السد هذا، وإنهار السد، مع ش

 ’’15و’1)ترجع اللوحة(.  لحتما افإنهار السد معاه هذه الحجارة منا ومنا، هذو شكل نشور ممكن 
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 السياقات الدفاعية: 

                              .(B2-1), (B3-3),(A1-4), (A2-2), (A1-1),(CI-1),(B2-1)    

 اإلشكالية:  

تناسلية وأثبت  اإلشكالية  الذي يحرض  منظر الفوضوي   أثار     النكوص وذلك من    نوال قدرتها  تقبل  على 

 فبالتالي أدركتها.   مما يدل على مرونة التماهيات التي تتوافق مع اللوحة   ،روايةخالل سرد قصة من 

  :12BGاللوحة 

طبيعة باين على البابور أنوا البحر مش بعيد منا، ناس يكونوا تايهين في هذه الغابة، يلقوا البابور عند    ’’2

حتمال وحد آخر أن يكونوا فوق  االشجر هاذي يرجعوا به وين كانوا، أو يمكن ناس يعاودوا يحوسوا به، وال ثاني  

   ’’7و ’1صة بهذا البابور لي راه هنا. هذه الشجرة لي راهي في الواجهة، يمكن أن تكون بداية نتاع ق

  السياقات الدفاعية : 

(B3-3), (E1-2), (A1-4),(A2-1),(CF-1),(B2-1),(B1-2),(A1-1),(B2-1). 

 اإلشكالية : 

إن املرونة في التماهيات والخيال وإدخال أشخاص غير موجودين في اللوحة مكن نوال من إدراك املحتوى  

إلى تنوع االستجابة الحسية والوجدانية وبروز لبعض أساليب الصالبة كالرجوع إلى الكامن للوحة الذي يرمز  

 مصادر ثقافية والخيال ساعد على ذلك. 

 : B 13اللوحة

هذا الولد فقير راه يمش ي بلّحفى وشكل منزل، يبدو من الشكل نتاعوا أنه يغير   صورة تدل على الفقر،  ’’5

مش رايح يقنع بيها، تكون عندوا شخصية، باين على شكل راه رايح يتغير لألفضل، بالك يمكن أن يخرج    حياتو  

 ’’20و  ’1بها هاك على الفقر هذا. )ترجع اللوحة(  ى لكن يغير حياتوا مش رايح يرض  مجرم،

 السياقات الدفاعية : 

    .(B2-1),(B2-4),(A3-1),(B3-3), (B2-1),(CN-4),(A1-1),(A1-4),(B2-1)  

 اإلشكالية : 

أدركت نوال املحتوى الكامن للوحة الذي يبعث على مدى القدرة على البقاء وحيدا وعدم األمانة ألنها بلورة  

جاد حل مهما كان يخرج من هذه الوضعية الصراعية
ّ
ويرجع ذلك إلى مرونة التماهيات   اإلشكالية بشكل جيد بإ

 في التعبير. والتعليقات الشخصية والدخول املباشر 
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 : MF 13اللوحة

وجاها هذا  هذا يدل على أنها ميتا باينا عمل زين دارتوا بالك تكون عملت الفاحشة،    بقى والو، تمتمة ما  ’’8

وصلتها، لي  الحاال  على  يبكي  وراه  ميتا  بالك  يبكي    لقاها،  رايح  مش  هذا  فيها  فعل  إذ  ألنه  العكس،  نظنش  ما 

هذا لي راه يبكي عليها، يمكن أن    و  عليها..شكل نتعها هادي ميتا ممكن أنوا يكون غضب عنها ماهوش راض ي،

   ’’41و’1يكون أخ و ال ملا لقى شكل نتاعها هاك  هي. 

      لسياقات الدفاعية:ا

(CF-1),(B3-2),(A3-1),(CN-4),(CN-3),(B2-1),(E4-2),(CI-1) 

 (CI-1),(B1-3),(CN-3),(B2-4),(CI-1),(B2-4),(B2-1)    . 

 اإلشكالية :  

املرونة مكنت نوال من تناول املحتوى الكامن للوحة  الذي يرمي إلى  إعادة إحياء اإلشكالية قبل    سياقات    

الزوجين بين  والجنس  والعدوانية  الشفافة    التناسلية  والرمزية  بالفاحشة  قيام  قولها  خالل  من  عليها  عبرت 

   .عن وجداناتالوضعية التي تعبر  تجنب الصراع الرفض  سياقات  الجنس ي. ثم ظهرت ء لالعتدا

 :   19اللوحة 

دائرتين    ’’9 الدوائر شكل  هذه  مافهمتش واش  الحداثة، مش مفهومة طول طالسم، طالسم  هذه حداثة 

آه هذه   أندونيس..بصح تحمل دالالت،  وية هذا روايات 
ّ
نتاع رواية، بصح غامضة، ش واجهة  تكون  أن  ممكن 

مش   بصح  باملقلوب  كتابة  تقول  الغموض  وهذا  حالة  الدوائر  الشعب  حالة  تحكي  بالك  سطحية،  مجرد 

  ’2أنا فتحتها الرواية وشفت الواجهة.  السياسة، حال كل ش يء،

 السياقات الدفاعية : 

(A1-4),(B2-1),(A1-4),(A1-1),(B2-1),(A2-3),(A1-4),(CI-1) 

(E1-2),(B3-3),(CF-1),(B2-1),(A3-1),(B3-3),(B2-1) . 

 اإلشكالية :  

و     اإلسقاط  على  القدرة  على  يبعث  الذي  للوحة  الكامن  املحتوى  نوال  مثيرة  اأدركت  الهرمات  ستحضار 

خالل  رغم  للخوف   من  اللوحة  وو غموض  ثقافية  مصادر  إلى  وتعاليق    الرجوع  تعجبات  من  املرونة  أساليب 

 والقصة التي فيها قفزات ساهم في ذلك. شخصية 
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 : 16اللوحة

هادي   ’’8 فيها  نحكي  مسقما   .واش  حية  حياتوا  في  تقعد  األقل  على  ياسر  فيها  نخلطش  ما  بيضاء  .نخليها 

)تضحك( )إعادة التعليمة( طفل بريء صافي كما نقولوا هّنيالوا، متعثرش في الحياة، سماء صافية، بحر هادي  

 ’’9و’1نخلطش فيها نخليها هاك بيضاء.  بريء، قلب طيب ثاني، نفضل أنه ما ، إنسان 

 األساليب الدفاعية:  

(E1-2),(B2-1),(B1-2),(A2-1),(CM-3),(B2-1),(CF-1),(CM-1),(CI-1)   .(A1-1),(B2-1),(B3-3) 

 اإلشكالية : 

السند   غياب  في  رغم  باملرونة  وذلك  عليه  املحببة  املواضيع  إسقاط  نوال  استطاعت  اللوحة  في  الصوري 

 والتعليقات الشخصية والرجوع إلى الخيال.   التماهيات وإدخال أشخاص غير موجودين في اللوحة واألشياء

 : للبروتوكول  الخصائص العامة -2-3

 الدفاعية: سياقات  -1

، إال أن هذه الوفرة  ةوافر   ة قصصي  ة ، للمفحوصة نوال قد أظهرت إنتاجي(TAT)من خالل تحليل بروتوكول     

بين    في  تتفاوت اللوحات  الحوار  الاللوحات  في  وفقرات    3BM  ،4  ،5  ،6GF  ،12BG  ,  13MF  ،19،  2،  1طويل 

 .7GF ،9GF ،10 ،11 ،13B ،16متوسطة نوعا ما في اللوحات 

الدخول املباشر في التعبير، تعاليق    (B2-1)خاصة منها   B=80املرونة    سياقاتوجدنا أن هناك سيطرة       

املرونة في التماهيات، مما رسخ هذه التماهيات    (B3-3)شخصية، تعجبات، املسرحية قصة فيها قفزات، تليها

 التي أكدت فيها املفحوصة على العالقة بين األشخاص، وكانت تنسج قصصا في شكل حوار. (B1-1)هي

استعملت        املرونة  سياقات وقد  من  ببلورة  (  B2-3),(B1-2),(B3-2)  ,(B1-3)  ,(B2-4)  أخرى  سمحت 

بحيث     A=56البروتوكول حتلت املرتبة الثانية في هذا  ا الصالبة التي    سياقاترغم البروز املتكرر    اإلشكاليات، 

أو  ظهر  مع  بالتفاصيل  التعلق  مع  التفاسير  الوصف  تبرير  اللوحات  (A1-1)بدون  كل  في  ( A3-1)و   تقريبا 

تبتعد عن الخطأ، وقد   يذلك حت  3BM  ،4  ،5  ،9GF  ،10  ،13B  ،13MF  ،19،  2التحفظات الكالمية في اللوحة  

 (.A2-2( ،)A2-4( )A1-2)والعمل الفكري  (A1-4)تعددت السياقات كالرجوع إلى مصادر أدبية وثقافية

  (CF-1)الواقع الخارجي    استثمارخاصة اإلفراط في    C=39تأتي سياقات تجنب الصراع في املرتبة الثالثة     

من خالل التأكيد على القيام بالفعل والتأكيد على ما هو يومي حالي والرجوع إلى الواقع الخارجي بشكل تملص ي، 

، في اللوحات التي تثير 9GF  ،11  ،13MF  ،19  ،16،  4في اللوحات    االختصارالذي ظهر في امليل إلى    (CI-1)تليها  

م  ث  (CN-3)  النرجس ي  باستثمارية أخرى تتعلق  دفاع  سياقات ستعملت  ا اإلشكالية الجنسية، فيظهر الرفض و 

 .(E1-2)  ,(E4-2)  انفجارات لفظية(E4-1)  سياقات منها:  =7Eسياقات أولية لكنها قليلة 
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 اإلشكالية العامة: -2

، 3BM  ،4  ،5  ،6GF  ،7GF  ،9GF  ،10  ،11  12BG  ،13B  ،13MF،  2،  1  اللوحات  كل  أدركت نوال إشكاليات    

تعاليق    ( B2-1)املرونة    سياقات. وساعدها في ذلك  16وقد تمكنت من إسقاط املواضيع املحببة على اللوحة    19

ومسرحية،   املتكرر    (B3-3)الشخصية  الظهور  رغم  اإلشكاليات  أغلب  بلورة  على  ساعدتها  التماهيات  مرونة 

 املرن ساعد في إدماج اإلشكاليات.  سياق الصالبة وتجنب الصراع إال أن   سياقات

  :نتائج املقابلة العيادية -2-4

بعد عرض موضوع البحث على املفحوصة نوال وبعد املوافقة حددنا معها املوعد املناسب حتى تحضر      

حضرت نوال في املوعد املحدد وكانت بمظهر جيد،    حيث  ،أين قمنا بأجراء التطبيق  العيادة النفسية بغردايةإلى  

هو مطلوب    نا لها أهداف البحث ومامنة واالبتسامة تعم وجهها، شرحا ومالبس أنيقة وكانت تبدوا هادئة متز 

منها، فقد أبدت التعاون الكبير تأكدنا من عدم إصابتها بمرض عضوي مزمن، فنفقت ذلك إال األمراض العادية  

لحادث  وقد نفت التعرض إلى صدمات نفسية، ما عدا وفاة األخت األكبر إثر تعرضها ، كالزكام الحمي الخفيفة

قالت :"كان وقع الحادث مؤلم في البداية، خاصة في العام األول ولكن تعودنا    وكان ذلك منذ أربعة سنوات،  سير

ألنها كانت بعيدة منذ زواجها"، ال تظهر أي أعراض إلضرار التكرار ما بعد الصدمة. واستطاعت    على غيابها،

فهي  ،  هرةتعاني من أي استجابة صدمية ظافهي ال  لهذا  ،  إحداث الحداد على فقدان األخت األكبرفحوصة  امل

 . هموهي محبوبة عند اآلخرينومرحة تعتمد على نفسها في دراستها واملنزل، تساعد  بشوشة، شخصية هادئة،

شخصية هادئة، بشوشة وال تعاني من أي مرض عضوي مزمن    نوال طالبة جامعية في قسم األدب بجامعة،

تفهم   وال صدمات نفسية أثرت على استجابتها املعنوية، تميزت اجاباتها بالوفرة في اإلنتاجية وتنوعها في اختبار

دفاعية والقدرة على التحكم في الذات والتوافق مع    سياقاتمما يدل على املرونة في استعمال    ،(TAT)املوضوع  

بالتنوع والتعدد في    (TAT)في اختبار فهم املوضوع    الدفاعية عند نوال  لسياقاتتميزت ا  وقد  ،حيط الخارجيامل

  =( B2-1)  خاصة  Bمما يدل على املرونة في مواجهة مواقف الحياة، فقد سيطرت أساليب املرونة    االستعمال،

على الحوار بين األشخاص سواء كانوا موجودين   والتأكيدق الشخصية  ي الدخول املباشر في التعبير والتعال 42

  حتماالت في كل لوحة،اتقوم بسردها وقد أعطت عدة    يياق القصة التسفي اللوحات أو تقوم نوال بإدخالهم في  

الصالبة وتجنب الصراع والسياقات    تسياقا بين    ظهرتقد  و   10=  (B3-3)  مما يدل على املرونة في التماهيات

الصالبة كأسلوب دفاعي من األنا لإلبقاء التحفظ والسير   سياقات ولكن بنسب متفاوتة، بحيث تظهر E  األولية

في    إذن خالصة الحالة تكمن  .نوالالذي تعيش فيه املفحوصة  الذي ينص عليه املجتمع    في اطار العام املقبول 

التماهيات،  سياقات  ةسيطر  في  ومرونة  التعبير  في  املباشر  الدخول  خاصة  نوال  عند  أساليب    املرونة  تليها 

املفحوصة  نالحظ نوع من املرونة والتكيف عند ف ،الصالبة ثم تجنب الصراع، مع ظهور قليل لسياقات األولية

 نوال.  
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 تحليل ومناقشة النتائج:  -6

سياق التسامي  سيطرة  بـــ    (TAT)تفهم املوضوع  من خالل اختبار  سياقات املرونة عند الفرد السوي    تتمّيز

 والعقلنة واالرصان النفس ي الذي يظهر في سياق: 

1. (B2-1) .الدخول املباشر في التعبير، التعاليق الشخصية، تعجبات مسرحية وقصة فيها قفزات 

2. (B1-3 )تعابير وجدانية.   

3. (B1-1)    ستثمار  االتأكيد على العالقات بين األشخاص، نسج قصة في شكل حوار، أي أن لها القدرة على

 العالقات.

 : 1الفرضية الجزئية و مناقشة  تحليل  -6-1

سياق التسامي  سيطرة  بـــ    (TAT)تفهم املوضوع  من خالل اختبار  سياقات املرونة عند الفرد السوي    تتمّيز   

 واالرصان النفس ي الذي يظهر في سياق: والعقلنة 

1. (B2-1) .الدخول املباشر في التعبير، التعاليق الشخصية، تعجبات مسرحية وقصة فيها قفزات 

في  النفسية  املرونةف     تمكن    تظهر  التي  والعقلية  االنفعالية  مع    الفرداالستجابة  اإليجابي  التكيف  من 

، مثل ما  سواء كان هذا التكيف بالتوسط أو القابلية للتغير أو األخذ بأيسر الحلول   مواقف الحياة املختلفة

يحدث مع الفرد عند خضوعه لبقع الحبر في اختبار الروشاخ االسقاطي، وسوف نوضح هذا في الجدول من 

اد مجموعة بحثنا العشرة من خالل اختبار تفهم املوضوع عند أفر   سياق املرونة نسبة استعمال    خالل تحديد

(TAT): 

 . أفراد مجموعة بحثنا سوياء عند األ   (B2-1)  سياق املرونةنسبة استعمال  (:1الجدول رقم )

 النسبة املئوية الستعمال السياق  (B2-1) السياقات  الدفاعية

الدخول املباشر في التعبير، التعاليق   (B2-1)  سياق املرونة

تشير الى  مسرحية وقصة فيها قفزات. الشخصية، تعجبات 

 االرصان النفس ي واملرونة النفسية. 

 

19   % 

التي تشير الى املرونة مع    ( B2-1)السياقات الدفاعية ظهورا  يوضح هذا الجدول أهم    : الجدول   على   تعليق ال  

الحاالت   بين  املئوية  استعمالها  نسبة  النفسيةفالسوية،    10تحديد  نها  أب ":(2012)" نيومان"  يعرفها  املرونة 

ظهر  ي  ،وهي عملية مستمرة  حداث الصادمة، املحن واملواقف الضاغطة املتواصلةالقدرة على التكيف مع األ 

 9  ". الصدمات ومصادر الضغط النفس يو من خاللها الفرد سلوكا تكيفيا ايجابيا في مواجهة املحن 
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املوضوع    تفهم  اختبار  يحدثه  الذي  ظهر     (TAT)هذا  بحيث  األسوياء،  بحثنا  مجموعة  أفراد  سياق  على 

، والذي  مسرحية وقصة فيها قفزات  الدخول املباشر في التعبير، التعاليق الشخصية، تعجبات  (B2-1)  املرونة

بين    (TAT)  تفهم املوضوعفي برتوكول اختبار    (B2-1)=  19%بنسبة  يشير الى االرصان النفس ي واملرونة النفسية،  

دخول املباشر في  الى القدرة على الأفراد مجموعة بحثنا العشرة، بحيث كان يتميز ظهورها بالوفرة، مما يشير  

  عن لوحات االختبار، فهذا   تعاليق شخصيةمن خالل تقديم  ،  دون قيود والتنفيس االنفعالي التلقائي  التعبير

يعبر عن  ال إما  الذي    الحوار  مرونة تسيرسياق  باملشاعر املحسوسة من طرف  يتعلق  أو  املدركة  بالوضعيات 

بحدة  كمون سيتجه مباشرة إلى قلب الوضعية الصراعية أو يعبر  الفبدون وقت  ،  الفرد مقابل هذه الوضعية

       1عن الشعور الذي يتسبب فيها.

وذلك لحل املشكالت    القدرة على التوافق والتعديل ملواجهة الصراع واالحباط،فسياقات املرونة تشير الى      

فالقدرة على خلق قصص    ،بدال من تجميدها على النظم القديمة، والرغبة في التعليم وفي التغيير والتجريب

  الدخول املباشر في التعبيرو   قصة فيها قفزات  و أتعجبات مسرحية  جديدة في نص اختبار تفهم املوضوع، وخلق  

تشير الى االرصان النفس ي والتخلص    تعاليق الشخصية الأما    ،ظهر خصائص قوة األناي  ،دون حواجز أوكبت

هذه االستجابة  و   ، ة ووقاية األناحماين هذا السياق الدفاعي لإذ  ،(TAT)من الصراع الذي تخلقه لوحات االختبار

  تفهم املوضوع اختبار    في  أو التمسرح   التعبير بصفة درامية أي    " Intimidation"  التهويل  سياق   ( B2)تندرج ضمن

(TAT) الجامد    فرد ال، ف مالئمة  ستجاباتال االفرد للمؤثرات الجديدة  فيه  يستجيب    الذي املرونة    ، يشير الى سياق

ضطرب اذا ما انتقل  ت  اآلخرينن توافقه يختل وعالقته بإغير املرن ال يتقبل أي تغيير يطرا على حياته، ومن ثم ف 

نه  إما الشخص املرن فأ  ،وتعود عليه  هسلوب الذي مارساأل   فهذا هو  سلوب الحياة فيها،أالى بيئة جديدة، يغير  

ن توافق الفرد  أعنى ذلك  يو   ،يستجيب للبيئة الجديدة استجابات مالئمة تحقق التكيف بينه وبين هذه البيئة

والعكس صحي أيكون   مرنا  الشخص  كان  كلما  قلت  سهل،  فكلما  على    الشخص  عند  رونة املح،  قدرته  قلت 

عند الفرد ضمن   على خفض التوترأيضا    ساعد  ، فاملرونة النفسية ت التكيف في محيط ظروفه وبيئته الجديدة

 سياق مرن. 

 : 2الفرضية الجزئية ومناقشة تحليل  -6-2

سياق التسامي  سيطرة  بـــ    (TAT)تفهم املوضوع  من خالل اختبار  سياقات املرونة عند الفرد السوي    تتمّيز

   .تعابير وجدانية (B1-3) .2والعقلنة واالرصان النفس ي الذي يظهر في سياق: 

         

 

 
(:"املرونة النفسية وعالقتها بالرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعات بمحافظة غزة"، دراسة مكملة لنيل شهادة  2012يحي، عمر شعبان شقورة )  1

 .9ص ،غزة -املاجستير، كلية التربية، الجامعة االسالمية
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 . من أفراد مجموعة بحثنا سوياء عند األ   (B1-3)  سياق املرونةنسبة استعمال  (:2الجدول رقم )

 النسبة املئوية الستعمال السياق  ( B1-3)السياق الدفاعي  

 27% تدل على العقلنة تعابير وجدانية ( B1-3)  سياق املرونة

أهم    :الجدول   على   تعليقال    الجدول  هذا  الدفاعية  يوضح  مع    (B1-3)السياقات  املرونة  الى  تشير  التي 

في برتوكول اختبار    (B1-3)   =  27%السوية، بحيث ظهرت بنسبة    10تحديد نسبة استعمالها املئوية بين الحاالت  

بين أفراد مجموعة بحثنا، فكان يتميز ظهورها بالوفرة، مما يشير الى القدرة على القيام     (TAT)تفهم املوضوع

وذات ارتباط مع التصورات   ،ذات عالقة مع املحتوى الكامن للبطاقة املشاعر املعبر عنها وهي :تعابير وجدانيةب

  .1املذكورة في القصة )ليست متحفظة وال مفرطه وال مكثفه(

والتي تهدف إلى    ،مجموعة من العمليات التي يختص بها األناالى    تشير(B1-3)  تعابير وجدانيةالفسياقات     

تجاه التأثيرات الداخلية، التي تتمثل في النزوات واملقتضيات  الفرد  النفس ي لمن االستقرار   املحافظة على نوع

السياقات الدفاعية األكثر نضج    ، وهي منخرى وأمتنوعة بين بنية  و وهي مختلفة  الخارجية، أي مطالب املحيط  

  2الفكاهة...الخ".و " اإليثار، التسامي،  : تظهر فيالتي 

  التحديات  مواجهة  في  االستمرار   على  القدرةتظهر في    املرونة النفسية  نأ  (2002)  "ماستن وريد"  كما يرى 

املرونةأاملرتكزات    من  عدد  هناكف  ،والشدائد في  تساهم  التي  العوامل  التعبير    التفاؤل   ":مثل  و  على  والقدرة 

  قوية   عالقات،  التعاطف،  املرونة،  العاطفي  الوعي  الذاتي،  التنظيم  الذاتية،  الكفاءة،  املشكالت  وحل  االنفعالي  

  3. "أخرى   أمور  ها وبين من  والروحانية،

ظهر بكثرة عند أفراد مجموعة بحثنا األسوياء، مما    (B1-3)  خاصة هذا السياقاملرونة النفسية  فسياق     

العالقة  ي  والتي تبدء بالعمل عندما يتم إدراك االختالف ف  ،شير إلى القدرة على استخدام مهارة البصيرةيشير  

وبهذا تكون املرونة هي االستعداد والقدرة   ،بطريق مخالفة لتحسين العالقة  االنسانية، وعندما يتم التصرف

   .اآلخرينوعندما تصل إلى الحسم في بناء العالقة مع  ،التعديالت املؤقتة في االستجابة السلوكيةعلى اجراء 

  (TAT)  تفهم املوضوعاختبار    في  ( B1)  استثمار العالقةتكون ضمن سلسلة سياقات  ستجابة تندرج  هذه اال    

 فيها.  التحكمستثمار الجيد للعالقات يشير الى املرونة النفسية والقدرة على ذن اال إ

 

 
1 F-B. Foulard ; C. Chabert, (2003):'' Nouveau Manuel du T.A.T'', Paris, Approche psychanalytique, 2éme Dunod , pp75-76.  

2 Cheristophes Perry . J, et all (2004) :'' Échelés d évaluation des Mécanismes de Défense'', Paris, Masson.p10. 
3 Todd B. Kashdan , Jonathan Rottenberg(2010):'' Psychological flexibility as a fundamental aspect of health, Department of 

Psychology, George Mason University, University of South Florida, USA Clinical Psychology p4. 
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 : 3الفرضية الجزئية ومناقشة تحليل  -6-3

سياق التسامي  سيطرة  بـــ    (TAT)تفهم املوضوع  من خالل اختبار  سياقات املرونة عند الفرد السوي    تتمّيز 

التأكيد على العالقات بين األشخاص، نسج قصة    (B1-1).  3  والعقلنة واالرصان النفس ي الذي يظهر في سياق:

 .ستثمار العالقاتافي شكل حوار، أي أن لها القدرة على 

 .من أفراد مجموعة بحثنا سوياءعند األ  (B1-1) سياق املرونةنسبة استعمال   (:3الجدول رقم )    

 النسبة املئوية الستعمال السياق  ( B1-1)السياق  الدفاعي 

التأكيد على العالقات بين األشخاص،  (B1-1)  املرونةسياق 

ستثمار انسج قصة في شكل حوار، أي أن لها القدرة على 

 وتشير الى سياق التسامي بالرغبة.  العالقات.

 

20% 

 

التي تشير الى املرونة مع تحديد     (B1-1)  السياقات الدفاعيةيوضح هذا الجدول أهم    :التعليق على الجدول 

  التأكيد على العالقة بين األشخاص:   B)1-(1  سياق املرونةف   السوية،  10ونسبة استعمالها املئوية بين الحاالت  

النرجسية يؤكد  مما  مرن،  بشكل  األشخاص  بين  العالقة  يوضح  حوار  في شكل  سياق  ي  ،نسج قصة  الى  شير 

   1التسامي بالرغبة. 

وسيطرة   من أفراد مجموعة بحثنا،  10  الحاالت الدفاعية في هذا البروتوكول    وتنوع سياقات تعددت   إن  

النفسية وإيجاد    الصراعات  ستدخال لديهم القدرة على ا  سياقات املرونة يشير الى أن هؤالء األفراد األسوياء

هذه االستجابة تندرج    ،وحتى في الحياة اليومية  (TAT)  تفهم املوضوع  حلول لها في مختلف الوضعيات في االختبار

يدل  ذن االستثمار الجيد للعالقات  إ  ،(TAT)  تفهم املوضوعاختبار    في  (B1)  الشخصية  استثمار العالقة  ضمن

  الثقة،  ،الجيد  التفكير   مع  الحياة   تحديات من    الحاجات وتمكن  تلبية   على   الناجح والقدرة   التكيف   على  القدرة

  اآلخرين مع    الفردنها:" اتصال  أ"  هايز والرايات وولسون يوكده "  وهذا ما ،واألمل  التعاطف  املسؤولية،  الغرض،

   2.بناء على ما يتوفر في تلك الحالة وفقا لقيمه"، في اللحظة الراهنة بدرجة من الوعي

املرونة خاصة الدخول املباشر في    سياقات بسيطرة    ،(TAT)  في اختبار تفهم املوضوع  الدفاع   سياقات تنوع     

يظهر نوع من التكيف  ف  والتأكيد على وجود حوار بين األفراد والتعابير الوجدانية.  التعبير والتعاليق الشخصية 

بحيث كان يعطي عدة اجابات في لوحة واحدة    ،املرونةأكثر    سياقاتفقد كانت    واملرونة مع املحيط الخارجي،

ورغم امليل إلى االختصار إال    (TAT)أما في اختبار تفهم املوضوع    ،وجود إجابات أخرى   لاحتمابمع التعليقات  

 
1 F-B. Foulard ; C. Chabert, (2003):'' Nouveau Manuel du T.A.T'', Paris, Approche psychanalytique, Dunod , 2éme p75. 
2 Frank ,B ; Hayes, H, 2006, p28. 
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الدخول املباشر في التعبير والتعاليق الشخصية، والتعابير الوجدانية وشفافية  على أسلوب    خاصةأنه ركز  

اللوحات،  همكنت  التي  العالقة إدراك  جيد   تمكنهم  من  بشكل  اإلشكاليات  بلورة  وكشف    من  معها  والتكيف 

والتخرج منه بشكل عقالني اللوحات  الصراع داخل  للوحات من خالل مواجهة  الظاهري والكامن    ، املحتوي 

بتواجد تفصيلي  ميز يت الذي  :"J-C. Perry" حسب "Elevés راقي"التكيفي الدفاع الصنف مستوى هذا يشير الى و 

  "الطرافة"   ثار، الفكاهةياالجتماعية، اإل   أو  خرين القدرة على االستعانة باآل و   "L’anticipation"كالحدس    ،للدفاع

   1.توكيد الذات أو الزعامة، قوة املالحظة، التسامي والقمعو 

ل    يهدف  النفسية  املرونة  سياق   يةتطور  عمليةك  التأقلم على القدرةو   اإليجابي التكيف تحقيقإذن 

 . ديناميكية

 :(TAT) اختبار تفهم املوضوع نتائج  ومناقشة تحليل -7

 . من أفراد مجموعة بحثنا سوياءعند األ السياقات الدفاعية  كل يبين معدل متوسط  :(4)الجدول رقم 

 C  السياقات B السياقات A السياقات 
 السياقات

E 

النسبة املئوية لكل سياقات الدفاع  

أفراد أسوياء في   10التي استعملها 

بروتوكول اختبار تفهم املوضوع  

(TAT) 

30% 40% 28% 2% 

أفراد    10التي استعملها    النسبة املئوية لكل سياقات الدفاعيوضح هذا الجدول    :التعليق على الجدول   

املوضوع    أسوياء  تفهم  اختبار  بروتوكول  األ   (TAT)في  بحثنا  سوياء عند  أفراد مجموعة  ك   .من  تتوزع    اآلتيالتي 

  أفراد أسوياء،  10بحثنا  الدفاعية عند املجموعة    سياقاتترتيب  بحيث نوضح  ،  (E,C,B,A)الدفاعية    سياقات

تجنب الصراع    سياقات ثم    Aواالمتثال للمجتمع    الصالبة  سياقات  ايليه  Bاملرونة    لسياقاتسيطرة    ظهربحيث  

C    األولية السياقات  املرونة  ف  .Eوأخيرا  أو سيطرة سياقات  بين   .B=  40%بنسبة  بروز  األكبر  النسبة  هي  التي 

بروتوكوالت في  الدفاع  بحثنا  سياقات  مجموعة  الى شدة   ،أفراد  أغلب    مهتساعدالتي  املرونة    تشير  إدراك  في 

 ( B2)  التي تتعلق بالتهويل  الخاصة  10الحاالت    البروتوكوالتكل    املرونة بقوة في  سياقاتقد ظهرت  و اللوحات،  

دخول مباشر في التعبير، تعجبات، التعاليق الشخصية، مسرحية، قصة فيها قفزات، قد إستطاع    (B2-1)مثل  

نسيج قصة في شكل    (B1-1)  على العالقات بين األشخاص،خاصة بالتأكيد  الستثمار العالقات  اهؤالء األفراد  

  (B1-3)مما يدل على غنى التصورات والهوامات، و  ،إدخال أشخاص غير موجودين في الصورة  ( B1-2)و  حوار

 
1Cheristophes Perry . J, et all (2004) :'' Échelés d’évaluation des Mécanismes de Défense'', Paris, Masson. P12. 
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أي  ال الوجدانية  ظهرت    تلقائية.التعابير  الهستيري خاصة    سياقاتوقد  نمط  العالقة  (B3-2) من    ،شبقانية 

في سياقات  وهناك ، مرونة التماهياتو (  B3-3)التفاصيل النرجسية ذات القيمة اإلغوائية، و الشفافة،   الرمزية

وقد    ،C=%28  تجنب الصراع  سياقاتو   A= 30%الصالبة  سياقاتبين    الدفاع فارق بسيط بنسبتين مئويتين

-A3)من نمط اإلستحواذي خاصة    سياقاتالوصف مع التعلق بالتفاصيل و   (A1-1)فيالصالبة    سياقاتتميزت  

العمل    (A2-2)الرجوع إلى الخيال واألحالم و  (A2-1)الشك التحفظات الكالمية، وإستثمار الواقع الداخلي في    (1

حالي،    التأكيد على ما هو يومي(CF-1)  و  (CI-1)تجنب الصراع تميزت بامليل إلى اإلختصار    سياقات الفكري. أما  

التأكيد على الحدود واألطر وعلى الخصائص  (CN-4)الرجوع إلى الواقع الخارجي بشكل تملص ي والقيام بالفعل،  

 التداعيات القصيرة.  ( E4-3)إنفجارات لفظية و  ( E4-1)خاصة منها  E= 2%أما السياقات األولية  الحسية.

محاولة من    في إجابات أفراد مجموعة بحثنا األسوياء، يشير الى  تنوعت وتعددت السياقات الدفاعية   إن  

لها حل    واالحباطات املتكررة والصراعات التي لم يجد   األنا لحماية نفسه بكل الطرق من الضغوطات الحادة

رمي إلى تحقيق نفس الهدف املتمثل في ييظهر سياق أخر أكثر ناجعه      نهائي، فإذا لم ينجح سياق دفاعي معين

  وقد تكون هذه الدفاعات  ،التي تخل بالتوازن النفس ي للفرد  النفسية  القلق والتوتراتمستوى  فيف من  خالت

من الساقات   يمكن أن يتضمن دفاع معين مجموع  و،  استعمالها   نوعية يظهر في  ، فهو  في شكلها السوي   النفسية 

وإعادة التوازن النسبي للجهاز النفس ي والتوافق  الدفاعية الجزئية، التي تعطي حلوال جزئية إلشكاليات كبيرة،  

 النفس ي. 

 :خاتمة

ل
ّ
 تفّهم  اختبار لبروتوكوالت والكيفي الكّمي الّتحليل خالل من ليهاع حصلاملت  الّنتائج حصيلة تتمث

من    أسوياءاألفراد  على  املرونة    سياقات ة  سيطر لقد ظهرت في    :یلي ماك نابحث مجموعة ألفراد    (TAT)املوضوع

بحثنا مجموعة  بالتهويل  ،أفراد  تتعلق  التي  تعجبات،    (B2-1)منها    (B2)الخاصة  التعبير،  في  مباشر  دخول 

قفزات، فيها  قصة  مسرحية،  الشخصية،  بين   (B1-2)و(  B1-1)و   التعاليق  العالقات  على  التأكيد  خاصة 

تعابير الوجدانية    (B1-3)األشخاص، نسيج قصة في شكل حوار إدخال أشخاص غير موجودين في الصورة و 

تلقائية ظهرت    ،أي  خاصة    سياقات وقد  الهستيري  نمط  الشفافة،    (B3-2)من  الرمزية،  العالقة  شبقانية 

تجنب  و  A الصالبة  سياقاتقد ظهرت  و  ،مرونة التماهيات (B3-3)التفاصيل النرجسية ذات القيمة اإلغوائية، 

من نمط اإلستحواذي  سياقات  ، و (A1-1)الصالبة بالوصف مع التعلق بالتفاصيل    سياقاتوتميزت    Cالصراع  

في  (A3-1)  خاصة الداخلي  الواقع  الكالمية، وإستثمار  التحفظات  الخيال واألحالم    (A2-1)الشك  إلى  الرجوع 

التأكيد على ما    (CF-1)و  (CI-1)تجنب الصراع تميزت بامليل إلى اإلختصار    سياقاتأما   ،(A2-2) والعمل الفكري 

التأكيد على الحدود واألطر    (CN-4)الرجوع إلى الواقع الخارجي بشكل تملص ي، و  هو يومي حالي، القيام بالفعل،

التداعيات    (E4-3) إنفجارات لفظية و  ( E4-1)خاصة منها    Eأما السياقات األولية    ،وعلى الخصائص الحسية

 القصيرة.
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بين  تنطوي  عملية تفاعل هو  بل  الفرد، شخصيةفي  سمة  مجرد  من   أكثر النفسية هي املرونة بروز سياقات  

 وجود  في  الشخصية  القيم  مع  وفقا  بفعالية  العمل  على  القدرةو   ،الراهنة  الحياة  وسياق  الفرد  تجارب الحياة عند  

األحاسيس   التدخل املختلفة  و   والجسدية  العواطف،  األفكار،  انفعاالته  على  والسيطرة  التحكم  على  القدرة 

استجاباته االنفعالية مناسبة للمواقف    بحيث تكون   ،ولديه مرونة في التعامل مع املواقف واالحداث الجارية

االنفعاالت هذه  تستدعي    املسؤولية،  الغرض،  الثقة،  التفكير،  مع  الحياة  تحديات  يةتلب  على  القدرة،  التي 

والشدائد    التحديات مواجهة في االستمرار على القدرة هي سياق دفاعي له املرونة النفسيةف ،"واألمل التعاطف

 وخلق نوع من اإلتزان النفس ي عند األفراد األسوياء.   املشكالت تساهم في حلو 

 املراجع: قائمة 

: ''الصدمة والحداد عند الطفل واملراهق''. الجزائر، جمعية  (2002) رضوان  س ي موس ي. عبد الرحمان وزقار. .1

 .علم النفس

واإلكلينيكي". اإلسكندرية، دار املعرفة  (: "في علم النفس الطبي واملرض ى  2003عبد الفتاح. محمد دويدار)  .2

 الجامعية،.
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 .1ط
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املهارات املرتبطة بتوظيف النص الشرعي في مادة التربية اإلسالمية تدريسا وتقويما"وفق  

 املنهاج الجديد" 

Skills associated with the employment of the islamic text in islamic education teaching 

and evaluation  " According to the new curriculu 

 جامعة ابن زهر، املغرب /عبد النبي فنان ط.د.

PhD student Abdenbi fennane /Ibn Zahra University, Morocco 

 

 

 

 ملخص: 

والتأهيلي    اإلعدادي  الثانوي  بالسلك  اإلسالمية  التربية  مادة  منهاج  جودة  إبراز  إلى   الدراسة  هذه  تهدف 

باملغرب في ضوء املهارات املرتبطة بتوظيف النص الشرعي تدريسا وتقويما، بغية الكشف عن أنواع املهارات  

امل النسب  بيان  به من خالل  واملرتبطة  الشرعي  النص  ينميها  األسالك  ويئالتي  التقويم حسب  في  مهارة  لكل  ة 

واملستويات، وبيان عدد الحصص والساعات املخصصة لدرس القرآن الكريم في مختلف األسالك، باإلضافة  

 إلى إبراز طريقة التعامل مع النص الشرعي قصد فهمه من خالل ذكر بعض األسس والضوابط. 

 . إلسالمية، املنهاجاملهارات، النص الشرعي، التربية ا الكلمات املفتاحية:

Abstract  : 

This study aims to highlight the quality of the curriculum of Islamic education in the secondary 

and rehabilitation corps in Morocco in the light of the skills associated with the recruitment of 

the Islamic text teaching and evaluation, in order to reveal the types of skills developed by the 

legitimate text and associated with it by indicating the percentages of shelter for each skill in the 

calendar according to wires and levels, and to indicate the number of classes and hours allocated 

to study the Holy Quran in various wires, in addition to highlighting the way in which the Islamic 

text is dealt with in order to understand it by mentioning some foundations and controls. 

key words  : skills,The legal text,  Islamic  education, curriculum. 



 
 
 
 

 
 

 2022 - مايو -  86العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

34 

 : تقديم

الحفظ واالستظهار   مادة  ليست  للقيم، فهي  الحاملة  األساسية  املواد  "التربية اإلسالمية" من  مادة  تعتبر 

املتعلم تلبية حاجات  تروم  الجديد:" مادة دراسية  املنهاج  يطلبها منه    بقدر ماهي  كما عرفها  التي  الدينية  )ة( 

 1النمائية واملعرفية والوجدانية واألخالقية وسياقه االجتماعي والثقافي..الشارع، حسب سيرورته 

ومن خالل هذا التعريف يتجلى بأن ملادة التربية اإلسالمية أهدافا ومهارات أساسية تسعى إلى تحقيقها، من    

الك  القرآن  شق  في  التزكية  ومدخل  عموما،  الخمس  املداخل  جل  في  املثارة  الشرعية  النصوص  ريم  خالل 

خصوصا، ملركزية النص  القرآني من حيث أنه مهيمنا على جميع املداخل الخمس التي تتجلى في مدخل التزكية  

في شق العقيدة اإلسالمية على اعتبار أن مدخل التزكية يضم شقين؛ شق متعلق بالعقيدة اإلسالمية، وشق  

 تجابة والقسط والحكمة. متعلق بالقرآن، ثم باقي املدخل األخرى وهي: مدخل االقتداء واالس

 _ إشكالية الدراسة:

إن النص الشرعي يتبوأ مكانة بارزة في بناء منهاج مادة التربية اإلسالمية، لكونه نصا يستمد مادته من الوحي  

بالسلك املتعلقة  الدروس  في  سواء  األساسية  الشرعية  املفاهيم  جميع  على  مهيمن  أنه  كما  لثانوي  ا  اإللهي 

 املتعلقة بالسلك الثانوي التأهيلي. أواإلعدادي 

وعليه فالنص الشرعي يعتبر موردا أساسيا في منهاج مادة التربية اإلسالمية، لتنمية مجموعة من املهارات     

املرتبطة به وفي ظل تلكم املهارا ت املنصوص عليها في املنهاج، نجد هناك مهارات أخرى  يمكن أن يحققها وينميها  

أجل تحقيق  الكفايات واألهداف املتوخاة من املنهاج املغربي عموما، ومن منهاج مادة التربية   النص القرآني من 

اإلسالمية خصوصا بالنسبة للمتعلم املغربي سواء على املستوى املعرفي والوجداني أو على املستوى املهاري،  

ميها ويحققها النص الشرعي بشكل  لكن تزيل تلكم  املهارات املرتبط بالنص الشرعي بشكل عام، وما يمكن أن ين

خاص، رهين بتحديد تلكم املهارات املرتبطة بالنص الشرعي تدريسا وتقويما، باإلضافة إلى معرفة النسب املئوية  

لكل مهارة حسب السلكين واملستويات، ليتسنى معرفة املهارات املرتبطة بالنص الشرعي ونسبها املأوية في منهاج  

 .مادة التربية اإلسالمية

اآل األسئلة  في  تتجسد  الدراسة  إشكالية  فإن  ذلك  النص  :  تيةوبناء على  بتوظيف  املرتبطة  املهارات  هي  ما 

الشرعي في مادة التربية اإلسالمية وفق املنهاج الجديد تدريسا وتقويما؟ وما هي النسب املئوية للمهارات في عملية  

ومن مستوى آلخر؟ أم أن املهارات والنسب املرتبطة  التقويم؟ وهل تختلف تلكم املهارات والنسب من سلك آلخر  

بالنص الشرعي في السلك الثانوي اإلعدادي بجميع مستوياتها، هي نفسها في السلك الثانوي التأهيلي بجميع  

 مستوياته؟ 

 
 .7ص  ،منهاج التربية اإلسالمية بالسلك الثانوي اإلعدادي وزارة التربية الوطنية  1
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 _ أهداف الدراسة:

، وكذا النسب  تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أنواع املهارات املرتبطة بتوظيف النص الشرعي تدريسا وتقويما

املئوية حسب السلك واملستوى، فضال عن التعرف على النص الشرعي وأسس التعامل معه وضوابط فهمه، 

 وكذا بعض املهارات التي يمكن أن ينميها النص الشرعي.

 _ منهج الدراسة: 

وتتم هذه الدراسة، وفق املنهج الوصفي التحليل، باالعتماد على دراسة منهاج مادة التربية اإلسالمية الجديد 

سواء في سلك  عن طريق تحليل مضامينه املتعلقة باملهارات املرتبطة بالنص الشرعي وتحديد النسب املأوية،  

 اثنين:  محورينيد؛ من خالل الثانوي اإلعدادي أو سلك الثانوي التأهيلي، وفق املنهاج الجد

 املحور األول: النص الشرعي في مادة التربية اإلسالمية وفق املنهاج الجديد 

 املحور الثاني: املهارات املرتبطة بالنص الشرعي في مادة التربية اإلسالمية وفق املنهاج الجديد. 

 ديد. املحور األول: النص الشرعي في مادة التربية اإلسالمية وفق املنهاج الج

 _ تعريف النص الشرعي: 1

، يدل على العلو واالرتفاع واالنتهاء في الش يء، يقال نصصت الحديث الى فالن نصا أي  اللغة_ النص في     

، ومنه قول الفقهاء: نص القرآن ونص السنة أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من  1رفعته. ونص كل ش يء: منتهاه

 .2األحكام 

لفظه،   معنى  تحديد  حول  عبارات  عنهم  وردت  فقد  الشرعي،  النص  معنى  في  الفقهاء  اختلف  هنا  ومن 

فبعضهم اعتبره لفظا مفيدا ال يتطرق إليه تأويل، وبعضهم جعله لفظا مفيد استوى ظاهره وباطنه، وبعضهم  

 . 3كاإلمام الشافعي سمى الظواهر نصوصا 

 
عمرو بن تميم الفراهيدي البصري د مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي، العين، الناشر: دار ومكتبة الهالل  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن  1

محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور، تهذيب اللغة تحقيق، محمد عوض مرعب الناشر: دار    باب الصاد والنون. __ ينظر:  86ص7ج

باب الصاد والنون_أبو الحسين ابن فارس، معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس   82ص 12م ج2001ألولى، بيروت الطبعة: ا  –إحياء التراث العربي 

 . مادة" نص" 356ص5م. ج1979  -هـ 1399بن زكرياء القزويني الرازي، بتحقيق عبد السالم محمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 
 . 98_ 97ص7ابن منظور لسان العرب مادة نصص ج  2
 – البرهان في أصول الفقه املحقق: صالح بن محمد بن عويضة الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  أبو املعالي، ركن الدين، امللقب بإمام الحرمين ، 3

 . 152_151ص، 1م ج 1997 -هـ   1418لبنان الطبعة: الطبعة األولى 
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اإلسالمي الشريعة  إلى  منسوب  الشرع  من  وكلمة  لعباده  تعالى  ما شرع هللا  هي:  االصطالح  في  والشريعة  ة، 

وامللة  بالدين  أيضا  الشرع  عليه وسلم ويسمى  األنبياء صلى هللا  من  نبي  بها  التي جاء  الشرع  1األحكام  فكلمة   ،

 .2تختص باألحكام العملية الفرعية وهي التي تسمى بعلم الشرائع واألحكام 

املنطلق فقد وظف علماء  هذا  القرآن    ومن  في  الوارد  اللفظ  للداللة على  النص  واألصول مصطلح  الفقه 

 .3الكريم، أو السنة املستدل به على حكم األشياء 

تلك   عليه  تدل  وما  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  ألفاظ  مجموع  هو  الشرعي  بالنص  فاملقصود  وعليه، 

القرآني على اعتبار أن  األلفاظ من معاني ودالالت، لكن حديثي على النص الشرعي هنا مق تصرا على النص 

املهارات التي سنتحدث عنها والذي نص عليها املنهاج وحددها هي مهارات تتعلق بالنص القرآني؛ لذلكم أن النص 

القرآني في املنهاج هو مقصود لذاته وخاصة في مدخل التزكية في شق درس القرآن الكريم كما أنه نص مهمينا  

الخم املداخل  جميع  الحكمة(  على  القسط،  االستجابة  االقتداء،  العقدي،  الجانب  في  التزكية،  مدخل  س:) 

الشرعية، لجميع   املفاهيم  لبناء  إذ يوظف  لغيره  النبوية فهو مقصود  بالسنة  املتعلق  الشرعي  النص  بخالف 

 .4املداخل الخمس

 _ أسس التعامل مع النص الشرعي 2

من األسس التي تحول دون الوقوع في حمل النص ماال  يقتض ي التعامل مع النص الشرعي مراعاة مجموعة  

 يحمله، ومن أهم تلكم األسس ما يلي: 

_ قداسة النص الشرعي، فهو رباني املصدر، وليس كباقي النصوص األخرى، فقد حفظه هللا وعصمه، فال  

ا   }:   يلحقه تحريف وال تغيير مصداقا لقوله تعالى
َ
ن
ْ
ل زَّ

َ
ْحُن ن

َ
ا ن َر ِإنَّ

ْ
ك

ّ
{ الِذ

َ
ون

ُ
َحاِفظ

َ
ُه ل

َ
ا ل

َّ
ِإن   وقوله سبحانه  5َو

َّ
:}ال

ْن َحِكيٍم َحِميٍد{  نِزيٌل ِمّ
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ِفِه  ت

ْ
ل
َ
 ِمْن خ

َ
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موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف   محمد بن علي ابن القاض ي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي ،  1

لبنان  مكتبة  ومراجعة: د. رفيق العجم تحقيق: علي دحروج نقل النص الفارس ي إلى العربية: عبد هللا الخالدي الترجمة األجنبية: جورج زيناني الناشر:  

 .1019ص، 1ج م. 1996 -بيروت الطبعة: األولى  –ناشرون 
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم التهانوي )املتوفى:  محمد بن علي ابن القاض ي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي،    2

 . 1019ص1هـ( ج1158بعد 
املحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر قدم له:   اإلحكام في أصول األحكام،لقرطبي الظاهري،  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلس ي ا  3

 . 42ص،  1األستاذ الدكتور إحسان عباس الناشر: دار اآلفاق الجديدة، بيروت ج
التربية اإلسالمية مقاربة ديداكتيكية،  مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة    تأليف مجموعة من الباحثين، بتنسيق د عبد الكريم بودين،  4

 . 62م ص2022ه 1433سنة  1تأليف مجموعة من الباحثين، بتنسيق د عبد الكريم بودين، الناشر مركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات، ط
 .9اآلية  -سورة الحجر 5
 . 42 –سورة فصلت   6
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العاجل واآلجل، يقول ابن القيم:" فإن الشريعة   فقد جاء هذا  النص الشرعي لتحقيق مصالح العباد في 

كلها،  ومصالُح  كلها،   
ٌ
ورحمة ها، 

ُّ
كل َعْدٌل  وهي  واملعاد،  املعاش  في  العباد  ومصالح  الِحكم  على  وأساَسَها  َمْبَناها 

 كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الَجْور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن املصلحة إلى املفسدة،  
ٌ
وحكمة

دخلت 
ُ
 .1فيها بالتأويلوعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أ

الشرعي   النص  لكون  والعقل؛  النقل  بين  وكذا  الحقيقي،  التعارض  من  ساملة  الشرعية  النصوص  _أن 

الصحيح ال يخالف العقل السليم، يقول ابن رشد الحفيد مبينا وموضحا بأن الشريعة ال تتعارض مع العقل  

ا إلى  وداعية   
ً
حقا الشريعة،  هذه  كانت  وإذا  تعارضه:"  وال  معشر  السليم  فإنا  الحق  معرفة  إلى  املؤدي  لنظر 

املسلمين، نعلم على القطع أنه ال يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع. فإن الحق ال يضاد الحق،  

 . 2بل يوافقه ويشهد له 

وعليه فال يمكن أن يتحقق التعارض بين املعقول واملنقول، فإن وجد وكان النقل صحيحا ينغي تأويله عن  

 طريق اخراج داللة اللفظ من الحقيقية إلى املجاز، وفق قواعد علمية مقررة في مظانها في كتب الفقه واألصول.

_األخذ بفهم أهل السلف من الصحابة والتابعين واألئمة املجتهدين، يقول اإلمام الشاطبي في ذات السياق:"  

فهم منه األولون، وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما  

 . 3أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل

فمراعاة هذا األصل يمنع األستاذ والناظر بصفة عامة من الوقوع في التأويالت واالجتهادات الشخصية التي 

 قد تخرجه عن الصواب وعن املقصد من توظيف النص الشرعي. 

 لشرعي:_ضوابط فهم النص ا3

نصا   لكونه  ومميزات؛  من خصوصية  له  ملا  األخرى؛  النصوص  كباقي  ليس  الشرعي  النص  مع  التعامل  إن 

مقدسا ووحيا من هللا تعالى، فال ينبغي االجتهاد فيها حسب األهواء، وما تمليه األنفس، بل ال بد من الخضوع  

 ملجموعة من الضوابط أهمها:

بها في فهم النص الشرعي؛ إذ ال يمكن فهم النص الشرعي إال عن طريق  _ االعتماد على اللغة العربية وأسالي

الشاطبي:"اللسان   اإلمام  يقول  السياق  ذات  وفي  العرب،  بلسان  نزل  القرآن  ألن  بلسان    العربي؛  نزل  القرآن 

 
الجوزية، إعالم املوقعين عن رب العاملين ، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو  أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب املعروف بابن قيم 1

العربي اململكة  والتوزيع،  للنشر  الجوزي  ابن  الناشر: دار  أبو عمر أحمد عبد هللا أحمد  التخريج:  في  آل سلمان شارك  بن حسن  ة عبيدة مشهور 

 . 41ص1هـ ج 1423الطبعة: األولى،  السعودية
الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، فصل املقال، دراسة وتحقيق: محمد عمارة الناشر: أبو    2

 . 32دار املعارف الطبعة: الثانية ص
ل سلمان الناشر: دار ابن عفان  إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، املوافقات ، املحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آ   3

 . 288ص3م ج1997هـ/ 1417الطبعة: الطبعة األولى 



 
 
 
 

 
 

 2022 - مايو -  86العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

38 

يقول:   تعالى  الطريق خاصة، ألن هللا  هذا  يكون من  إنما  فهمه  الجملة، فطلب  قرآنا  العرب على  أنزلناه  }إنا 

_ إلى أن قال_ إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب، ال أنه    2}بلسان عربي مبين{.وقال:  1عربيا{ 

، فمن جهة لسان العرب يفهم، وال سبيل إلى تطلب فهمه من غير  أعجمي وال بلسان العجم، فمن أراد تفهمه

 .3هذه الجهة 

_ الجمع بين النصوص التي يظهر فيها التعارض، وضم بعضها إلى بعض بالرغم بأنه ال تعارض في الحقيقة  

مل ، لكن إن كان هناك تعارض، وأمكن الجمع بينها فهو أولى من الترجيح؛ ألن الجمع فيه الع4بين النصوص 

 . 5بالدليلين، والعمل بالدليلين ولو بوجه أولى من العمل بأحدهما 

_مراعاة مقاصد وأصول الشريعة اإلسالمية عند التأويل، فال ينبغي أن يلجأ إليه إال إذ تعذر الظاهر وأن  

إخراج   يجوز  ال  قاعدة:"  بيان  في  القيم  ابن  يقول  الشرع  ومصطلحات  العرب  أساليب  وفق  التأويل  يكون 

   النص
ه

 تعالى أو سنة رسول َّللا
ه

-وص عن ظاهرها لتوافق مذهب املفتي:" إذا سئل عن تفسير آية من كتاب َّللا

 عليه وسلم
ه

فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه  التأويالت الفاسدة املوافقة نحلته وهواه، ومن    -صلى َّللا

 .6فعل ذلك استحق املنع من اإلفتاء والحجر عليه" 

بعنوان:" للاألمر    هذا  هميةوأل  املوضوع  هذا  في  خاصا  درسا  قرر  أنه  بحيث  ذلك،  على  املنهاج  نبه  متعلم 

ضوابط فهم النص الشرعي" تحديدا في السلك الثانوي التأهيلي في السنة الثانية بكالوريا باعتبار التالميذ في  

تجعلهم قادرين على استعاب هذه املرحلة، قد امتلكوا مجموعة من املهارات وتحقيق الكفايات األساس التي  

 تلكم الضوابط.

وقد تجسد ذلك بشكل واضح في الكتاب املدرس ي، فنأخذ على سبيل املثال كتاب:" في رحاب التربية اإلسالمية  

يتميز   إلهي املصدر، وأنه  الشرعي وذكر خصائص؛ من كونه  للنص  تعريفه  بعد  بكالوريا" نجد  الثانية  للسنة 

واإليجاز والتدرج  أهم    بالتنجيم  إلى  الكتاب  مؤلف  خلص  والسعة،  املرونة  وخاصية  أسلوبه،  في  واإلعجاز 

 
 . 2سورة يوسف اآلية، 1
 .195سورة الشعراء، اآلية 2
 102ص2جإبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، املوافقات،  3
  1427سوريا الطبعة: الثانية،    –دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق  الناشر:    محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي،4

 417ص 2مج 2006 -هـ 
أحمد رمزي،: الناشر: مطبعة فضالة باملغرب   -نشر البنود على مراقي السعود تقديم: الداي ولد سيدي بابا    عبد هللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي،5

 . 280ص1الطبعة: )بدون طبعة( )بدون تاريخ( ج 
ديثه  أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب املعروف بابن قيم الجوزية، إعالم املوقعين عن رب العاملين املؤلف،قدم له وعلق عليه وخرج أحا  6

وزيع، اململكة  وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد هللا أحمد الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والت

 .181ص ، 6هـج 1423العربية السعودية الطبعة: األولى، 
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الضوابط  الخاصة بالقرآن الكريم  واملتجلية في: الجمع بين بين ظاهر النص ومعناه، وفي: التفريق بين املعاني  

 عاني املجازية. الشرعية املقصودة واملعاني اللغوية غير املقصودة، وكذا التفريق بين املعاني الحقيقة وامل

ومن هنا فإن النص الشرعي في شق القرآن الكريم يتميز عن النصوص األخرى يقتض ي التعامل معه، وفق  

للمتعلمين  واملهارية  املعرفية  والقدرات  واملستوى  السلك  حسب  املستهدفة   الفئة  إغفال  دون  خصوصيته 

ل املعرفة املبثوثة في كتب التفسير وعلوم  وواقعهم، وذلك عن طريق ما يسمى بالنقل الديداكتيكي؛  أي بتحوي

القرآن وما سطره الباحثون املتخصصون األكاديميون إلى معرفة مدرسية صالحة للتعلم، بحيث أن املعرفة  

 :اآلتيةتصير صالحة للتعلم من قبل املتعلمين بعد مرورها باملراحل 

ها مفتوحة يصعب على التالميذ استعابها  _ مرحلة املعرفة العلمية: هي معرفة أكاديمية بحثية تتميز بكون

 . لعدم تناسبها مع بنياتهم الذهنية وتمثالتهم املعرفية

 . _مرحلة املعرفة الواجب تدريسها: هي مرحلة املعرفة املتضمنة في املقررات الدراسية

وهي معرفة مستمدة من املعرفة الواجب    ،_ مرحلة املعرفة أثناء الدرس أو املعرفة املتداولة خالل اإلنجاز

 تدريسها؛ 

 .1_ مرحلة املعرفة املكتسبة ن لدن املتعلمين وتسمى باملعرفة النهائية 

وتبعا ملا تقدم فإن النص الشرعي يرتبط بمجموعة من املهارات األساسية التي نص عليها املنهاج، فما هي  

تدريسا وتقويما؟. وبيان تلكم األنواع وما يتعلق بها يأتي في املحور أنواع تلك املهارات املرتبطة بالنص الشرعي  

 املوالي:

 املحور الثاني: املهارات املرتبطة بالنص الشرعي في مادة التربية اإلسالمية وفق املنهاج الجديد. 

 _ تعريف املهارة في اللغة واالصطالح 1

 : _ املهارة لغة

نه قولهم رجل ماهر في عمله إذا كان حاذقا ويقال مهرت به أمهر به  تعني املهارة في اللغة الحذق في الش يء وم

 .2مهارة، إذا صرت به حاذقا 

 
 . 184_183. ص 2015/   8العربي اسليماني، املعين في التربية ، املطبعة والوراقة  الداوديات _ مراكش الوطنية  ط 1
الناشر: دار ومكتبة    املحقق: مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائيأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، العين،  2

 . 51ص4الهالل باب  الهاء والالم والنون ج
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ى استعملوه ِفي  مهم َحته
َ

ال
َ
ِلك ِفي السباحة ثمه كثر ِفي ك

َ
ْيِه، وأصل ذ

َ
ْيء: الحذاقة ِبِه واإلقدام َعل

َ
ل ش 

ُ
هارة ِبك

َ
وامل

وا: خطيب ماهر
ُ
ال
َ
ق
َ
 .1الخطابة ف

املعنى اللغوية للمهارة نستخلص أنها تعني الحذق في كل ش يء، ومنه قول النبي صلى هللا عليه  ومن خالل   

؛ أي الحاذق الكامل الذي يعني الحفظ 2وسلم في الحديث الشريف "املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة" 

 .3اءة الجيد دون توقف وال مشقة على القاري والحافظ وسمي لكونه متقنا ومجودا للقر 

 .4وعليه فاملاهر هو الحاذق بالقراءة فهما وأداء وحفظا، وأصله الحذق بالسباحة 

 _ املهارات اصطالحا؛ 

فاملهارة في االصطالح تقوم على تحويل املعرفة بناء على أسس وإجراءات قابلة للمالحظة والقياس والتطبيق.  

نهم إلى أنها تعني؛ القدرة على قيام الفرد بأداء  وقد اختلف أنظار الباحثين تجاه مفهوم املهارة فذهب فريق م

أعمال مختلفة قد تكون تلك األعمال عقلية أو انفعالية أو حركية، في حين ذهب فريق آخر إلى أن املهارة هي  

كما عرفه فريق آخر  ،5أداء الفرد لعمل معين، شريطة أن يتسم هذا األداء بالسرعة والدقة واإلتقان والفعالية

 .6القدرة على أداِء ش يء معين قصد تحقيق غايات وأهداف محددة  تعنيعلى أنها 

ومن خالل هذه التعاريف يتبين بأنها تعاريف مكتملة فيما بينها؛ إذ ركزت على أن تكون املهارة تعني القدرة  

والفعالية  على أداء معين بغض النظر عن نوعية العمل، لكن شريطة أن يتسم ذلك األداء بالدقة والسرعة  

 ،وأن يكون لغايات وأهداف محددة. 

ومن هنا نخلص أن املهارة املرتبطة بالنص الشرعي في مادة التربية اإلسالمية تكمن في أن يكون املتعلم قد  

 .7امتلك أدوات التعامل مع أنواع الخطاب بشكل عام والخطاب الشرعي بشكل خاص 

 

 
م 1987الطبعة: األولى،    بيروت– الناشر: دار العلم للماليين    املحقق: رمزي منير بعلبكي  أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي، جمهرة اللغة1

 . 804ص2مادة رمه ج
 . (798اإلمام مسلم في صحيه باب" فضل املاهر في القرآن، والذي يتعتع فيه"  رقم الحديث)أخرجه  2
قق: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،املح3

 459ص1بيروت ج –ث العربي محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الترا
ْعلِ   4

ُ
ى ِإكَماُل امل َسمه

ُ
ى ِعَياض امل ِللَقاض ِ ْرُح َصِحيح ُمْسِلِم 

َ
 ِم بَفَواِئِد ُمْسِلم أبو الفضل عياض بن موس ى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي،  ش

 166ص3م ج 1998 -هـ  1419األولى، املحقق: يْحَيى ِإْسَماِعيل الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر الطبعة: 
 . 15م ص 2022السيد محمد أبو هاشم: سيكولوجية املهارات، مكتبة زهراء، الشرق للنشر والتوزيع القاهرة   5
العلمية_    إبراهيم مصبح سالم الضرابعة،  فاعلية نمط التعلم املبني على النشاط في تنمية املهارات..، بحث نشر في املجلة الدولية لنشر الدراسات  6

 .273(  ص 291_264املجلد السادس_ العدد الثاني البحث الرابع عشر) ص 
 . 5ص  2016منهاج مادة التربية اإلسالمية بسلكي التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي العمومي والخصوص ي ، مديرية املناهج يونو  7



 
 
 
 

 
 

 2022 - مايو -  86العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

41 

 الشرعي في منهاج مادة التربية اإلسالمية _ أنواع املهارات املرتبطة بالنص 2

 منها أربعة مهارات متعلقة بالنص الشرعي، وهي: ،لقد حدد املنهاج خمسة عشرة مهارة

 _  مهارة فهم النصوص الشرعية وتحديد داللتها. 

 _ مهارة استنباط القيم والقواعد واألحكام من النصوص الشرعية. 

 ا الرئيسية املثارة في مختلف النصوص. _مهارة استخراج املضامين والقيم والقضاي 

 1_مهارة االستدالل بالنصوص الشرعية في وضعيات تواصلية بيانية أو حجاجية  

 _ حضور مهارة النص الشرعي" القرآن الكريم" في مذكرات التقويم ملادة التربية اإلسالمية3

 ؛ أ_ مذكرة التقويم للسلك الثانوي التأهيلي

 : 2لقة بمكونات املراقبة املستمرة  تحديد النسب املأوية للمستويات، وفق ما يلي فقد جاء في الفقرة املتع 

 = بالنسبة للجذع املشترك، واألولى بكالوريا لجميع الشعب فإن نسبة: 

 باملائة. 20+ مهارة حفظ النصوص الشرعية واالستشهاد بها.

سورة يوسف لألوالت _ اكتب اآلية    _ بعض األمثلة: استشهد بنص شرعي على..... من سورة الكهف للجذع أو

 التي تدل على املعنى املناسب أو املضمون_ 

 باملائة.  20+ مهارة تحليل النصوص الشرعية واستخراج أحكامها  

_ بعض األمثلة: انطالق من النص بين حكم كذا....._ استخرج من النص القرآني أو الحديث النبوي كذا...._  

القيم أو  الحظ النصين ثم قارن   في الوضعية كذا...  استخرج بعض  القضايا  بينهما_  ما عالقة اآلية ببعض 

 القيمة من النص الشرعي.

 = بالنسبة للثانية بكالوريا فإن النسب تختلف حسب الشعب،

بها. واالستشهاد  الشرعية  النصوص  حفظ  مهارة  والتقنية    10+  العملية  الشعب  لجميع  بالنسبة  باملائة 

 باملائة.. 5األداب لكن بالنسبة للعلوم اإلنسانية  فهي  واملهنية وكذا 

باملائة بالنسبة لجميع الشعب العملية والتقنية    20+ مهارة تحليل النصوص الشرعية واستخراج أحكامها  

 باملائة.  10واملهنية وكذا األداب، لكن بالنسبة للعلوم اإلنسانية 

 
 . 10منهاج مادة التربية اإلسالمية ص1
التقويم  2 التربية اإلسالمية، رقم  مذكرة  ملادة  التأهيلي  الثانوي  بالسلك  للتقويم و االمتحانات    106+ 16التربوي  الوطني  املركز   ... التقويم  مديرية 

 والتوجيه. 
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 اإلعدادي؛ ب_ مذكرة التقويم للسلك الثانوي  

لجميع   املأوية  النسب  نفس  تحديد  املستمرة   املراقبة  فروض  بضوابط  املتعلقة  الفقرة  في  جاء  فقد 

 1املستويات, وذلك: 

 باملائة. 20= مهارة حفظ النصوص الشرعية واالستشهاد بها.

 باملائة.  20+ مهارة تحليل النصوص الشرعية واستخراج أحكامها  

امل  النسب  هذه  في  يالحظ  الثانوي  ومما  للسلك  فالنسبة  واملستويات،  األسالك  حسب  تختلف  أنها  أوية 

اإلعدادي، حددت في أربعين في املائة لجميع املستويات؛ إذ خصص أربع نقاط بالنسبة ملهارة حفظ النصوص  

النصوص   تحليل  ملهارة  نقاط  أربع  أيضا  وخصص  املائة،  في  عشرين  تعادل  وهي  بها  واالستشهاد  الشرعية 

و  بالنسبة  الشرعية  وأما  املائة؛  في  أربعين  هو  املجموع  فكان  املائة،  في  تعادل عشرين  وهي  أحكامها  استخراج 

السلك   نفس  هي  الشعب  لجميع  بكالوريا  األولى  والسنة  املشترك  الجذع  أن  فنجد  التأهيلي؛  الثانوي  للسلك 

لكنها تختلف؛ من حيث    اإلعدادي فال تختلف عنه سواء؛ من حيث النسب املأوية، أومن حيث عدد الساعات،

 عدد السور املقررة ؛إذ نجد سورة واحد لكل مستوى في السلك التأهيلي.

وية  ئللثانية بكالوريا، فإن النسب امل هذا بالنسبة للجذوع والسنة األولى بكالوريا لجميع الشعب، وأما بالنسبة  

ة املهارات؛ إذ نجد أن مهارة  تختلف حسب الشعب فمهارة االستشهاد أقل من مهارات التحليل، وكذلك نوعي

 الحفظ لم يتم التنصيص عليها صراحة، ولو أنها توجد ضمنيا؛ إذ ال يمكن االستشهاد بالنص دون حفظه.

وهذا االختالف راجع إلى مراعاة مراحل التعلم والقدرات واملهارات والكفايات التي تم اكتسابها في املراحل  

  ، سلك معين له خصوصياته وأهدافه وكفايته حسب سنه ونموه  السابقة لدى املتعلم، ولكل مستوى داخل

في   املتعلم  في حين أنتناسبه مهارة الحفظ واكتساب املعارف    قد  اإلعدادي   في السلك  تعلماملعلى اعتبار أن  

 املعارف واستثمارها في وضعيات مختلفة. تلك ناسبه توظيفتالثانوي التأهيلي  السلك

ومن هذا املنطلق نجد برنامج الغالف الزمني للسلك اإلعدادي يختلف عن برنامج الغالف الزمني للسلك  

بمعدل   املستويات  بكافة  اإلسالمية  التربية  مادة  برنامج  ينفذ  اإلعدادي  السلك  في  فنجد  التأهيلي،  الثانوي  

، ويقدم كل موضوع من موضوعات االقتداء واالستجابة والقسط والحكمة  ساعتين منفصلتين في كل أسبوع

في حصتين؛ أي ساعتين بمعدل ساعة في الحصة، وبالنسبة لدرس القرآن الكريم فإنها تقدم سورة قرآنية في  

 .2كل أسدس من كل سنة دراسية، بمعدل اثنا عشر ساعة في السنة أي ست ساعات لكل أسدس

 
التربية اإلسالمية رقم  1 الثانوي اإلعدادي ملادة  بالسلك  التربوي  التقويم  للتقويم  105+ 16مذكرة  ... املركز الوطني  التقويم  و االمتحانات  . مديرية 

 والتوجيه. 
 . 12ص ،منهاج مادة التربية اإلسالمية بالسلك الثانوي اإلعدادي2
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"ق" خالل األسدس األول    للسنة األولى سورة   ةبالنسبلسلك اإلعدادي وفق املنهاج الجديد  والسور املقررة في ا

على ثالثة مقاطع، مقطع أول في بداية املوسم بعد أسبوع التقويم التشخيص ي، ومقطع ثاني بعد إتمام املداخل 

الثالث واألخير، وذلك    الخمس) التزكية، االقتداء، االستجابة، القسط، الحكمة( بعد الفرض األول، ثم املقطع

األسدُس األول. وفي األسدس الثاني سورة لقمان بنفس البرنامج، وبالنسبة للسنة    قبل الفرض الثاني، وبه ُيخَتُم 

الثانية أو الثالثة فهما مثل السنة األولى في برنامج الدرس القرآني دون أي اختالف ماعدا في السور املقررة فقط؛  

يها سورة النجم،  في األسدس األول، والحجرات في األسدس الثاني،وفي السنة الثالثة،  إذ السنة الثانية مقررة ف

 الحشر في األول، ثم الحديد في األسدس الثاني.

بالنسبة   التالميذ  فيها  ُيمَتَحُن  التي  السورة  الحديد هي  البيان هو أن سورة  هنا من أجل  يمكن ذكره  ومما 

األسدس األول    دادي يقتصر على األسدس الثاني فقط، على اعتبار أنلالمتحان الجهوي؛ ألنه في السلك اإلع

 يجري فيها االمتحان املحلي. 

ويتم تقويم السورة من خالل تحديد القضايا الرئيسية الواردة في سورة الحديد) سبب التسمية_ أسباب  

ت معينة، وكذلك  النزول _ نوعها_ موضوعاتها_( مع مراعاة البعد الوظيفي؛ أي توظيف النصوص في وضعيا

يتم تقويم بعض القواعد التجويدية من قبيل: أحكام النون الساكنة والتنوين، نقل الهمز، أحكام املد: املد 

الطبيعي، مد البدل، املد املتصل واملنفصل، باإلضافة إلى استنباط بعض األحكام التكليفية والقيم املتضمنة  

 .1د استدالال وبيانا مع الشكلفي السورة، وكذا توظيف اآليات من سورة الحدي

  وأما السور املقرر في السلك الثانوي التأهيلي في املنهاج الجديد فإنها تقدم سورة واحدة في كل سنة دراسية 

وفق برنامج الغالف الزمني الذي ينفذ بكافة مستوياته بمعدل ساعتين في كل أسبوع  يقدم فيه كل موضوع من  

 .2القسط والحكمة في حصتين؛ أي ساعتين بمعدل ساعة واحدة لكل حصة موضوعات االقتداء واالستجابة و 

صص لباقي الدروس  الدراسة والساعات املخصصة لتدريس القرآن الكريم هي أكثر مما خوعليه فالحصص   

تدريس القرآن في السلك اإلعدادي هو ستة ساعات خالل األسدس بمعدل ست  ؛ إذ نجد  في جميع املداخل

وكذا في السلك الثانوي التأهيلي، بالرغم من     فيكون املجموع هو اثنا عشرة ساعة  قررة،ساعات لكل سورة م

لها ساعدة   البكالوريا، فقد خصصت  للثانية  العلمية  الشعب  ماعدا  لكل مستوى  واحدة مقررة  وجود سورة 

مدة ساعا الذي قلص  الش ي  التربية اإلسالمية؛  ملادة  األسبوع  في  من  واحدة  القرآن  تدريس  في    ستة ت  ساعة 

، بمعدل ست ساعات في السنة بدل اثنا عشرة، وهذا قد يجد فيه املدرس إشكال وال سيما  إلى ثالثة  األسدس

في التدبير الزمني للتعلم؛ إذ الزمن تقلص، لكن املضمون واملحتوى املعرفي لم يتقلص فنجد قسم مثال في السنة  

تل بينما  ساعتين  في  املقطع  يقرأ  بكالوريا  املنهاج،  الثانية  ونفس  املقرر  نفس  أنه  مع  ساعة  في  يقرأه  آخر  ميذ 

االختالف فقط في زمن التعلم، الش يء الذي يفرض على الفاعل التعليمي االجتهاد واإلبداع والقدرة على التدبير 
 

 4ص  ،م وزارة التربية الوطنية 2016اإلطار املرجعي لالمتحان املوحد الجهوي لنيل شهادة السلك الثانوي اإلعدادي مادة التربية اإلسالمية 1
 .20ص  ،وي التأهيليمنهاج مادة التربية اإلسالمية بالسلك الثان 2
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دون    بغية  االقتصار واالختصار في تدريس النص القرآني وباقي املداخل األخرى وفق مايسمح به الزمن التعلمي،

 اإلخالل بما هو مقصود. 

 _املهارات التي يمكن أن ينميها النص الشرعي للمتعلم:3

 1توجد مجموعة من املهارات التي تنمى لدى املتعلم خالل توظيف النص الشرعي، أهما ما يلي:

 _األداء املهاري اللفظي؛ أي القراءة والترتيل والتأثير الوجداني.

بين   والتمييز  التصنيف  القدرة على  التحصيل  _  الشرعية عن طريق  النصوص  وأنواع  الشرعية  املفاهيم 

 املعرفي واملهاري. 

 _تطوير مهارة التحليل واستنباط األحكام التكليفية، والقواعد والقيم.

 _ التعرف على األساليب اللغوية والبالغية وداللتها، وبناء مضامين النصوص وتحديد القضايا الرئيسية.

 ضعيات دالة ومركبة تواصلية حجاجية بيانية تقويمية. _ مهارة االستدالل في و 

 خاتمة:

 نخلص في هذه الخاتمة إلى مجموعة من الخالصات واالستنتاجات من أهمها ما يلي: 

ة اإلسالمية جاء من أجل إعطاء أهمية أكبرى لدرس القرآن الكريم والتربية على القيم  ي_أن منهاج مادة التري

 اإلسالمية السمحة 

مادة دراسية تروم تلبية  بل،  أن مادة التربية اإلسالمية لم تبقى مادة مقتصرة على الحفظ والتلقين والشحن 

والوجدانية   واملعرفية  النمائية  سيرورته  حسب  الشارع،  منه  يطلبها  التي  الدينية  املتعلم)ة(  حاجات 

 واألخالقية وسياقه االجتماعي والثقافي. 

باره نصا مقدسا وله خصوصية  تباع  الشرعي يأتي وفق مجموعة من األسس والضوابط_ التعامل مع النص  

 وأنه مقصود لذاته. 

املنهاج   التأهيلي عكس  أو  في السلك اإلعدادي  القرآن الكريم سواء  املنهاج أعطى أهمية كبرى لدرس  _ أن 

 القديم.

 .فهم النصوص الشرعية وتحديد داللتها_ أن املهارات املرتبة بالنص الشرعي تجمل في أربع مهارات وهي: مهارة  

 
 .144ص  ،مجلة علوم التربية  ديداكتيك تدريس النص الشرعي إشكاالت ومقترحات، إدريس بحوث،1
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والقو  القيم  استنباط  الشرعيةومهارة  النصوص  من  واألحكام  والقيم  و   ،اعد  املضامين  استخراج  مهارة 

ومهارة االستدالل بالنصوص الشرعية في وضعيات تواصلية  .والقضايا الرئيسية املثارة في مختلف النصوص

 حجاجية. بيانية أو 

الشرعي" النص  مهارة  للسلك    حضور  سواء  اإلسالمية  التربية  ملادة  التقويم  مذكرات  في  الكريم"  القرآن 

 الثانوي اإلعدادي أو التأهيلي؛ 

وية للمهارات في التقويم متحدة في جميع  األسالك واملستويات، ماعدا السنة الثانية بكالوريا  ئ_أن النسب امل

 لبعض الشعب.

 الئحة املصادر واملراجع: 

بن   .1 محمد  بكر  اللغةاأبو  األزدي، جمهرة  دريد  بن  بعلبكي  الحسن  منير  رمزي  العلم    ملحقق:  دار  الناشر: 

 .804 ص،   2م مادة رمه ج1987الطبعة: األولى،  بيروت–للماليين 

إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، املوافقات ، املحقق: أبو عبيدة مشهور بن   .2

 م. 1997هـ/ 1417ابن عفان الطبعة: الطبعة األولى  حسن آل سلمان الناشر: دار

إبراهيم مصبح سالم الضرابعة،  فاعلية نمط التعلم املبني على النشاط في تنمية املهارات..، بحث نشر في   .3

 . املجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية_ املجلد السادس_ العدد الثاني البحث الرابع عشر

ابن فارس، معجم مق .4 الحسين  بتحقيق عبد  أبو  الرازي،  القزويني  بن زكرياء  بن فارس  اللغة أحمد  اييس 

 م. 1979 -هـ 1399السالم محمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 

ْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم املحقق:   السبتي،  أبو الفضل عياض بن موس ى بن عياض بن عمرون اليحصبي .5
ُ
ِإكَماُل امل

 م.  1998 -هـ  1419ر الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر الطبعة: األولى، يْحَيى ِإْسَماِعيل الناشر: دا

البرهان في أصول الفقه املحقق: صالح بن محمد بن عويضة    أبو املعالي، ركن الدين، امللقب بإمام الحرمين، .6

 م. 1997 -هـ  1418لبنان الطبعة: الطبعة األولى  – الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، فصل املقال،  أبو   .7

 دراسة وتحقيق: محمد عمارة الناشر: دار املعارف الطبعة: الثانية. 

إبراهيم   .8 املخزومي،  مهدي  البصري  الفراهيدي  تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو 

 اشر: دار ومكتبة الهالل . السامرائي، العين، الن
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أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب املعروف بابن قيم الجوزية، إعالم املوقعين عن رب العاملين ، قدم   .9

له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان شارك في التخريج: أبو عمر أحمد 

 هـ.   1423الجوزي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األولى،  عبد هللا أحمد الناشر: دار ابن  

الظاهري،   .10 القرطبي  األندلس ي  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  األحكام، أبو  أصول  في    اإلحكام 

املحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر قدم له: األستاذ الدكتور إحسان عباس الناشر: دار اآلفاق الجديدة، 

 ت.بيرو 

مركزية القرآن الكريم في املنهاج املعدل ملادة    تأليف مجموعة من الباحثين، بتنسيق عبد الكريم بودين، .11

الكريم بودين، الناشر   التربية اإلسالمية مقاربة ديداكتيكية، تأليف مجموعة من الباحثين، بتنسيق عبد 

 م.2022ه 1433سنة  ،1مركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات، ط

 .2015/  8ربي اسليماني، املعين في التربية ، املطبعة والوراقة  الداوديات _ مراكش الوطنية  طالع .12

 م. 2022السيد محمد أبو هاشم: سيكولوجية املهارات، مكتبة زهراء، الشرق للنشر والتوزيع القاهرة  .13

البنود على مراقي السعود تقديم:   .14 العلوي الشنقيطي، نشر  إبراهيم  بابا  عبد هللا بن    -الداي ولد سيدي 

 أحمد رمزي،: الناشر: مطبعة فضالة باملغرب الطبعة: )دون طبعة( )دون تاريخ(. 

تهذيب اللغة تحقيق، محمد عوض مرعب دار إحياء التراث العربي    محمد بن أحمد بن األزهري أبو منصور، .15

 م . 2001 ،1،طبيروت

الفار  .16 محّمد صابر  بن  حامد  القاض ي محمد  ابن  علي  بن  التهانوي،محمد  الحنفي  موسوعة كشاف    وقي 

العربية إلى  الفارس ي  النص  نقل  علي دحروج  تحقيق:  والعلوم،  الفنون  لبنان،  اصطالحات  بيروت    ،مكتبة 

 م.1996 -الطبعة: األولى 

الناشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع،    محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي، .17

 .  2006 -هـ  1427سوريا الطبعة: الثانية،  – دمشق 

رقم    ةمذكر  .18 اإلسالمية  التربية  ملادة  اإلعدادي  الثانوي  بالسلك  التربوي  مديرية  105+16التقويم   .

 التقويم...املركز الوطني للتقويم و االمتحانات والتوجيه.

مديرية التقويم ...    106+16قم  مذكرة التقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي ملادة التربية اإلسالمية، ر  .19

 املركز الوطني للتقويم و االمتحانات والتوجيه. 

منهاج مادة التربية اإلسالمية بسلكي التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي العمومي والخصوص ي، مديرية  .20

 . 2016يونو  ،املناهج

 التربية.مجلة علوم  ديداكتيك تدريس النص الشرعي إشكاالت ومقترحات، إدريس بحوث، .21
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 قادة جيوش الفتح اإلسالمي للجزيرة الفراتية العليا في تركيا 

Commanders of the armies of the Islamic conquest of the Al-Jazeera Al-
Furatiya in Turkey 

 تركيا ، جامعة آغري /حسين علي د.

Dr. Hüseyin ALİ  / Ağrı University, Turkey 

 

 

Abstract  : 

This research covers the history of heroes and conquerors of upper "Al-Jazeera Al-Furatiya " in 

Turkey from the companions of the prophet S.A.W in 18AH/639AD during the reign of hz umar 

RA. 

An Islamic conquering which brings about the stability and happiness to Al-Jazeera Al-Furatiya 

due to the obstacles hardship experience they are having from byzantine and Persian peninsula  

. 

Our research is limited to the history of armies commanders from the sahaba dispite that 

several  sahaba are available in the troop,  commanders like iyadh bin Ghanam alfihriy, sahl bin 

adiy bin malik al'ansariy, Abdullah bin utban al'ansariy and umair bin sa'ad al'ansariy al'ausiy. A 

well detailed explanation of their personality and how they converted to Islam together with how 

they relate and cooperate with Messenger of Allah and finally their trophies in the battle field 

location of the Euphrates Island, and its location on the borders separating the Byzantine Empire 

and the areas opened by Muslims, made the Muslim caliphs rule the station there. The role of the 

people of the island emerged in the operations of stationing in the borders and defending the 

borders of the Islamic caliphate, and they contributed with the people of the Levant in the 

summer and sea campaigns, and in the struggle against the Byzantines. 

Keywords: Al-Jazeera Al-Furatiya, Iyad bin Ghanem, the conquerors, Sahel bin Adi bin Malik 

Al-Ansari, Omar bin Al-Khattab. 
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 :  لخصم

)ص( ملنطقة الجزيرة الفراتية    دراسة عن قادة جيوش الفتح اإلسالمي من صحابة رسول هللاهذا البحث هو  

 م على عهد الخليفة عمر بن الخطاب )رض(. 639ه/ 18العليا في تركيا، والتي كانت فتوحاتهم بتاريخ 

والفرس،   البيزنطيينحينما جاء املسلمون لفتح الجزيرة الفراتية في الوقت الذي كان سكانها يعانون سيطرة  

على تلك املنطقة. فكان املسلمون الفاتحون املنقذ لسكان الجزيرة الفراتية من الظلم اللذين مارسهما أباطرة  

 بيزنطة وأكاسرة الفرس ضد سكانها.

وبحثنا سيكون عن قادة جيوش الفتح فقط من الصحابة على الرغم من وجود املئات من الصحابة في تلك  

هللا بن    هللا بن عبد   عياض بن غنم الفهري وسهل بن عدي بن مالك األنصاري وعبدالجيوش سنتحدث عن  

هللا)ص(   رسول  مع  وصحبتهم  إسالمهم  عن  سنتحدث  األوس ي،  األنصاري  سعد  بن  وعمير  األنصاري  عتبان 

 وشخصياتهم وحياتهم ومعاركهم في الفتوحات.

البيزنطية واملناطق   اإلمبراطوريةود الفاصلة بين وإن ملوقع الجزيرة الفراتية االستراتيجي، وموقعها على الحد

وبرز دور أهالي الجزيرة في عمليات    ،املفتوحة من قبل املسلمين جعل الخلفاء املسلمين يحكمون املرابطة فيها

الصوائف   حمالت  في  الشام  أهالي  مع  وساهموا  اإلسالمية،  الخالفة  حدود  عن  والدفاع  الثغور  في  املرابطة 

 ة والبحرية وفي الصراع ضد البيزنطيين.والشواتي البري

الجزيرة الفراتية، عياض بن غنم، الفاتحون، سهل بن عدي بن مالك األنصاري، عمر    :  فتاحيةاملكلمات  ال

 بن الخطاب)رض(. 

 

 :  مدخل

ة بقيادة الرسول 
ّ
)ص(    )ص( فاتحين لها في العام الثامن للهجرة، وبعد وفاة الرسول   عاد املسلمون إلى مك

ى أبو بكر الصديق خالفة املسلمين، وبدأت الفتوحات اإلسالمية، واتسعت رقعة الدولة اإلسالمية مروًرا  
ّ
تول

العالم،   الجيوش حول  تهابها   
ً
قوة اإلسالمية  الدولة  وكانت  اإلسالمية،  الخالفة  التي شهدتها  األربعة  بالعصور 

تح بلدان مختلفة بعد معارك طاحنة، وكان في  حيث تمكنت الجيوش اإلسالمية من تحقيق إنجازات عظيمة وف

كل معركة قائٌد على رأس الجيش اإلسالمي يقود الجيش نحو انتصاٍر يزيد من شأن اإلسالم قوة وهيبة، ما جعل  

جاهدوا في سبيل هللا إعالًء لكلمة    ،التاريخ يدون أسماء قادة الفتوحات اإلسالمية في صفحاته ويصفهم باألبطال

، محمد رسول هللا، ونحن هنا بدورنا سنقوم بعرض سيرة قادة فتح بالد الجزيرة الفراتية وحياتهم  ال إله إال هللا

قد قام ، ف)ص( والفتوحات التي قاموا بها واملعارك التي خاضوها  وشخصياتهم القيادية وصحبتهم لرسول هللا
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)رض( في السنة    دي عمر بن الخطابهؤالء القادة بفتح بالد الجزيرة الفراتية ومدنها على عهد الخليفة الراش

 1الثامنة عشرة للهجرة. 

التي تسيطر   املساحة  الفتح اإلسالمي لسلطتي فارس وبيزنطة، وكانت  الفراتية قبل  الجزيرة  لقد خضعت 

عليها كل منهما تتناسب مع قوتها، ومع األوضاع الداخلية التي ترزح تحتها. وقبل الفتح اإلسالمي مباشرة كانت  

وكان البد للمسلمين من فتح الجزيرة الفراتية، تلك   بيزنطة تسيطر على القسم األعظم من منطقة الجزيرة، 

والعراق الشام  بين  وتفصل  تتوسط  التي  البيزنطيين  ،املنطقة  أمدت  املنطقة  هذه  وأن  كبيرة    خاصة  بقوة 

( حمص  حصار  في    638ه/ 17ملساعدتهم 
ً
مركزا كانت  التي  لهرقلم(   

ً
املناطق  ،  عسكريا أن  املسلمون  فأدرك 

 2املفتوحة لن تكون آمنة إال بتأمين فتح الجزيرة الفراتية. 

م الفهري  . عياض 1
ْ
ن
َ
 )رض( بن غ

 نسبه وإسالمه.1.1

ْنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة هو عياض 
َ
بن هالل بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك   بن غ

بن نزار بن معد بن عدنان، أبو سعد، وقيل: أبو    بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر  بن قريش 

 3سعيد الفهري القرش ي.

 قبل الحديبية، و  أسلم عياض
ً
ْنم الفهري القرش ي قديما

َ
)ص( وبذلك نال    شهد الحديبية مع رسول هللابن غ

 4)ص(.   شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرسول 

 جهاده في العراق  .1.2

)رض(بعد معركة اليمامة: إن هللا فتح عليك، فعارق حتى الصديق)رض(إلى خالد بن الوليد  كتب أبو بكر

 
ً
وهو بين منطقة "النباج، والحجاز:" سر حتى تأتي "املصيخ" فأبدأ بها، ثم ادخل    وكتب إلى عياض  ،تلقى عياضا

"، أي أن أبا بكر كتب إلى خالد بن الوليد إذ أمره على حرب العراق    العراق
ً
من أعالها، وعارق حتى تلقى خالدا

 أن يدخلها من أعالها، ثم يستبقا إلى "الحيرة 
ً
"، أن يدخلها من أسفلها، وإلى عياض إذ أمره على حرب العراق أيضا

 5فأيهما سبق إليها فهو أمير على صاحبه.

 
 .238(، ص1987هللا أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع، )بيروت: مؤسسة املعارف  أحمد بن يحيى البالذري، فتوح البلدان، تحقيق. عبد 1
 .237، صفتوح البلدان ، البالذري  2
ْسد الغابة في معرفة الصحابة، )بيروت: دار ابن حزم، 3

ُ
هللا  ؛ يوسف بن عبد978(، 2012عز الدين أبو الحسن علي بن محمد ابن األثير الجزري، أ

 . 1234/ 2(، 1992)بيروت: دار الجيل،  ابن عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيق. علي البجاوي 
 .398/ 7(، 1968، الطبقات الكبرى، تحقيق. إحسان عباس، )بيروت: دار صادر، أبو عبد هللا محمد بن سعد 4
 .347- 3/346(، 1964أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل وامللوك، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم، )القاهرة: دار املعارف،  5
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أبا بكر)رض(، فأمده برجل واحد وهو عبد بن غوث الحميري وهو من أبطال   لب عياض)رض( املدد من وط 

 العرب
ً
 هو القعقاع بن عمرو التميمي  ، كما أمد خالدا

ً
، وكتب إليهما:" استنفرا  )رض(  )رض( برجل واحد أيضا

)ص(، وال يغزو معكم أحد ارتد حتى أرى رأيي"، فلم   الردة ومن ثبت على اإلسالم بعد رسول هللامن قاتل أهل  

 1يشهد األيام مرتد.

عياض)رض(  لم    وسار  ولكنه  هدفه،  إلى   
ً
شرقا منها  يسير  ثم  املتمردين،  أهلها  ليخضع  الجندل  دومة  إلى 

يستطع فتح " دومة الجندل"، فكتب إلى خالد)رض( بعد أن عجز عن فتحها يستمده على من بإزائه من العدو،  

  عين النمر  وكان خالد)رض( حينذاك قد فرغ من فتح منطقة
ً
 نحو عياض، فسار سيرا

ً
)رض(، فلما وصل   حثيثا

 قد حاصر أهلها وحاصروه، وقد أخذوا عليه بالطريق وأشجوه وشجوا به، فجعل  
ً
دومة الجندل وجد عياضا

 2خالد دومة الجندل بين عسكره وعسكر عياض)رض(. 

أبوابه دون    وخرج أهلها لقتال املسلمين، ولكنهم لم  يلبثوا أن انهزموا إلى الحصن، فلما امتأل أغلق من فيه

واألسر للقتل  عرضة  وتركوهم  فاقُتلع  و ،  أصحابهم  به  أمر  ثم  الحصن،  بباب  خالد)رض(  واقتحم    ،أطاف 

)رض( ومعه    وعاد خالد  املسلمون على من فيه وقتلوا كافة املقاتلة إال أسارى بني كلب الذين أمنهم بنو تميم. 

الحيرة  )رض(   عياض الحيرة أصبحت  إلى  منطقة"املصيخ"، ألن  في  للقاء عدوه  عليها عندما خرج  ، فاستخلفه 

 3ايتها ضرورية ألمن قواتهم املقاتلة في ساحات القتال. القاعدة املتقدمة للمسلمين وحم

 جهاده في الشام .1.3 

 رض ي هللا عنهما إلى أرض الشام 
ً
إلى    عند نقله من منصب القائد العام في العراق  استصحب خالد عياضا

منصب القائد في الشام، فشهد مع خالد)رض( كافة معاركه في طريقه إلى الشام، وكان على أحد فرق الجيش في 

اليرموك عياض)رض(  .معركة  كان  دمشق  فتح  معركة  عبيدة)رض(  وفي  أبي  مع  شهد  كما  الخيل،  كافة    على 

الشام أرض  في  فتح "حلبمعاركه  في  أهل"حلب"،  ، وكان معه  الصلح مع  أبرم  الذي  املقدمة، وكان هو  " على 

، وكان على الخيل عند تقدم املسلمين إلى إلى العراق  )رض(  ثم عاد عياض  ،فوافق أبو عبيدة)رض(على صلحه

 4كما شهد معركة جلوالء. " وشهد فتحها "املدائن

 فتوحاته.1.4

الروم املسلمين  ملا قصد  الجراح)رض( ومن معه من  بن  ابن    أبا عبيدة  إلى عمر  أبو عبيدة  بحمص، كتب 

القعقاع بن عمرو وأرسلهم  : اندب الناس مع  بذلك، فكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص)رض(  الخطاب)رض(

 
 . 347-3/346، تاريخ الرسل وامللوك، ي الطبر  1
 .427- 426محمود شيت خطاب، قادة فتح العراق والجزيرة، )القاهرة: دار القلم، د.ت(،  2
 )ص( والثالثة الخلفاء، )بيروت: دار الكتب  سليمان بن موس ى بن سالم بن حسان الكالعي الحميري، االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول هللا  3

 . 2/393(، 2000العلمية، 
 .428- 427خطاب، قادة فتح العراق والجزيرة، 4
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، فإن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا  إلى الرقة  من يومهم، فإن أبا عبيدة قد أحيط به، وابعث سهل بن عدي 

ِصيِبين  إلى  )رض(  هللا بن عتبان  هللا بن عبد  وأمره أن يبعث عبد  ،الروم على أهل حمص
َ
ان  ن ها   ثم ليقصد حره   والرُّ

بن عقبة)رض( الوليد  ْنم  ، وأن يجعل عياضوتنوخ  الجزيرة من ربيعة  على عرب  وأن يرسل 
َ
غ )رض( على    بن 

فإن   إلى عياض)رض(األمراء،  فأُمرهم  قتال  الجزيرة    وخرج عياض)رض(،  كان  الجزيرة، فأخذوا طريق  وأمراء 

ر عليها، فأرسل سهل بن عدي)رض( ّمِ
ُ
فحاصرها، فطلب أهلها الصلح    إلى الرقة  وتوجه كل أمير إلى املنطقة التي أ

   بن عتبانهللا  هللا بن عبد  وبعثوا في ذلك إلى عياض)رض(، فقبل منهم وصالحهم وصاروا ذمة، كما فتح عبد

ِصيِبين)رض(
َ
، إذ كتب أهلها بذلك إلى عياض)رض(، فقبل منهم وعقد لهم  ن

ً
بعد أن    وتوجه عياض)رض( ،  صلحا

 وعبد
ً
ان  ضم إليه سهيا  وعبد  هللا)رض( إلى حره

ً
ها،  فأجابه أهلها إلى الجزية، فسرح سهيال فأجابوهما    هللا إلى الرُّ

 .
ً
، فكانت الجزيرة أسهل البلدان فتحا

ً
 1إلى الجزية أيضا

بن   الصحابي عياض  يد  على  الجزيرة  فتح  بن  معن  وبعد  عمر  فتح على عهد  إال  بها موضع قدم  يبق  فلم 

والتحق عياض بأبي عبيدة الذي كتب إلى عمر يسأله أن يضم    هللا إلى الكوفة،   رجع سهل وعبد  2، الخطاب)رض(

، فوافق عمر وصرفه إليه، واستعمل حبيب بن مسلمة الفهري 
ً
على عجم الجزيرة والوليد    )رض(   إليه عياضا

 3)رض( على عربها. ابن عقبة

يقتصر عياض الدرب   ولم  بل دخل  منطقة  الجزيرة،  إلى بدليس4على فتح  فصالحه    وبلغ خالط  ، وأجازه 

ومض ى إلى حمص، فكان عياض أول من أجاز   من أرمينية، ثم عاد إلى الرقة  بطريقها وانتهى إلى العين الحامضة

 5، وبذلك مهد للفتح اإلسالمي في أرمينية. الدرب عبر الجزيرة إلى بالد الروم

 وقيادته شخصيته .1.5

غنم)رض( بن  عياض  الصحابي  الشام  كان  نزل  عبيدة    ممن  أبو  مات  فلما  رسول هللا)ص(،  من صحابة 

أنه استخلفه على جند حمص رواية   على حمص وفي 
ً
الخطاب،  استخلف عياضا بن  : من  )رض(  وسأل عمر 

:  فقالوا: عياض    استخلف أبو عبيدة؟
ً
ْنم، فأقره قائال

َ
 أمره أبو عبيدة وكتب إليه:  بن غ

ً
إني قد    ال أبدل أميرا

  ،
ً
 وشاة ومدا

ً
وليتك ما كان أبو عبيدة يليه، فاعمل بالذي يحق هللا عليك، وأعطاه حين واله حمص كل يوم دينارا

م وهو ابن ستين سنة، أي أنه ولد سنة أربعين قبل  640ه/ 20وبقي بمنصبه هذا حتى توفاه هللا بالشام سنة  

 ولم يكن عليه دين، إذ أنفق أمواله بسخاء في سبيل  ولم يتر   مات عياض ،  م ودفن بحمص 583الهجرة  
ً
ك ماال

 
 .4/54، تاريخ الرسل وامللوك، الطبري  1
 .132(، 1901أحمد بن محمد ابن الفقيه الهمذاني، مختصر كتاب البلدان، )مدينة ليدن: مطبعة بريل،  2
 . 36(،  1844؛ أحمد زيني دحالن، الفتوحات اإلسالمية بعد مض ي الفتوحات النبوية، )مكة: املطبعة األميرية،  4/55، تاريخ الرسل وامللوك،  الطبري   3
 ألنه مضيق كالدرب.  بين طرسوس وبالد الروم ماالدرب: الطريق  4
 . 430والجزيرة،  خطاب، قادة فتح العراق 5
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 آثرهم  
ً
، وكان يقال له: زاد الراكب، ألنه كان يطعم رفقائه ما كان عنده، وإذا كان مسافرا

ً
هللا، فقد كان كريما

 1بزاده، فإن نفد ما عنده نحر لهم جمله.

 يعطي ما 
ً
م فيه عمر، قالو  وكان كريما

ّ
ر املال، فقال: إن سماَحُه وكرمه في ذات يده، فإذا   ا يملك، فكل

ّ
له: يبذ

، وال أعزل من واله أبو عبيدة. 
ً
،  وفي أحد أيام إمارته على أرض الشام2بلغ مال هللا عز وجل لم يعط منه شيئا

 
ً
 ثم كلموه في الصلة، قدم عليه نفر من أهل بيته يطلبون صلته، فلقيهم بالِبشر وأنزلهم وأكرمهم، فأقاموا أياما

وأخبروه بما لقوا من املشقة في السفر رجاء صلته، فأعطى كل رجل منهم عشرة دنانير وكانوا خمسة، فردوها  

وتسخطوا ونالوا منه، فقال: أي بني عم وهللا ما أنكر قرابتكم وال حقكم وال بعد شقتكم، ولكن وهللا ما حصلت  

ببيع خادمي وببيع قالوا: وهللا ما عذرك هللا، فإنك والي    ،ما ال غنى بي عنه، فاعذروني  على ما وصلتكم به إال 

هللا ألن أشق   نصف الشام وتعطي الرجل منا ما جهده أن يبلغه إلى أهله؟ قال: فتأمرونني أسرق مال هللا، فو

 من أ
ً
 أو أتعدى قالوا:  قد عذرناك في ذات يدك، فولنا أعماال

ً
عمالك نؤدي  باملنشار أحب إلي من أن أخون فلسا

ما يؤدي الناس إليك ونصيب من املنفعة ما يصيبون، وأنت تعرف حالنا، وإنا لسنا نعدو ما جعلت لنا، قال:  

 من قومي فيلومني، قالوا: قد والك أبو عبيدة  
ً
وهللا إني ألعرفكم بالفضل والخير، ولكن يبلغ عمر أني وليت نفرا

فلو وليتنا ألنفذه، قال: إني لست عند عمر كأبي عبيدة،    وأنت منه في القرابة بحيث أنت، فأنفذ ذلك عمر،

 3فمضوا الئمين له.

 يحرص غاية الحرص على غرس روح الضبط والطاعة في نفوس رجاله، فقد ذكروا  
ً
كان عياض بن غنم حازما

أنه جلد صاحب داريا حين فتحت فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض ثم مكث ليالي فأتاه  

هشام بن حكيم فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض ألم تسمع النبي)ص( يقول إن من أشد الناس عذاًبا أشدهم  

عذاًبا في الدنيا للناس فقال عياض بن غنم يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت أولم تسمع  

ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل    رسول هللا)ص( يقول من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فال يبد له عالنية 

منه فذاك وإال كان قد أدى الذي عليه له وإنك يا هشام ألنت الجريء إذ تجترئ على سلطان هللا فهال خشيت  

 4أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان هللا تبارك وتعالى. 

بروح   يتحلى  يكن  لم  ولكنه  األول،  الطراز  من   
ً
 عقائدّيا

ً
قائدا كان  في حصار لقد  فبقي  والتعرض،  املباغتة 

بالقضاء على مقاومة أهلها وفتحها بعد   أنقذه خالد من ورطته  مسكن حول دومة الجندل مدة طويلة، حتى 

يثق برجاله ويثقون به وكان موضع ثقة مرجعه األعلى، فقد وثق به عمر وسعد بن أبي    لقد كان عياض  ذلك.

ي هللا عنهم، كما كان يحب رجاله ويحبونه بل كان يحب كل الناس ويؤثرهم  وقاص وأبو عبيدة بن الجراح رض 
 

 . 978، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن األثير 1
 . 241(، 2012جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، صفة الصفوة، تحقيق. خالد طرطوس ي )بيروت: دار الكتاب العربي،  2
- 47/281(،  1995أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا بابن عساكر، تاريخ دمشق، تحقيق. عمرو بن غرامة العمروي، )دمشق: دار الفكر،    3

282 . 
 .15333، رقم الحديث 24/49(، 1995، املسند، تحقيق شعيب األرناؤوط وعادل مرشد، )بيروت: مؤسسة الرسالة، أحمد بن حنبل الشيباني 4
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وال تزال رايات اإلسالم ترفرف في ربوع الجزيرة، ،  بزاده على نفسه في أحرج األوقات، وكان له ماض ناصع مجيد

ر سكان هذه    ،يسكنون هذه املناطق حتى اليوم  وال يزال العرب  ِ
ّ
ك
َ
املنطقة الشاسعة الغنية بالرجل  كل ذلك ُيذ

ْنم رض ي هللا عنه وأرضاه.  الذي فتحها، بالصحابي الجليل، القائد اإلنسان، عياض
َ
 1بن غ

 بن مالك األنصاري)رض(  سهل بن عدي 2.

 إسالمه .2.1

َحَرام بن   ُمَعاوية بن ًعْوف بن الخزرج، اسمه سهل بن عدي بن مالك بن    أسلم سهل بن عدي   خديج بن 

 وقاتل تحت لواء النبي  ألنصاري ا
ً
 وأحدا

ً
، فقد شهد بدرا

ً
)ص( في غزواته األخرى، فهو من الصحابة األنصار    مبكرا

 2الرسول)ص( من مكة املكرمة إلى املدينة املنورة. األولين الذين نصروا هللا ورسوله بعد هجرة 

 جهاده  .2.2 

، فلما عاد أسامة إلى املدينة، جاهد املرتدين حتى كان أحد رجال جيش أسامة بن زيد)رض( إلى أرض الشام 

العراق إلى أرض  الفاتحين  إلى اإلسالم، فسار مع  إلى  ، وفي معركة الجسر  عادوا  استشهد أخوه الحارث. وكان 

جانب سعد ابن أبي وقاص)رض( في معارك فتح العراق، وقد بذل قصارى جهده في املعارك التي خاضها مّما  

رض ي هللا عنهما:    إلى سعد بن أبي وقاص   رشحه لتولى قيادة أحد جيوش املسلمين، إذ كتب عمر بن الخطاب

على أهل    ، فإن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الرومإلى الجزيرة في الجند، وليأت الرقة  سّرِح سهل بن عدي 

ي حمص وفي شمالي ابن الجراح ف  حمص، وكانت الجيوش الرومانية وحلفاؤها قد هجموا على قوات أبي عبيدة

 إلى الرقة   وخرج عياض،  أرض الشام
ً
ْنم)رض(ومن معه من القادة، فأرسل سهال

َ
، فسلك طريق الفراض،  بن غ

إلى   وكان قد انفّض أهل الجزيرة عن حمص إلى مناطقهم للدفاع عنها، وذلك حين سمعوا بقدوم أهل الكوفة

إلى قوات عياض  وملا فتح سهل الرقة  أرضهم، فحاصر سهل الرقة حتى صالحه أهلها. ، فساروا  انضم بقواته 

ان  إلى حره
ً
 وعبدجميعا

ً
ها  هللا  بن عبد  ، فأجابه أهلها إلى الجزية، فسرح سهال أهلها  جاب  أ، ف هللا بن عتبان إلى الرُّ

 .
ً
، فكانت الجزيرة أسهل البلدان فتحا

ً
 3إلى الجزية أيضا

الكوفة إلى  البصرة  وعاد سهل  إلى  لواء كرمانبعد ذلك، ومن هناك تحرك  فسار بجيشه    4، ، وفيها استلم 

لفتحها، ولكنه قبل أن يتوجه لفتحها كان له نصيب كبير في مشاغلة القوات الفارسية وقطع إمداداتها وتهديد  

نهاوند الحاسمة وأكمل   في معركة  نهاوند، وملا انتصر املسلمون  خط رجعتها حتى يحول دون مساعدتها ألهل 

وأنجز تحشده قصد كرمان ولحقه عبد هللا بن عبدسهل متطلبات جيشه  فالتقى      له،   
ً
بن عتبان مددا هللا 

 
 .435- 434والجزيرة،  خطاب، قادة فتح العراق 1
 . 529، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن األثير 2
 .36؛ دحالن، الفتوحات اإلسالمية بعد مض ي الفتوحات النبوية، 4/54الرسل وامللوك، ، تاريخ الطبري  3
البلدان، ، معجم  ياقوت الحموي   ،وسجستان وخراسان  ومكران  : والية مشهورة وناحية كبيرة معمورة، ذات بالد وقرى واسعة، بين فارسكرمان   4

4/454 . 
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 وغنموا  
ً
 كثيرا

ً
الطرفان في تخوم كرمان فانهزم الفرس، ولكن املسلمين أخذوا عليهم الطرق، فقتلوا منهم خلقا

 في والية مكران  غنائم ال تعد وال تحص ى.
ً
 للمسلمين،1وملا كان القتال دائرا

ً
  ، كان سهل على رأس  جيشه مددا

 .
ً
 2وبذلك رجحت كفة املسلمين على الفرس، ففتح املسلمين مكران أيضا

 شخصيته وقيادته .2.3

،  قال في فتح الرقة: 
ً
 دقيقا

ً
 يصف معاركه وصفا

ً
 رقيقا

ً
 كان سهل شاعرا

 وصادمنا الفرات غداة سرنا     إلى أهل الجزيرة بالعوالي 

 بالهالل أخذنا الرقة البيضاء ملا         رأينا الشهر لوح 

 وأزعجت الجزيرة بعد خفض     وقد كانت تخوف  بالزوال 

 على الدفاع عن عقيدته، كرس حياته كلها لرفع مكانة اإلسالم، وبذل في  
ً
 قوي اإليمان، حريصا

ً
وكان مؤمنا

 
ً
، وأنه استغل نفسه لخدمة الناس ولم يستغل أحدا

ً
 جبارة دون أن يجتنَي من جهاده ماال

ً
سبيل ذلك جهودا

قوله وعمله  لخدمة في   
ً
 صادقا

ً
 غيورا

ً
 شهما

ً
 سمحا

ً
 مضيافا

ً
 كريما

ً
وفيا وكان  بالقدرة    ، نفسه.  يمتاز  كان سهل 

املناطق   في  قواته  معاونة  وبين  بينه  فحال  قليلة،  بقوة  عدوه  بمشاغلة  نجح  فقد  املشاغلة،  قتال  في  الفائقة 

القتال.  مناطق  من  تعبوية إلجب  الحيوية  أهداف  في  العدو  مشاغلة  عن  وليست  قواته وصرفها  توزيع  على  اره 

أهدافها باألمر الهين اليسير، إذ هي تحتاج إلى قائد ممتاز يتميز بسرعة الحركة ويعرف متى وكيف وأين يشاغل  

 3قوات عدوه إلجباره على االنقياد لرغبات ذلك القائد، فيقض ي عليه في الزمان واملكان املناسبين.

، وفي فتح في حمص على الروم  رة، أثر حاسم في انتصار أبي عبيدةكان لنجاح سهل في مشاغلة أهل الجزي

الروم بالد  للدفاع عن  القصوى  الدفاعية  املنطقة  تعتبر  التي  أثر    ،الجزيرة  الفرس  في مشاغلة  لنجاحه  وكان 

إن نجاحه هذا كفيٌل بتخليده في  ،  حاسم في انتصار املسلمين على القوات الفارسية في معركة نهاوند الحاسمة

 آخر ال يقل أهمية عن نجاحه األول، وهو فتحه بعض بلدان الجزيرة  
ً
التاريخ، ولكنه أضاف إلى هذا النجاح نصرا

ولكنه لم يقف عند هذا الحد من النجاح والنصر، بل   ،الغنية بثروتها الزراعية والصناعية وفتحه والية كرمان

في مهمة فتحها. رض ي هللا عن الصحابي الجليل، القوي األمين، القائد الفاتح، سهل بن   ساند قائد والية مكران

 4. عدي 

 

 
من غربيها وسجستان شماليها والبحر جنوبيها والهند في شرقيها والغالب عليها املفاوز   : ناحية واسعة تشمل على مدن وقرى وهي بين كرمانمكران  1

 . 5/180ياقوت الحموي، معجم البلدان،  ،والضّر والقحط
 . 438ة، خطاب، قادة فتح العراق والجزير  2
 . 440 -439خطاب، قادة فتح العراق والجزيرة،  3
 .441- 440خطاب، قادة فتح العراق والجزيرة،  4
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 األنصاري)رض(  هللا بن عتبان  هللا بن عبد عبد .3

 إسالمه .3.1 

)ص(، ولكن ال يعرف متى أسلم وال الغزوات التي    من أصحاب رسول هللا هللا بن عتبان  هللا بن عبد  كان عبد 

كان   أنه  والظاهر  الرسول)ص(،  لواء  تحت  مع  شهدها  الجهاد  شرف  من  فحرم  النبي)ص(،  أيام   
ً
صغيرا

 1النبي)ص(ولم يحرم من شرف الصحبة. 

 جهاده .3.2 

ثانية،    هللا حرب أهل الردة، فلما عاد املرتدون إلى اإلسالم وشملت الوحدة شبه الجزيرة العربية  شهد عبد 

، فجاهد هناك جهاد األبطال فاستحق لجهاده املشرف تولي قيادة جيش  هللا مع الفاتحين إلى العراق  سار عبد

،  إلى الرقة  : َسّرِح سهل بن عدي )رض( إلى سعد بن أبي وقاصمن جيوش املسلمين، إذ كتب عمر بن الخطاب

هللا بن عتبان إلى   على أهل حمص، وأمره أن يسرح عبد هللا بن عبد  الجزيرة هم الذين استثاروا الرومفإن أهل 

ِصيِبين
َ
انن ليقصد حره ثم  ها، فسلك عبد  .  إلى مدينة املوصل  والرُّ الطريق املحاذية  ، وعبر من هناك حتى هللا 

ِص 
َ
ِصيِبين    يِبين، فصالحه أهلها وعقد لهم عبد وصل ن

َ
هللا. وملا أعطى أهل الرقة الصلح لسهل بن عدي وأهل ن

 وعبد  ضم عياض  هللا،  الصلح لعبد 
ً
ْنم)رض(إليه سهال

َ
ان وأخذ ما دونها، وعندما   بن غ هللا، وسار بالناس إلى حره

الجزية، فسرح   إلى  أهلها  أجابه  إليها  وعبد انتهى   
ً
ها  سهال الرُّ إلى  فكانت    هللا   ،

ً
أيضا الجزية  إلى  أهلها  فأجابهما 

 .
ً
 2الجزيرة أسهل البلدان فتحا

في إنجاز مهامه   بعد انتهاء واجبه في الجزيرة، فكان يعاون سعد بن أبي وقاص)رض( وعاد عبدهللا إلى الكوفة

 إلى املدينة، استخلف سعد على الكوفة عبد  وملا استدعى عمر بن الخطاب)رض(   ،الجسيمة
ً
هللا، فأقره    سعدا

هللا من الكوفة إلى    فة إلى النعمان بن مقرن املزني، فأرسل عبدعمر واستعمله، وكتب إليه ليستنفر أهل الكو 

 بقيادة حذيفة بن اليمان، فكان لهذا الجيش أثر كبير في انتصار املسلمين على الفرس  في معركة  
ً
النعمان جيشا

 3نهاوند الحاسمة. 

 لفتح منطقة أصبهان وأمده بأبي موس ى األشعري من البصرة  وبعد ذلك وجهه عمر بن الخطاب)رض(
ً
،  قائدا

هللا من نهاوند فيمن كان معه ومن تابعه من جند النعمان بن مقرن املزني نحو هدفه، فلقيه جيش    فخرج عبد

، وكان على مقدمة الفرس شيخ طاعن  
ً
 شديدا

ً
هو    في السنعظيم من الفرس في ظاهر أصبهان، فاقتتلوا قتاال

شهربراز بن جاذويه، وكان من أبطال الفرس املعدودين، فدعا هذا الشيخ املسلمين إلى املبارزة، فبرز عبدهللا  

 
األثير  1 الصحابة،  ابن  في معرفة  الغابة  العسقالني،  ؛  698، أسد  ابن حجر  بن علي  الصحابةأحمد  تمييز  في  العصرية،  اإلصابة  املكتبة  بيروت:   ،

2012 ،)908. 
 .4/54، تاريخ الرسل وامللوك، الطبري  2
 . 443والجزيرة،  خطاب، قادة فتح العراق 3



 
 
 
 

 
 

 2022 - مايو -  86العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

56 

بن ورقاء الرياحي فقتله، فلما رأى الفرس ذلك فروا من ساحة املعركة، ففتح املسلمون أول رستاق من منطقة  

 في ابتداء املعركة. أصبهان، وأطلقوا عليه رستاق الشيخ ذ
ً
 1كرى للفارس الشيخ الذي خر صريعا

وتراجع الفرس إلى حي يحتمون بأسوار أصبهان املنيعة ويتحصنون بقالعها الشامخة، فحاصرهم املسلمون  

، فخرج الفرس واصطف الجيشان للقتال، ولكن قائد الجيش بعث إلى عبد
ً
هللا يقول:" ال    وطال الحصار كثيرا

 2أصحابي وال أقتل أصحابك، ولكن ابرز لي فإن قتلتك رجع أصحابك، وإن قتلتني ساملك أصحابي. تقتل 

هللا وقال لقائد الفرس: إما أن تحمل علي وإما أن أحمل عليك، فقال الفارس ي: أحمل عليك،    فبرز له عبد

 ثم استوى على  هللا  فوقف له وحمل عليه قائد الفرس وطعنه طعنة أصابت سرج فرسه فكسرته، فوقع عبد

 من دون سرج وقال لخصمه: اثبت ، ولكن خصمه استكان بعد أن عرف أنه املوت الزؤام، وقال  
ً
الفرس عريا

، ولكن أرجع معك إلى عسكرك فأصالحك وأدفع املدينة    لعبد
ً
 كامال

ً
هللا: ما أحب أن أقاتلك فإني قد رأيتك رجال

ماله وعلى أن تجري من أخذتم أرضه مجراهم ويرجعون،  إليك على أن من شاء أقام ودفع الجزية وأقام على  

 ،هللا هذا الصلح على هذه الشروط  ومن أبى أن يدخل فيما دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولكم أرضه، فأقر عبد

 3وبذلك أنجز املسلمون فتح كافة منطقة أصبهان. 

 إلى ثم قرر عمر بن الخطاب
ً
، فكتب إليه: سر حتى لفتح منطقة كرمان سهل بن عدي )رض( أن يرسله مددا

هللا برجاله حتى لحق بسهل، ففتحا    تقدم على سهل بن عدي فتجامعه على قتال من بكرمان، فأسرع عبد 

 4كرمان بعد قتال. 

 شخصيته وقيادته .3.3

عبد كان  عتبان   لقد  بن  من    هللا   
ً
بطال  

ً
  )رض( شجاعا

ً
كريما وكان  األنصار،  وجوه  ومن  الصحابة  أشراف 

 .
ً
 عظيما

ً
، وكان قد أصاب من غنائم الفتح ماال

ً
 وال ملكا

ً
 معطاء لم يبق له كرُمه األصيل ماال

ً
 5مضيافا

 غاية الورع، همه من الدنيا نشر عقيدته بين الناس، وقد  
ً
 ميمون النقيبة ورعا

ً
 وفيا

ً
 صادقا

ً
 غيورا

ً
وكان شهما

كان  ،، وكان ذلك أكبر إنجازاته في حياتهسالم في منطقة الجزيرة وفي مناطق واسعة من أرض فارسوفق لنشر اإل 

 على استعمال سالحه    عبد
ً
 رائعا

ً
 تدريبا

ً
 غاية الشجاعة مدربا

ً
، فقد كان شجاعا

ً
 ممتازا

ً
 وقائدا

ً
 ممتازا

ً
هللا جنديا

واإلقدام الشجاعة  في  لرجاله   
ً
حيا  

ً
مثاال كان  لهذا  الفروسية،  بتنظيم ،  وعلى  يكتفون  القادة  بعض  كان  وإذا 

في أخطر  هللا يضي  الخطط العسكرية واإلشراف على تنفيذها، فإن عبد القتال بنفسه  إلى ذلك مباشرته  ف 

أعدائه    الستسالم 
ً
نهائيا  

ً
عامال عليهم  انتصاره  فيكون  وشجعانهم،  أعدائه  قادة  مبارزة  على  فيقدم  املواقف، 

 
 .4/140، تاريخ الرسل وامللوك، الطبري  1
 .4/140، تاريخ الرسل وامللوك، الطبري  2
 .444- 443والجزيرة،  خطاب، قادة فتح العراق 3
 .4/180، تاريخ الرسل وامللوك، الطبري  4
 . 143(،  2005النعمان عبد املتعال القاض ي، شعر الفتوح اإلسالمية في صدر اإلسالم ) القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  5
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هللا مزايا الشجاعة الشخصية، والتدريب الراقي، والتجربة الطويلة للحروب،    لقد اجتمعت في عبد  للمسلمين.

ض ي الناصع املجيد، والشخصية القوية، واإلرادة النافذة، وحبه للمسؤولية، فال عجب أن  والذكاء اللماح، واملا

 إلى النصر املبين
ً
، إن التاريخ يذكر له فتوحاته في الجزيرة وفي بالد فارس،  تكون قراراته صحيحة تؤدي دائما

الفاتح، الفارس البطل، الصحابي الجليل  ويذكر له جهوده لنشر اإلسالم في تلك الربوع. رض ي هللا عن القائد  

 1هللا بن عتبان األنصاري.  هللا ابن عبد عبد

 األنصاري األوس ي)رض(  عمير بن سعد .4 

 إسالمه .4.1 

س    ،األنصاري األوس ي رسول هللا)ص( صحب عمير بن سعد 
َ

وكان من فضالء الصحابة وزهادهم، سمع ُجال

 لنحن شر من الحمر، فرفع  
ً
بن سويد الصامت الذي تخلف عن غزوة تبوك يقول: لئن كان هذا الرجل صادقا

س إلى رسول هللا
َ

س الذي تزوج أم عمير بعد أبيه، فقال له    ذلك عمير من قول ُجال
َ

)ص(، وكان في كنف ُجال

س إن
َ

، وأعزه عليه أن يصيبك ش يء تكرهه، ولقد قلت  عمير: وهللا يا ُجال
ً
ك ألحب الناس إلي وأحسنه عندي يدا

حداهما أيسر عليه من األخرى، ثم مش ى 
َ

مقالة لئن رفعتها عليك ألفضحنك، ولئن صمت عليها ليهلكن ديني، وإل

س باهلل لرسول هللا)ص(، لقد كذب
َ

س، فحلف ُجال
َ

علي عمير وما قلت    إلى رسول هللا)ص(، فذكر له ما قال ُجال

 َبْعَد    ما قال عمير بن سعد، فأنزل هللا عز وجل فيه:
ْ
ُروا

َ
ف
َ
ِر َوك

ْ
ف
ُ
ك
ْ
 ٱل

َ
ِلَمة

َ
 ك
ْ
وا

ُ
ال
َ
ْد ق

َ
ق
َ
 َول

ْ
وا

ُ
ال
َ
ِ َما ق

 ِبٱَّللَّ
َ
ون

ُ
َيْحِلف

ُ َورَ  ُهُم ٱَّللَّ ىَٰ
َ
ن
ْ
غ
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ٓ َّ
 ِإال

ْ
ُمٓوا

َ
ق
َ
 ۚ َوَما ن

ْ
وا

ُ
ال
َ
ْم َين

َ
 ِبَما ل

ْ
وا ِمِهْم َوَهمُّ

ََٰ
ُهْم ۖ َوِإن  ِإْسل

َّ
ْيًرا ل

َ
 َيُك خ

ْ
وُبوا

ُ
ِإن َيت

َ
ْضِلِهۦ ۚ ف

َ
ُهۥ ِمن ف

ُ
ُسول

ْبهُ  ِ
ّ
 ُيَعذ

ْ
ْوا

َّ
َول

َ
ِليًما فِ َيت

َ
اًبا أ

َ
ُ َعذ    يُم ٱَّللَّ

ْ
َيا َوٱآل

ْ
ن  ٱلدُّ

ۚ
ِصيٍرٍّۢ خرة

َ
 ن

َ
ٍّۢ َوال ْرِض ِمن َوِلّىٍ

َ ْ
ُهْم ِفى ٱأل

َ
س وحسنت  2 ) َوَما ل

َ
، فتاب ُجال

 يكرهه  توبته حتى ُعرف منه  
ً
س شيئا

َ
الخير واإلسالم، فما زال عمير في علياء حتى مات، ولم يسمع عمير من الُجال

 حينذاك، لذلك    ،)ص(" وفت أذنك يا غالم وصدقك ربك"  بعدها، وقال رسول هللا
ً
وهذا يدل على أنه كان غالما

 3)ص(.  هللا  نال عمير شرف الصحبة ولم ينل شرف الجهاد تحت لواء رسول 

 جهاده  .4.2

ْنم يأمره أن يوجه عمير بن سعد إلى عياض ، فكتب عمر بن الخطاب)رض(شهد عمير فتوح الشام
َ
إلى  بن غ

 من الفالحين وغنموا مواش ي ، فوجهه إليها وقدم الطالئع أمامه،  عين الوردة وهي مدينة رأس العين
ً
فأصابوا قوما

من مواش ي العدو، ولكن أهل املدينة أغلقوا أبوابها ونصبوا املجانيق، فقتل من املسلمين بالحجارة والسهام  

نْ   قد امتنعت على عياض  وكانت رأس العين،  كثيرون
َ
عمر بن  من قبل، ففتحها عمير وهو والي    )رض(  مبن غ

، ولكن املسلمين دخلوها عنوة،    الخطاب)رض(
ً
 شديدا

ً
على الجزيرة بعد أن قاتل أهلها جيوش املسلمين قتاال

 
 .448- 447خطاب، قادة فتح العراق والجزيرة،  1
 . 74التوبة، اآلية:  2
 . 1145- 1144في تمييز الصحابة،  ؛ ابن حجر، اإلصابة963، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن األثير3
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وملا فتح    1ثم صالحوهم بعد ذلك، ووضعت الجزية على كل فرد أربعة دنانير، ولم تسب نساؤهم وال أوالدهم.

ْرقيِسيا وق  عمير رأس العين عبر الخابور 
َ
د نقض أهلها، فصالحهم على مثل صلحهم األول. ثم  وما يليه حتى أتى ق

ْرقيِسيا، ففتح ثانية عانة  أتى حصون الفرات 
َ
 ففتحها على ما فتحت عليه ق

ً
 حصنا

ً
وآلوسة،    والناووسة   حصنا

الكوفة  وفي هيت  الخطاب)رض( على  بن  يومئذ عامل عمر  ياسر)رض( وهو  بن    وجد عمار 
ً
، وقد بعث جيشا

 2. وعليه سعد بن عمرو بن حرام األنصاري، فانصرف عمير إلى الرقة يستغزي املنطقة الكائنة شمالي األنبار 

بن   عمر  إلى  عمير  الفراتالخطاب)رض(وكتب  شق  أتى  أنه  يعلمه  عانة   ،  ففتح  حصون    الشامي  وسائر 

فرفضت تغلب أن تدفع الجزية املفروضة على أهل   هميوعرض اإلسالم علالفرات، وعبر إلى مناطق قبيلة تغلب 

ملجاورتهم الروم، فذهب وفد منهم  إلى عمر بن الخطاب)رض( وقالوا له:  الكتاب، كون النصرانية غالبة عليهم  

نحن عرب ال نؤّدي ما يؤّدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، يعنون بذلك الصدقة، فقال  

ففعل، فتراض ى هو وهم    ،عمر: ال، هذا فرض على املسلمين. فقالوا: فزد ما شئت بهذا االسم ال باسم )الجزية(

 عليهم ممن لم يدخل اإلسالم منهم.3على أن ضاعف عليهم الصدقة.
ً
 4وسماها صدقة

 شخصيته وقيادته .4.3

، لذلك كان عمر بن الخطاب
ً
 مقداما

ً
 وقائدا

ً
 حازما

ً
، وكان باإلضافة إلى ذلك إداريا

ً
 ورعا

ً
 تقيا

ً
  كان عمير زاهدا

بعمير أشد اإلعجاب  )رض(  
ً
"  5"نسيج وحده"   كان عمر يسميه:  ،معجبا يقول عن عمير:  به، وكان  ، إلعجابه 

 مثل عمير ابن سعد
ً
 لعبد الرحمن بن    6أستعين بهم على أعمال املسلمين"،   وددت أن لي رجاال

ً
وقال عمر يوما

ثم واله    8، وديار ربيعة  يرة فبنى املساجد في ديار مضرواله عمر الجز 7، عمير:" ما كان بالشام أفضل من أبيك"

يشتد اغتباطه حين يرى عماله    )رض(، وكان عمر بن الخطاب)رض(  ابن حذيم  حمص بعد سعيد بن عامر 

يتجردون لخير الرعية ويثني عليهم لذلك أعظم الثناء، فقد كتب إلى عمير وهو على حمص: أقبل بما َجَبْيَت من  

فيء املسلمين، فلما أقبل عمير سأله عما صنع، فقال: بعثتني حتى أتيت البلد، فجمعت صلحاء أهلها فوليتهم  

 
 .242البالذري، فتوح البلدان،  1
 . 244، والجزيرة خطاب، قادة فتح العراق2
 .363/ 9(، 2003القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية،  أبو بكر أحمد بن الُحَسين بن علّيٍ البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق. محمد عبد 3
 . 202، م(1999القادر فياض حرفوش، قبيلة تغلب في الجاهلية واإلسالم، )دمشق: دار البشائر،  عبد4
 . 280(، 2000)بيروت: دار الفكر، خالد محمد خالد ثابت، رجال حول الرسول، 5
6   

ُ
ِقْزأ أبو املظفر يوسف بن  الدين  في تواريخ األعيان، تحقيق. مجموعة من املحققين ع  و  شمس  الزمان  لي بن عبد هللا سبط ابن الجوزي، مرآة 

 .5/88(،  2002ن، ؛ خير الدين الزركلي، األعالم، )بيروت: دار العلم للماليي5/362(، 2013)دمشق: دار الرسالة العاملية، 
ا7 الكتاب  تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير واألعالم، )بيروت: دار  اْيماز الذهبي، 

َ
ق أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن  الدين  لعربي، شمس 

1993 ،)3 /346. 
 . 242خطاب، قادة فتح العراق والجزيرة،  8
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"فما جئتنا بش يء؟"،    تيتك به، قال عمر:ضعه، ولو نالك منه ش يء آلعته مواجباية فيئهم، حتى إذا جمعوه وض

 .
ً
 1فلما أكد له أنه أنفق كل ش يء على أهل حمص قال: جددوا لعمير عهدا

وعمير هذا هو الذي قال على منبر حمص:" أال إن اإلسالم حائط منيع وباب وثيق، فحائط اإلسالم العدل،  

فال يزال اإلسالم منيعا ما اشتد السلطان،    ،وحطم الباب استفتح اإلسالم  ،وبابه الحق، فإذا نقض الحائط

 وهذا  
ً
وليس شدة السلطان قتال بالسيف وال ضربا بالسوط ولكن قضاء بالحق، وأخذا بالعدل"، فليس عجيبا

 أمثاله ليستعين بهم على أعمال املسلمين.
ً
 2شعاره وتلك مزاياه أن يتمنى عمر رجاال

إلى أهل حمص: اكتبوا إليه فقراءكم،  يم من النزاهة، فقد كتب عمر بن الخطاب)رض(وكان على جانب عظ

 عليهم  فكتبوا إليه أسماء الفقراء وذكروا فيهم عمير بن سعد
ً
فلما قرأ عمر اسمه قال: من عمير بن    ،وكان أميرا

سعد؟، فقالوا أميرنا فقال: أو فقير هو؟ فقالوا: ليس أهل بيت أفقر منه، فقال عمر: فأين عطاؤه؟ فقالوا:  

 فوجه إليه عمر بمئة دينار، فأخرجها كلها إلى الفقراء، فقالت له امرأته: لو كنت  
ً
يخرجه كله ال يمسك منه شيئا

رتني فعلت. حبست لنا منها دينار 
ه
، فقال لها: لو ذك

ً
 واحدا

ً
 3ا

عفان  بن  عثمان  إمارة  في  مرض  ثم  ْسرين، 
ه
وِقن حمص  على  وعمير  الخطاب)رض(  بن  عمر    )رض(  ومات 

إلى أهله، فأذن له عثمان في الرجوع  أبي سفيان)رض(  فاستعفاه واستأذنه  إلى معاوية بن    )رض( وضم عمله 

فمات عمير)رض(في أيام عثمان، وقد استقال من منصبه بحمص خالل هذا العام إلصابته بمرض طال به، أي  

 4ومات بها.  م، وقد سكن الشام651ه/ 30أن وفاته كانت سنة 

ورع والتقوى والزهد  روى عن النبي)ص( وكان من أصحاب الفتيا من الصحابة، وكان على جانب عظيم من ال

 
ً
 مضيافا

ً
 كريما

ً
 وفيا

ً
 صادقا

ً
 رزينا

ً
 نابها

ً
، كما    ،والكفاءة العسكرية واإلدارية، وكان ذكيا

ً
 وحده حقا

ً
لقد كان نسيجا

 5)رض(. كان يصفه عمر بن الخطاب 

استطاع حمل   منذ  في سبيل عقيدته  املشرف  الطويل  لعمير جهاده  التاريخ  توفاه هللا.  يذكر  السالح حتى 

ويذكر إخالصه الشديد لعقيدته ال يسكت عمن يريدها بضرر أو شر حتى لو كان أقرب املقربين إليه وأكثر  

 
النبالء، تحقيق. مجموعة من املحققين )بيروت: مؤسسة    1 اْيماز الذهبي، سير أعالم 

َ
ق أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن  الدين  شمس 

الكتب  561/ 2(،  1985الرسالة،   )بيروت: دار  األمم وامللوك،  تاريخ  في  املنتظم  الجوزي،  بن علي بن محمد  الرحمن  الفرج عبد  أبو  الدين  ؛ جمال 

 . 4/317(، 1992لمية، الع
 . 1/27ابن سعد، الطبقات الكبرى، 2
 . 5/342سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان في تواريخ األعيان،  3
 عبد علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني عز الدين ابن األثير الجزري، الكامل في التاريخ، تحقيق. عمر    4

 .488/ 2(، 1997روت: دار الكتاب العربي، السالم تدمري، )بي
 .474- 472والجزيرة،  خطاب، قادة فتح العراق 5
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 عليه.
ً
، فترك املال والقصور والحشم والخدم. رض ي هللا    الناس فضال

ً
ر له تفرغه للمصلحة العامة حقا

َ
وُيذك

 1األنصاري.  ئد الفاتح، األمير الفقير، عمير بن سعدعن الصحابي الجليل، واإلداري الحازم. والقا

 : خاتمة

 على يد القائد  
ً
أسهمت فتوحات الصحابة في فتح بالد عدة فقد حررت معظم مدن الجزيرة الفراتية صلحا

ْنم)رض( سنة 
َ
بحثنا أبرز  )رض( وقد استعرضنا في  في عهد الخليفة عمر بن الخطاب  م،639ه/ 18عياض بن غ

القادة لجيوش فتح منطقة الجزيرة الفراتية في تركيا فبدأنا بالحديث عن نسبهم وحياتهم وإسالمهم وصحبتهم  

مع رسول هللا)ص(، وكان أول الصحابة الذين تحدثنا عنهم هو عياض بن غنم الفهري حيث أسلم عياض قبل  

ره على حمص  الحديبية، وكان من قادة فتح بالد العراق ثم توجه نحو الجز  يرة الفراتية وكان أبا عبيدة قد أمه

 أمره أبو عبيدة
ً
: ال أبدل أميرا

ً
 ولم يكن  ،  وأقره سيدنا عمر بن الخطاب على ذلك قائال

ً
مات عياض ولم يترك ماال

، وكان يقال له: زاد الراكب، ألنه كان يطعم رفقت
ً
ه  عليه دين، إذ أنفق أمواله بسخاء في سبيل هللا، فقد كان كريما

 آثرهم بزاده، فإن نفد نحر لهم جمله. 
ً
 ما كان عنده، وإذا كان مسافرا

األنصاري  مالك  بن  عدي  بن  سهل  كان  فقد  الثاني  القائد  لواء    أما  تحت  وقاتل   
ً
وأحدا  

ً
بدرا شهد  فقد 

أحد رجال   كان سهل  الرسول)ص(،  بعد هجرة  ورسوله  الذين نصروا هللا  األولين  األنصار  من  النبي)ص(فهو 

إبعث    مة بن زيد ثم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص رض ي هللا عنهما:جيش أسا 

فكان من قادة فتح تلك البالد، وكان سهل يمتاز بالقدرة الفائقة في قتال    سهل بن عدي إلى الجزيرة في الجند.

لجزيرة، أثر حاسم في انتصار  املشاغلة، فقد نجح بمشاغلة عدوه بقوة قليلة. كان لنجاح سهل في مشاغلة أهل ا

 أبي عبيدة في حمص على الروم.

هللا من أصحاب رسول هللا،    هللا بن عتبان األنصاري كان عبد  هللا بن عبد   أما الصحابي الثالث فهو عبد

هللا حرب أهل الردة، فلما    شهد عبد  ،)ص(  ولكن ال يعرف متى أسلم وال الغزوات التي شهدها تحت لواء الرسول 

هللا مع الفاتحين إلى العراق ثم أرسله الخليفة عمر بن الخطاب إلى نصيبين    رتدون إلى اإلسالم، وسار عبدعاد امل

 ، لفتحها

مشهد عمير    أما الصحابي الرابع فكان عمير بن سعد األنصاري األوس ي وكان من فضالء الصحابة وزهاده

ْنم
َ
)رض( يأمره أن يوجه عمير بن سعد إلى عين    فتوح الشام، فكتب عمر بن الخطاب)رض( إلى عياض بن غ

 الوردة وهي مدينة رأس العين، لفتحها. 

بن   عمر  كان  لذلك   ،
ً
مقداما  

ً
وقائدا  

ً
حازما  

ً
إداريا ذلك  إلى  باإلضافة  وكان   ،

ً
ورعا  

ً
تقيا  

ً
زاهدا عمير  كان 

 بعمير أشد اإلعجاب. 
ً
 الخطاب)رض( معجبا

 
 .475- 474خطاب، قادة فتح العراق والجزيرة،  1
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 مثل عمير ابن سعد  "نسيج وحده"، إلعجابه به، وكان ي كان عمر يسميه:
ً
قول عن عمير: "وددت أن لي رجاال

 واله عمر الجزيرة فبنى املساجد في ديار مضر وديار ربيعة.  أستعين بهم على أعمال املسلمين"،

هذه نبذة يسيرة من سيرة هؤالء الصحابة القادة استعرضناها في بحثنا هذا فتحدثنا عن سيرهم وحياتهم  

 وفتوحاتهم. 

 :  ملراجعاملصادر واقائمة 

ْسد الغابة في معرفة الصحابة .1
ُ
بيروت: دار ابن    ،ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري. أ

 .2012حزم، 

السالم تدمري.    ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري. الكامل في التاريخ. تحقيق. عمر عبد .2

 .1997بيروت: دار الكتاب العربي، 

الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. املنتظم في تاريخ األمم وامللوك. بيروت:  ابن  .3

 . 1992دار الكتب العلمية، 

ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج، صفة الصفوة. تحقيق. خالد طرطوس ي. بيروت: دار الكتاب العربي،   .4

2012. 

 . 2012ة في تمييز الصحابة. بيروت: املكتبة العصرية، ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي. اإلصاب  .5

الرسالة،  .6 مؤسسة  بيروت:  مرشد،  وعادل  األرناؤوط  شعيب  تحقيق.  املسند.  الشيباني.  أحمد  حنبل،  ابن 

1995. 

 . 1968، الطبقات الكبرى، تحقيق. إحسان عباس. بيروت: دار صادر، ابن سعد أبو عبد هللا محمد  .7

البر .8 عبد  عبدابن  بن  يوسف  دار    ،  بيروت:  البجاوي.  علي  تحقيق.  األصحاب.  معرفة  في  االستيعاب  هللا،  

 . 1992الجيل، 

ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا. تاريخ دمشق. تحقيق. عمرو بن غرامة العمروي، دمشق:   .9

 . 1995دار الفكر، 

هللا أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع. بيروت: مؤسسة    البالذري، أحمد بن يحيى. فتوح البلدان. تحقيق. عبد  .10

 .1987املعارف 

الكبرى. تحقيق. محمد عبد .11 الُحَسين بن علي. السنن  أبو بكر أحمد بن  بيروت: دار    البيهقي،  القادر عطا. 

 . 2003الكتب العلمية، 

 .2000ثابت، خالد محمد خالد. رجال حول الرسول.بيروت: دار الفكر،  .12

 .1999ر فياض. قبيلة تغلب في الجاهلية واإلسالم. دمشق: دار البشائر، القاد حرفوش، عبد .13

)ص(   االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول هللا ،الحميري، سليمان بن موس ى بن سالم بن حسان الكالعي  .14

 . 2000بيروت: دار الكتب العلمية،  ،والثالثة الخلفاء



 
 
 
 

 
 

 2022 - مايو -  86العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

62 

 والجزيرة، القاهرة: دار القلم، د.ت. خطاب، محمود شيت. قادة فتح العراق  .15

 . 1844دحالن، أحمد زيني، الفتوحات اإلسالمية بعد مض ي الفتوحات النبوية. مكة: املطبعة األميرية،  .16

اْيماز ، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير   .17
َ
الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 .1993بي، واألعالم. بيروت: دار الكتاب العر 

تحقيق.   .18 النبالء.  أعالم  سير  اْيماز. 
َ
ق بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  عبد هللا  أبو  الدين  شمس  الذهبي، 

 . 1985مجموعة من املحققين. بيروت: مؤسسة الرسالة، 

 .2002الزركلي، خير الدين. األعالم. بيروت: دار العلم للماليين،  .19

وغلي بن عبد هللا، مرآة الزمان في تواريخ األعيان.    سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبو املظفر يوسف بن .20
ُ
ِقْزأ

 . 2013تحقيق. مجموعة من املحققين. دمشق: دار الرسالة العاملية، 

الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير. تاريخ الرسل وامللوك. تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار   .21

 . 1964املعارف، 

شعر الفتوح اإلسالمية في صدر اإلسالم. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،   القاض ي، النعمان عبد املتعال. .22

2005. 

 .1901الهمذاني، أحمد بن محمد ابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان. مدينة ليدن: مطبعة بريل،  .23

 

 

  



 
 
 
 

 
 

 2022 - مايو -  86العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

63 

 

 - الرحمنمقاربة تحليلية في نظرية طه عبد  - شروط ومبادئ قيام الحداثة اإلسالمية

Conditions and principles of Islamic modernity 
- An analytical approach to the theory of Taha Abdel Rahman   –  
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Abstract: 

It is evident that the construction of any intellectual system or creative philosophical theory, 

unless it is based on a set of conditions and principles. the theory of modernity according to Taha 

Abd al-Rahman, is not isolated from this aspect. 

In this article, we try to highlight the most important conditions and principles on which Taha 

Abd al-Rahman established this topic, which can be summarized as follows: Modernity is 

innovation, not follow-up, modernity is an internal rather than external application, modernity is 

based on morality, the emergence of modernity from the popular base, avoiding the scourges of 

the Western modernist application. 

We also try to present the Islamic principles developed by Taha as an alternative to the 

principles of the Western spirit of modernity 

Taha Abd al-Rahman followed the path of creative diligence in theorizing Islamic modernity, 

through which the foundation aims to advance Islamic societies, which are dominated by 

tradition and dependency on others for a period of time . 

Key words: Modernity, Islam, Conditions, Principles, Taha Abdul Rahman. 
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 ملخص: 

  واملبادئ.   ستند إلى جملة من الشروطيإال و   نظرية فلسفية إبداعية،من البديهي أن بناء أي نسق فكري أو  

 .لرحمن، ليست بمعزل عن هذا الجانبونظرية الحداثة عند طه عبد ا

لتي أقام عليها طه عبد الرحمن هذا املوضوع، والتي يمكن او املبادئ  الشروط    في هذا املقال، نحاول إبراز أهم

الحداثة تطبيق داخلي ال خارجي، الحداثة أساسها األخالق، انطالق     إبداع ال إتباعحصرها فيما يلي: الحداثة  

 الحداثة من القاعدة الشعبية، اجتناب آفات التطبيق الحداثي الغربي.

 عرض املبادئ اإلسالمية التي وضعها طه كبديل ملبادئ روح الحداثة الغربية. ، كما نحاول أيضا

الرحمن، مسلك االجتهاد اإلبداعي في التنظير للحداثة اإلسالمية، والذي يستهدف  هذا وقد سلك طه عبد  

 من خالله أساسه النهوض باملجتمعات اإلسالمية، التي هيمن عليها التقليد والتبعية للغير لردح من الزمن. 

 الحداثة، اإلسالم، الشروط، املبادئ، طه عبد الرحمن.الكلمات املفتاحية: 

 

 : مقدمة

ال شك أن موضوع الحداثة قد استقطب اهتمام كثير من الدارسين واملفكرين، سواء كان ذلك في التداول  

الغربي أو في التداول العربي، حيث قدموا حولها رؤى وتصورات ومفاهيم مختلفة ومتعددة، ولعل من بين الذين  

امل العربي  الفكر  في  الفكري  املجال  هذا  في  واالشتغال  البحث  هوس  املفكرين  شدهم  من  ثلة  نجد  عاصر، 

تيزيني وحسن   أركون وطيب  العروي ومحمد سبيال ومحمد  الجابري وعبد هللا  أبرزهم محمد  والدارسيين من 

حنفي و علي حرب، وغيرهم. بيد أننا لو استعرضنا ما كتبه هؤالء حول هذا املفهوم شرقا أو غربا، لهالنا حجمه 

املتفلسفة والنقاد العرب املسلمين مبلغا عظيما، ورثهم عقدا أثبطت  وأزعجنا مساره، حيث بلغ تهويله عند جل  

عزيمتهم، وجعلهم يستعجزون انفسهم، عن أن يأتوا بمثل ما بلغه فالسفة الغرب من التقدم والتحضر، فضال 

اللحاق بهم ومنافستهم، فيما حققوه من إنجازات وانتصارات فكرية وعلمية وتكنولوجية، ال ينكرها أي   عن 

 د.جاح

والتبعية على   التقليد  إلى هيمنة  أساسا  يعود سببه  والتهويل  املسار  في  اإلزعاج  لهذا  واملحلل  املتتبع  ولعل 

متفلسفة العرب، مما أنتج لهم الجمود والتخلف في مختلف مجاالت الحياة، حيث راحوا يقيسون كل ش يء على  

ر الذي دفع باملفكر والفيلسوف املغربي طه عبد  مقاسات غيرهم مما افقدهم القدرة على االجتهاد واإلبداع، األم

التأسيس ملشروعية الحداثة إسالمية،   في هذا املفهوم، وتبين حقيقته، وذلك ألجل  النظر  إلى إعادة  الرحمن 

 تأسيسا حقيقيا، يضاهي تأسيسها عند الغير، سمتها النأي عن تقليد ومحاكاة صناع الحضارة الغربية.



 
 
 
 

 
 

 2022 - مايو -  86العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

65 

الفلسف للتأسيس  الدارس  يجده  إن  اإلسالمية،  الحداثة  باألحرى جوابه عن سؤال  أو  للحداثة  الطهائي  ي 

أو قل   ملا تحمله مقاربته  املعاصر، وذلك نظرا  العربي اإلسالمي  الفلسفي  الفكر  في  بالفرادة واالستثناء  يتميز 

ره من رجال  مشروعه الفكري والفلسفي من أبعاد ومميزات قل  نظيرها، إذ ال نجدها في اجتهادات ومقاربات غي

 الفكر ومتفلسفة العرب في هذا املجال الفكري املعقد.  

في قيام الحداثة  ستند اليها مشروع طه عبد الرحمن  ومن هنا كان حري منا التساؤل عن ما هي الشروط التي ي 

 اإلسالمية؟ وما هي املبادئ اإلسالمية التي يقترحها كبديل لتطبيق النموذج الحداثي الغربي؟

 يام الحداثة اإلسالمية شروط ق-أوال

 : الحداثة إبداع وليس إتباع  -1

لقد سلك املفكر طه عبد الرحمن مسلك االجتهاد اإلبداعي في التنظير للحداثة اإلسالمية، مضاهيا في ذلك  

"ال يكون لنا من الحداثة واملعاصرة، إال ما لنا   غيره، إذ مثلما أن الغرب يملك حداثته، فنحن املسلمين في نظره

( فالحداثة ال تنال بطريق التقليد والتبعية، وإنما بطريق االجتهاد واإلبداع في 1القدرة على اإلبداع واملبادرة") من  

( هذا اإلبداع الذي من  2"فال يتصف بالحداثة إال من أبدع، ويكون وصفه بها على قدر إبداعه")   تحقيق مبادئها،

شأنه أن يجعل اإلنسان العربي املسلم مفكرا حرا مستقال في تفكيره ال االحتذاء بالغرب، الذي لن يزيده إال  

 تثبيتا لوصاية الغربي عليه، ما يتولد عنها، الشعور بنقصه، وإهدار كرامته، ومصادرة حربته في الفكر والتنظير.  

إلسالمي، هو االجتهاد في التقريب التداولي ملفهوم الحداثة، لتجنب املضار  إن ما يجب على املفكر العربي ا

الناتجة عن سوء فهمه لدى املتلقي العربي، ورفع التهويل القائم حوله، وذلك عن طريق إعادة تحديده وفق  

والذي   واإلدراك.  لالستيعاب  قابال  طه  عند  يجعله  بما  اإلسالمي،  العربي  التداولي  املجال  يمكن  مقتضيات 

بناءً  الكمال.    تحديده  مراتب  في  باإلنسانية  االرتقاء  مبناه  اإلنساني  التاريخ  أن  األولى،  اثنتين:  مسلمتين  على 

 والثانية، أن كل زمن من األزمنة املختلفة لهذا التاريخ، يختص بواجبات محددة لتحقيق هذا االرتقاء. 

ارة عن نهوض األمة، كائنة ما كانت، بواجبات واحد  وبناء على هاتين املسلمتين، تكون الحداثة في نظر طه" عب 

من أزمنة التاريخ اإلنساني، بما يجعلها تختص بهذا الزمن من دون غيرها، وتتحمل مسؤولية املض ي به إلى غايته  

( فقيمة هذا التعريف، تكمن في نقل مفهوم الحداثة من التهويل األسطوري إلى مجرد  3في تكميل اإلنسانية") 

، ومن مفهوم خاص بالغرب إلى مفهوم مشترك، تتداول عليه كل األمم، انطالقا من قيام كل أمة  فعل حضاري 

بواجبات زمنها في االرتقاء باإلنسانية، فالحداثة ظاهرة إنسانية ال غربية، فكل األمم تتساوى في االنتساب إلى 

املق بالفعلين  ذلك  في  القيام  شريطة  غربية،  أو  شرقية  أكانت  سواء  الفعل  روحها،  وهما:  تحضر  لكل  ومين 

 
 . 31ص  2011، 1لبنان، ط–( طه عبد الرحمن: حوارا ت من أجل املستقبل، الشبكة العربية لألبحاث والنشر  بيروت 1

 .14، ص 2007الرحمن: الحداثة واملقاومة، معهد املعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية، لبنان، ( طه عبد 2
 .20( املصدر نفسه، ص 3
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(. فـ" ليست روح الحداثة  1العمراني، واملتمثل في الجانب املادي. والفعل التاريخي الذي هو الجانب املعنوي منه)

كما غلب على األذهان، من صنع املجتمع الغربي الخاص، حتى كأنه أنشاها من عدم، وإنما هي من صنع املجتمع  

( فالحداثة "تظل مفهوما ملتبسا يشير في عمومه إلى تطور تاريخي، وإلى تغير في  2اإلنساني في مختلف أطواره")

( وبذلك تكون األمة اإلسالمية، قد حققت حداثتها، حينما سنح لها أمر النهوض باإلنسانية، كما  3الذهنية".)

ك  الحضاريين،  وإسهامها  عطائها  بمدى  التاريخ  لها  يشهد  والتي  أخرى،  أمما  قبلها  الصينية حققتها  الحداثة 

 واليونانية والرومانية، وأمة الغرب اليوم بدورها لها حداثتها الخاصة، ناهضة بما لزمنها من واجبات هذا الزمن.  

لقد الحظ طه أن أغلب املفكرين العرب، قد سلكوا مسلك التقليد املنهجي في التنظير للحداثة اإلسالمية،  

هج الغرب، مفاهيم وآليات، من شأنه أن يمكن اإلنسان املسلم ولوج  اعتقادا منهم أن التقليد في استمداد منا

"ال حداثة مع وجود    فضاء الحداثة الكونية، هذا املسلك في نظر طه يعد خروجا عن مقتض ى الحداثة، ألنه

( فلعل ما يثير االستغراب في هذا اإلطار، أن فئة من متفلسفة العرب، والذين ينعتون بالحداثيين، 4التقليد") 

في  العربي اإلسالمي، وما علموا من أطوارها وأوصافها  التداولي  في املجال  لبثوا يرددون بخصوص الحداثة  ما 

مجالها األصلي، حيث راحوا يصرون على أنه ينبغي أن تتحقق في املجتمعات العربية، باألسباب التاريخية التي  

  خذهم بمبدأ منقول هو اآلخر وتسليمهم به، وهوتحققت بها في األصل األوروبي والوضع الغربي، وما ذلك إال بأ

 (. 5"مبدأ التاريخ اإلنساني الكلي") 

دعوة   والتحضر  النهضة  في  منواله  على  والنسج  الغرب  حداثة  تقليد  الى  الدعوة  فإن  األساس  هذا  وعلى 

دروب التي مردودة، وزعم باطل، وحجة ذلك ألننا" ال يمكن أن نصنع التاريخ بتقليد خطى اآلخرين في سائر ال

طرقوها، بل بأن نفتح دروبا ومسالك مغايرة، وال يمكن أن يتحقق ذلك إال بإبداع أفكار أصيلة، تستجيب لسائر  

 (   6مشكالت، وتعنى بكافة املستجدات") 

إن املفكر العربي الذي يسلك طريق التقليد في النهوض بالحداثة العربية، ال يزال يعيش حالة من القصور  

( هذا القصور،  7"عدم القدرة على استخدام فكره في األمور دون إشراف الغير عليه")   ث هوالعقلي، من حي 

 الذي أوقع املفكر العربي في تبعية الغير، والتي اتخذت ثالث صور هي: 

 
 . 31، ص 2006، 1بيروت، ط  –تأسيس الحداثة اإلسالمية، املركز الثقافي الدار البيضاء  إلى( طه عبد الرحمن: روح الحداثة مدخل 1

 لصفحة. ( املصدر نفسه، نفس ا2

 . 22، ص 2013( عبد الرزاق بلعقروز: أزمة الحداثة ورهانات الخطاب اإلسالمي، منتدى املعارف، لبنان، 3

 .35( املصدر نفسه، ص 4

 .75، ص 2009، 2بيروت، ط–( طه عبد الرحمن: الحق العربي في االختالف الفلسفي، املركز الثقافي  الدار البيضاء 5

،  ص 2002فكار في العالم اإلسالمي، ترجمة بسام بركة واحمد شعبو، دار الفكر دمشق،  ودار الفكر املعاصر بيروت،  ( مالك بن نبي: مشكلة األ 6

162 . 

 .35( طه عبد الرحمن: الحداثة واملقاومة، مصدر سابق، ص 7



 
 
 
 

 
 

 2022 - مايو -  86العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

67 

أوال: التبعية االتباعية، وهي أن يسلم القاصر قياده عن طواعية لغيره، ليفكر مكانه، حيث يجب أن يفكر  

 هو نفسه.  

يا: التبعية االستنساخية، وهي أن يختار القاصر بمحض إرادته نقل طرائق ونتائج تفكير غيره، وينزلها  ثان

 بصورها األصلية على واقعه وافقه.  

في مناهج تفكيره ونتائجه   الى تقليد غيره،  القاصر من حيث ال يشعر  التبعية اآللية: وهي أن ينساق  ثالثا: 

 (   1لشدة تماهيه مع هذا الغير.) 

فالحداثة اإلسالمية تقتض ي من املفكر العربي، أن يستقل عن الغير في تفكيره وسلوكه، وذلك باالعتماد على  

الذات واالجتهاد املستقل في تطبيق مبادئ روح الحداثة على الواقع اإلسالمي، فالحداثة الغربية ليست نموذجا  

الحداثة وفق مقتضيات املجال التداولي الغربي، حضاريا إنسانيا يقتدى به، بل هي احد تطبيقات املمكنة لروح  

وفق ظروفه التاريخية واالجتماعية، أي إمكان واحد من إمكانات الكثيرة واملتعددة لروح الحداثة. فإذا كانت 

باختالف   مختلفة،  تبقى  الروح  هذه  فتجليات  اإلنسانية،  عموم  به  تأخذ  الذي  الكونية  الحقيقة  هي  الروح 

للحداثة، هو مراعاة خصوصيات    –حسب طه   -ولي، وبذلك يكون اإلبداع الحقيقيخصوصيات كل مجال تدا

 املجال التداولي العربي اإلسالمي بمكوناته الثالث، العقدية واللغوية واملعرفية.  

بمظهر   التي تجعله يظهر  للتطبيق  الدافعة  القوة  بمعنى  الطهائية، استعملت  املقاربة  في  الروح  هذا ونجد 

 الحداثة. 

   الحداثة أساسها ومنطلقها األخالق)تخليق الحداثة(: -2

واملظاهر   املجردة،  العقلية  بالجوانب  االهتمام  حداثتهم  في  انشغلوا  قد  العرب،  املفكرين  معظم  كان  إذا 

الدنيوية املادية، اعتقادا منهم أن العناية بتطبيق النموذج الحداثي الغربي، يحقق لهم الحداثة املنشودة، فان  

عنه على واقع اإلنسان املسلم إال الجمود    نتائجه في نظر طه كانت على عكس ما هو متوقع منه، إذ لن ينجر 

وهو سبيل التحديث،  في  بديل  نهج سبيل  عليه  لزاما  كان  ولذلك  والتقهقر،  أو    والتخلف  الحداثة"،  "تخليق 

موصوال   واملادي  الفكري  الجانب  فيها  يكون  أخالقي،  أساس  ذات  الطهائية  فالحداثة  األخالقية"  قل"الحداثة 

نجد   ولذلك  األخالقي.  األخالقية، بالوجه  باملسألة  عنايته  هو  الطهائي،  التجديدي  املشروع  تميز  ميزة  أهم  أن 

وإصراره الكبير واملشهود على ضرورة العودة إلى األخالق كمنطلق لتحقيق أية نهضة أو استئناف القيام بأي  

ية، والرجوع إلى دور حضاري، إذ ال سبيل إلى النهوض أو التطور والتمييز في نظره، إال بمعالجة اآلفات الخلق

 أخالق الدين، تمثال وتجديدا. 

 
 .25، ص ( املصدر نفسه1
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في املتمثلة  اإلنسان،  بماهية  أساسا  تتحدد  طه  منظور  في  الحداثة  في  إن  ال  األخالقية"،  "املاهية    "املاهية 

أن تقريره  إلى درجة  الغربي،  الحداثي  النموذج  في  هو سائد  منه    العقالنية"، كما  باألخالقية  "اإلنسان اخص 

بما هي تنبني   –"األخالقية    اإلنسان مخلوق أخالقي قبل أن يكون مخلوقا عقالنيا، حيث يقول:  بالعقالنية" أي أن

هي األصل الذي تتفرع عنه كل صفات اإلنسان من حيث هو كذلك، والعقالنية التي    -على مبدأ طلب الصالح

ذات طبيعة أخالقية، إذ  ( فهوية اإلنسان  1تستحق أن تنسب إليه ينبغي أن تكون نابعة لهذا األصل األخالقي")

("ألن ضرورة الخلق لإلنسان كضرورة  3"على قدر تخلق اإلنسان تتحدد إنسانيته")   (، أي 2ال إنسان بغير أخالق") 

(. وال شك أن املفاهيم األخالقية بدون دين، ال يمكن لها أن   4خلقه، سواء بسواء، فال إنسانية بغير أخالقية") 

ال، فمجال الدينيات، يعد املجال املنس ي في الحداثة الغربية، "فالفالسفة قد  تقوم لها قائمة أو تستقر على ح

حينما قصروها على هذين    خطئوا أأصابوا حينما نسبوا املفاهيم األخالقية إلى اإلنسانيات واملعنويات، لكنهم  

  إلى ى الغيبي عن نسبتها  املجالين، ولم يتعدوا بها إلى مجال الغيبيات، والواقع أن هذه املفاهيم ال تقل نسبتها إل

واملعنوي")  دين" و5اإلنساني  بغير  أخالق  "فال  "    ( ومنه  بدون غيبيات"  دين  ال  بدون غيبيات، كما  أخالق  "ال 

وبذلك  تكون أسباب األخالق تكون موصولة بأسباب الدين، حتى انه ال حدود مرسومة بينهما، و" أن الجمع بين 

لك تكون ماهية اإلنسان من منظور الحقيقة الدينية، باألساس ماهية  (" وبذ6)   األخالق والدين أصل األصول 

 أخالقية، وكل خروج عن هذه املاهية، يترتب عنه بالضرورة إخالل منطقي باملاهية اإلنسانية.

املدخل األخالقي،   الغربية وتقويم اعوجاجها، هو  الحداثة  لنقد  املناسب،  املدخل  وعلى هذا األساس فإن 

حداثة تعلي من شأن العقل والعقالنية، في مقابل الحط من األخالق واألخالقية، هذا التصور  ذلك لكون هذه ال

الذي يمتد جذوره إلى فالسفة األنوار في القرن الثامن عشر تحديدا، ذلك" أن فالسفة األنوار ابرزوا للبشرية  

يكونان أن تحررها وانفتاحها سوف  الطويل، مؤكدين  تاريخها  نتيجة أساسية الستعمال    تطورا مرحليا يطبع 

(. بيد أن طه، ال  7العقل، من حيث أنه إقرار للشك املنطقي، ورفض لكل حكم مسبق، ولكل سلطان مهيمن") 

العقالنية: "عقالنية   نوعان من  هناك  أن  اعتبار  على  تخليقها،  إلى  يقصد  وإنما  العقالنية،  اعتباره  في  يقص ي 

اإلنسان والحيوان. و"العقالنية املسددة باألخالق" والتي تخص اإلنسان  والتي يستوي فيها    مجردة من األخالقية"

 (  8دون غيره، وعليه من الخطأ الشنيع حمل العقالنية على املعنى األول، وخص اإلنسان بها تخصيصا وتعميما.) 

 
 .14، ص 2013، 5بيروت، ط –الغربية، املركز الثقافي  الدار البيضاء ( طه عبد الرحمن: سؤال األخالق مساهمة في نقد األخالقي للحداثة 1
 . 147( املصدر نفسه، ص 2
 . 292( طه عبد الرحمن: الحق العربي في االختالف الفلسفي، مصدر سابق، ص  3
 . 55-54( طه عبد الرحمن: سؤال األخالق مساهمة في نقد األخالقي للحداثة الغربية، مصدر سابق، ص 4
 .25نفسه، ص ( املصدر5
 ( املصدر نفسه، نفس الصفحة.6
 .209، ص2003( عبد الوهاب املسيري وفتحي التريكي: الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر دمشق، ط، 7
 .14( املصدر نفسه، ص 8
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إخراج    فإذا كانت الحداثة الغربية تبنى على مقوالت العقالنية والذاتية واالستقاللية، فان مسعى طه هو

هذه الحداثة من ضيق افقها العقالني املجرد، وربطها بمقتضيات املجال األخالقي والديني في املمارسة الفلسفية  

التي ينتمي اليها،  كما أن الذاتية التي هي احد لوازم مبدأ الرشد في الحداثة الغربية، والتي تدعو لتوفير الرفاهية  

املجال التداولي اإلسالمي، ذلك ألن االزدهار الفردي في اإلسالم هو جزء   واالزدهار الفردي، ال يمكن أن يثبت في

من ازدهار اآلخر، واإلنسان يرقى برقي اآلخرين، فاالختالف في توظيف املفهوم مرده إلى مسلمة أخالقية، تضاد  

الخير مصلحة متعدية ال قاصرة" و إن  منها"  الغربية،  الحداثة  في  األناني  الغير هو  "أن اإلحسان    التوجه  الى 

( وبهذا يكون االختالف في مسلمات التطبيق ال يجعلنا اقل حداثة منهم، متى التزمنا بروحها  1إحسان إلى الذات") 

 املحددة إلى املبادئ الثالث املتمثلة في مبدأ الرشد و مبدأ النقد و مبدأ الشمول. 

 الحداثة تطبيقا من الداخل ال تطبيقا من الخارج:  -3

سالمية ال يمكن أن تتحقق إال إذا كانت تطبيقا داخليا مباشرا لروح الحداثة، ال استنساخا  إن الحداثة اإل 

للتطبيق الغربي للحداثة، فاملطلوب من األمة العربية هو أن تكون حداثتها نابعة من الداخل، أي باشتغالها  

التداولي من غير واسطة    داخليا ومباشرا على تطبيق مبادئ روح الحداثة على واقعها، وفق مقتضيات مجالها 

تفكيره.   في  طريقته  ونهج  اآلخر،  وصاية  طلب  إال  األمر  حقيقة  في  هو  ما  باآلخر،  التوسط  ألن  ذلك  الخارج، 

فمقتض ى الحداثة هو رفع وصاية اآلخر عن الذات،  ذلك ألنه  ملا كانت مبادئ روح الحداثة مبادئ كونية مشتركة  

حتاج الى اعتبار اآلخر معيارا لهذا التطبيق، ألن حداثة اآلخر ال تعدو أن  بين عموم اإلنسانية، فإن تطبيقها ال ي 

تكون تطبيقا مباشرا بغير واسطة لهذه املبادئ، وكل تطبيق متوسل بالتطبيق  الغربي لروح الحداثة، لن يكون 

"تقليدا ضارا")  الحداث2إال  روح  هو  الذي  األصل  إلى  سالكه  يرجع  الداخلي،  التطبيق  ألن  ذلك  إلى  (.  وليس  ة، 

 واقعها، الذي هو الواقع الحداثي الغربي.   

إن طه يميز بين واقع الحداثة وروحها، روح الحداثة وتتمثل في" جملة القيم واملبادئ القادرة على النهوض   

"تحقق هذه القيم واملبادئ في زمان    بالوجود الحضاري لإلنسان في أي زمان ومكان" بينما واقع الحداثة، فهو

الغربية، ما هو إال تطبيقا واحدا من اإلمكانات  3ومكان مخصوص") مخصوص   ( وبذلك يكون واقع الحداثة 

التطبيقية التي تحملها روحها، حيث يقول طه:" فيلزم أن يكون الواقع الحداثي غير الروح الحداثية، وهذا يعني 

عضها من جهة، مزيد من تمسكه بها  أن التطبيقات ال تكون متماثلة من جهة قوة أدائها، لهذه الروح بل يفضل ب

(. فالحداثة عند طه هي روح إبداع، وبما أن الحداثة الغربية، ما هي إال احد تطبيقاتها  4في نهوضها الحضاري") 

املمكنة، لذلك وجب أن يكون اإلبداع الحقيقي للحداثة، هو مراعاة خصوصية املجال العربي اإلسالمي عند  

 
 .31( طه عبد الرحمن: روح الحداثة املدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، مصدر سابق، ص 1
 .33الرحمن: الحداثة واملقاومة، مصدر سابق، ص ( طه عبد 2

 .75( املصدر نفسه، ص 3
 .30( املصدر نفسه، ص 4
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ع نحو التقليد واملحاكاة في إنزال الواقع الحداثي الغربي على واقع األمة اإلسالمية،  تطبيق هذه الروح، ال االندفا

العربي   التراث  داخل  من  اإلجرائية  مفاهيمها  تبدع  كانت"  إذا  إال  حقيقية  تكون  لن  اإلسالمية  فالحداثة 

 (. 1اإلسالمي") 

 االنطالق من القاعدة الشعبية:   -4

بتقليد الواقع الحداثي الغربي، فإن طه عبد الرحمن يراهن على سبيل إذا كانت الحداثة اإلسالمية ال تكون 

آخر للنهوض بالحداثة اإلسالمية، وليس هذا السبيل إال  الشعوب العربية واإلسالمية ذاتها، ال األنظمة التي  

ت  "تكون هذه الحداثة حداثة صاعدة من القاعدة التي تمثلها الشعوب، وليس   تمثلها هذه الشعوب، حيث يقول 

األنظمة") تمثلها  التي  العميقة  2القمة  تأمالته  من  نابع  وإنما  فراغ،  من  ينبع  لم  الطهائي  القرار  هذا  ولعل   ،)

،  -الفئة الحاكمة  -ومالحظاته الدقيقة لواقع األمة اإلسالمية، حيث قادته إلى وجود تفاوت بين مصالح القمة

العربية اإلسالمية، يجعل املطلب الحداثي للقاعدة الشعبية  في عموم الدول    -الفئة الشعبية  - ومصالح القاعدة

تابعة لألنظمة   العربية، كثيرا ما تكون  في الدول  القمة الحاكمة، ذلك ألن األنظمة الحاكمة  ال يتفق ومطلب 

  الغربية، مما يعني أن حداثتها، تبقى تابعة لوصاية هذه األنظمة، وال يمكن أن تسمح لها إال بحداثة وفق تطبيق 

تكون   الشعبية،  القاعدة  بينما  بذلك حداثتها، حداثة خارجية مقلدة وكاذبة،  تكون  الغربي، وبذلك  النموذج 

 حداثتها بموجب سعيها إلى التخلص من وصاية األنظمة الغربية، حداثة داخلية مبدعة وحقيقية. 

 اجتناب آفات التطبيق الغربي:    -5

الغربي   التطبيق  فيها  وقع  التي  اآلفات  في  الوقوع  اجتنبت  إذا  إال  تقوم،  أن  اإلسالمية  للحداثة  يمكن  ال 

للحداثة، وهي: "آفة النسبية"، و"آفة االنفصالية"، و"آفة األداتية"، و"آفة التجريبية"، و"آفة الفردانية"، و"آفة  

 ها، بقيم إسالمية مضادة لها.  املادية". هذه اآلفات التي ال يمكن صرفها، إال باستبدال

 : قيمة اإلخالص ودرء آفة النسبية  -5-1

يرى طه عبد الرحمن أّن الحداثة الغربّية وقعت في نقيض مقصودها حين ظّنت أّن االستقالل عن الدين  

هو الذي يفض ي إلى تحقيق الحّرّية لإلنسان، فأفض ى بذلك التطبيق الحداثي الغربي  لركن االستقالل الدخول   

، حيث أصبح اإلنسان الغربي ال يؤمن باليقينيات الدينية واملطلقات، وإنما يؤمن بالنسبية،  ”آفة النسبّية“في  

نقيض   في  الغربية  الحداثة  أوقع  الديني،  املطلق  عن  االستقالل  هذا  أن  إال  متغير،  نسبي  ش يء  كل  أن  إذا 

 (  3مقصودها، إذا أفض ى الى الوقوع في ضرب من استعباد اإلنسان.)

 
 .13-12( املصدر نفسه، ص 1
 .35( املصدر نفسه، ص 2
 .27املصدر نفسه، ص ( 3
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 متى توّجه في أقواله وأفعاله إلى املطلق  إن  
ّ

اإلنسان ال يمكن أن يصل إلى االستقالل الراشد والحرية الحقة إال

 قيمة "اإلخالص"
ّ

اإلسالمّية، ذلك ألن" اإلخالص    الديني، هذا التوّجه أو االنفتاح على املطلق الديني ال تحّققه إال

 (.1) هلل وحده هو الذي يورث الحرية الحقة"

 :  قيمة الكمال ودرء آفة االنفصالية -5-2

إن التطبيق الغربّي لروح الحداثة، أفض ى إلى االنفصال عن قيم التراث الديني، في حيّن أّن في تلك القيم ما 

ما بقدرته على االرتقاء باإلنسان") 
ّ
(، 2ال تبلى فائدته أبدا، "فال ينبغي أن يقّدر اإلبداع بقدرته على االنفصال، وإن

 الحداثة الغربّية في "آفة االنفصالّية".  وهنا وقعت

ة  ، إال عن طريق  -حسب طه  -وال يمكن حفظ هذه الصلة  
ّ
القيمة اإلسالمّية، القادرة على مواجهة هذه اآلف

"نطلب اإلبداع ال في   وهي "قيمة الكمال"، ذلك ألن من شأن هذه القيمة األخالقية، أن تجعلنا نحن املسلمين

 (. 3نما في تحقيق الكمال فيما تنتجه من آثار وما نأتيه من سلوكيات") االنفصال عن التراث، وإ

 قيمة اإليمان ودرء آفة األداتية:  -5-3

تم    آفة سلبية، حيث  الغربي  الحداثي  التطبيق  في  العقالنية  قيمة  قد طرأ على  أنه  الرحمن  طه عبد  يرى 

 ا اختزال مفهوم االستدالل في ممارسة العقل  
ّ

 بالوسائل والتقنّيات والحساب، دون جانب  ألداتي الذي ال يعنى إال

القيم واملقاصد اإلسالمية، األمر الذي أدى بها الى التعامل مع اإلنسان كما لو كان مجرد آلة ال روح، فوقعت  

بذلك في "آفة األداتية". ولتجتنب املسلمين هذه اآلفة، وجب أن تستند العقالنية األداتية، الى عقالنية أعلى منها 

املقاصد"مرتبة،   "عقالنية  القيم")   او  وهي  إال  4"عقالنية  توفيرها،  أو  تحقيقها  يمكن  ال  العقالنية  هذه   )

هي التي تزود اإلنسان بالقيم    -اإليمان  -(، ذلك لكون هذه القيمة5باالسترشاد بالقيمة اإلسالمية التي هي اإليمان) 

 املقاصد العليا التي تقدر على تهذيب هذا العقل األداتي وتوجيهه نحو النفع والصواب.  إلىاملثلى و 

 :قيمة التكامل ودرء آفة التجزيئية  -5-4

، وعمل  واألخرونيرى طه أن التطبيق الحداثي الغربي، اتسم بمبدأ الفصل أو قل التجزئة ما بين الدنيوي   

الوقوع في" آفة التجزيئية" التي تجعل كل مجال من مجاالت الحياة ، مستقال    إلىعلى فصل األشياء، فادى به  

عن الغيب، والفصل بين العلم واألخالق،    بنفسه، له منطقه الخاص، ال يؤثر وال يتأثر بغيره، مثل فصل العقل

والسياسة...وغيرها والدين  واألخالق،  في   ،والدين  يقابلها  بما  األخذ  طه،  يقترح  التجزئة،  آفة  معضلة  ولحل 

 
 ( املصدر نفسه، نفس الصفحة.1
 .28( املصدر نفسه، ص 2
 .149، ص 2013، 1لبنان، ط–العربية لألبحاث والنشر، بيروت ( طه عبد الرحمن: الحوار أفقا للفكر، الشبكة 3
 ( املصدر نفسه، نفس الصفحة. 4
 .28( طه عبد الرحمن: الحداثة واملقامة، مصدر سابق، ص 5



 
 
 
 

 
 

 2022 - مايو -  86العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

72 

اإلسالم، وهي القيمة اإلسالمية "التكامل"، والتي تعمل على التكامل ما بين العالم املرئي وغير املرئي، فـ"مجاالت  

( وأن الدين  1سالم يأخذ بعضها بأسباب بعض متبادلة التأثير والتأثر، بل أن بعضها يكمل بعضا")الحياة في اإل 

 يصل جوانب حياة اإلنسان الدنيوية بجوانب األخروية. 

 قيمة الروحانية ودرء آفة املادية: -5-5

الحداثي في جميع مجاالت الحياة  لقد وقعت الحداثة الغربية في آفة املادية، وذلك بتركيزها واختزالها للفعل 

على الجوانب املادية فقط، وإهمالها للجوانب الروحية املعنوية له، مما أدى إلى اإلخالل بتوازنها. إن مجاالت  

الحياة اإلنسانية، ال يمكن الفصل بينها، فال يمكن فصل وجهها املادي عن وجهها املعنوي، ولهذا يقترح طه حال  

وإعادة التوازن بين الوجهين في الحداثة  الغربية، ويتمثل في األخذ بالقيمة اإلسالمية    بديال لصرف هذه اآلفة،

"يجعل املادي ال ينفك يزدوج باملعنوي" فالروحانية التي يختص بها   "الروحانية"، وذلك باتخاذها مبدأ أساسيا،

اتب الكمال، وإذا خالطت الروحانية  الدين اإلسالمي، تشبه البؤرة التي ينبعث منتها كل القيم التي يرتقي منها مر 

  (.2األشياء املادية، بثت فيها القوة التي تجعلها تتجاوز ماديتها") 

 قيمة الجمعانية ودرء آفة الفردانية:  -5-6

لقد طرأ على تعميم الفعل الحداثي الغربي  آفة الفردانية، حيث اقتصر تطبيق الحداثة الغربية على الفرد  

راعي تحصيل مصالحه الخاصة، وجعلها غاية كل تجمع إنساني، حيث أنها طابقت  بالدرجة األولى، إذ أصبح ي 

ومفهوم "اإلنسان"، على الرغم ما بينهما من فرق، فالفرد تحكم علين من منظور   وسوت بين مفهوم "الفرد"

األ  علينا،  اآلفة  هذه  املسلمين  نحن  نتجنب  وحتى  األخالق،  منظور  عليه  نحكم  اإلنسان  بينما  خذ  املجتمع، 

بالقيمة اإلسالمية، املقابلة لها، وهي "الجمعانية" والتي مفادها" أن تنفع اآلخر كما تنفع ذاتك، وليس بالضرورة  

متبادلة")  املنفعة  تكون  أن  تقتض ي  أي  نفسك،  على  تؤثره  بمقتضاها  3أن  تتحقق  التي  اإلسالمية  والقيمة   )

تتجلى به عناية الفرد بغيره، بقدر عنايته بنفسه، ال  الجمعانية، هي قيمة الرحمة، و" الرحمة هي املظهر الذي  

لكون هذا الغير به حاجة أكثر من حاجته، أو ألن ضررا  لحقه ما دونه، بل ألن إنسانيته ال تتم إال بأن يكون مع  

 (.4نفسه")  إلىالغير بوجدانه، وان يوصل املنافع إليه كما يوصلها 

اثة، يدفع اآلفات التي يسقط  فيها النمط الحداثي الغربي، وأن  إن األخذ بالقيم اإلسالمية في تحصيل الحد

منزلة غير تلك التي توقف    إلىالتطبيق اإلسالمي لروح الحداثة، باعتباره  مقترحا بديال معقوال، يرتفع بالحداثة  

 هذه القيم اإلسالمية. إلىعندها التطبيق الحداثي الغربي، أي يفضل ويتميز عنه، وذلك لكونه يستند 

 
 .30( املصدر نفسه، ص 1
 .31( املصدر نفسه، ص 2
 .150( طه عبد الرحمن:  الحوار أفقا الفكر، مصدر سابق، ص 3
 .32لحداثة واملقاومة، مصدر سابق، ص( طه عبد الرحمن: ا4



 
 
 
 

 
 

 2022 - مايو -  86العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

73 

 :  مبادئ الحداثة عند طه عبد الرحمن -ثانيا

  إلىوملا كان من الالزم أن الحداثة ال تكون إال مع طريق اإلبداع، ال مع وجود التقليد، سارع طه في اجتهاده  

بيان و تحديد املبادئ التي تقوم عليها روح الحداثة اإلسالمية البديلة، والتي حددها في ثالث مبادئ رئيسية هي:  

 (.1مبدأ الرشد ومبدأ النقد ومبدأ الشمول) 

(" وليس املقصود  2) الرشد  إلى مبدأ الرشد: والقاض ي بـ"أن األصل في الحداثة هو االنتقال من حال القصور    -1

ال التبعية الفكرية والسلوكية للغير، في مقابل الرشد الذي هو تحصيال الستقالل واإلبداع، فمبدأ بالقصور إ

 (.3الرشد يتكون من ركنين: االستقالل واإلبداع)

( وليس املراد  4االنتقاد")   إلىمبدأ النقد والقاض ي بأن األصل في الحداثة هو االنتقال من حال االعتقاد    -2

يسلم املرء بالش يء من غير أن يحصل أي دليل عقلي، وال أن يجتهد في طلب هذا الدليل، في  باالعتقاد إال أن  

مقابل االنتقاد الذي هو االستدالل العقلي على األشياء والفصل التقني بيم مجاالتها، بما يتيح ضبط أسبابها  

 .("5وكشف آلياتها) 

 وهو يتكون من ركنين: التعقيل والتفصيل.    

الشمول   -3 الخصوص    مبدأ  حال  من  اإلخراج  هو  الحداثة  في  األصل  أن  الشمول،)  إلىوالقاض ي  (  6حال 

و"خصوص املجتمع"    -كل ش يء يوجد في مجال مخصوص تحده حدود معينة  -واملقصود به "خصوص املجال""

هو   الذي  الشمول  مقابل  في  محددة،  وثقافية  حضارية  بصفات  يتميزون  مخصوص  مجتمع  كل  أفراد  كون 

على املذكورتين،  القدرة  الخصوصيتين  املجتمع  -تجاوز  وخصوصية  املجال  مختلف   -خصوصية  في  والتأثير 

(. وهذا املبدأ هو اآلخر يتكون من  7املجاالت الحياتية من جهة ومختلف املجتمعات اإلنسانية من جهة أخرى) 

  –وصيتها الثقافية  على اختالف خص  – ركنين هما: التوسع والتعميم. وبتطبيق هذه املبادئ، يمكن لكل أمة  

خلق حداثتها الخاصة، التي إن احتمل تشابهها مع الحداثات األخرى في بعض الجوانب فمن الحتمي اختالفها  

 .عنها في جوانب أخرى 

االنتسابعلى هذا األساس ستتساوى   في  الحضارية  األمم  الثالثة:    جميع  بمبادئها  الحداثة متى أخذت  إلى 

شريطة أن يكون "كل أمر مأصول مسلٌم به، حتى يثبت بالدليل فساده" وعامال  ،  ""الرشد" و"النقد" و"الشمول 

 
 .  30إلى ص  24( طه عبد الرحمن: روح الحداثة، مدخل الى تأسيس الحداثة اإلسالمية،  مصدر سابق،  من ص1

 .25( املصدر نفسه،  ص 2
 .23الحداثة واملقاومة، مصدر سابق،  ص  : ( طه عبد الرحمن3
 .21تأسيس الحداثة اإلسالمية، مصدر سابق، ص ( طه عبد الرحمن: روح  الحداثة املدخل إلى 4
 .24( طه عبد الرحمن:  الحداثة واملقاومة، مصدر سابق،  ص 5
 .28( طه عبد الرحمن: روح الحداثة املدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، مصدر سابق، ص 6
 .25( طه عبد الرحمن:  الحداثة واملقاومة، مصدر سابق، ص 7
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الفاح  النقدي،  التثبت  إذعلى  منقول،  أمر  كل  واملسؤول، من  نثبت  ص  عليه، حتى  معترٌض  أمر منقول  "كل 

 ( 1بالدليل صحته.) 

 : ويقترح طه ستة خطوات إلبطال املسلمات املصاحبة لتطبيق الغرب لروح الحداثة، وهي 

إبطال مسلمات االستقالل الغربي ألّن وصاية األقوى الخارجي ال تعني العناية باألضعف، وإنما هي وصاية    -

 ُمستعمر. 

إبطال مسلمات اإلبداع الغربي ذلك أن اإلبداع ال يقتض ي االنقطاع املطلق، ألّن الحداثة الحقة هي حداثة    -

 قيم ال حداثة زمن. 

 إبطال مسلمات التعقيل الغربي، فالعقل ال يعقل كل ش يء، ألنه ال يمكنه أن يعقل ذاته. - 

بين الحداثة والدين، ذلك ألّن أهل الحداثة    -   في الفصل  الغربي، إذ ال إطالق  التفصيل  إبطال مسلمات 

 توسلوا بمفاهيم دينية، ورجال الدين ساهموا في بناء الحداثة،

ع الغربي، فالتطبيق الغربي لروح الحداثة ليس واقعا حتميا، ألّن اإلنسان أقوى من  إبطال مسلمات التوس -

 هذا التطبيق، وماهية الحداثة ليست اقتصادية، ألّن ماهية اإلنسان أخالقية. 

التفكير    - الفرداني، ولكنها توجب  التفكير  الغربي، أي أن روح الحداثة ال توجب  التعميم  إبطال مسلمات 

 (2سب للمجتمع العاملي.) املتعدي املنا

من  جعلت  التي  املسلمات  إبطال  بعد  الثالث،  بمبادئها  الحداثة  روح  تفعيل  إلى  طه  يدعو  الكيفية  وبهذه 

الحداثة في مفهومها الغربي وبكافة مستوياتها املذكورة، نموذجا أوحد للتحديث والنهوض الحضاري. ويبدو أن  

األساسية لروح الحداثة، التمييز بين هذه الروح والتطبيق الغربي لها، ولنقل الفصل  طه يتغيا من إبراز املبادئ 

 بين ماهية الحداثة وتجلياتها.

 وهي: ،طه إليهاويترتب عن تلك املبادئ و التعريف لروح الحداثة عدة نتائج توصل  

 التفاوت واالختالف بين واقع الحداثة وروحها.  -

 هو واحد من التطبيقات املمكنة لروح الحداثة أو كنه الحداثة.أّن واقع الحداثة الغربية   -

 أصالة روح الحداثة، أي أنها متأصلة إنسانيا وتاريخيا.  -

 روح الحداثة. إلىاالستواء في انتساب جميع األمم الحضارية  -

 أّن واقع املجتمعات اإلسالمية هو إلى الحداثة املقلدة أقرب منه إلى الحداثة املبدعة. -

 
 .15-14الرحمن: روح الحداثة املدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، مصدر سابق، ص ( طه عبد 1
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بتكر من الداخل. -
ُ
نقل من الخارج، وإنما ت

ُ
 أّن الحداثة ال ت

 ( 1أن ابتكار الحداثة اإلسالمية الداخلية، يقتض ي إبطال املسلمات التي صاحبت التطبيق الغربي للحداثة.)   -

إزالة اللبس الذي يكتنف مفهوم الحداثة، ورفع التهويل عنه، ومن ثمة    إلىوغير خاف أن هذه النتائج تروم  

غير   ونسبية  كاملة،  غير  حداثة  يجعلها  نحو  على  ونقائصها،  الغربية  الحداثة  آفات  من  جملة  عن  الكشف 

 مطلقة، وخاصة غير عامة. 

 : خاتمة

ي، ألجل قيام واستنبات  كانت هذه هي أهم وابرز الشروط التي سطرها طه عبد الرحمن في مشروعه الفكر 

حداثة إسالمية أصيلة، والتي يروم من خاللها طه التنظير ملفهوم حداثة إسالمية حقيقية مبدعة، ال مقلدة   

ثابتا،   جوهرا  وليس  ومتجددة،  متغيرة  بنية  بجعله  العرب، ذلك  سطحية،  واملتفلسفة  النقاد  من  الكثير  أن 

في وتنظيراتهم    مختلف  يسعون  والفلسفية  الفكر اجتهاداتهم  أي  ية  بكل حذافيره،  الغربي  النموذج  تطبيق  إلى 

ومحاولة استنباتها في    الغربية إلى املجتمعات اإلسالمية،الثقافية  باالشتغال بنقل املفاهيم واألدوات واملناهج  

 دون مراعاة في ذلك منطلقات وخصوصيات املجال التداولي لهذه املجتمعات.  بيئتها الثقافية،  

الثقافة اإلسالمية، حيث عمل أوال على تحليل ونقد مسلمات    ؤ  ال واجتهاد طه نابعا من عمقلقد كان اشتغ 

التطبيق الحداثي الغربي، ثم عمل على استبدالها، بما يناسب املجال التداولي العربي اإلسالمي، هذا األخير الذي  

نسقه الفكري والفلسفي. ذلك  يعد الخيط الناظم في فلسفة طه عبد الرحمن، حيث يحتكم إليه كثيرا في بناء  

أن مبادئ روح الحداثة، وان كانت مبادئ كونية مشتركة بين عموم البشرية، فتنزيلها على الواقع يحتاج إلى محل  

مخصوص أو قل مجال تداولي خاص، مما يجعل هذا التنزيل ال يعدو إمكانا وتطبيقا واحدا من بين اإلمكانات  

التداول املجاالت  بتعدد  املوضوع املتعددة،  لهذا  مقاربتهم  في  العرب  واملتفلسفة  النقاد  تقليد  ولعل  لألمم.  ية 

 املعقد، راجع إلى عدم تفريقهم بين كونية مبادئ روح الحداثة، وخصوصية تطبيقها. 

للمفكر املسلم املقلد في كل ما    لقد آن األوان  النظر  الغير من  وما يزال يأخذه  أخذه  اليوم، أن يعيد  عن 

   مجاله التداولي وال تجيب عن أسئلته وال تنهض بأوضاعه بصلة  أية  ب وأفكار ونظريات ال تمت    مفاهيم وتصورات

الفلسفية   التجارب  أن نستفيد من  اليوم  الواجب  بل أصبح من  األمة،  إلى واقع  تلتفت  أزماته، وال  تعالج  وال 

اإلسالمية املعاصرة التي تقيدت بهموم األمة، ورفضت الوصاية الفكرية، وسعت إلى إعادة الثقة للمسلم بتراثه،  

، وغيرها من التجارب الفلسفية األخرى على  طه عبد الرحمن  فقيه الفلسفة وفيلسوف األخالق  أمثال تجربة  

وعلي   الفاروقي،  راجي  وإسماعيل  املسيري،  الوهاب  وعبد  بيجوفيتش،  عزت  وعلي  إقبال،  محمد  تجربة  غرار 

تكرار بعض األخطاء   تجنبنا  أن  بإمكانها  التجارب عطاءات فلسفية إسالمية صريحة،  باعتبار هذه  شريعتي، 

 
 . 68 -67(  املصدر نفسه،  ص  1
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حديث، وأن تسهم في محاربة آفة التقليد واالنبهار بحضارة اللوغوس، التي ارتكس الفكرية التي وقع فيها سلفنا ال

 عليها العقل اإلسالمي وأدمنها لردح من الزمن.  
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 ( 1881 -1860)  19ا في مدينة تونس خالل النصف الثاني من القرن أن تكون مجرمً 

Being a criminal in Tunis during the second half of the 19th century (  (8118- 6018  

 تونس، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/محمد البشير رازقي د.

Dr. Mohamed Bechir Rezgui/ Faculty of Humanities and Social Sciences in Tunis 

 

 

 

Abstract : 

In this article, we raise a basic problem: In light of the crisis that the city of Tunis experienced, 

how did the criminal's personality crystallize? What are the means that contributed to the 

formation of his social position? 

During the second half of the 19th century, Tunisia experienced harsh circumstances that 

affected the nature of social relations among the residents of Tunis. The figure of the criminal 

emerged as an influential social actor in the city space. This personality employed many practices 

and means in shaping his social standing. Starting with the name, nickname, social stigma and 

the production of stereotypes, that is, the formation of the image of the criminal in the minds and 

representations. Passing through the psychological and physical characteristics of the criminal, 

whether courage, courage or physical strength, that is, weaving the personality of the Muslim in 

front of the eyes and in the street. Finally, the use of psychological representations and physical 

characteristics in the practices and stakes of daily life, such as mastering theft, physical violence, 

murder, and so on. 

Keywords: the criminal, the city of Tunis, the 19th century, stereotypes, the state. 
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ص : 
ّ
 ملخ

أساسّية وهي: في ظّل األزمة التي عايشتها مدينة تونس، كيف تبلورت شخصّية   إشكاليةنطرح في هذا املقال  

 املجرم؟ وما هي الوسائل التي ساهمت في تشكيل مكانته االجتماعّية؟ 

النصف   التونسية خالل  البالد  القرن  عايشت  العالقات    19الثاني من  رت على طبيعة 
ّ
أث ظرفّيات قاسية 

ان مدينة تونس
ّ
ر في فضاء املدينة  ،االجتماعّية بين سك

ّ
فت هذه    ،برزت شخصّية املجرم كفاعل اجتماعي مؤث

ّ
وظ

االجتماعّية مكانته  تشكيل  في  عديدة  ووسائل  ممارسات  والوصم    ،الشخصّية  والكنية  االسم  من  بداية 

الت   االجتماعي
ّ
مرورا بالّسمات النفسّية    ،وإنتاج الصور النمطّية، أي تشكيل صورة املجرم في الذهنّيات والتمث

 ، والجسدّية للمجرم سواء الشجاعة واإلقدام أو القّوة البدنّية، أي نسج شخصّية املسلم أمام العين وفي الشارع

الت النفسّية واملمّيزات الجسدّية في ممار 
ّ
سات الحياة اليومّية ورهاناتها مثل إتقان السرقة  وأخيرا توظيف التمث

 والعنف املادي والقتل وغير ذلك.

 . ، الصور النمطّية، الدولة19املجرم، مدينة تونس، القرن  الكلمات املفتاحّية:

 

 

 مقّدمة:

رت الحياة االجتماعّية بمدينة تونس خالل النصف الثاني من القرن  
ّ
باألزمة االقتصادّية والسياسّية    19تأث

. كما لم يسلم أحد من العنف،  1جسدي وعنف لفظي حيث تعّدد وتنّوعت املمارسات العنفّية من قتل وعنف  

. نتج عن هذه األزمات شيوع ممارسات اجتماعّية عديدة ذات أبعاد عنفّية من قبيل السرقة  2مرأة ورجل اطفل و 

 
دار كلمات   ،(1881  -1860العنف ضّد األوروبيين واملحميين في مدينة تونس خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر )محمد البشير رازقي،  1

 .2021للنشر والتوزيع، مصر، 
لم، املناورة والحم2

ّ
اية"،  محمد البشير رازقي، "املرأة في مدينة تونس خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر من خالل وثائق الضبطّية: الظ

ة التاريخّية املغاربّية
ّ
 . 420 -383، ص2020، فيفري 178، تونس، العدد املجل
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، إلى جانب العنف  4وبروز وسائل عديدة الستجداء واالستعطاف  3، وتعّدد حاالت االنتحار 2، والّسحر 1والغّش 

 املادي واملعنوي.  

نطرح في هذا املقال إشكالية أساسّية وهي: في ظّل األزمة التي عايشتها مدينة تونس، كيف تبلورت شخصّية  

 املجرم؟ وما هي الوسائل التي ساهمت في تشكيل مكانته االجتماعّية؟ 

 التشكيل الذهني لشخصية املجرم الكنية والعنف اللفظي:  .1

الت عديدة وبسيرورة ذهنّية ساهمت في تشكيل صورة نمطّية ووصم اجتماعي  
ّ
ارتبطت شخصّية املجرم بتمث

. تشابكت صفة اإلجرام في مدينة تونس خالل القرن التاسع عشر بمجموعة من الصفات، حيث وصفت  5صارم 

ورجل "موصوف  ،  8وآخر "كلب"   ،7"لّص" و،  6سارق" ت من قبيل "الوثائق األمنّية هذه الفئة بمجموعة من الصفا

ف "املجرم" العنف اللفظي في خطاباته، فقد تشاجر رجل   .10ت" ا"من أهل الشبهوآخر    9بالخبث" 
ّ
باملقابل وظ

خرج لك عينك" مع أحد أعوان الضبطّية قائال له "
ُ
بض على الرجل مصطفى بن محمد الجوهري وهو    .11ن

ُ
كما ق

انها""مخمور" وبيده قارورة خمر بعد أن "
ّ
 .12وأعوان الضبطّية   شتم املنكر والبالد وسك

بعها الفاعل االجتماعي ملا  تعتبر الكنى املرت
ّ
بطة بالخصائص الجسدّية من أهّم التقنيات التصنيفّية التي يت

قت الكنية بعاهة أو لون بشرة أو مرض. فقد احتّل الجسد  
ّ
تحمله من شحنة تحقيرّية وتمييزّية خاّصة إذا ما تعل

الفاعل االجتماعي  ُيعتبر من أهّم حوامل    ،13مكانة مركزّية ضمن رهانات  الثقافة، وهو معّبر مباشر عن  فهو 

 
اشون"،  19ازقي، "املهّمشون في الحاضرة تونس في النصف الثاني من القرن  محمد البشير ر   1

ّ
ة دراسات وأبحاث: السّراق والغش

ّ
، الجزائر،  مجل

د  
ّ
 . 557 -543، ص 2020مارس   -، جانفي1، العدد 12املجل

ي منه والبحث على الكنوز في مدينة تونس خالل النصف الثاني من2
ّ
املجلة التاريخية  (،  1881  -1860)   19القرن    محمد البشير رازقي، "الّسحر، التوق

 . 212 -193، ص2022، فيفري 185، العدد املغاربية
الثاني من القرن  3 في مدينة تونس خالل النصف  البشير رازقي، "االنتحار واملنتحرون  ة جيل العلوم اإلنسانية ("،  1881  -1860)   19محمد 

ّ
مجل

 . 102 -87، ص2021، سبتمبر 78، العدد 8العام  ، مركز جيل البحث العلمي، بيروت،واالجتماعّية
ة جيل العلوم : رهانات تشكيل شبكات الوالء"،  19محمد البشير رازقي، "أساليب االستجداء واالستعطاف في البالد التونسّية خالل القرن    4

ّ
مجل

 . 83  -61، ص2021، أكتوبر 79، العدد  8، مركز جيل البحث العلمي، بيروت، العام اإلنسانية واالجتماعّية
5 Laurence Guignard, « Le corps criminel au 19e siècle : du trouble des facultés de l’âme à la dégénérescence », Cahiers d’histoire. 

Revue d’histoire critique, 118, 2012, p 61-73. 
 . 70003. عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد األرشيف الوطني التونس ي،6
 . 70313  -70273. عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55يخية. الصندوق عدد السلسلة التار 7
 . 68093. عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 8
 . 70192. عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 9

 .6. عدد الوثيقة 11. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 10
 . 69024. عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 11
 . 1281فر ، ص70569. عدد الوثيقة 11. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 12

13 Frédéric Chauvaud (dir.) : Corps saccagés. Une histoire des violences corporelles du siècle des lumières à nos jours,) Presses 

universitaires de Rennes,Collection « Histoire »,2009( 
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"، فهو أيضا املترجم األول  إنسانيةاملكانة االجتماعية للفرد في مجتمعه. فإلى جانب كون الجسد يعتبر "حالة  

التهم
ّ
وتزداد أهمّية    ،1عن "الهيئة االجتماعية “،أي أن الجسد وتفاصيله تساعدنا على فهم الفرد ومجتمعه وتمث

 .2سواء أمراض جسدّية أو "األمراض ذات املصدر النفس ي و االجتماعي " الجسد خاّصة عندما يرتبط باملرض 

نى من قبيل رجل  
ُ
أي قليل    4"شهر الفرطاس" ، وآخر  3"شهر األعمى" ُوصف "أهل اإلجرام" بمجموعة من الك

وش" الشعر،  
ّ
"، وقد اعتدى بالعنف  البهائملرجل سعيد عرف "أبي  أي األبكم. وا   5و"علي الطرابلس ي شهر البك

حيل إلى القّوة مثل محمد بن علي اليعقوبي عرف الّصيد" .  6على رجل
ُ
نى تفضيلّية ت

ُ
، و ومحمد 7باملقابل نجد ك

 .8"بن اللبوه" )أي اللبؤة: أنثى األسد(

بن   "محمد  مثال  فنجد  باألساس.  مجتمعي  فعل  هي  التصنيفّية  الرهانات  شهر  وهذه  التمزرتي  صالح 

نية   اإلنسان، ومصطلح "الهامل" يعني 9الهامل" 
ُ
املتسّيب الذي ليس له قرار وال مكان معّين يأوي إليه. وهذه الك

تزيح هذا الشخص من املعايير التي وضعها "البلدّية" والطبقة الحاكمة في الحاضرة تونس من أجل االنتماء إلى  

ك  
ّ
تمل أهّمها  ومن  "األعيان"  املعروف طبقة  والنسب  الحاضرة  في  معناها    ،10منزل  ُيقارب  أخرى  نية 

ُ
ك ونجد 

 .11معنى"الهامل" وهو مصطلح "فّرادي" أي الوحيد مثل حالة "حسين بن فرحات شهر الفّرادي" 

لنا   نى املرتبطة باألدوات واآلالت واألثاث مثل    التقارير األمنّيةقّدمت 
ُ
الك الّرجل عددا كبيرا من  مثل حالة 

، و"البونته" نوع من  13، و"أحمد بن علي شهر بونته" 12"محمود بن صالح شهر مهراس"، وهو "من أهل الشبهة" 

نى التحقيرّية الجسدّية التي ارتبطت باملرأة   .أنواع املسامير
ُ
الحظه في املدّونة املصدرّية هو كثرة الك

ُ
لكن الذي ن

. حيث نتبّين  بسبب ارتباط مهنة البغاء بأهل اإلجرام  بطّيةوخاّصة "العواهر" الالتي كثرت نوازلهّن في تقارير الض

 
، تحرير: بيتر بوركي، ترجمة وتقديم: قاسم عبده قاسم،  الكتابة التاريخيةنظرات جديدة على روي بوتر، "إعادة النظر في تاريخ الجسد"، ضمن:  1

 . 347 -313(، الجزء الثاني، 2010)املركز القومي للترجمة، مصر، 
 . 165، 2009أبو يعرب املرزوقي، الدار املتوسطية للنشر / كلمة،  ، ت:التاريخ والثقافة والفلسفة علم األناسة: كريستوف فولف،  2
 . 74692. عدد الوثيقة 27. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد  3
 . 70736. عدد الوثيقة 11. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 4
 . 70865الوثيقة . عدد 12. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 5
 . 73631. عدد الوثيقة 22. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 6
 . 72835. عدد الوثيقة 19. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد  7
 . 76477. عدد الوثيقة 33. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 8
 . 66970. عدد الوثيقة 11. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 9

10 Mohamed El Aziz Ben Achour. « Les signes extérieurs de la notabilité citadine au début du siècle à Tunis ». In: Cahiers de la 

Méditerranée, n°45, 1, Bourgeoisies et notables dans le monde arabe (XIXe et XXe siècles), Actes des colloques mai 1990 et mai 

1991 à Grasse, (1992), 105-116 . 
 . 70692. عدد الوثيقة 11. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد  11
 . 70867. عدد الوثيقة 12. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد  12
 . 70991. عدد الوثيقة 13. امللف الفرعي  602عدد  . امللف55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 13
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تحقيرها   من خالل  االجتماعّية  الفئة  هذه  في وصم  الذكوري  املجتمع  إرادة  املصطلحات  في  من خالل حفرنا 

"العاهرة" رأسمال  هو  الجسد  وأّن  وخاّصة  "من    ،جسدّيا،  امرأة  نجد  الوثائق  لنا  تقّدمها  التي  النماذج  ومن 

املنفوخه" العواهر"   فاطمه  "تسمى  الحسن  أبي  سيدي  بزنقة  السمينة  1تسكن  يعني  "منفوخة"  ومصطلح   ،

، و"العظم" مصطلح بالعامّية التونسّية يعني البيض،  2و املرأة فاطمة شهرت "عينين العظم"  ،الفاقدة للجمال

"الصفره"  الغربي شهرت  بنت  هي  3واملرأة حليمة  الصفراء  أي  "الصفرة"  اليوم  ، ومصطلح  إلى  مازالت  شتيمة 

 .4منتشرة في املجتمع التونس ي وتعني غير الجميلة. واملرأة خديجة عرفت "كركوبه" أي القصيرة والسمينة 

نية لهم مثل حالة الرجل "علي  
ُ
كما نالحظ من ناحية أخرى أّن السيرورة اليومّية للفاعلين تساهم في خلق ك

بض عليه من طرف الضبطّية بعد  
ُ
، ومصطلح "الذّباح" ُيحيل إلى  5أن اعتدى على رجل بسالح حاد الذّباح" ق

بض عليه بعد أن اعتدى على 
ُ
استخدام األدوات حاّدة عند ذبح األضحية، ونالحظ في هذه النازلة أّن املّتهم ق

، و"العايق" هو الشخص الذي  6و"محمد بن سليمان الحداد شهر العايق"، وهو من السراق   ،آخر بسالح حادّ 

ونالحظ من خالل هذه    ،7ُيطيع والدي. و"علي بن محمد شهر تايب هلل" وهو من السراق و "لم يرجع عن فعله" 

سجت استهزاًء من السيرة اليومّية ل"السارق" ومعاكسة لها تماما، أي  
ُ
نية أّنها ن

ُ
أّن املجتمع من خالل هذه  الك

املناورة ُيرّسخ وصمة السرقة عند هذا الفرد. وفي وثيقة أخرى نجد "سالم بن عياد شهر البوخه"، وقد وجده  

و"البوخا" هي نوع من الخمر كان منتشرا    ،8الضبطية يتشاجر مع رجل آخر "وهما جالسان في حال شرب الخمر" 

أي ممارسة الرجل في الوثيقة ومعاقرته للخمر تطابقت تماما مع    ،عشر في البالد التونسّية خالل القرن التاسع

نيته.
ُ
 ك

في "بأزقة سيدي عبد هللا   "الزقط"، وجده الضبطية "مخمور" وأخرج سالح حاد  وعثمان بن محمد شهر 

طلح "زقط" وجمعه "زقايط" هو لفظة عامّية تونسّية تعني حثالة املجتمع وهي مشتّقة من كلمة  صوم  ،9قش" 

"وهو من ذوي   ،ساقط"" املطماطي شهر بومسكه"، وقد مسك وهو يسرق  م ومن مشاهير  ئالجرا  و"بلقاسم 

م لرجل ماال ليستخرج له كنز ،  10اللصوص" 
ّ
. كما نسّجل أّن الشخص  11والرجل حميده شهر "الكنز"، وقد سل

 
 . 1861أفريل  20/ 1277شوال  9، 3478دفتر 1
 . 70729. عدد الوثيقة 11. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد  2
 . 77870. عدد الوثيقة 12. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 3
 . 72876. عدد الوثيقة 19. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد  4
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الشاطر"  عرف  بلقاسم  بن  "محمد  مثل  خاّصة  كنى  عليه  طلق 
ُ
ت مجتمعّيا  ا1الذكّي  أو  شهر  ،  حّمودة  لرجل 

ساهم في نشأة الكنية التي تلتصق بهم.2"الجن" 
ُ
 . نالحظ إذا أّن السيرة اليومّية لألفراد ت

والكنى  واأللقاب  الصفات  من  مهّمة  بمجموعة  "املجرمين"  فئة  تمّيز  العنصر  هذا  أخر  في  لنا  يتبّين 

اطر" و"الجّن"  والتصنيفات االجتماعّية التحقيرّية، مع بروز كنى عديدة  
ّ
تفضيلّية مثل "الّصيد" )األسد( أو "الش

حيل إلى القّوة الجسدية للمجرم وذكائه وقدراته. 
ُ
 التي ت

 الّسمات الجسدّية والنفسّية لشخصّية املجرم  .2

أنتجت التقارير األمنّية أوصافا عديدة   ،3تعّددت املرتكزات النفسّية والجسدّية في تشكيل شخصّية املجرم 

وأغلب    ،4"شارب" وبعضهم له "لحية"   مله  املشتبه بهمأّن العدد األكبر من  حيث    ألجساد املشتبه بهم واملّتهمين

أّما قسمات الوجه فقد تكّرر    ،6"قوّي السمرة...حالك اللحية خفيفها" ، و5الذين تّم وصفهم يكون "أدم بسمرة" 

، ورجل آخر "أدم بسمره،  9، و"أحجب بخّفة وغلض" 8، أو"أشم بانفراج، حالك الشارب" 7وصف "أبلج، أشهل" 

. وُوصف أحد القتلة بكونه "أحمر اللون،  10أعجب بغلض، أبلج، أشم بكبر وبعض انفراج، أسيل، طّر شاربه" 

 .11..كثير الشعر بشاربه وذقنه" قصير القامه، لطيف البدن، أكحل العينين.

زون في وصفهم
ّ
ول، على األشياء البارزة في الجسد    اللون إلى جانب  ،  ونالحظ أّن تقارير الضبطّية يرك

ّ
والط

. والوشم هو "وضع عالمة ثابتة على الجسم تتّم بغرز الوشم والكّي مثل اإلعاقة الجسدّية، أو العالمات البارزة  

بغ عن طريق هذه الفتحات والجروح الناجمة عن الغرز ليبقى داخل الجلد الذي الجلد باإلبرة ثّم وضع الص

شبه  وق.  12يّتخذ لون الزرقة واالخضرار على مستوى الرسم" 
ُ
د استخدمت الوثائق مصطلح "كّي"، وهي تقنية ت

في الجسد بحديد ساخن يتّم كّي منطقة  أبعادها عالجّية أكثر من كونها جمالّية. حيث  ، ويبقى  الوشم، ولكّن 

الوشم.  مثل  يخضّر  أن  بدون  بارزا  الكّي  وبناء    مكان  أنفسهم  لتمييز  و"الكّي"  الوشم  بهم  املشتبه  ف 
ّ
وظ وقد 
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مثل رجل   االجتماعّية  برجله وذراعيه" "له  مكانتهم  اليمنى"  ، وآخروشم  بقبضته  نار  كّي  وله  ،والرجل "بجبهته 

"محمد  ، و2" وشم   ه"بظاهر" كّف ، وآخر1صورة "وجه بذراعه األيمن"   وله  محمد بن بلقاسم "له وشم بيده اليمنى

 . 4"بذراعه يسراه كّي" ، وآخر 3بن رابح العبيدي...برسم يمناه وظاهر ذراع يسراه وبجبهته ووجنته اليمنى وشم" 

  يحرص مجلس الضبطّية على تدوين وتوثيق وحفظ األوصاف الجسدّية لكّل املشتبه بهم في ملّفات خاّصة. 

ت في أحد املّتهمين فأذنت "بمراجعة أوصافه ملا عس ى أن يجد من  
ّ
فقد ورد في أحد النوازل أّن الضبطّية شك

التي عندنا فلم يقابل منها ش يء"  املتهومين...وقد قابلنا أوصافه مع األوصاف  ز أعوان  5أوصافه أوصاف 
ّ
. ويرك

، 6أو العينين أو اللباس أو الطول و القصر" الضبطية حين كتابة أوصاف املشتبه بهم على "الوجه أو الصفة  

تمد الضبطّية على األوصاف الدقيقة عند مباشرتها للنوازل ألّن "الدعوى على املجهول ليست من الكالم  عوت

 .7املقبول" 

"في  تمّيز املجرمون في مدينة تونس بمجموعة من الصفات وأهّمها الشجاعة والقّوة والجرأة مثل حالة سارق  

عنفوان شبابه وله من الشهامة والطغيان ما استحّق به ذلك حّتى أّن صدور السرقة منه كانت نهارا بمرأى من  

بأسه"  شّدة  على  بذلك  معتمدا  ومسمع  الحيلة  8الّناس  ساع 
ّ
وات والذكاء  والخبث  بالدهاء  املجرم  تمّيز  كما   .

م عديدة وخبيث وال  ئمن أهل الشبهة وذو جرا"عمر بن محمد حّجي...واالستخدام الدائم لألسلحة مثل حالة  

م عديدة وخبيث ال يبالي  ئ "من أهل الشبهة وذو جراالرجل عمر بن محمد  ، و 9ُيبالي في جذب الحديد والضرب" 

في جذب الحديد والضرب به"، ولخطورته أراد مجلس الضبطّية حجزه وسجنه في أحد السفن "حّتى ال يجد  

 . 10ّر وتستريح العباد من شّره" مسلك للنزول من البحر إلى الب

عبارات   األمنّية  التقارير  في  ورد  الشهرة حيث  وأهّمها  أخرى  بسمات  الدرس  قيد  الفترة  املجرم خالل  تمّيز 

 " قبيل  من  صوص" عديدة 
ّ
الل مشاهير  و11من  السفهاء" ،  مشاهير  و"12"من  املنافقين"،  عن  .13أكبر  ُعرف  كما 
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وتمتّد يد املجرم للجميع للمستقّر والرّحل، للنساء    .1" الجرائم من ذوي  املشينة أي "املجرم كثرة ارتكابه لألفعال  

فهو   لحريمهم" " والرجال،  املتعّرضين  والطرقات  بالديار  الّناس  كسب  على  الُجناة  األرض  في  املفسدين  . 2من 

ه صاحب شبهة دائمة ومثير للراحة واألمن العام مثل حالة رجل  
ّ
 ،3"مشهور من أهل الشبهات" وُينظر للمجرم بأن

ه "من أراذل الّناس" 4"من محّير الّراحة" و
ّ
 .7، وعديمي األخالق 6ومن اللذين ٌيمارسون القمار  5، وبأن

 املمارسات وطبيعة شبكة العالقات االجتماعّية  .3

تتشابك شخصّية املجرم في مدينة تونس مع شبكة عالقات متشّعبة، فاملجرم ُيمارس السرقة والقمار وقطع  

الطريق وأعماال أخرى مثل الجندّية. ورد في أحد التقارير األمنّية معلومات عن رجل "رجل موصوف بالسرقة  

 
ّ
السك وتحيير  الضرر  منه  ينشأ  بالحاضرة  ووجوده  السّراق  كّل  رئيس  ه 

ّ
عّدة  وأن وُسجن  عسكريا  ان...كان 

قل عن شيخ املدينة أن هذا الرجل لديه وقايع  
ُ
ه من أعيان السّراق...ون

ّ
قل أن

ُ
مّرات...ترجمته بين الّناس على ما ن

أمثال هذا   إلزام  إلى  املدينة(  )أي شيخ  السرقات  كثرت  إذا  الشتاء  في فصل  السرقة...كان يضطّر  عديدة على 

ع من ضررهم" املبيت بقهوة اللّواجه دف
ّ
 . 8عا ملا يتوق

، كما 9مارس عدد من أشهر املجرمين التجارة وأبرزهم الرجل األخضر بن الوحشّية الذي تاجر في الّصوف

ه "ماطل في الخالص" 
ّ
وقد اعتمد عدد من املجرمين على    .10أقدم على اكتراء عدد من دكاكين مدينة تونس رغم أن

وقد تمّيز املجرمون بكثرة الترّدد    ،11ها الدحول تحت الحماية القنصلّية وسائل عديدة لإلفالت من العقاب وأهمّ 

، مع افتعال معارك عديدة مثل حالة الرجل حمده بن محمد الزهاني "زدم )دخل بالقّوة( على  12على دور البغاء 

نوا به استّل سبولة من حديد  
ّ
ليتمك الدار على الضبطي  نادت رّبة  ا 

ّ
العواهر، ومل وضرب نفسه  دار امرأة من 

ضربتين قاصدا بذلك تهمة رّبة الدار...املذكور كان يتردد على املرأة املذكورة كل يوم ويختلس لها الحوايج من  
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، وبالجملة أن املذكورة كان ضاع من دارها منقاله وسلسلة ومنتان...املذكور من مشاهير اللصوص...دأبه  1الدار

النسوة"  على  ى 
ّ
ويتلط نهارا،  ليال  مثل    .2السرقة  أخرى عديدة  ممارسات  إلى  البغاء  ُدور  في  املجرمون  كما عمد 

محمد   بن  بصالح  عاهرة  التركي  محمد  بنت  صالحه  "املرأة  اشتكت  فقد  ُدبرها،  من  املرأة    االثناناعتصاب 

ها )أي في دبرها( إلى أن سا
ّ
ن عليها و وفعل بها في غير محل

ّ
ل  مخموران مدعية عليه بأنها باتت عنده بمخزن، فتمك

 .3أيام زجرا لهما"  14أيام واملرأة  14دمها...سجنه املجلس 

بنت محمد   املرأة ساملة  ُعثر، مثال، على  البغاء حيث  بالقرب من دور  ارتكب املجرمون جرائم عديدة  وقد 

عليها،  الجربي "عثروا عليها مّيتة بفندق الوقيد خارج باب الجديد...فوجدوها ميتة ببيت الفندق والبيت مقفولة  

عنده ليلة يوم التاريخ، فذبحها ليال وفي   هفعاينها الطبيب فوجدها مذبوحة، وأن الفاعل بها نفر غربي كانت بايت

صبيحة يوم التاريخ قفل البيت وخرج ولم يشعر به أحد، حتى أن املكلف بالفندق قام يفّقد في البيوت فوجد 

الغرابه"  اليسرى أكثر    .4املرأة مذبوحة، فذهب املكلف يخبر شيخ  إلى الجهة  وجدوها "مذبوحة  وذبحها مايل 

. وقد تعّمد 5ذبحا كشف عظم عنقها كثيرا...وهي على حصير في سورية وملية، ال تلويث لدم في بدلها وال بأثوابها" 

 ، 6عدد من املجرمين املبيت والسكنى بدور "البغاء" سواء لتوفير ثمن الكراء أو هروبا من أعين الشرطة والرقيب 

كما افتعل عدد من املجرمين الخصام بغية املبيت عنوة عند "العواهر" مثل حالة الرجل علي بن علي املوحلي  

عسكري من البحرية وجده فرغول الضبطية مخمور ومعه زوج نصارى طليان مخموران أتى بهم إلى زنقة بها  

النساء غصبا، فصار ال أراد أن يدخلهما على  . 7نساء يصرخو...ففر النصارى"عاهرات قرب سيدي منصور، 

ونتج عن اختالط املجرمين بالعواهر جرائم كثيرة، فقد "اشتكت املرأة منونة بنت الحاج محمد عاهرة بفرج بن  

سالم...مدعية أنه بات عندها بالدار فبينما هي نائمة إذ عمد إليها وخنقها بخيوط رأسها )شعرها( أراد قتلها،  

. وقبض أعوان الضبطّية على الرجل "بغدادي بن صالح 8بة إلى دار جيرانها" فافتكت نفسها منه وخرجت هار 

د السالح وبيده زوج فرود ودخل بهم إلى زنقة يسكن بها عواهر وأراد صرخهما فوقع لهّن  
ّ
الحامي...وجدوه مقل

 .9الفجع" 

 
وخاصة الثياب الداخلّية من أهّم الشذوذات الجنسّية واضطراباتها. حيث ُتثار الشهوة الجنسية نتيجة وجود ش يء  سرقة ثياب األنثى ُيعّد الهوس ب1

ة-اضطرابات/www.msdmanuals.com/ar/homeما )قفاز، لباس ضيق، لباس داخلي...(. أنظر مثال:   سانية-الصحه
ْ
ة/الِجن - واالضطرابات-النفسيه

 ا
ٌ
ة/ملحة ذوذات-عن-عامة-لِجنسيه ة- الشُّ  واضطراباتها -الجنسيه

 . 73349عدد الوثيقة .  21. امللف الفرعي  602 . امللف عدد55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 2
 .70358عدد الوثيقة   10.امللف الفرعي عدد. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 3
 .(1290)ريبع الثاني  73629. عدد الوثيقة 22. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 4
 . 73637. عدد الوثيقة 22. امللف الفرعي  602امللف عدد . 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 5
 . 70282. عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 6
 .7505. عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 7
 . 70506. عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 8
 . 70820. عدد الوثيقة 12. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 9

http://www.msdmanuals.com/ar/home/اضطرابات-الصحَّة-النفسيَّة/الجِنْسانية-والاضطرابات-الجِنسيَّة/لمحةٌ-عامة-عن-الشُّذوذات-الجنسيَّة-واضطراباتها
http://www.msdmanuals.com/ar/home/اضطرابات-الصحَّة-النفسيَّة/الجِنْسانية-والاضطرابات-الجِنسيَّة/لمحةٌ-عامة-عن-الشُّذوذات-الجنسيَّة-واضطراباتها
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ا "أحمد  الرجل  الضبطّية  اعتقلت  فقد  بالبغاء،  التجارة  إلى  املجرمين  من  عدد  عمد  وفاطمة  كما  لغربي 

الطرابلسية ومن معهما...بعضهم سّوغ دار  من بعض أنفار نسيون )تحت الحماية القنصلّية(  بساباط عجم  

وأننا منعنا جميعهم من السكنى هناك بدعوى بعض جيرانهم عليهم أنهم من أهل الفساد مع أنهم لم يسكنوا  

لكلبوسية، ودار حمده بن إسماعيل الترجمان بساباط  حّتى يظهر منهم ذلك...اكترى دار...وسّوغها للمرأة بّية ا

الزيتوني   لكم، ودار عالل بحمام  التي هي إحدى من اشتكى  )البيضاء(  مة 
ّ
للمرأة عايشه مشخ عجم وسّوغها 

وسّوغها للمرأة البنزرتية ومعها خمسة نساء، وهو سكن  بها أيضا معهم، ودار بزنقة سيدي مدين بربض باب  

منصور باملكان لم نعرفوا أسماء من سكنها وعلى كل حال فهما فاجرات، على أنه اكترى  الجزيرة ودار بسيدي  

نه إذا سيل عن ذلك يجيب تارة بأنه  إالدار من رّبها بثالثمائة مثال ثم يسّوغها ملن ذكر بخمسمائة أو أكثر، ثم  

  ذهنه منشأ هأبالفعل بحيث  يريد السكن بنفسه وتارة يّدعي الزوجّية ببعض الفاجرات، وتارة يتزوج بإحداهّن  

املفاسد، أما الجواب عن قولكم لم يسكنوا حتى يظهر منهم املفاسد...نحن ال نحتاج إلى التأمل  في ظهور الفساد  

نه إذا ذكر اسم إحداهن ألحد تصّور الفساد  أمن مثل هذا هو ال ضرورة إذ فسادهن أشهر من أن يذكر، بحيث  

ا أرسلنا أحد ضباط الضبطية إلى جلب إحداهن وجد باب دار البنزرتية  بديهة، بل وقد ظهر بالفعل، فانه مل 

ن )محمد الشرقي املزابي( اكترى  إمفتوح بابها وبسقيفتها أربع نساء، على أن محمد العطاش ي ساكن بها أيضا ف

للمرأة بحرية و مقابلة لألخرى، سّوغ إحداهما  العسلي إحداهما  يكتري    ال   دارين بحومة  يترقب من  منه  يزال 

املحال بحيث حيث أن أهل الديار من املالكين    ذهتقرر ظهر لنا منع هؤالء من السكنى به  بناء على ما  ،األخرى 

وغيرهم طلب ذلك والعادة تقتض ي ذلك، وحيث ظهر لجنابكم...تركنا أمرهم وقضية الشاكين مرادهم التوجه  

دار ملّدة عامين، "جاعل تلك الدار مسكنا لعّدة  . كما ثبت على اليهودي موش ي عده اكتراه ل1إلى وزارة العمالة" 

 .2نسوة عاهرات، وكل يوم يقع بالدار املذكورة الهرج الكبير والتزّدم )الخصام واالقتحامات( عليهم ليال" 

يرتاد العدد األكبر من املجرمين الوكاالت وهي سكن شعبّي جماعّي منخفض التكلفة مثل حالة الرجل محمد 

الشريف املغربي "يسكن بوكالة من مقربة من باب الجديد، وبعد مغرب أمس التاريخ أتى بامرأة من  بن حسن  

. كما يرتاد املجرم أماكن أخرى أساسّية، ولهذا ُيوّجه أعوان الضبطّية  3العواهر لبيت سكناه بالوكالة املذكورة" 

والزوايا والساحات العاّمة والحانات وُدور    عند حدوث جريمة أو سرقة نظرهم إلى أماكن التجّمع وأهّمها املقاهي

ع املكان الصحيح لتواجد املجرم مثل حالة رجل معروف بالسرقة  4البغاء 
ّ
. ولهذا عادت ما كانت الضبطّية تتوق

ا إن كان لهم الشّك في السارق بتلك الدار، وأرادوا الهجوم عليها ليال ، فشيخ  
ّ
وقد هرب حديثا من السجن "ومل

 
 . 74264. عدد الوثيقة 25. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 1
 . 75550. عدد الوثيقة 29. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55د السلسلة التاريخية. الصندوق عد2
 . 72673. عدد الوثيقة 18. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 3
 . 74579. عدد الوثيقة 26. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 4

  -هسبريس(: تقنيات التحقيق ومقاومة الجريمة"،  1881  -1860يق الجنائي في مدينة تونس غداة الحماية الفرنسّية )محمد البشير رازقي، "التحق

د 54، جامعة محمد الخامس بالّرباط: كلية اآلداب والعلوم االنسانّية، العدد تمودا
ّ
 . 220 -177، ص2019، 2، املجل



 
 
 
 

 
 

 2022 - مايو -  86العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

87 

ف بذلك، أّوال أّن السارق الذي هرب من الكّراكه )السجن( معروفا، يرسل شيخ الربض رجال الربط هو امل
ّ
كل

ش، فإن وجد املجرم نعم، وإن لم يجد فال يحّق له  
ّ
ثقة ويضرب باب الدار ويدخل هو ومن يثق به أيضا ويفت

ن على كّل من يجد في الدار" 
ّ
 . 1على أن يتمك

ت عديدة للمجرمين في مدينة تونس خالل حياتهم اليومّية. فقد "اشتكى  تمّدنا املدّونة املصدرّية بممارسا 

. األخضر  2حسن بن محمد الشاطر بصهره األخضر بن الوحشيه مّدعيا عليه بأنه ضرب أخته ضربا موجعا" 

ه كثيرا ما كان "يفعل في أمور ال تليق به، يجول في3بن الوحشّية نفسه أخذ دينا ولم ُيرجه لصاحبه 
ّ
أن   ، كما 

في  بها الخمر، وأنه كل يوم وهو مخمورا ويفعل  الناس إعطائه دراهم ليشرب  الطبارن )الحانات( ويسأل من 

. كما  4الخصام مع الناس...فإذا لم يعطه يخطف له دراهمه" و"إذا كان مخمورا يالكش )ُيخاصم( كل ما يالقيه" 

. مثل حالة  5لكبار" على السرقة وقطع الطريق" اعتاد العدد األكبر من املجرمين خاّصة "أهل الخبائث والجرائم ا

. كما ُعرف  6"مصباح بن بلقاسم الهمامي السالمي من أهل الشّر والفساد ونهب أموال الناس وقطع طرقاتهم" 

األمنّية   لألجهزة  الردعّية  للسياسات  وتحّديهم  ومواجهتهم  السجن  من  الهروب  على  قدرتهم  املجرمين  من  عن 

ساهم في بناء مكانتهم االجتماعّية، ونشير هنا أّن سيرورة تكّون املكانة االجتماعّية للمرجم  التونسّية، وهذا ما يُ 

. تساهم هذه التجربة في بلورة شخصّية ُمهابة في  7وتشكيل اسم له ذو هالة يعتمد أساسا على تجربة سجنّية

 م.مدينة خاّصة بعد أن ُيظهر "املجرم" تحّديا ألعوان الضبطّية وعدم خضوع له

حيث "يوجد أناس كثيره يتعاطون شرب الخمر  ،  8مارس عدد كبير من املجرمين عادة شرب الخمر والتدخين

ويدورون في البالد ويصدر منهم الغناء والكالم الفاحش باألزقة وغيرهم ويغلب عليهم الخمر إلى أن يصير الواحد  

في القانون يسجن من خرج عن حّد التمييز بسكر  منهم ملقى على األرض وال يشعر بنفسه حّيا وال مّيتا، والحكم  

، 10ويحمل ُمجملهم أسلحة حاّدة أو نارّية.  9أو جنون إلى أن يفيق...وقد تكاثر هذا الفعل ونخشوا من الضرر" 

فيها  مثل حالة   "نصارى صاردو )أصلهم من مدينة سردينيا( مخمورين وعندهم مكحله صغيرة يصرخوا  زوج 

 
 . 20. عدد الوثيقة 2/3مكّرر. امللف الفرعي  337امللف عدد مكّرر.  219السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 1
 . 69026، وثيقة 9، ملف فرعي 602، ملف 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، صندوق 2
 . 69058، وثيقة 9، ملف فرعي 602، ملف 55األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، صندوق 3
 . 73285. عدد الوثيقة 21. امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55وق عدد السلسلة التاريخية. الصند4
 . 70467. عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 5
 . (1277شّوال  26) 842، وثيقة 419، ملف 119األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، صندوق 6
(: منطق الدولة ومنافسوه املحلّيون"،  1881  -1860)  19زقي، "الّسجن والسجناء في مدينة تونس خالل النصف الثاني من القرن  محمد البشير را  7

افد: مجلة املعهد العالي لتاريخ تونس املعاصر  .185  -153، ص2020، 25، جامعة مّنوبة، العدد رو
 . 70006. عدد الوثيقة 9امللف الفرعي. . 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 8
 . 71034. عدد الوثيقة 13. امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 9

 . 70006. عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 10
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خدمي  . كما قبض الضبطّية على "مخمور سالل )أخرج(  1وا أزيد من ثمانية وجوه" وجعلوا هرجه كبيرة وصرخ

 . 2بيده وهو يجري خارج باب عليوه"  )سالح حاّد(

اب الجالص ي الذي "كثر 
ّ
وقد ُعرف عن عدد من املجرمين حّبهم للمعارك والخصام مثل حالة الرجل الحط

في الحاضرة وقد حرنا   إلى طبرنة )حانة( نصراني بباب الجزيرة وشرب الخمر  منه الهرج والخصام  فيه...دخل 

عنده، وملا أراد الخروج من الطبرنه امتنع من أداء شرب الخمر  وجعل معركة مع صاحب الطبرنه أفض ى الحال   

الخمر"  آلة شرب  من  ماعون  جانب  له  كّسر  أن  )حانة(  3إلى  طبرنة  إلى  "ليلة...دخل  سالم  بن  عرب  والرجل   .

ثم  نصران الخمر  بها  وشرب  ويستمع  إني  يشرب  ونصف...")أي  رياالت  بسبعة  معه  واتفق  بعّواد  أتى  ه 

 . 4للموسيقى( 

وقد تعّددت حاالت الخصام بين املجرمين وأعوان الشرطة كثل حالة رجل شتم ضبطّية الحاضرة "بسّب  

بض على رجل  . كما مارس عدد من املجرمين أعماال أخرى مثل بيع عظام ا5املنكر، سّب شنيع" 
ُ
ملوتى، فقد ق

بالكّراكه  في املدّونة املصدرية حاالت قتل  6بتهمة "بيع عظام األدميين" فحكم عليه بالسجن عام واحد  . وورد 

، مثل حالة  8. كما مارس عدد كبير من املجرمين لعب القمار و"نهب أموال الناس على عادة العبي ذلك" 7عديدة

 . 9يفّية غصب املالعبّية لهم" سّتة رجال "أكثروا لعب القمار بك

، مثل حالة الرجل مصطفى بن علي الذي  10كما ُعرف عن عدد من املجرمين كثرة تجّرشهم الجنس ي باألطفال 

اره بأّن املّدعي عليه هاته صناعته" أراد اغتصاب طفل صغير بأحد الزوايا و"
ّ
ونعثر في التقارير   .11شهد شيخ املغ

  قاسم بن عمر الجيلي املغربي الجوابي   الرجل، كحالة  بتحّرشهم باألطفالمشهورين    األمنّية عن أسماء رجال

عرضهم" " شنآن  يريد  الصغار  األوالد  على  يا 
ّ
ومتلط شبهة  و 12صاحب  ما  ،  "كثيرا  دغفوس  القادر  عبد  الرجل 

ن على طفل هناك وطلبه  ... وفي ليلة أمس...د  الزائفة تكّررت منه األفعال  
ّ
خل الى قهوة قريش باب قرطاجّنة وتمك

 
 . 70041. عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي. 602امللف عدد . 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 1
 . 70045. عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 2
 . 73351. عدد الوثيقة 21. امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 3
 . 73431. عدد الوثيقة 21. امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55د السلسلة التاريخية. الصندوق عد4
 . 70791. عدد الوثيقة 11. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 5
 . 72015. عدد الوثيقة 16. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 6
 . 72021،  72016. عدد الوثيقة 16. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55التاريخية. الصندوق عدد السلسلة 7
 . 72022. عدد الوثيقة 16. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 8
 . 74453،  74448الوثيقة . عدد 26. امللف الفرعي عدد 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 9

ة التاريخّية  محمد البشير رازقي، "الطفل والعنف في حاضرة تونس خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر من خالل وثائق الضبطّية"،    10
ّ
املجل

 . 2018، فيفري 169، تونس، العدد املغاربّية
 . 70533. عدد الوثيقة 11ي. . امللف الفرع602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 11
 . 72963. عدد الوثيقة 19. امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 12
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مسعود بن محمد الوصيف "من مشاهير  ، والرجل  1في نفسه، فامتنع الطفل من ذلك، فأراد إخراجه غصبا " 

املتاع(  الزقايط يريد شنآن عرضهم،    )أي سقط  باألطفال غصبا  ن 
ّ
يتمك ه 

ّ
وأن التاريخ    إلىبالحاضرة،  يوم  ليلة 

ن بطف
ّ
بوجه آخر لعملّية االغتصاب أال وهو القتل بعد االعتداء الجنس ي،    مدّونتنا املصدرّية. وتمّدنا  2ل "تمك

. 3...وبرقبته أثر خنق" )أي تعّرض لالغتصاب( مفعول بهفقد وجد سعد بن عبد هللا الوصيف "وجدوه مّيت...

رأسه    علىوف الرأس...مضروب  ...وجدوه عرّي البدن مكش مفعول بهوأحمد بن نصر التستوري وجد مقتوال " 

 .4" )عص ى غليظة(  ضربه تشبه ضرب دّبوز 

 خاتمة:

القرن   الثاني من  النصف  التونسية خالل  البالد  العالقات    19عايشت  رت على طبيعة 
ّ
أث ظرفّيات قاسية 

ر في فضاء  
ّ
ان مدينة تونس. برزت شخصّية املجرم كفاعل اجتماعي مؤث

ّ
فت هذه  االجتماعّية بين سك

ّ
املدينة. وظ

الشخصّية ممارسات ووسائل عديدة في تشكيل مكانته االجتماعّية. بداية من االسم والكنية والوصم االجتماعي  

الت. مرورا بالّسمات النفسّية والجسدّية  
ّ
وإنتاج الصور النمطّية، أي تشكيل صورة املجرم في الذهنّيات والتمث

ّوة البدنّية، أي نسج شخصّية املسلم أمام العين وفي الشارع. وأخيرا للمجرم سواء الشجاعة واإلقدام أو الق

السرقة   إتقان  مثل  ورهاناتها  اليومّية  الحياة  ممارسات  في  الجسدّية  واملمّيزات  النفسّية  الت 
ّ
التمث توظيف 

 والعنف املادي والقتل وغير ذلك.

ه ليس من الّسهل أن تكون مجرما في مدينة تونس 
ّ
أن ، 19خالل النصف الثاني من القرن    نقول في األخير 

الت وينتهي بالتطبيق مرورا ب"فروج العرضة" سواء عرض املجرم لشجاعته أو لجسده أو  
ّ
فالرهان يبدأ بالتمث

لت هذه الشخصّية جانبا مهّما من جوانب األزمة القاسية التي عاشتها البالد  
ّ
قدرته على معارضة السلطة. مث

 خالل الفترة قيد الّدرس. 

 : ة املصادر واملراجعقائم

 املصادر: 

 .32 -1. امللف الفرعي 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد األرشيف الوطني التونس ي،

 . 419، ملف 119األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، صندوق 

 . 420، ملف 119األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، صندوق 

 
 . 73490. عدد الوثيقة 21. امللف الفرعي. 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 1
 . 74992. عدد الوثيقة 28امللف الفرعي. . 602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 2
 . 70118. عدد الوثيقة 9. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 3
 . 70887. عدد الوثيقة 11. امللف الفرعي  602. امللف عدد 55السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 4
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 . (1860/ أكتوبر 1277، )ربيع الثاني 3465دفتر 

 . (1861أفريل  20/ 1277شوال  9، )3478دفتر 

 . (1861جويلية  12/ 1278محّرم    4، )2695دفتر عدد 

 422. امللف عدد 120السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 

 .7/ 3مكّرر. امللف الفرعي  337مكّرر. امللف عدد   219السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 

 3./ 2مكّرر. امللف الفرعي  337مكّرر. امللف عدد   219السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 
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فولف،  .2 األناسة:كريستوف  والفلسفة علم  والثقافة  ت:التاريخ  املتوسطية   ،  الدار  املرزوقي،  يعرب  أبو 

 .2009للنشر / كلمة، 

: رهانات تشكيل  19محمد البشير رازقي، "أساليب االستجداء واالستعطاف في البالد التونسّية خالل القرن  .3
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 .2021، سبتمبر 78

(:  1881  -1860)  19محمد البشير رازقي، "الّسجن والسجناء في مدينة تونس خالل النصف الثاني من القرن  .5

املحلّيون"،   ومنافسوه  الدولة  املعاصرمنطق  تونس  لتاريخ  العالي  املعهد  مجلة  افد:  مّنوبة،  رو جامعة   ،

 .2020، 25العدد 
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ّ
الكنوز في مدينة تونس خالل النصف الثاني من القرن    محمد البشير رازقي، "الّسحر، التوق

 . 2022، فيفري 185، العدد املجلة التاريخية املغاربية(، 1881 -1860) 19

التاسع عشر من  .7 القرن  الثاني من  رازقي، "الطفل والعنف في حاضرة تونس خالل النصف  البشير  محمد 

ة التاريخّية املغاربّيةخالل وثائق الضبطّية"،  
ّ
 .2018، فيفري 169، تونس، العدد املجل

ل وثائق  محمد البشير رازقي، "املرأة في مدينة تونس خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر من خال.8

لم، املناورة والحماية"، 
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ة التاريخّية املغاربّيةالضبطّية: الظ
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اشون"،  19محمد البشير رازقي، "املهّمشون في الحاضرة تونس في النصف الثاني من القرن  .9
ّ
: السّراق والغش

ة دراسات وأبحاث
ّ
د مجل

ّ
 .2020مارس  -، جانفي1، العدد 12، الجزائر، املجل
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 . 2021. دار كلمات للنشر والتوزيع، مصر، (1881 -1860التاسع عشر )
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La liberté est-elle une illusion d’après A. Schopenhauer ! 
 !هل الحرّية وهم عند أرثر شوبنهاور"

Loussaief  Rhouma/Université de Monastir, Tunisie 

 تونس  ،جامعة املنستير/رّحومةلوصّيف 

 

 

 

ص: 
ّ
 ملخ

:" بحث في اإلرادة الحّرة" كيف أن الحرّية األصلّية لإلنسان تقوم أساسا على   يبين أرثر شوبنهاور في كتابه 

اإلرادة الحّرة و على الوعي األخالقي أو الضمير. فيمكن لإلنسان الذي يتمتع بالقدرة الجسدية والذهنية وعلى  

إال أن هذه األهداف و هذه الرغبات يمكن أن تؤدي   أهدافه و شهواته.جميع الوسائل الالزمة، أن يحقق جميع  

ها   إلى اإلضرار باألخر ا والى ارتكاب أعمال ال أخالقية و ال مشروعة.
ّ
ن واملقدرة والسلطة سوف تؤدي كل

ّ
فالتمك

الغريزية    إلى العنف والى الظلم والتمادي، إذا كانت إرادة اإلنسان خاضعة لسلطة الشهوات والرغبات والنزعات

 أو لسلطة االنفعاالت. 

تخضع إرادة اإلنسان  إلى قانون السببّية وال يمكن عموما أن تتملص من األطر االجتماعية والثقافية أو من  

املحددات الجينية والوراثية؛ فاإلرادة تعّبر عن النزعات الغريزية أو أنها تترجم الطموح وحب التفّوق والسيطرة  

ط.
ّ
نسان يتمتع أيضا، بفضل الوعي األخالقي و بفضل الضمير الحي و روح املسؤولية والتبّصر،  أن اإل  ّّ إال والتسل

بالقدرة على التحكم في شهواته و رغباته و على توجيه إرادته بما يتوافق مع القيم اإلنسانية والقواعد األخالقية  

 املتعارف عليها. 

اإلنسان شوبنهاور،  ذلك  يبين  كما  األخالقي،  الوعي  ن 
ّ
الثقافية    يمك األطر  سلطة  من  إرادته  تحرير  من 

عقال   بمثابة  هو  إنسانية،  ميزة  هو  الذي  .فالعقل،  والنفسية  الغريزّية  الدوافع  سلطة  ومن  واالجتماعية، 

للشهوات والنزعات الشرّيرة ، والوعي األخالقي والضمير الحي هما بمثابة أداة وقوة ذالك العقال؛ فبفضل العقل  

 ن أن يتحرر من سلطة الحتمية والضرورة اللذان يحكمان العالم املاّدي والحيواني. والوعي يمكن لإلنسا

 الحرّية.  –الوعي األخالقي  -الضرورة -السببية -الحتمية -اإلرادة الحرة  -اإلرادة :الكلمات املفتاحّية
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Résumé : 

Schopenhauer. A affirme le libre-arbitre et la conscience morale sont les éléments essentiels 

pour la vraie liberté chez l’être-humain. 

En effet, l’homme peut, en jouissant de la liberté d’agir et de la force physique et mentale, 

poursuivre divers objectifs et satisfaire ses désirs et ses ambitions. Toutefois, ces désirs et ces 

volitions - qui sont contingents et fortuits ou qui sont multiples et incohérents- sont généralement 

déterminés par des impulsions psychiques et instinctives, ou par des conditionnements 

sociologiques, génétiques et émotionnels. 

Donc, la volonté de l’homme obéit à la loi de la causalité et n’échappe pas au déterminisme 

social et psychologique et au conditionnement culturel et environnemental. 

La volonté est l’expression des impulsions instinctives et héréditaires, ou elle est l’effet de 

l’ambition, l’émulation, l’envie, le caprice et la vanité, comme elle peut être déterminée par 

l’instinct de survie. 

Ainsi, la liberté d’agir et la volonté humaine pouvaient mener l’homme à accomplir des 

préjudices et commettre des actes immoraux et abominables à l’autrui desquels il ne souhaiterait 

jamais être une victime un jour. 

La liberté consciente et responsable, comme le démontre A. Schopenhauer, est liée au libre-

arbitre et à la conscience morale. Grâce à la conscience morale qui est, peut-on prétendre, est un 

privilège de l’être-humain, l’homme peut arbitrer ses volitions et résister aux diverses impulsions 

et aux déterminations psychiques, sociologiques et émotionnelles. La conscience permet à 

l’homme de jouir de son libre-arbitre en s’échappant à la loi de la causalité et à la à la nécessité 

qui gouvernent le monde physique et les êtres-vivants.    

Mots clés: La Liberté, La Volonté, Le Libre-arbitre, La Nécessité, La Causalité, La Conscience . 

Introduction    :  

L’être humain est défini communément comme un être pensant, gratifié de la raison et 

d’intelligence ; par conséquent, il est un être libre, et sa liberté constitue dès lors une condition 

essentielle de l’existence de l’homme.  
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La liberté est une question très ancienne et controverse  dont les penseurs et philosophes de 

tous les époques ont traité  les étendues et les limites (Platon1, les Stoïciens...), l’âge classique 

(Spinoza2, Descartes...) jusqu’à nos jours. Le philosophe allemand, Arthur Schopenhauer, relie la 

liberté à la volonté, et il associe la volonté au libre-arbitre et à la conscience. Il affirme depuis le 

dix-neuvième siècle dans son œuvre « Essai sur le libre arbitre 3», en évoquant les assertions des 

philosophes de l’antiquité, comme Cicéron et Aristote et, et celles des philosophes de l’âge 

classique comme Kant et Saint-augustin, que la volonté de l’homme est gouvernée par les lois de 

causalité et de la nécessité auxquelles obéissent  tous les éléments du monde physique.   

La progression des sciences comme la psychologie, la neurologie, et les nouvelles études 

psychosomatiques ont contribué aussi à la genèse des nouvelles approches de la liberté 

humaine4. La science a révélé que l’homme obéit dans sa conduite à des impulsions instinctives 

et à des penchants irrationnels qui ont été ignorés par les philosophes anciens et classiques. Et, 

ainsi, la liberté de l’être humain semble être de plus en plus contingente et illusoire. 

L’approche de A. Schopenhauer nous permet de considérer, donc, les limites et les 

déterminations que la loi de nécessite et la causalité imposent à notre liberté, dont les nouvelles 

études psychanalytiques5 et neuroscientifiques modernes attestent l’emprise sur notre conduite. 

 
1Flammarion, Paris.1967, Traduction, notice et notes d’Émile CHAMBRY -ions Garnier; Platon, Gorgias ou sur la rhétorique, Edit 

(1864 - 1938) 
2 ; Spinoza, L’éthique, Éditions d’art Edouard Pelletan, 1930, à Paris. Paris : Les Éditions Ivrea, 1993, Traduction d’Armand Guérinot 

[1872]. 1er  édition  
3 ; Schopenhauer. A, Essai sur le libre arbitre, Ancienne librairie Germer Baillière et C ie, Félix Alacan. Editeur, Paris. 1894, Sixième 

édition, Traduit en français pour la première fois et annoté par Salomon Reinach.  
4 ; Feltz.B, La science et le vivant ; philosophie des sciences et modernité critique,  De Boeck supérieur s.a., 2014, 2e  édition revue 

et augmentée 

- Il y’a aussi parmi d’autres ouvrages contemporaines : Liberté et Cerveau, quelle liberté à l’heure des neuro-sciences ?, Association 

des scientifiques chrétiens, édition Parole et Silence, Avril.2015  
5 ; Larousse définit la psychanalyse comme la « Méthode d'investigation psychologique visant à élucider la signification 

inconsciente des conduites et dont le fondement se trouve dans la théorie de la vie psychique formulée par 

Freud ».https.www.larousse.fr 
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A titre d’exemple, l’expérience de Milgram1 nous démontre que dans des circonstances 

particulières l’homme pourrait accomplir volontairement les actes les plus ignobles et grossiers 

qui sont contraires même à ses principes et à ses convictions  

Pouvons-nous défendre encore la thèse selon laquelle l’homme est libre quand il est affranchi 

de toute force contraignante extérieure et de toute sorte de sujétion ! quand il est sous un 

gouvernement démocratique et représentatif ! quand il jouit de tous ses droits naturels et tous les 

droits sociaux et politiques !  L’homme échappe-t-il, aujourd’hui, avec le développement 

technologique et scientifique, aux lois de la causalité et de la nécessité ! 

En suivant la logique du philosophe allemand, nous définissons d’abord la notion du libre-

arbitre et celle de la volonté, puis, nous démontrons comment l’homme est soumis aux lois de 

causalité et du principe de la nécessité. 

Ensuite, nous apercevons l’implication de la conscience morale et de la liberté intellectuelle 

dans la préservation du libre-arbitre et de la responsabilité morale et juridique chez l’homme en 

tant qu’un être pensant doté de l’intelligence et de la raison. 

Le libre-arbitre 

En fait, l’étude de la liberté nous invite nécessairement à étudier la question du libre-arbitre ; 

le libre arbitre désigne l’autonomie ou la faculté d’arbitrer, sans sujétion et sans contrainte, nos 

actions en fonction de nos volitions, nos choix et nos besoins et en fonction des limitations 

existantes que soient-elles objectives ou infligées et arbitraires. Donc, le libre-arbitre est 

indissociable à la liberté dans le sens que nous ne pouvons pas prétendre être libre en l’absence 

de notre libre-arbitre et de notre liberté d’agir. 

La liberté2, en tant qu’une concrétisation et pratique du libre arbitre, est un droit naturel qui 

peut être abusé quand nous opprimons et subjuguons les autres, ou être violé quand nous 

subissons les actes d’injustice et de préjudice qu’autrui puisse commettre. Le libre arbitre ne peut 

 
1 ; Milgram Stanley, Expérience sur l’obéissance et la désobéissance à l’autorité, La Découverte, Hors collection Zones, 2013, 

- Milgram Stanley, La soumission à l’autorité : un point de vue expérimental, Calmann-Lévy, collection : liberté de l’esprit, 1994 
2 ; Schopenhauer. A définit trois aspects différents de la liberté : la liberté physique, la liberté intellectuelle et la liberté morale. 

Essai sur le libre arbitre, Ancienne librairie Germer Baillière et Cie, Félix Alacan. Editeur, Paris. 1894, Sixième édition, chapitre 

premier, définitions, p.p. 2.3.4  



 
 
 
 

 
 

 2022 - مايو -  86العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

97 

exister qu’à l’existence, relative ou complète, de la liberté ; Autrement dit, l’homme peut arbitrer 

ses actions et contenir ses volitions quand il dispose de sa liberté d’agir au sens qu’il ne soit pas 

sous la contrainte et la sujétion. L’homme peut gérer sa conduite en fonction des règles de justes 

conduites et en suivant ses propres principes et ses valeurs morales. 

Dans une situation particulière, où l’homme subit des contraintes et envisages des limitations 

à ses actions, il continue à exercer son libre arbitre en choisissant de réagir d’une certaine manière 

et d’accomplir une action particulière que sa volonté lui suggère.  

Face aux circonstances et conjonctures défavorables que l’homme envisage dans son milieu 

social et dans son environnement, il ne reste pas passif mais il résiste et il cherche à réconcilier 

ses volitions  aves ces limitations ; même si la liberté d’agir  est limitée par les normes et les usages 

du cadre social et même si’ il est impuissant  face aux forces de la nature, l’homme est propulsé  

par l’instinct de survie, par la tendance persistante à la liberté et à l’autonomie, par ses ambitions 

et par sa vision progressiste 1: l’histoire de toutes les civilisions que l’homme a bâti témoigne sa 

tendance persistante à l’émancipation et à la perfection en procurant des libertés individuelles et 

des droits privés, et en asservissant  les forces de la natures à  ses besoins et ses intérêts. 

Face à un danger quelconque, par exemple, un homme peut choisir de fuir ou d’envisager et 

affronter ce danger, Sa liberté est limitée, mais il dispose encore d’une liberté d’agir qui lui permet 

de réagir efficacement sans encourir des risques motels. Dans le cadre social, aussi, l’homme est 

gouverné par des règles et des normes qui réglementent ses actions, mais il continue de 

poursuivre ses objectifs et de satisfaire ses désirs par des opérations d’adaptation et de 

contournement.      

 Donc, même si la liberté physique est limitée, l’homme ne serait généralement pas privé de sa 

liberté d’agir et de son libre-arbitre ; dans une situation défavorable, l’homme peut réagir en 

 
1 ; « Aussitôt, en effet, qu’un animal n’agit que par sa volonté propre, on dit qu’il est libre dans cette acception du mot, sans tenir 

aucun compte des autres influences qui peuvent s’exercer sur sa volonté elle-même. Car l’idée de la liberté, dans cette signification 

populaire que nous venons de préciser, implique simplement la puissance d’agir […] C’est en ce  sens que l’on dit : l’oiseau vole 

librement dans l’air, les bêtes sauvages errent libres dans les forêts, la nature a crée l’homme libre, l’homme libre seul est heureux. 

» Schopenhauer. A, Ibid., p.03.04 
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examinant les choix et les possibilités existantes qui lui sont offerts. Son action serait donc le 

résultat de sa décision, son discernement et de sa détermination à atteindre son objectif               

La liberté physique, en tant que disposition à agir et de réagir dans les différentes situations, 

implique le libre-arbitre qui nécessite aussi une liberté intellectuelle et une liberté morale ; face 

aux limitations objectives et contraintes de sa liberté, l’homme continue de poursuivre ses 

propres fins et s’engage à satisfaire ses besoins et ses désirs malgré sa déficience physique et 

malgré les prohibitions et exigences de la société, et grâce à l’expérience et à l’apprentissage.  

L’homme a développé les arts et a accumulé et enrichit ses connaissances ; il a établi des ordres 

sociaux évolués et des marchés étendus et interconnectés. Il a remédié ses faiblesses physiques 

par les arts et la technologie ; il a maitrisé les forces de la nature et apprivoisé son milieu naturel 

et social. L’homme a, aussi, édifié les législations et les constitutions qui ont procuré des droits et 

des libertés aux individus et groupes sociaux. 

Donc, l’homme a développé progressivement sa liberté intellectuelle et sa liberté morale qui 

lui ont permis d’échapper à son état sauvage et développer les arts et l’industrie ; les limitations 

objectives et les forces contraignantes que l’homme envisage, au cours de la poursuite de ses 

objectifs, ne l’ont pas empêché des trouver des alternatives ou d’éradiquer les difficultés qu’il 

envisage. 

Ici, nous pouvons affirmer que la liberté intellectuelle, que l’homme a développée à travers des 

étapes historiques, est acquise grâce au libre-arbitre et à sa tendance à la connaissance et à la 

perfection; en vue d’atteindre ses objectifs, et d’assouvir  ses désirs et ses ambitions, l’homme 

s’implique dans un processus d’essai et d’erreur 1 et d’apprentissage, poussé par ses ambitions et 

sa détermination d’atteindre les fins à lesquelles il aspire. 

Schopenhauer. A démontré, par exemple, que l’homme, en poursuivant ses objectifs peut 

résister à des motifs  instinctifs puissants, affirmant ainsi son pouvoir d’exercer son libre-

arbitre ; « un motif, au contraire, n’est jamais irrésistible en lui-même, et ne saurait être  doué 

 
1 ; Karl Popper, par exemple, définit l’existence de l’homme comme un processus « d’essai et d’erreur » duquel procèdent 

l’apprentissage, la connaissance et le progrès scientifique,  

,https://www.researchgate.net/publication/4797402_La_Connaissance_Objective_de_Karl_Poppe-

rprincipales_theses_et_apports_pour_les_recherches_en_gestion, Fabien Blanchot, Paris Dauphine University 

https://www.researchgate.net/publication/4797402_La_Connaissance_Objective_de_Karl_Poppe-rprincipales_theses_et_apports_pour_les_recherches_en_gestion
https://www.researchgate.net/publication/4797402_La_Connaissance_Objective_de_Karl_Poppe-rprincipales_theses_et_apports_pour_les_recherches_en_gestion
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d’une force absolue. On conçoit, en effet, qu’il soit toujours possible de le contrebalancer par un 

motif opposé plus fort, pourvu qu’un pareil motif soit disponible, et que l’individu en question 

puisse être déterminé par lui. Pour preuves, ne voyons-nous pas que le plus puissant de tous les 

motifs dans l’ordre naturel, l’amour inné de la vie, paraît dans certains cas inférieur à   d’autres, 

comme cela a lieu dans le suicide, ainsi que dans les exemples de dévouements, de sacrifices, ou 

d’attachements inébranlables à des opinions, etc.1 »  

En éprouvant des besoins et désirs divers, l’homme exerce, donc, son libre-arbitre en résistant 

à certains motifs et mobiles et en contournant les  contraintes et conditionnements multiples qu’il 

envisage et en défiant les situations défavorables (économiques, sociales, physiologiques …). La 

limitation de sa liberté ne l’empêche pas de pratiquer sa liberté d’agir  pour changer sa réalité et 

transformer son milieu. 

Le libre-arbitre est, alors, une force motrice de la conduite humaine selon laquelle l’homme 

choisit les objectifs à poursuivre et les désirs et besoins à satisfaire. Nous exerçons notre libre-

arbitre en se référant à des principes et des valeurs comme le principe de l’altruisme, de la 

philanthropie, et de justice. Par conséquent, nous éprouvons d’abord le désir d’acquérir un objet 

ou de satisfaire un besoin, nous convoquons notre libre-arbitre pour décider si ce que nous 

voulons est permis , si l’objet désiré est nécessaire ou non et  si les actions exigées pour atteindre 

notre but sont légales et justifiées ou non. En concédant à nos valeurs et principes, nous résistons 

à un désir que nous jugeons défendu et nous nous retenons d’accomplir certaines actions que 

nous jugeons injustes et illégales. 

La volonté 

Comme le démontre Schopenhauer. A la volonté relie l’homme au monde extérieur au sens 

qu’il agit dans son environnement en fonction de ce que sa volonté lui suggère ; « Or, les objets 

dont nous prenons connaissance au dehors sont la matière même et l’occasion de tous les 

mouvements et actes de la volonté. On ne reprochera pas à ces mots de renfermer une pétition 

de principe : car que notre volonté ait toujours pour objet de choses extérieures vers lesquelles 

elle se porte, autour desquelles elle gravite, et qui la poussent, au moins en tant que motifs, vers 

 
1 ; Schopenhauer. A, Ibid, p.06 
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une détermination quelconque, c’est ce que personne ne peut mettre en doute. Soustrait à cette 

influence l’homme ne conserverait plus qu’une volonté complètement isolée du monde 

extérieur, et emprisonnée dans le sombre intérieur de la conscience individuelle.1  

En obéissant à sa volonté, l’homme, agit, donc, dans le monde par des actions qu’il accomplit 

en vue de réaliser ses objectifs et satisfaire ses désirs ; comme le démontre Schopenhauer, une 

volonté est nécessairement, un désir d’un objet ou une tendance à une situation particulière qui 

se trouvent dans le monde extérieur. 

L’homme a maitrisé son environnement, a apprivoisé les forces de la nature et a perfectionné 

ses conditions de vie grâce à cette volonté incessante d’acquérir l’autonomie et d’affirmer sa 

domination sur son environnement. Propulsé par sa volonté de survie et de progression qui 

engage tous ses dispositions intellectuelles et physiques, l’homme a changé le monde ; il a exploré 

les terres et les mers lointaines, il a développé les arts qui ont perfectionné les conditions de sa 

vie et qui lui ont permis d’assujettir les forces de la nature à ses besoins et à ses fins. 

Grâce aussi à la volonté d’acquérir plus de libertés et de faire régner la justice, l’homme a, aussi, 

établit les lois et les législations qui peuvent conserver les libertés individuelles acquises et 

permettre aux individus de poursuivre leurs intérêts et leurs objectifs sans se confronter à des 

interdictions arbitraires ou subir des préjudices. Et l’homme a graduellement échappé à la 

nécessité des lois physique en éprouvant constamment une volonté d’émancipation, de survie et 

de perfection.  

La volonté constitue, donc, une force motrice ou un élan vital qui pousse les hommes à agir 

dans le monde extérieur, à apprivoiser son environnement, et à change sa réalité. Cependant, 

Schopenhauer démontre que la volonté  comprend aussi des penchants destructeurs et des 

envies égoïstes et préjudiciables ; «  Tous ceux en effet qui savent distinguer, malgré les 

différences dans le degré et dans la manière d’être, les caractères essentiels des choses, ne feront 

aucune difficultés pour reconnaître que tout fait psychologique, désir, souhait, espérance, amour, 

joie, etc., ainsi que les sentiments opposés, tels que la haine, la crainte, la colère, la tristesse, etc., 

en un mot toutes les affections et toutes les passions, doivent être comptées parmi les 

 
1 ; Schopenhauer. A, Ibid, p.21 
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manifestations de la volonté […] Ce sont donc, bien des affections multiples de la même volonté 

, dont la force active se manifeste dans nos résolutions dans nos actes. »1 

La nécessité 

Schopenhauer affirme que l’homme réalise son être et accomplit son existence par le vouloir, 

cependant il démontre que la volonté même est déterminée, par la nécessité logique et causale 

qui gouverne le monde physique : Il se demande ; ‘le vouloir lui-même est-il libre ?’2   

Puisque l’homme appartient au monde physique qui est régit par des lois solides, 

Schopenhauer  démontre que son vouloir n’échappe pas aussi à ces lois, et que sa volonté n’est 

pas libre parce qu’elle se rapporte à des motifs et des affections causés par le monde extérieur et 

parce que l’homme répond, dans sa poursuite de ses objectifs et intérêts, à des stimulus et des 

mobiles qui existent dans la monde extérieur; « Une volonté libre, avons-nous dit serait une 

volonté qui ne serait déterminée par aucun raison, c’est-dire par rien, puisque toute chose qui en 

détermine une autre est une raison ou une cause ; une volonté, dont les manifestations 

individuelles (volitions), jailliraient au hasard et sans sollicitation  aucune, indépendante de tout 

liaison causale et de toute règle logique. En présence d’une pareille notion, la clarté même nous 

fait défaut, parce que le principe de raison suffisante, qui, sous tous les aspects qu’il revêt, est la 

forme essentielle de notre entendement, doit être répudié ici, si nous voulons nous élever à l’idée 

de la liberté absolue. 3»      

En fait, nos volitions et nos désirs sont induits par des motifs et des impulsions inconscientes 

et irrationnelles qui sont, à leur tour, produites suite à l’interaction de notre organisme biologique 

et notre dispositif psychologique avec notre cadre social et notre environnement : l’homme se 

trouve, initialement, dans  des situations particulières menées  par des circonstances et 

conjonctures objectives ; et en se référant à sa perception de ces circonstances, il s’implique dans 

des actions qu’il juge nécessaires à la poursuite de ses objectifs.  

Les désirs et volitions que nous éprouvons sont suscités conjointement par des impulsions 

instinctives et psychologiques et par des facteurs extérieurs (sociaux, naturels, économiques…) : 
 

1  ; Schopenhauer. A,  Ibid, p.18.19 
2 ; Schopenhauer. A,  Ibid., p.11. 
3 ; Schopenhauer. A,  Ibid., p.13 . 
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le monde extérieur, constitué par le milieu géographique, le cadre social et toutes les 

circonstances vécues, détermine notre état psychologique et mental et mènent même nos 

dispositions intellectuelles émotionnelles.  

Et en suivant le raisonnement de Schopenhauer1,  nous constatons que la volonté de l’homme 

obéit aussi à la loi de causalité qui règne le monde physique ; chaque désir est, donc, causé par 

un ensemble de mobiles, et ces mobiles sont déterminés par des impulsions irrationnelles, par 

l’état psychologie et physiologique et par les valeurs et les mœurs que nous adoptons.  

Nous sommes amenés à reconnaitre qu’il n’y a pas une volonté libre chez les hommes, mais il 

existe une volonté nécessaire et logique au sens qu’elle soit déterminée par des raisons et des 

motifs2. Cependant, loin d’affirmer que la liberté d’agir n’existe pas chez l’homme et que la 

volonté n’est que la traduction des impératifs biologiques, psychiques et sociaux, nous nous 

demandons, avec Schopenhauer, quel est l’étendue du pouvoir de vouloir et de la liberté d’agir 

que l’homme peut disposer ! ou autrement dit, à quel point l’homme peut jouir d’une liberté d’agir 

dans un état socioéconomique et politique général, qui est gouverné par la nécessité et la 

causalité3 ? 

La conscience 

La conscience, comme la définit Schopenhauer, est ; " la perception (directe et immédiate) du 

moi, par opposition à la perception des objets extérieurs, qui est l’objet de la faculté dite 

perception extérieure. Cette dernière faculté, avant même que les objets extérieurs viennent se 

présenter à elle, contient certaines formes nécessaires [à priori] de la connaissance, qui sont par 

 
1 ; «  mais, de quelque ordre de faits qu’il s’agisse, la nécessité de la conséquence est toujours absolue, lorsque la raison suffisante 

en est donnée. Ce n’est qu’autant que nous concevons une chose comme la conséquence d’une raison déterminée, que nous en 

reconnaissons la nécessité ; et inversement, aussitôt que nous reconnaissons qu’une chose découle à titre d’effet d’une raison 

suffisante connue, nous concevons qu’elle est nécessaire : car toutes les raisons sont nécessitantes. » Schopenhauer. A, Ibid., p.10.   
2 ; «  Quoi qu’il en soit, le mot libre signifie ce qui n’est nécessaire sans aucun rapport, c’est-à-dire ce qui est indépendant de toute 

raison suffisante. Si un pareil attribut pouvait convenir à la volonté humaine, cela voudrait dire qu’une volonté individuelle, dans 

ses manifestations extérieures, n’est pas déterminée par des motifs, ni par des raisons d’aucune sorte, puisqu’autrement […] ses 

actes ne seraient plus libres, mais nécessité. »  Schopenhauer. A, Essai sur le libre arbitre, p.p. 11, 12 
3 ; Schopenhauer définit le nécessaire ;" En voici, selon moi, la seule définition véritable et complète :" On entend par nécessaire 

tout ce qui résulte d’une raison suffisante donnée", définition qui, comme toute définition juste, peut aussi être retournée." Essai 

sur le libre arbitre, p.9 
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suite autant de conditions de l’existence objectives des choses, c’est-à-dire de leur existence pour 

nous en tant qu’objets extérieurs : telles sont, comme on sait, le temps, la causalité.1" 

La conscience de l’homme est confrontée à des affections et passions multiples ainsi qu’à des 

motifs et mobiles divers ; en se référant à sa conscience l’homme choisit, dans une situation 

particulière, d’obéir à sa volonté, de poursuivre une conduite particulière et d’exécuter une action 

parmi celles qui lui sont offertes. " Ce sont donc, dit Schopenhauer, bien des affections multiples 

de la même volonté, dont la force active se manifeste dans nos résolutions et dans nos actes. On 

doit même ajouter à la précédente énumération les sentiments du plaisir et de la douleur : car, 

malgré la grande diversité sous laquelle ils nous apparaissent, on peut toujours les ramener à des 

affections relatives au désir ou à l’aversion, c’est-à-dire à la volonté prenant conscience d’elle-

même en tant qu’elle est satisfaite ou non satisfaite, entravée ou libre.2"  

L’homme invite sa conscience morale pour arbitrer ses affections et ses volitions : Il confirme 

sa volonté de satisfaire un désir quelconque ou poursuivre un objectif particulier en se référant 

aux jugements de sa conscience ; et il peut résister à un désir, suscité par un motif d’envie, de 

haine ou de rage, que sa conscience morale juge immoral ou illégal3   

En effet, nous faisons intervenir nos principes d’éthique et nos valeurs morales quand nous 

éprouvons un désir quelconque ou quand nous prétendons à un objectif particulier. Et c’est ainsi 

que l’homme exerce sa liberté intellectuelle pour faire fonctionner sa conscience ; et en se 

référant à ces principes que la conscience décrète à la volonté ce qu’elle doit prétendre.  

Nous devons admettre ici que l’homme développe sa la liberté intellectuelle par l’acquisition 

des connaissances et par l’enrichissement de ses expériences : le savoir et l’éducation sont 

essentiels pour élaborer une liberté individuelle responsable et équilibrée. Une liberté 

intellectuelle et une conscience morale développée contribuent à l’épanouissement de 

l’individualité par le fait qu’elles aident les hommes à s’émanciper des déterminations sociales, 

 
1 ; Ibid., p.p. 14, 15. 
2 ; Schopenhauer. A, Essai sur le libre arbitre, p.p. 19. 20.  
3 ; « Des désirs opposés, avec les motifs à leur appui, montent et descendent devant elle (la conscience), et se succèdent 

alternativement comme sur un théâtre : et pendant qu’elle les considère individuellement, elle déclare simplement que dès qu’un 

désir quelconque sera passé à l’état de volition, il passera immédiatement après à l’état d’acte » Schopenhauer. A,  Ibid., p.31. 
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biologiques et psychologiques, et à arbitrer leurs affections et désirs suivant les valeurs de la 

justice, loyauté et équité et non en fonction de causalité et de nécessité  

Les motifs et les mobiles déterminent nos volitions, mais, ils ne constituent, cependant, pas 

aucune contrainte absolue car chaque motif ne peut nous amener à exécuter un acte quelconque 

que si notre volonté le permet ; nous pouvons éprouver la volonté ou le désir de faire certaine 

action, et cette volonté est nécessairement produite par des motifs particuliers dont nous ne 

connaissons pas la nature et l’origine, mais, l’homme peut résister à ses volitions et arbitrer ses 

actions en fonction de sa liberté d’agir et ses choix et en fonction de sa conscience morale et 

éthique. 

 A l’absence de toute contrainte et obstacle, l’homme peut faire ce qu’il prétend vouloir faire, il 

peut ne pas faire ce qui est à sa portée pour des raisons morales et philanthropiques par exemple ; 

c’est ainsi que dans une même situation particulière, les raisons de choisir de faire un acte 

particulier, varient chez les individus en fonction de leurs convictions et de leurs principes.  

Même si la volonté, par laquelle se manifestent les résolutions et se définissent les actes, est 

déterminée par un ensemble de motifs et mobiles particuliers (psychiques, moraux, religieux…), 

elle suit, néanmoins, la conscience morale de l’individu, en tant qu’un être pensant, car c’est la 

conscience qui détermine ce que l’homme doit faire dans à une situation particulière ; ce qui est 

susceptible de préserver la responsabilité, la compétence et le mérite des hommes à l’égard des 

actions qu’ils mènent.  

L’homme peut désirer d’acquérir un objet ou de faire un acte particulier en vue de satisfaire à 

une impulsion ou un besoin quelconque, mais sa propre conscience intervient pour lui 

encourager ou de lui détourner de suivre sa volition pare qu’elle contredit ses principes moraux, 

ses prédispositions et ses convictions, ou parce qu’elle est défendue par les normes et les mœurs 

de la société.  

Tandis que la volonté de l’homme obéisse à la loi de la causalité et au déterminisme 

sociologique, économique et psychique, la conscience est la faculté  qui préserve sa liberté d’agir 

et qui détermine son choix entre deux, ou plusieurs, volitions qui se rapportent au même objet : 

Nous éprouvons souvent la volonté et le désir de faire un acte particulier qui satisferait à un 
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besoin ou à une aspiration, mais notre conscience nous interdit de faire cet acte parce qu’il ne 

convient pas à nos principes,  nos valeurs morales ou à nos intérêts. 

A titre d’exemple, un homme qui a très faim choisit de ne pas voler malgré qu’il soit capable 

de le faire ; ce choix de ne pas voler et de résister à sa faim est déterminé par ce qui lui imprime 

sa conscience morale et religieuse. C’est ainsi que l’homme demeure responsable de ses actes 

dans la mesure où il dispose de sa liberté de choix et où il jouit de ses facultés cognitives et ses 

capacités sensorielles1. 

 La conscience intérieure est le privilège de l’homme en tant qu’un être pensant gratifié du bon 

sens et de l’intelligence, elle préserve la responsabilité morale, éthique et juridique  de l’homme 

de toutes ses actes aussi longtemps qu’il jouisse  de la liberté de choix et de la force physique et 

intellectuelle ;; « il existe, affirme-t-il Schopenhauer ,en effet, une autre vérité de fait attestée par 

la conscience, que j’ai complètement laissée de côté jusqu’ici pour ne pas interrompre le cours de 

notre étude. Cette vérité consiste dans le sentiment parfaitement sûr de notre responsabilité 

morale, de l’imputabilité de nos actes à nous-mêmes, sentiment qui repose sur cette conviction 

inébranlable, que nous sommes nous-mêmes les auteurs de nos actions. Grâce à cette conviction 

intime, il ne vient à l’esprit de personne, pas même de celui qui est pleinement persuadé de la 

nécessité de l’enchainement causal de nos actes, d’alléguer cette nécessité pour se disculper de 

quelque écart, et de rejeter sa propre faute de lui-même sur les motifs, bien qu’il soit établi que 

par leur entrée en jeu l’action dût se produire d’une façon inévitable2 ». 

Il faut mentionner que la conscience morale des individus s’évolue par l’éducation et par 

l’acquisition des connaissances, par l’accumulation des expériences et l’apprentissage : Une 

conscience morale développée est le résultat d’une personnalité épanouie de connaissance, 

d’équité et de clairvoyance. Les hommes Bâtissent leurs individualités en jouissant de leurs 

 
1 ; « La conscience de chacun de nous lui affirme très-clairement qu’il peut faire ce qu’il veut. Or puisque des actions tout-à-fait 

opposées peuvent être pensées comme ayant été voulues par lui, il en résulte qu’il peut aussi bien faire une action que l’act ion 

opposée, s’il la veut. C’est là précisément ce qu’une intelligence encore mal armée confond avec cette autre affirmation bien 

différente, à savoir que dans un cas déterminé le même homme pourrait vouloir également bien deux choses opposées, et elle 

nomme libre arbitre ce prétendu privilège. » Schopenhauer. A, Essai sur le libre arbitre, p.43. 
2 ; Schopenhauer. A, Essai sur le libre arbitre, p.185, (Conclusion et considération plus haute). 
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libertés et droits privés, mais aussi, en développant une conscience morale dégagée des 

encadrements socioculturels et des impulsions instinctives irraisonnés. 

Conclusion  : 

Grâce à la croissance des arts et au développement des connaissances, l’homme  a assujettit  

les éléments de la natures à ses besoins et ses intérêts, et il a édifié les constitutions et les 

législations qui préservent les libertés individuelles et les droits (privés et publics) : par 

conséquence, les individus mènent une vie aisée et confortable  et ils poursuivent des objectifs 

multiples et variés dont les acquis technologiques ont rendu la réalisation possible. L’homme a 

progressivement échappé aux lois de la nécessité, et il a défié ses propres déficiences et a 

contrecarré les éléments de la nature. L’homme a changé sa réalité et a transformé le monde en 

mettant sa liberté d’agir au service de ses volitions et ses fins ; il s’achemine, grâce à la progression 

des sciences et de la technologie, vers l’autonomie et vers une liberté absolue. 

Propulsé par la tendance à la liberté, à l’autonomie et la justice, l’homme a établi des sociétés 

libérales gouvernée par des législations équitables qui préservent les droits privés et défendent la 

dignité humaine ; l’homme s’est libéré de l’autorité religieuse et s’affranchit de la contrainte des 

normes et des habitudes que lui impose l’ordre social et culturel. 

Toutefois, faudrait-il signaler ici, que la révolution technologique moderne, l’industrialisation 

de tous les moyens de productions et la disparition des arts traditionnelles ont brisé les liens 

ontologiques et affectifs de l’homme avec son milieu naturel et social et avec son environnement 

écologique ; l’homme est devenu, désormais, gouverné par des motifs égocentriques et égotiste. 

Et, gouverné par des instincts destructeurs et dominateurs qui ont prévalus l’empathie, la 

philanthropie et l’affection, l’homme s’enchaîne dans des conduites déraisonnables et 

autodestructrices : l’homme détériore les ressources naturelles, il endommage largement la 

biodiversité et ravage l’écosystème. Le développement technologique et industriel a mené les 

hommes dans une poursuite effrénée et déraisonnable des intérêts insatiables, et les a menés à 

accomplir des actes déraisonnables qui transgressent tous les principes d’équité, de modération 

et de justesse. 
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 Néanmoins, dans nos sociétés modernes où règnent l’individualisme et l’utilitarisme qui 

effritent nos liens sociaux et qui nous poussent  à mener des conduites déraisonnables  et  

inéquitables, la conscience morale ne cesse de s’élever chez les individus et l’appel à la 

conservation de la nature et la protection des animaux,  par exemple, ne cesse de s’accroître ; la 

réconciliation de l’homme avec lui-même et avec la nature  est toujours réalisable  avec le réveil 

de la conscience et la renonciation progressive des individus  aux ambitions égocentriques et aux 

penchants de cupidité et d’avidité. 
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Le rôle de l’UICN dans la création et la conservation des aires protégées 
en Afrique centrale 
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Résumé    :  

Vouées à la conservation de la nature et des écosystèmes qui lui sont associés, les aires 

protégées revêtent une grande importance en Afrique centrale, d’où la forte implication de l’UICN 

dans leur mise en place et leur conservation. Toutefois, l’action de l’UICN se heurte au laxisme 

des autorités et à la persistance du braconnage. 

Mots-clés  :  Conservation ; aires protégées ; UICN ; gouvernance ; Afrique centrale. 

 :  ملخص

لهذا   تعتبر املناطق املحمية، املكرسة للحفاظ على الطبيعة واألنظمة البيئية املرتبطة بها، ذات أهمية كبيرة

وحفظ  عمل   إنشاء  على  البيئة  لحفظ  الدولي  هذه  االتحاد  عمل  أن  غير  إفريقيا،  في وسط  املحمية  املناطق 

 املنظمة يصطدم بتراخي السلطات واستمرار الصيد الجائر.

؛ الحكامة االتحاد الدولي لحفظ البيئة  الحفاظ على املناطق املحمية؛ املناطق املحمية ؛تاحية:فملالكلمات ا

 ؛وسط إفريقيا. 
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Introduction    :  

Le monde actuel fait face aujourd’hui à la grande problématique de dérèglement climatique 

planétaire dont les manifestations les plus courantes sont l’augmentation de la température à la 

surface de la terre, la survenance de phénomènes climatiques extrêmes et l’extinction d’espèces 

animales et végétales rares…. 

Parmi les mesures d’atténuation et d’adaptation conçues pour parer aux effets de ces 

changements climatiques, il y a la mise en place d’aires protégées qui se définissent, d’après 

l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), comme « des espaces 

géographiques clairement définis, reconnus, consacrés et gérés, par tout moyen efficace, 

juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services 

écosystémiques et les valeurs culturelles qui leur sont associés »1 (G. Borrini-Feyerabend, 

2014).Ces espaces  qui ont été institués en grand nombre partout dans le monde, occupent une 

place toute particulière sur le continent africain, notamment en Afrique centrale où ils servent 

bien le développement économique et social des territoires sur lesquels ils sont implantés. 

Or, l’institution, la gestion et la conservation d’aires protégées dans cette région d’Afrique n’a 

pu se réaliser sans l’apport significatif de l’UICN. Cette ONG internationale qui a été créée en 1948 

et qui a contribué depuis lors à l’élaboration de nombreux instruments internationaux de 

protection de l’environnement, a joué également un rôle clé en termes de conservation des aires 

protégées, en établissant leur classification en six catégories qui englobent aussi bien les zones 

les plus naturelles possibles (catégories 1 à 3) que les espaces où l’intervention de l’homme est 

plus palpable (catégories 4 à 6). Elle a également élaboré un cadre de gestion globale applicable 

à toutes les catégories d’aires protégées. 

Dans cet article, il s’agira d’identifier les catégories d’aires protégées les plus représentées en 

Afrique centrale, avant de faire le détour des différents modèles de gestion conçus par l’UICN 

 
1 Grazia Borrini-Feyerabend, Nigel Dudley, Tilman Jaeger, Barbara Lassen, NeemaPathak Broome, Adrian Phillips et Trevor 

Sandwith, Gouvernance des aires protégées : De la compréhension à l’action, Collection des lignes directrices des meilleures 

pratiques pour les aires protégées N°20, IUCN, Gland, Suisse, 2014, p. 5. Disponible en ligne sur 

˂https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-020-Fr.pdf˃. 
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pour la conservation de ces espaces, et d’analyser ensuite ses réalisations dans la gestion, la 

conservation et l’évaluation de la gouvernance des aires protégées. 

Le choix géographique porté sur l’Afrique centrale se justifie davantage par le fait que cette 

région, dont font partie 9 États (Angola, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, République 

centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Sao Tomé-et-Principe 

et le Tchad), abrite le bassin du Congo, le deuxième massif forestier le plus vaste du monde après 

l’Amazonie, et recèle une importante biodiversité. Cette région d’Afrique renferme 292 aires 

protégées, dont 121 sont classées selon les catégories de l’UICN, tandis que 171 espaces 

échappent encore à toute classification et sont souvent non déclarés, ce qui dépasse de loin la 

moyenne mondiale au titre de laquelle « plus de 67% des aires protégées mondiales sont classées 

au sein d’une catégorie UICN »1 (A. Binot, 2010).  

In fine, l’implication efficace de l’UICN dans la conservation des aires protégées en Afrique 

centrale est grevée par de nombreuses limites dont on peut citer la faible participation des 

populations locales, le décalage entre les modèles de gestion et leur mise en œuvre dans la 

pratique, la mauvaise gouvernance de ces aires, le manque de volonté politique et l’ampleur des 

activités de braconnage (…). 

I. Contribution de l’UICN à la création des aires protégées en Afrique centrale 

Conformément à ses objectifs dans le domaine de la conservation de la nature, l’UICN a 

élaboré des catégories de classification et des critères de distinction des aires protégées (1.1) qui 

facilitent, à côté de la liste rouge des espèces menacées (1.2), l’institution d’une aire protégée et 

constituent les jalons essentiels de toute démarche visant sa conservation.  

1.1. Classificationet définition des critères de distinction des aires protégées 

Pour une meilleure gestion des aires protégées, l’UICN ne s’est pas limitée à leur définition, 

mais elle a aussi instauré en 1994 six catégories d’aires protégées en fonction de leurs objectifs 

 
1Aurélie Binot, La conservation de la nature en Afrique centrale entre théorie et pratiques. Des espaces protégés à géométrie 

variable, Géographie. Thèse présentée pour obtenir le doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2010, p. 67. 
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de gestion et leur gouvernance : les catégories Ia (réserve naturelle intégrale1), Ib(aire de nature 

sauvage2), II (parc national3), III (monuments naturels4), IV (aire de gestion des habitats ou des 

espèces5), V (paysage terrestre ou marin protégé6) et VI (aire protégée de ressources naturelles 

gérée7). 

De même, la liste mondiale des aires protégées, établie régulièrement depuis 1968 par l’UICN, 

est « un repère pour la désignation de nouveaux sites, et constitue aussi une sorte de "label 

international" par lequel cette ONG internationale reconnaît officiellement les nouvelles aires 

protégées »8(D. Dumoulin, 2002) créées dans toutes les régions du monde, y compris l’Afrique 

centrale. 

Telles que consacrées par l’UICN, les typologies et les classifications des aires protégées se 

retrouvent aussi dans les législations nationales de plusieurs pays d’Afrique centrale, lesquelles 

imposent pour la plupart de désigner la catégorie à laquelle appartient toute aire protégée 

nouvellement reconnue. Ainsi au Gabon, la loi 16/01 du 31 décembre 2001 portant Code 

forestier précise que «le texte portant classement ou déclassement d’une forêt dans le domaine 

public doit préciser à quelle catégorie elle fait partie, le mode de gestion de ses ressources et les 

restrictions applicables à l’intérieur de cette forêt» (art. 9), tout en reconnaissant, dans son art. 70, 

sept types d’aires protégées (les réserves naturelles intégrales, les jardins zoologiques, les 

sanctuaires d’espèces animales et végétales, les réserves de faune, les parcs nationaux, les parcs 

marins et les domaines de chasse) qui « se répartissent entre les catégories 1b et IV suivant la 

 
1 Il s’agit d’une aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages. Voir  : 

˂http://biodiversite.wallonie.be/fr/les-categories-d-aires-protegees-selon-l-uicn.html?IDD=1147&IDC=825˃. 
2 Zone de nature sauvage : aire protégée gérée principalement à des fins de protection des ressources sauvages. Voir le lien supra. 
3 Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives.  
4 Aire protégée gérée principalement dans le but de préserver des éléments naturels spécifiques.  
5 Aire protégée gérée principalement à des fins de conservation, avec intervention au niveau de la gestion.  
6 Aire protégée gérée principalement dans le but d'assurer la conservation de paysages terrestres ou marins et à des fins 

récréatives. 
7 Aire protégée gérée principalement à des fins d'utilisation durable des écosystèmes naturels. 
8David Dumoulin, « Les aires naturelles protégées : de l’humanité aux populations locales. Un bien composite à la recherche de 

son public », in : François Constantin (dir), Les biens publics mondiaux. Un mythe légitimateur pour l’action collective ?, 

L’Harmattan. Paris, 2002, pp. 269-306. 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/les-categories-d-aires-protegees-selon-l-uicn.html?IDD=1147&IDC=825
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classification de l’UICN »1 (F. Palla, 2015). Ces mêmes catégories UICN se déclinent dans les 

législations du Congo (loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et des aires protégées2) 

et de la République démocratique du Congo (loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la 

conservation de la nature3). 

Par ailleurs, l’UICN a dégagé un certain nombre de critères à partir desquels certains espaces 

sont reconnus comme étant des aires protégées. Ainsi selon cette ONG internationale, peuvent 

être considérées comme des aires protégées « les zones où le principal objectif est la conservation 

de la nature »4 (G. Mauvais, 2015), celles où il est question d’ « empêcher ou d’éliminer toute 

exploitation ou pratique de gestion qui sera néfaste à l’atteinte de ces objectifs de 

conservation »5, et enfin les aires s’assignant pour objectifs de « préserver ou, idéalement, 

d’augmenter le degré de naturalité de l'écosystème protégé »6. Ces critères sont consacrés en 

partie au Congo dans la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées 

dont l’art. 8 dispose que « la décision de classement ou de déclassement est précédée d'une étude 

d'impact sur l'environnement, effectuée conformément à la législation en vigueur. Le classement 

 
1Florence Palla, Charles Doumenge et Adélaïde Larzilliere, « République du Gabon », in : Charles Doumenge, Florence Palla, Paul 

Scholte, François HiolHiol& Adélaïde Larzillière (Eds.), Aires protégées d’Afrique centrale – État 2015. OFAC, Kinshasa, 

République Démocratique du Congo et Yaoundé, Cameroun, 2015, pp. 151-152. 
2 Au titre de l’article 6 de cette loi, il est précisé qu’: « Il peut être créé, par décret en conseil des ministres, des aires protégées sous 

forme de parcs nationaux, de réserves naturelles intégrales, de réserves de faune, de réserves spéciales ou sanctuaires, de zones 

d'intérêt cynégétique ou de toutes autres catégories d'aires protégées ». 

Les aires protégées consacrées dans cette disposition correspondent bien aux catégories Ia, II, IV, V et VI de l’UICN. 
3Au terme de l’art. 31 de cette loi : « les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’État ou dans d’autres sites 

d’intérêt national, provincial ou local et comprennent : 1) les réserves naturelles intégrales ; 2) les parcs nationaux ; 3) les 

monuments naturels ; 4) les aires de gestion des habitats ou des espèces ; 5) les réserves de biosphère ; 6) les paysages terrestres 

ou marins protégés ; 7) les jardins zoologiques et botaniques ; 8) les domaines et réserves de chasse ; 9) toute autre catégorie que 

des lois particulières et règlements désignent comme telles en vue de la conservation des espèces de faune et de flore, du sol, des 

eaux, des montagnes ou d’autres habitats naturels ». 

Cette liste d’aires protégées est exhaustive et s’insère dans toutes les catégories établies par l’UICN (de la catégorie Ia à  VI).  
4 Geoffroy Mauvais, Nouvelles des aires protégées d’Afrique – NAPA, N°85, Aires Protégées d’Afrique & Conservation – 

www.papaco.org, avril 2015, p. 5. Disponible en ligne sur ˂ https://papaco.org/fr/wp-content/uploads/2015/07/lettreNAPA-

85-0415-FR.pdf˃ (dernière consultation le 23 septembre 2021). 
5Ibid. 
6Ibid. 
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d'une aire protégée doit tenir compte des objectifs de conservation durable des ressources 

naturelles et de la nécessité de satisfaire les besoins des populations riveraines ». 

De fait, les catégories UICN les plus désignées en Afrique centrale1 sont la catégorie II (58 aires 

protégées dont 8 en Angola, 4 en République centrafricaine, 27 au Cameroun, 10 en RDC et 3 au 

Congo, en Guinée équatoriale et au Tchad), la catégorie IV (44 aires dont 10 au Cameroun, 9 au 

Congo, 8 en République centrafricaine, 7 au Tchad, 4 en Angola, 3 au Gabon et en Guinée 

équatoriale),la catégorie VI (12 espaces dont 11 en RDC et 1 en République centrafricaine),la 

catégorie Ia (2 aires protégées dont une en République centrafricaine et une autre en RDC), la 

catégorie III (2 aires en Guinée équatoriale), la catégorie Ib (2 dont une en République 

centrafricaine et une autre en Guinée équatoriale) tandis que la catégorie Vn’a été assignée qu’à 

une aire protégée en Angola. 

1.2.Les listes rouges des espèces menacées : un outil de référence pour la création des 

aires protégées 

Se présentant comme l’inventaire mondial le plus complet de l’état de conservation des 

espèces végétales et animales, la liste rouge de l’UICN dont l’objectif principal est de « sensibiliser 

à l'importance de la diversité biologique et aux menaces qui pèsent sur elle, d’identifier et de 

renseigner sur les espèces ayant le plus urgent besoin de mesures de protection »2 (P. Triplet, 

2009), aide à influer sur les politiques nationales et permet aux décideurs politiques de localiser 

les zones les plus propices à même d’être sauvegardées, surtout les aires recelant des espèces en 

danger critique d’extinction (CR), en danger (EN), ou qui sont vulnérables (VU) ou quasi 

menacées (NT). Ce classement est établi par l’UICN selon « différents facteurs biologiques 

associés au risque d’extinction: taux de déclin, population totale, zone d’occurrence, zone 

d’occupation, degré de peuplement et fragmentation de la répartition » 3.La liste rouge de l’UICN, 

dénommée aussi liste rouge de l’UICN des espèces menacées, est « largement reconnue comme 

 
1Voir <https://www.protectedplanet.net/search?q=africa>. 
2 Patrick Triplet, Manuel de gestion des aires protégées d’Afrique francophone, Awely, Paris, 2009, p. 546. 
3Ibid., p. 545. 
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le système de référence le plus objectif permettant d’évaluer le risque global d’extinction des 

espèces »1 (J.-C. Vié et al, 2011).  

En outre, les listes rouges représentent non seulement une base de données complètes sur la 

taille, la population, la catégorie à laquelle appartient les espèces menacées, mais constituent 

aussi le moyen pour connaître l’état et le degré de menace planant sur ces espèces, ce qui est de 

nature à sensibiliser les décideurs et les gestionnaires sur les espèces qui ont le plus besoin d’être 

conservées dans une aire protégée créée spécifiquement à cette fin ainsi que sur la voie la plus 

adaptée pour parvenir à une meilleure protection de ces espèces. 

À cet effet, les aires protégées doivent être « mieux conçues pour protéger les espèces2 », ce 

qui requiert une planification et un contrôle étendu à l’échelle de l’espace concerné. A 

défaut, « des impacts tels que la pollution ou la prolifération de plantes envahissantes 

entraîneraient inévitablement le déclin des espèces »3.  

L’Afrique centrale présente dans ce cadre une variété d’espèces menacées appartenant à 

toutes catégories confondues (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, mollusques, 

plantes…). En effet, selon les statistiques fournies dans la liste rouge de l’UICN de 2019, cette 

région d’Afrique comprendrait environ 22824 espèces menacées dont 188 mammifères, 173 

oiseaux, 65 reptiles, 81 amphibiens, 475 poissons, 82 mollusques, 31 autres invertébrés, 1187 

plantes5.  

 
1 Jean-Christophe Vié, Craig Hilton-Taylor et Simon N. Stuart (Ed.), La vie sauvage dans un monde en mutation : la Liste rouge de 

l’UICN des espèces menacées, Analyse de la Liste 2008, UICN, Gland, Suisse, 2011, p. 1. Disponible en ligne sur 

˂https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2009-001-Fr.pdf ˃. 
2Ibid., p. 57. 
3Ibid. 
4 Dans cette région composée de 9 pays, le nombre des espèces menacées est bien élevé par rapport à d’autres régions du monde 

tel l’Afrique du nord (761 espèces), l’Asie du nord (455 espèces) et l’Amérique du nord (1800 espèces).Voir: Table 5 - Numbers of 

threatened species (Critically Endangered, Endangered and Vulnerable categories only) in each major taxonomic group by 

country. Disponible en ligne sur ˂https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics˃. 
5Voir : Table 5 - Numbers of threatened species (Critically Endangered, Endangered and Vulnerable categories only) in each major 

taxonomic group by country. Ibid. 
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Ces espèces menacées aussi variées soient-elles d’un pays à un autre en Afrique centrale 

requièrent un régime de protection et de conservation adapté à leur taille, caractéristiques, le 

milieu dans lequel elles se trouvent et le degré de la menace d’extinction.  

II.Participation de l’UICN à la conservation des aires protégées en Afrique centrale : 

réalisations et limites 

En Afrique centrale, l’action de l’UICN dans le domaine de la conservation des aires protégées 

a pu déboucher sur des réalisations significatives (2.1), mais celles-ci demeurent néanmoins 

entravées par des limites de diverses natures (2.2). 

2.1. Les réalisations 

Parmi les réalisations de l’UICN en matière de conservation des aires protégées, il y a lieu de 

distinguer l’élaboration d’un cadre théorique général de gestion (2.1.1) et l’implication directe et 

pratique dans la conservation de ces espaces (2.1.2). 

2.1.1. L’élaboration d’un cadre général de gestion et de gouvernance des aires protégées 

En l’an 2000, la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN a élaboré un cadre de 

référence pour guider le développement des systèmes d’évaluation de l’efficacité de gestion des 

aires protégées. Ce cadre qui est largement reconnu et utilisé aujourd’hui, a identifié « six 

composantes, chacune associée avec des aspects différents de l’efficacité de la gestion : le 

contexte, la planification, les intrants (inputs), le processus, les extrants et les résultats 

(outputs)1 ». C’est ainsi que l’évaluation de la gestion des aires protégées commence par une 

phase de conception/ planification où il est procédé à une identification du stade de la menace et 

à une planification et projection dans le futur en fixant des objectifs, puis survient la phase dite 

de pertinence/justesse dans laquelle les parties prenantes procèdent à une détermination des 

besoins et une assimilation du processus d’organisation de la gestion, avant de parvenir à une 

troisième étape de production des résultats où il est question d’inventorier les résultats obtenus, 

ainsi que les produits et services fournis dans ces aires2.     

 
1 UNEP-WCMC, Liste des Nations Unies des aires protégées 2018. Supplément sur l’efficacité de  la gestion des aires protégées, 

UNEP-WCMC : Cambridge, Royaume-Uni, 2018, p. 13. 
2Ibid., p. 14. 
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Les méthodes d’évaluation de la gestion des aires protégées développées jusque-là par la 

Commission mondiale des aires protégées de l’UICN ont été appliquées pour « évaluer l’efficacité 

des mesures de gestion dans une gamme diverse d’aires protégées, notamment celles désignées 

au niveau national (par ex. les parcs nationaux), et celles désignées en vertu de conventions et 

d’accords régionaux et internationaux (par ex. les sites Ramsar, les zones humides d’importance 

internationale) »1. Elles tournent autour de « l’outil RAPPAM (méthode d’évaluation rapide et 

d’établissement des priorités de gestion des aires protégées) et l’outil METT (outil de suivi de 

l’efficacité de la gestion) qui sont employés pour évaluer des désignations au niveau national, 

alors que la perspective du patrimoine mondial (World Heritage Outlook) est utilisée pour 

évaluer des aires protégées désignées en vertu de la Convention du patrimoine mondial, et la liste 

verte des aires protégées a été récemment développée en tant que nouvel outil standard pour 

une utilisation mondiale (IUCN et Commission mondiale sur les aires protégées 2017) »2. 

En l’occurrence, l’outil IMET de l’UICN (outil intégré sur l’efficacité de gestion) a été déployé 

en République démocratique du Congo pour évaluer l’efficacité de gestion des aires protégées 

dans ce pays. En effet, l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) emploie 

chaque année depuis 2015 l’IMET pour mesurer la performance dans la gestion de cinq aires 

protégées, notamment « le Parc national de Kahuzi-Biega, le Parc national de la Salonga, la 

réserve naturelle du triangle de la Ngiri, le Parc national de la Lomami et la réserve naturelle 

d’Itombwe »3. 

De plus, « l’utilisation depuis 2016 de l’IMET à des fins de planification sous la forme de plans 

opérationnels et l’examen des plans de gestion dans le complexe binational SenaOura – Bouba 

Ndjida (incluant le Parc national de SenaOura au Tchad et le Parc national de BoubaNdjida au 

Cameroun) »4, a permis de « traiter des problèmes importants tels le paiement pour les services 

écosystémiques et le changement climatique qui n’étaient pas pris en compte par les 

gestionnaires du parc auparavant »5. 

 
1Ibid. 
2Ibid. 
3Ibid., p. 16. 
4Ibid., p. 29. 
5Ibid. 
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En matière de gouvernance des aires protégées1, l’UICN a dressé quatre modèles de 

gouvernance, à savoir : la gouvernance par le gouvernement/ l’État ; la gouvernance partagée 

entre les autorités gouvernementales, les communautés locales, les ONG, les entreprises privées 

et les propriétaires des terrains ; la gouvernance privée portant sur les aires dont la propriété est 

détenue par des personnes physiques, des entreprises ou des ONG ; et enfin la gouvernance par 

les communautés locales.  

L’UICN prône « une protection forte des derniers lieux d’importante biodiversité de la planète, 

impliquant généralement l’arrêt de toute activité humaine consommatrice excessive de 

ressources naturelles, et de l’autre une reconnaissance accrue du rôle des populations locales et 

de l’importance de leur prise en compte dans les décisions »2 (A. Bertrand et al., 2009). Ce mode 

de gestion désigné sous l’expression "Community-Based Natural Ressource Management"3(F. 

Giraut et al., 2004) et qui allie entre la conservation, les nécessités de développement et la 

protection des droits des populations locales a inspiré les États d’Afrique centrale dans 

l’implantation et la gestion des aires protégées.  

À travers le mode de gestion dit « Community-Based Natural Ressource Management », on 

voit ressortir une dimension des droits de l’homme, notamment les droits des communautés ou 

populations locales. Cette dimension a été omniprésente dans plusieurs instruments et initiatives 

adoptés par l’UICN, dont la résolution 4.052 prise en application de la Déclaration des Nations 

unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA), l’initiative de conservation et droits de 

 
1 Dans son lexique sur la gestion des aires protégées de 2014, l’UICN définit la gouvernance comme étant un « (…) ensemble 

d’interactions entre les structures, les processus et les traditions qui déterminent comment le pouvoir et les responsabilités sont 

exercés, comment les décisions sont prises et si, et comment, les citoyens ou d’autres parties prenantes sont impliqués (…) ». Voir : 

Sector Network Rural Development (SNRD) Africa, Analyse des modèles de gouvernance des aires protégées et autres aires de 

conservation : Expériences pratiques des projets/programmes de la GIZ en Afrique, publié par Deutsche Gesellschaftfür 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ), octobre 2017, p. 9. Disponible en ligne sur ˂https://www.snrd-africa.net/wp-

content/uploads/2018/02/1801Doc_CapitalisationGouvernanceAP_vf_fr.pdf˃. 
2 Alain Bertrand, Nadia RabesahalaHorning et Pierre Montagne, « Gestion communautaire ou préservation des ressources 

renouvelables : Histoire inachevée d'une évolution majeure de la politique environnementale à Madagascar », VertigO - la revue 

électronique en sciences de l'environnement [Enligne], Volume 9, Numéro 3 | décembre 2009, mis en ligne le 14 décembre 2009. 

URL : ˂http://journals.openedition.org/vertigo/9231 ; DOI : 10.4000/vertigo.9231˃. 
3 Frédéric Giraut, Sylvain Guyot, Myriam Houssay-Holzschuch, « Les aires protégées dans les recompositions territoriales 

africaines », L'information géographique, volume 68, n°4, 2004, p. 356.  
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l’homme, lancée en 2009 avec d’autres ONG et qui « vise à améliorer les pratiques de 

conservation en soutenant l’intégration des droits de l’homme dans les règlements et les 

pratiques de conservation »1(A. Pyhälä et al., 2016),ainsi que dans les Lignes directrices pour 

l’application des catégories de gestion aux aires protégées de l’UICN de 2008 ou enfinles Lignes 

directrices pour la planification de la gestion des aires protégées de l’UICN de 2011. 

2.1.2. L’implication directe dans la gestion et la conservation des aires protégées  

L’implication directe de l’UICN dans la gestion et la conservation des aires protégées s’est faite 

sentir à plusieurs niveaux : celui du financement des projets de conservation des aires protégées, 

de leur exécution, de l’évaluation de leur gestion et de la protection des droits des populations 

autochtones dans ces espaces. 

En termes de financement des projets de conservation des aires protégées, l’action de l’UICN 

s’est inscrite dans des partenariats avec d’autres acteurs non gouvernementaux, étatiques ou 

onusiens. Ainsi, le Projet MINFOF-UICN-PPTE mis en œuvre au Cameroun et qui « porte sur la 

sécurisation des moyens d’existence des communautés pour le développement durable du Parc 

national de Waza, a permis de financer à hauteur de 200.000 USD, environ 120 Organisations 

paysannes des 6 Communes riveraines du Parc national de Waza, vitrine de l’écotourisme au 

Cameroun »2. 

Le Parc national de Waza au Cameroun est un exemple édifiant sur l’apport de l’UICN en 

matière d’exécution des projets de conservation des aires protégées et d’évaluation de leur 

gestion, puisqu’elle est représentée au sein du Comité de gestion dudit parc et participe 

activement à la réalisation des missions imparties à ce comité en termes notamment d’ 

« approbation du budget et du plan de travail annuel élaboré par le conservateur du parc, 

d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’aménagement, d’adoption des propositions 

présentées par les comités scientifiques, techniques et consultatifs locaux du parc et 

 
1AiliPyhälä, Ana Osuna Orozco et Simon Counsell, Aires protégées dans le bassin du Congo : un échec pour les peuples et la 

biodiversité ?, The Rainfor est Foundation UK,juillet 2016, p. 20. 
2 UICN, 2015. Programme Cameroun Infos, publication trimestrielle – Édition avril-juin, p. 5. Cité in : Yves-Patrick 

MbangueNkomba, « Les trajectoires d’un État conservateur : logiques d’action et gestion des Aires protégées au Cameroun à partir 

de l’action autour du Parc National de Waza », RADSP, vol. IV, n 7, 2016, pp. 229-245. 
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d’harmonisation des interventions des différents acteurs en vue de la gestion durable des 

ressources dans le parc et sa zone périphérique »1. 

L’UICN s’est attelée aussi sur la sauvegarde des droits des populations locales expulsées des 

aires protégées. En effet, le Mécanisme dit de Whakatane lancé en 2011 par l’UICN en partenariat 

avec l’institution en charge de la Forest Peoples Programme (FPP) et qui vise à « évaluer la 

situation des différentes aires protégées où les autochtones sont affectés de façon négative, à 

proposer des solutions et à les mettre en œuvre »2, a été mis en œuvre dans la région d’Afrique 

centrale, notamment en République démocratique du Congo. Dans ce pays, l’UICN qui a mené 

en septembre et octobre 2014 son travail d’évaluation dans le ressort territorial du Parc national 

Kahuzi-Biega, a montré que la tribu locale des Bambuti était très dépendante vis-à-vis de l’espace 

forestier formant ce parc, tout en se fixant dans sa feuille de route « des objectifs à court terme 

pour répondre aux besoins immédiats des Bambuti, notamment en matière d’accès aux terres, 

d’éducation, de santé et d’emploi, un partage équitable des avantages découlant du parc et une 

formation pour renforcer leurs capacités à atteindre les objectifs à moyen et à long terme »3. À 

travers cette évaluation, l’UICN a cherché également à « documenter la gestion communautaire, 

à identifier les terres périphériques du parc à restituer aux communautés et à autoriser la 

propriété collective des terres de Bambuti, ce qui permet une conservation moderne, fondée sur 

les droits »4. 

2.2. Les limites 

Bien qu’elle soit palpable et importante, l’efficacité de l’action de l’UICN s’estompe en Afrique 

centrale devant des facteurs tenant principalement au laxisme des autorités publiques (2.2.1) et 

à une recrudescence du braconnage (2.2.2).     

 

 

 
1Sector Network Rural Development (SNRD) Africa, Analyse des modèles de gouvernance des aires protégées et autres aires de 

conservation : Expériences pratiques des projets/programmes de la GIZ en Afrique, op. cit., p. 40. 
2 Voir ˂ http://whakatane-mechanism.org/fr/about-whakatane ˃. 
3 Voir ˂http://whakatane-mechanism.org/fr/democratic-rebublic-congo˃. 
4Ibid. 

http://whakatane-mechanism.org/fr/about-whakatane
http://whakatane-mechanism.org/fr/democratic-rebublic-congo
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2.2.1. Le laxisme des autorités publiques 

Malgré l’implication fort prépondérante de l’UICN dans le domaine de la gestion des aires 

protégées en Afrique à travers ses recommandations, orientations et projets de financement, la 

conservation peine à se réaliser efficacement dans de nombreuses aires protégées en Afrique 

centrale du fait d’un manque de volonté chez les parties prenantes. En l’occurrence, certaines 

aires protégées en République démocratique du Congo à titre d’exemple « ne s’alignent pas 

encore avec les catégories de gestion de l’IUCN, de même qu’aucun critère n’a été fixé jusqu’ici 

par rapport auquel les catégories d’aire protégée peuvent être évaluées »1. 

Le laxisme des pouvoirs publics se manifeste aussi à travers le vide législatif constaté dans 

certains États, l’insuffisance des dispositions consacrées dans d’autres, voire leur mise en œuvre 

limitée. À cet égard et bien que le Gabon ait signé différents accords internationaux sur les aires 

protégées et la protection de la biodiversité (dont la Convention sur la diversité biologique de 

1993 et la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de 

2003) et bien qu’ils aient été pris en compte dans la révision du Code forestier de 2001, « il existe 

encore un grand hiatus entre l’adoption de dispositions légales et leur mise en œuvre »2 (F. Palla 

et al., 2015). En effet, l’analyse du cadre juridique et institutionnel au Gabon révèle « certains 

manquements, notamment la faible application de la réglementation en vigueur ; le retard dans 

l’adoption des textes d’application; l’absence de clarté et de précision dans la définition des droits 

d’usage coutumier consentis aux populations locales; le caractère peu dissuasif de plusieurs 

dispositions répressives et les vides juridiques sur certains aspects (gestion transfrontalière, 

exploitation de la filière viande de brousse…) »3 (F. Palla et al., 2015).  

De surcroît, les États rechignent souvent à empêcher l’exploitation démesuréedes aires 

protégées par les communautés locales, comme c’est le cas pour la réserve forestière de Laf-

Madjam au Cameroun qui, bien que classée selon les directives de l’UICN comme étant une aire 

 
1 UNEP-WCMC, Liste des Nations Unies des aires protégées 2018. Supplément sur l’efficacité de la gestion des aires protégées, 

op. cit., p. 15. 
2Florence Palla, Charles Doumenge et Adélaïde Larzilliere, « République du Gabon », in : CharlesDoumenge, Florence Palla, 

PaulScholte, FrançoisHiolHiol&AdélaïdeLarzillière (Eds.), Aires protégées d’Afrique centrale – État 2015,op. cit., p. 153. 
3Ibid.,pp. 153-154. 
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protégée appartenant à la catégorie VI et ne devant être anthropisée à des fins de développement 

local qu’à un seuil du tiers, est en revanche exploitée à plus de 41% de sa surface. 

En Guinée équatoriale, le Parc national de Monte Alen, s’étendant sur une superficie de 

200.000 ha et régi par la loi des aires protégées N°4/2000 du 22 mai 2000, ne dispose pas de 

moyens financiers et humains suffisants. Dans ce sens, le budget alloué par l’État à cette aire 

protégée ne représente que 18%, tandis que le personnel affecté est insuffisant pour faire 

appliquer efficacement la loi, voire inadapté aux postes attribués, et ce du fait qu’ « il n’existe pas 

de règlement intérieur du personnel et que les rôles ne sont pas bien définis »1. 

De la même manière, le Parc national de Loango au Gabon n’est contrôlé que par un nombre 

limité d’agents relevant de l’Agence nationale des parcs nationaux, estimé à « 12 agents pour 

155.000 hectares soit un ratio de 1 agent pour 12.917 hectares : ce ratio est effectivement 

insuffisant, 13 fois inférieur à celui proposé par l’UICN (1 agent pour 1000 hectares) »2 (C. A. 

Moussavou, 2015).  

2.2.2.Les activités debraconnage : une entrave à la conservation efficace des aires 

protégées 

Le braconnage constitue, du fait de son expansion ces dernières décennies, une menace 

inexorable pour la survie des espèces animalières dans de nombreuses aires protégées en Afrique 

centrale. Dans ce sillage, la forêt de Bangassouen Centrafrique fait l’objet d’un braconnage non 

seulement local et à caractère commercial, mais aussi transfrontalier du fait de sa proximité de 

« la section sud de la Réserve de faune de Zémongo, aire protégée créée en 1925 et faisant 

frontière avec le Soudan du Sud »3 (H. Tchéchoupard, 2017). Pratiqué avec des armes à feu 

sophistiquées, « le braconnage transfrontalierre présente une grande menace pour les espèces 

 
1Voir ˂https://papaco.org/fr/wp-content/uploads/2015/07/METT-Guinee-Equato_Parc-National-de-Monte-Alen.pdf˃. 
2Chiberth  Aulaire  Moussavou, Les aires protégées et le développement durable au Gabon : entre sollicitations internationales et 

réalités locales. Le cas du parc national de Loango, [En ligne]. Thèse Géographie. Poitiers : Université de Poitiers, 2012, pp. 278-

279. 
3Hilaire Tchéchoupard, Les enjeux entourant la gestion décentralisée des aires protégées en Centrafrique : le cas de la forêt de 

Bangassou, Thèse de doctorat présentée à l’université du Québec à Chicoutimi dans le cadre du programme de doctorat en 

développement régional offert conjointement par l’Université du Québec à Chicoutimi et l’Université du Québec à Rimouski, août 

2017, p. 191. 
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fauniques intégralement protégées, y compris celles destinées à la chasse sportive, dans la 

mesure où les braconniers étrangers sont particulièrement intéressés par des trophées destinés à 

des fins commerciales internationales (ivoires, peaux, queue de girafe) »1 (H. Tchéchoupard, 

2017). 

Au Gabon, les aires protégées et en particulier les parcs nationaux où « vivent de nombreuses 

espèces d'animaux, dont la plus grande population au monde de tortues luths, sont, tel que le 

souligne la Banque mondiale, menacées par les braconniers comme c’est le cas des éléphants de 

forêt, dont le nombre a chuté de près de 80 % en seulement dix ans »2. Ce braconnage qui touche 

à la fois « les animaux intégralement protégés, partiellement protégés ou ordinaires ; les animaux 

n’ayant qu’une simple valeur alimentaire ou ceux dont certaines parties sont utilisées à titre 

décoratif ; et les animaux dont la possession de la peau ou toute autre partie est symbole de 

pouvoir, de richesse et d’animaux sacrés »3 (C. A. Moussavou, 2015), recouvre dans ce pays 

plusieurs formes, notamment « le braconnage de subsistance, le braconnage commercial, le 

braconnage pour les sous-produits, le braconnage d’animaux vivants et le braconnage d’État 

(braconnage par les forces publiques) »4 (C. A. Moussavou, 2015). 

En raison de sa grande valeur marchande dans les marchés mondiaux, l’ivoire est également 

l’objet d’un braconnage d’une grande ampleur dans le cas particulier de la République 

démocratique du Congo où environ 400 à 500 kg de cette matière ont été enregistrés et 

commercialisés publiquement dans le marché de l'ivoire de Kinshasa en 20155 (C. Sone Nkoke, 

2017), tandis que son stock national s’estimait dans les marchés locaux de la capitale congolaise 

 
1Ibid., p. 226. 
2Banque mondiale, « Renforcer la lutte contre le braconnage dans les parcs naturels du Gabon », publié le 23 mai 2017. Voir : 

˂https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2017/05/23/stepping-up-anti-poaching-efforts-in-gabons-natural-

parks˃.  
3ChiberthAulaireMoussavou, Les aires protégées et le développement durable au Gabon : entre sollicitations internationales et 

réalités locales. Le cas du parc national de Loango, op. cit., p. 283. 
4Ibid., pp. 283-284. 
5Christopher SoneNkoke, Jean-François Lagrot, Stéphane Ringuet and Tom Milliken, Ivory markets in central Africa market 

surveys in Cameroon, Central African Republic, Congo, Democratic Republic of the Congo and Gabon: 2007, 2009, 2014/2015, 

TRAFFIC report, Cambridge, September 2017,p. 8.Disponible en ligne sur ˂https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-

09/170907_report_ivory-markets-central-africa.pdf˃. 
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à hauteur de plus de 20.000 kgs en 2015. Ce stock est tout aussi important dans les marchés 

locaux des autres capitales d’Afrique centrale, puisqu’il s’élevait durant cette même année 2015 

à plus de 5.000 kg à Yaoundé au Cameroun, 22 kg à Bangui en Centrafrique, 5.000 kg à Brazzaville 

au Congo, et à 1.030 kg à Libreville au Gabon1 (C. Sone Nkoke, 2017). Ces chiffres alarmants 

renseignent bien sur l’état du braconnage exercé à l’encontre de la population des éléphants dans 

les principales aires protégées d’Afrique centrale, sachant bien que l’ivoire est la principale 

substance tirée des dents et des défenses de l’éléphant. Ainsi et tel que souligné par l’UICN dans 

son rapport de 2016 sur le statut des éléphants en Afrique, un certain nombre de pays d’Afrique 

centrale ont connu des pertes dramatiques dans les populations de leurs éléphants au cours des 

dix dernières années. Cela inclut la perte de « 16.000 à 20.000 éléphants de forêt, représentant 

60 à 80% de la population au Parc national Minkebe du Gabon, d’environ 3.000 éléphants, 

représentant 50% de la population dans le Parc national de Ndoki au Congo, de plusieurs milliers 

d’éléphants dans la partie camerounaise du TRIDOM (la forêt transfrontalière Tri-Nationale Dja-

Odzala-Minkébé) et de plus de 50% d’un nombre de populations moins importantes au 

Cameroun et RDC »2 (C. R. Thouless et al., 2016). 

Conclusion    :  

Si les objectifs poursuivis par l’UICN en termes de conservation et de gestion des aires 

protégées sont entravés par des facteurs exogènes tenant au laxisme des autorités étatiques et 

aux multiples pressions exercées par les bandes de braconnage, il n’en demeure pas moins que 

cette ONG internationale a négligé depuis sa création certains aspects non moins importants en 

matière de conservation. Ainsi, l’UICN peine toujours à « développer un mécanisme de 

surveillance et de signalement qui permet aux membres et aux observateurs indépendants 

d’évaluer la conformité avec les résolutions et les principes des droits de l’homme, et d’inclure des 

indicateurs des droits de l’homme plus rigoureux dans les critères d’évaluation de la Liste verte »3 

 
1Ibid., p. 65. 
2Chris R. Thoulesset al.,African Elephant Status Report 2016: An update of the African Elephant Database. Occasional Paper No. 

60, IUCN/SSC, Gland, Switzerland, 2016.Cité in: Christopher SoneNkoke, Jean-François Lagrot, StéphaneRinguet and Tom 

Milliken, ibid., p. 73. 
3AiliPyhälä, Ana Osuna Orozco et Simon Counsell, Aires protégées dans le bassin du Congo : un échec pour les peuples et la 

biodiversité ?, op. cit., p. 120. 
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(A. Pyhälä et al., 2016), laquelle recense les aires protégées dont la gestion est efficace pour la 

sauvegarde des espèces. 

Dans ce cadre et pour une meilleure prise en compte des droits de l’homme, il serait nécessaire 

que l’UICN procède à « une révision des catégories d’AP et cadres de gestion de l’UICN pour les 

redéfinir en fonction des terres coutumières, des cultures et des droits des communautés 

locales »1 (A. Pyhälä et al., 2016). Une fois révisées, ces nouvelles catégories UICN des aires 

protégées devront être transposées dans les législations des États d’Afrique centrale. 

Pour le reste et eu égard à leur pertinence et leur impact considérable sur une bonne gestion 

des aires protégées, les nombreuses lignes directrices de l’UICN demeurent la clé de voûte de 

toute stratégie de conservation de ces espaces, mais elles ne peuvent être mises en œuvre de 

façon effective par les États que si elles sont accompagnées par l’affectation d’importantes 

ressources financières et humaines, une bonne gouvernance, la promotion de la participation des 

communautés locales, ainsi que le renforcement de la lutte contre le braconnage, la chasse 

illégale et les différentes formes d’activités criminelles qui menacent la biodiversité et la survie 

des espèces animales dans la région d’Afrique centrale. 
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