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  ملخص:
يف ظلللا ملللا اارسلللا ارداةلللة الالربيلللة ملللي اسلللتوع ةالللايف، وملللا فكلللودز الللل  ي العلللريب ملللي ا للل اع   لللر  والللز      

أ افللة، أي فالل ع مللي لا تويللال ب عللاا م رلل  ا   ما للرا  يللا،  نلل ر الللدفيتراجيللد ، وللاوف ا ا للر ا الللريب   للد 
لي كف  ي مظاهر هذا ا ستوع يف ال اقع العريب اهلش، ا بو ر بصيحات ا  رلة الالربيلة ملي وداةلة و اونيلة، 

جيلة، وقد أ صحت جتليات اآلخر  ي انزفلا  ملزدول لل تويلا العلريب لل  اللذات الكلرقية ا  عل  ة بال اةيلة والتي ل  
  ناللدفا الالللرع بصلل رز الة ايللة ا واتلللة وترمليباتللا ا الرفللة. ومللي هةللا جللاثت هللذز ال رقللة البح يللة لتحللاورللل  اآلخر و 

وتةللاقش اإلال الية اآلتيللةم مللا ماول ؟ ا تويللاث ومليللف اسلت  رز أ افللة يف مااربتللا تويلا العللريبل ملتلاع لالالللرع يف ا 
 الةادفة للعاونية العربية اردف ةث

 متويا؛ أ افة؛ تأوفلية؛ وارفات؛ ماو ؟. مفتاحية: كلمات   
 

Abstract:  

Under the acculturation practice by Western modernity, and the intellectual 

alienation and tragic rupture that the Arab consciousness is witnessing, The 

Moroccan thinker “Mohammed Noureddine Affaya” tried to approach the 

"imaginary" as an unthinkable subject to reveal the manifestations of this 

alienation in the fragile Arab reality, dazzled by the cries of Western fashion of 

modernity and rationality, The other's manifestations revealed a double 

displacement of the Arab imaginary towards the eastern self that is described as 

heritage and theological self, and towards the other / the West with its deceptive 
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 اهلل / د. جويني عسال سعيد نصر .ط.د
 stereotypes and seductive combinations. Hence, this research paper comes to 

critically discuss the book "The West in the Arab imaginary" and debate the 

following problem: What is the concept of the imaginary? How did Affaya invest it 

in its critical approach to modern Arab rationality? 

Keywords: imaginary; Affaya; interpretation; excavations; concept. 

 
 :مقدمة

أ افة م ر ع ا تويا ر ي مبحث ناد  جدفد فةاتح  ن ر الدفيفعاجل ا ا ر ا الريب   د  
 لى ميداي ملاي مو كا أو مستبعدا س اث يف الا ر الالريب أو الا ر العريب، ل ةا فار  سؤاف 

مي أجا بث الالق يف األبعاد ا تويلة للعوقة اجلدلية الاائ ة بني الذات واآلخر، سا يا إىل  ،الالريفة
ال كف  ي تك هات الص ر الة اية لل تويا، اليت  الت العاا العريب و رقلت است  اف 
مكرو ا الةوض  ، وجند أ افة يف ملتابا لالالرع يف ا تويا العريبل فكوص أ راض ا نسحاع 

وفست كف بعض الرواسب الد يةة اليت ختتزهنا الذات العربية اإلسومية جتاز الالري، واليت   العريب، 
ت ف  ي تدوفر ع ر متويلة خمزنة يف و يوا مةذ اللااثات األوىل مع الا ر الالريب اردفث، 
 وتد عةا قراثة هذا ال تاع إىل طر  إا الية ماادهام ما ماو ؟ ا توياث ومليف است  رز أ افة يف

تستعني هذز الدراسة بارارفات التأوفلية لتاد؟ قراثة يف و  للعاونية العربية اردف ةثالةادفة مااربتا 
يف تروفض تلك الص ر  العرع ني  كا العاونيإىل -وسب أ افة-أمناط ااتالاف ا تويا اليت أدت 

هذا البحث يف أو جتاوزها مي أجا بةاث تص ر معتدف ومةسجم جتاز الذات والالري. وف  ي هدف 
تسليط الض ث  لى الةاد الذ  وجوا أ افة إىل مكرو ني حتدف يني هل ا وض ر بارز يف الساوة 

 .طا وسني مي لا  د  بدز، وال اين ليربايل  مي لاالا رفة العربية األوف مةو ا إعووي 
 :مقاربة عامة لتحديد مفهوم المتخيل1.

الةادفة، الرامية إىل حتدفد ماو ؟ دقيق لل تويا، م اسب ررورفة تساهم تك ا الاراثات 
بك ا أو بآخر، يف تادمي وعف تكرحيي ووظياي هلذا ا صالح، وألنا   مي ي لتعرفف واود أي 
حييط ب ا ا عاين ا تض ةة يف لاظة لا تويال،  إي وج د العدفد مي التعرفاات هلذا ا صالح، 
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ية معادة، تار  ال  ري مي األسئلة و ف إم انية اإل ا؟ حبدود هذا ف كف  ي ورعية معر 
أنا فع د  اط  ؟ب ج د مةظ مات خمتلاة لل تويا، أا صالح، و  ا إذا ملاي تعدد تعرفااتا مرتباا 

 .إىل تعدد زوافا الةظر
َافخ  َخْيًو بدافة لا تويال مكتق وسب لساي العرع مي مادة )خيا( وق لام لَخاَف الكَّْيَث ُيخ

لخ َلٌةم ظَةُّاخ، ويف اْلَ َ ِام َمْي َفْس َ  َلٌة وَخاً  َوِخَيًو َوَخَيَونًا وخَمَاَلٌة َوخَمَيَلٌة َوَخيلْ ْع َُيَْا، أْ  َوِخيَلًة وَخيلْ
م خَتَيلََّلتخاخ  َلَتَويََّا يل، مَلَ ا َفظخيُّ)...( َوخَتَيََّا الكَّْيثخ َلاخم َتَكبََّا. وخَتَيََّا َلاخ أَنَّاخ مَلَذا َأ ِّ َتَكبََّا َوخَتَاَفاَ  ، فلخَاافخ

َ، وحَتَاَّْاتخاخ  َلَتَحاََّق، واْْلََيافخ واْْلََياَلةخم َما َتكَ  ِاَظِة بََّا َلَك يف اْليَ تَلاخ فخ َتَص ََّرتخاخ  َلَتَص ََّر، وتَلبَليلَّْةتخاخ  َلَتبَلنيَّ
)...(   لام لخَتَاَفَا َلاخ الكَّْيثخ َتَكبََّا َوَتَص َّرَ وملذلك فرد يف ا عجم ال سيط ق 1وارْخْلِم ِمْي عخ رٍَةل

ََةاِ؟ ِمْي عخ رَةِ 
، وَما َتَكبََّا َلَك يف اْليَلَاَظِة َوا  ، والاَّْيفخ م الكَّْوصخ )...( َوِهي إْوَدى ِقَ ى  َواْْلََيافخ

)...( وفلخَاافخ َرجخٌا خَمْيخ ٌفم طَاَر َ ْالخاخ  َلَزً ا.  َخْيَويِ اْلَعْاِا الَّيِت فلخَتَويِّاخ ِِبَا اأْلَْاَياثخ. وََجْعخَوا َأْخِيَلٌة، و 
م  خَوٌي مَيِْضي َ َلى اْل خَويَِّام َ َلى َما َخيلََّلْت نَلْاسخاخ، َأ َّ َما َابلََّوْتم أ  َ َلى َ رَ  ٍر )اْل خْويَّاخ(م فلخَاافخ

ونستةتج مي هذز  2رخَها، وِهي ِمْرآةخ اْلَعْاِاليِّاخ اأْلَْاَياَث وتخَص ِّ ِمْي َ رْيِ فَِانٍي. )اْل خَويلَِّلةخ(م اْلاخ ََّة الَّيِت ختخَ 
التعرفاات اللال فة ا  ج دة يف با ي ا عاجم العربية أي لاظة لا تويال ترتبط بالتكبا، والظي، 
والتويا والتص ر، ونظرا ل ج د ال  ري مي الد  ت اللال فة هلذز اللاظة،   فتسع ا اا؟ لذملرها، 

نكاة ذهةية  وسية، إذ ليس اهلدف  اد مت ال مليز  اط  لى تلك الد  ت ا تعلاة يف َجلتوا بأ
يف هذز ا ااربة َجع ا عاين اللال فة، وإمنا اهلدف هةا، أي نستدف  اط  لى ما قدمتا ا عاجم العربية 

 معىن مميزا ا عجم الالساي جل يا عليبا ويف هذا الصدد فار  .مي معاي ختد؟ م ر ع هذا البحث
الص ر احملس سة، وا عاين اجلزئية ا ةتز ة مةوا،  فا ف  يام لا تويلة هي الا ة اليت تتصرف يف

وتصر وا  يوا بال مليب تارة، والتاصيا أخرى، )...( وهذز الا ة إذا استع لوا العاا مسيت ما رة،  
وأما األمر الذ  فستحق ال ق ف  3م واحملس سات مالاا مسيت متويلةلمل ا أهنا إذا استع لوا ال ه

زدوجة، اليت جتعا العاا وا تويا  لى طريف نايض، ل ةو ا فك ملاي ، ه  تلك ال ظياة ا هةا  ةدز
يف هذز الا ة، اليت تالب الص ر الذهةية  لى أمل ر مي وجا، بعيدا  ي التسليم البدفوي والساذل 

دو  ائية، هتتم باراياة وتاصي ال هم أو تاليبا. ومي هةا مي ي التعاطي مع هذز  ب ظياة أوادفة 
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مةالاا استااابيا فس ح بضبط  ددات ماو ؟ ا تويا بك ا مت ازي ودوي الياز الا رة با تبارها  

إىل أ  استع اف مي استع ا ت تلك الا ة، ولتجاوز ا ستع ا ت التاليدفة اليت جعلت ا تويا 
فأخذ ورعية هامكية ماارنة بالعاا ا ا ئي  لى مرملزفتا، سةحاوف تل س بعض ال قاات اليت 

 . تويال وتا رزسامهت يف  وم لا
 :المتخيل في الفلسفة اليونانية.0.0

تع د بدافات ا هت ا؟ با تويا  ةد الي نانيني إىل أ وط ي وأرسا ، ومي ي ا تبار هذا 
ا نكالاف الالساي مب ابة ا واد األوف للتساؤف و ف م ر ع ا تويا، ولاد ذهب أ وط ي يف 

إىل أي لالتويا والتذملر وإدراك احملس سات ا ك ملة " (Théétète)  اررتا ا  س مة بل لةيتيت
وظائف للعاا   للحس، وأي أ ضاث ارس   تدرك اْلصائص ا ك ملة بني م ر  ات ارس، 
وإمنا فدرك ذلك العاا)...( والتويا  ةدز فرسم يف الةاس أاباز األاياث ا درملة بارس، وفأخذ مي 

وه ذا فؤد  التويا وظياتنيم استعادة ع ر  ارس م ر  اتا اليت تصبح مادة للتا ري،
بيد أي هذا الار  جعا أ وط ي فاع يف  4ودا؟ الص ر احملس سة يف التا ريلاحملس سات، واست

خلط بني الت  ا واإلدراك ارسي،  ةدما ا ترب التويا والتذملر وظائف للعاا   للحس، وهذا 
 ا مي اختوف ج هر ، ويف ظا ما ف ريز هذا األمر د عا إىل استبداف األوف بال اين ر م ما بيةو

ا أز  مي تساؤ ت و ف الاروقات الاائ ة بني التويا واإلدراك ارسي، واوف أرسا  أي فةاقش 
لمسألة ارس ا ك ك والتويا والتذملر با تبارها وظائف سي  ل جية داخلية تتعلق بالةاس اراسة، 

ل ةا ميز بني التويا واإلوساس  5ئيسي للةاس اراسةلفا ا رملز الر ومرملزها الالب الذ  ه  يف رأ
والتا ري با لام لأما التويا  و  ايث مت يز  ي اإلوساس والتا ري، ول  أنا   مي ي أي ف جد 
بدوي اإلوساس وأنا بدوي التويا   حيصا ا  تااد. أما أي التويا ليس تا ريا و  ا تاادا  و  

ا مل ا نرفد )...(  لى وني أي الظي   فت قف  ليةا، ألي وارح، ذلك أي التا ري مت قف  لية
الظي حيدث  ةدنا، إما أي ف  ي عادقا، وإما أي ف  ي ملاذبا، وأفضا  إنةا وني حيصا  ةدنا الظي 

، نةاعا يف اراف، وملذلك إذا ملاي الكيث ما ئةا. أما إذا ملةا حتت تأةري ابأي ايئا مر با أو خميا
 ا ويلة  6اياث اليت ت وي باْل ف أو األميل  ملةا نتأما يف ع رة األالتويا  إنةا نتصرف مل ا ل
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إذي   تتاابق مع اإلوساس ر م أهنا مرتباة با، واألمر سياي بالةسبة إىل الا ر ر م مل هنا متض ةة 
اإلدراك ارسي  ل ي رمبا ت  ي ع ر  يا، مل ا أهنا ليست ا  تااد طا ا أهنا أقرع إىل الظي،

التويا، مع وج د  روقات بيةوا ت  ي يف الا ة والضعف وال ر   والال  ض، ولعا ص ر مكاِبة ل
  .هذا ما قصدز أرسا  وني ا ترب ع ر التويا رعياة و امضة ماارنة بص ر اإلوساس

  :المتخيل في الفلسفة العربية.2.0
نصر الاارايب، وعف لل تويا بأنا ق ة مي ق ى  اع آراث أها ا دفةة الاارلة أليبجاث يف ملت

الةاس اليت وصرها يف )الا ة الالاذفة، الا ة اراسة، الا ة ا تويلة، والا ة الةاطاة، والا ة الةزو ية(، 
ا ويف معرض ودف ا  ي الا ة ا تويلة ودد الاارايب بعض خصائصوا يف ق لام لالا ة ا تويلة ليس هل

يف الالب، وهي حتاظ احملس سات بعد  ، با هي واودة وهي أفضاً خرأخ روارع متارقة يف أ ضاث 
ارد بعضوا  يبتوا  ي ارس، وهي بالابع وامل ة  لى احملس سات ومتح  ة  ليوا، وذلك أهنا تخ 

، سَّ  ي بعض، وترملب بعضوا إىل بعض، ترمليبات خمتلاة، فتاق يف بعضوا أي ت  ي م ا اة  ا وخ 
ومبا أي الالب ه  مصدر الا ى الةاسية وفةب ع اررارة  7لل حس سلويف بعضوا أي ت  ي خمالاة 

 إنا   د إىل مةح الدماغ مو ة تعدفا تلك اررارة حبيث تةاذ  -مي وجوة نظر الاارايب–الالرفزفة 
األ ضاث بالادر الذ  جت د با األ عاف اليت ختصوا. وإذا ملاي الاارايب قد جعا للا ة باية إىل 

تلاتني األوىل هي واظ ع ر احملس سات، وال انية هي التارفق واجل ع بني ا تويلة وظياتني خم
الص ر،  إي ابي سيةا فةسب هاتني ال ظياتني إىل ق تني خمتلاتني ويث جيعا واظ ع ر 

لاد أسس ابي سيةا يف  . و احملس سات وظياة ا ص رة، بية ا فعزو ال ظياة األخرى إىل الا ة ا تويلة
از أ وط ين  دث ت سط  يا اْلياف، بني الةاس ا ستعدة لاب ف ا عر ة، وبني ملتاع التعلياات  جت

العاا الاعاف الذ  فايض با عر ة  لى الةاس، ل ةا جعا للحسيات دورا مرملزفا يف تك يا ع ر 
ا تويلة وقد جتلى ذلك يف ق لام لالا ى البدنية اةع الةاس  ي التارد بذاهتا وخ اص ادراملاهتام  وي 

ك األاياث متويلة   معا لة  جنذاِبا إليوا واستيوئوا  ليوا، وألهنا مل تألف للعاليات ومل تدر 
للعاليات وإمنا هي  تعر وا، با نكأت  لى ارسيات  وي تا ئي إليوا وت ق وتت هم أي   وج د

اة بالتارفق ومي خوف هذز الرؤفة ف جا ابي سيةا اهت اما إىل ال ظياة ال انية ا تعل 8أوها؟ مرسلةل
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واجل ع بني ع ر احملس سات ويث فظور م قاا وامسا يف هذز ا سألة مي خوف ق لام لمث قد نعلم  

فايةا أنا يف طبيعتةا أي نرملب احملس سات بعضوا إىل بعض، وأي ناصا بعضوا  ي بعض،    لى 
 يجب أي  الص ر اليت وجدناها  ليوا مي خارل و  مع تصدفق وج د ايث مةوا، أو   وج دز.

ا استع لتوا ق ة ت  ي  يةا ق ة ناعا ذلك ِبا، وهذز هي اليت تس ى إذا استع لوا العاا ما رة، وإذ
وقد أدى هذا التص ر إىل التارفق بني ا ا رة وا تويلة ا ت ادا  لى ا ةاق العالي  9وي انية متويلةل

 .ادةا  ر  ي، ل ةا فالاا الةزوع الالرفز  للذوات اإلنسانية  ري الرا
 :المتخيل في الفكر الغربي الحديث والمعاصر.1.0

واست ر ار ار بيةوم و ف سيادة اإلنساي  ،الل ي بالعااتكمع بزوغ  جر ارداةة مل ر ا 
ا ت يز بعالا، وذلك ِبدف  وم الع ليات ا تعلاة بةكاط العاا، ومةوا تلك األوداث اليت فتم 
تدبري اؤوهنا يف ر ئا، ومي الابيعي أي فدور تا ري هؤ ث و ف اروط  الةة العاا. ور ي هذا 

 ي الةااش يف هذا ا  ر ع أخذ مةحى جدليا، السيا  طخروت مسألة مراجعة ا تويا ومساثلتا، ل
ويث ذهب البعض إىل أنا فك ا هتدفدا للعاا و ائاا ل  خلق   ر وارح ومت يز، بية ا ذهب 
 البعض اآلخر إىل الا ف ب ج د علة وةياة بني ا ويلة والعاا. ور ي الارفق األوف ذهب دف ارت

(René Descartes)  والضوف ورأى أيم ور   معار ةا وايزها  إىل أي ا ويلة هي سيدة اْلاأ
م لإلقةاع ناسي وفظور ذلك جليا يف ق لابا إىل الذهي  ليس مرجعو ا إىل ار اس و  إىل اْلياف،

بإم اي وج د معارف وارحة ومت يزة   دخا للح اس  يوا و  للوياف، رأفت أي خري سبيا ه  
ميز، أ  يف األجسا؟، أي معر توا هي األورح واألالع ا؟ أي أنظر يف تلك األاياث ناسوا اليت فرى 

وأي أبني أي ما ه  وارح ومت يز يف تلك ا عر ة راجع   إىل ار اس و  إىل اْلياف، با إىل الذهي 
ومي هذا ا ةالق ا تاد دف ارت بأي ار اس ختدع أويانا وأي الص ر ا تويلة رمبا ت  ي  10وودزل

جا لل هم وللت  وت الالامضة اليت فاليب  ةوا ال ر   والت يز، زائاة، وه ذا ا ترب ا تويا مةت
وت عا دف ارت إىل أي لاألجسا؟ ذاهتا   تعرف واا بار اس أو بالا ة ا ويلة وإمنا باإلدراك 

وناوم مي ذلك أي  11ألهنا تاوم أو تدرك بالذهيلوودز. هي   تعرف ألهنا ترى وتل س، با 
العامل اْلارجي معر ة  ري عحيحة )معر ة رالة(، وا عر ة الصحيحة دف ارت فعترب ا عر ة ارسية ب
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هي تلك ا عر ة ا تأتية  ي طرفق العاا، و  ت جد س ى   لتني اةةتني مي   ليات  -يف نظرز-
، وقد ورح قصدز مي ذلك با لام لو  ستةتالوا الاب ف لدى دف ارت مها اردس العاا حتظياي ب

اس ا تبدلة أو و  ا خاد ا ت لدز خميلة ترملب م ر  وا بارفاة سيئة، أقصد باردس اوادة ار  
وإمنا أقصد با التص ر الذ  فةكئا الا ر اْلالص ا ةتبا إنكاث  لى قدر مي اليسر والت يز   فباى 
معا جماف للكك و ف ما ناو ا أو، وه  ناس الكيث، ه  التص ر الذ  فةكئا الا ر اْلالص 

ر العاا وودز، ومبا أنا أمل ر بساطة،  إنا لذلك ف  ي م ة قا با أمل ر مي ا ةتبا مت لدا  ي ن  
وو ق هذز الرؤفة الدف ارتية  12ذلك   مي ي إجراؤز  لى ل  سيثلا ستةتال ذاتا الذ  مع 

 .أرحت ا ويلة مو كة ويف تضاد مست ر مع العاا
 الارف ا اابا سلك الارفق ال اين دروع التح ف  ي هذز الرؤفة مع ملانط ويف

(Emmanuel Kant ) الذ  مافز بني ا ويلة ا بد ة وا ويلة ا ستعيدة، با تبارها لق ة تلاائية
ختتلف  ي ا ويلة ا ستعيدة اْلارعة لا انني تدا ي الص ر،  ا ويلة ا بد ة، هي ال اساة بني 

لاوم، وهي مت ساة واا، إذ إهنا تلاائية ملالاوم ووسية ملارساسية، وهي تع ا يف ارساسية وا
الواع ر  تاد؟ رس ما ختاياية لل ا  ت، هي طرائق مللية لتص ر ا ا  ت  لى ل  وسي، 
ول ي تستايع أي ختاط م ا هذز الرس ؟ جيب أي ف  ي هةاك ع رة أولية وسية توئم َجيع 

هي اليت اةحةا   رة  ي الارائق اليت مي ي أي تابق ِبا  ماياية إذي الرس ؟ التو 13رلالظ اه
ا ا  ت  لى الظ اهر ب اساة  عا ا ويلة يف الواع ر، ل ي  بد لل ا  ت مي أي تةابق  لى 
الظ اهر، تلك هي وظياة ا ويلة  ةد ملانط با تبارها واساة بني ارساسية والاوم، إهنا لمي جوة 

 ر اليت ادنا ِبا هي يف ا  اي والزماي دائ ا، ومي جوة أخرى تلاائية وسية، مادامت الص
أو رم زا مي ي  وإبدا ية، أ ين أهنا تستايع بارفاة أولية مااباة لل ا  ت، أي تبدع رس ما ختاياية

أي تةتظم حتتوا اردوس ارسية)...( إي مو ة ا ويلة يف رأفا هي ت  ري رس ؟ ختاياية لل ا  ت 
ونتيجة لذلك  14لذهةية )ا ا  ت(  لى ل  وسيل ابة أساليب مللية لتص ر هذز ا عاين ات  ي مب

ذهب ملانط يف ناد العاا احملض إىل أي لالتأليف بعامة ه  )...( جمرد  عا لل ويلة، أ ين ل ظياة 
 للةاس   ياث، إمنا    ىن  ةوا، ومي دوهنا   مي ي البتة أي لصا  لى أ  معر ة مي أ  م اي،
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ل ةةا   نعي ذلك إ  نادرا. إ  أي إرجاع هذا التأليف إىل أ اهيم ه  وظياة ختص الاامهة، ِبا ادنا  

وو ق هذا الةزوع الةساي أ اد ملانط لل تويا م انتا اليت  15بدثا با عر ة با عىن الصحيح للاظل
 .أودةت اناوبا   ياا يف الا ر ا عاعر

 رز ضئرة ا وتاار األنا ل جي وأعبح ودابعد ملانط خرل لماو ؟ ا تويال مي 
وت سع الةااش و لا واملتكات بعض إم انياتا، وعار  ،الاية مية ل جي بارزا يف الساوة الا رفة

؟  لى أنا 1391سةة  (Jacques Lacan) م ر  ا للتا ري يف  لم الةاس، ويث استودما  ملاي
ا مبضامني ال هم واإل  اث، ليس اسم م ع ف، ل ةا  وظ أي هذا ا تويا الذ  حيتاظ دائ 

ببساطة أي ف  ي مراد ا لل  ه ؟ مل ا أنا بعيد  ي مل نا   فعتد با، ألي لا آةارا ق فة يف ال اقع 
وليس ايئا مي ي ا ستالةاث  ةا أو التاللب  ليا بسو لة، ومي هذز الزاوفة مل ف ق  ملاي يف وجوة 

عر م ا دف ارت  لى سيادة العاا احملض دوي نظر دف ارت  ي اْلياف ب عاا أداة معر ية، ل ةا أ
ا  ت اد  لى الص ر الذهةية ملارفاة وويدة لل ع ف إىل معر ة معيةة، ولعا هذا ما د عا إىل 
استودا؟ الكوصيات الاب  را ية اليت   مي ي ا يلوا يف اْلياف، لدراسة بااث الواع ر، ل ي  د؟ 

 .16ة ليدخا يف دائرة العاونية بدف الةزوع التجرفيبال اة يف ما طروا دف ارت ه  الذ  د عا با  
ليس انتاا  استةساخيا للا رة بادر ما ه   ،إي انتااف ا تويا مي واا معريف إىل آخر

تع يق للةظر يف إا ا تا، وقد َجع الدرس األن روب ل جي ةالا ا عريف مي خوف جو د جيلبري 
ة مبدارس  لم الةاس اليت تعاملت مع اْلياف، الذ  أظور  ةافة خاع(Gilbert Durand) دوراي

 اا؟ بت جيا ناد مك ك جل يع الةظرفات اليت ارت زت  ليوا تلك ا دراس، واليت ملانت َجيعوا تك ز 
دور اْلياف، إما بتحرفف  افتا مل ا  ةد بر س ي ويث فتح ف إىل رواسب تذملرفة، وإما استوانة 

تا وا للحس م ل ا جتلى يف العدمية الةاسية اليت عبالت بالص رة وخبسوا قدرها با تبارها مراد ا 
اْلياف  ةد سارتر. وهةا فرى دوراي أي  لم الةاس العا؟، وىت ول  ملاي مييا ل  الاية مية ل جيا، 
 إنا حي ف خص بة   لية التويا إىل  ام س اث بتةحيتوا جانبا أو بتاليص دورها إىل ملوص قاعر 

يف ال قت الذ  فعتاد  يا أ لب احملللني الةاسيني أي اْلياف ناتج  ي عراع و  .17سرع لإلدراكومت
بني الالرائز اجلةسية وال بت ا جت ا ي، فذهب دوراي إىل أي اْلياف فةكأ  البا ملةتيجة للت  يق بني 
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الر بات وا وتياجات ا جت ا ية والابيعية، بعيدا  ي مل نا نتيجة لل بت والا ع، و  س ذلك 
راي اْلياف مصدرا للتصرفف، وفرى أي قي ة الص ر ليست يف اجلذور العل ية اليت ختايوا، فعترب دو 

با باألزهار الكعرفة واألسا رفة اليت تاتحوا، ومي خوف  اورتا للتص ر البااور  ت عا إىل أي 
التويا ما ه  إ  هذا ا سار الذ  فتك ا  يا وفتا لب تص ر ايث ما مي خوف اراجات 

فة للكوص، والذ  تاسر  يا التص رات الكوصية بالت يف ا سبق للكوص يف  يط الالرفز 
اجت ا ي، وذهب إىل أي الرمز   فك ا راباا بني الص رة وا او ؟ مل ا قاف ملانط، با بني 

ية وبني ا نع اسات الالالبة وتص راهتا، وهذز األنسا  هي اليت ياررملية الووا  -التصر ات ارسية
  .18الاار  الذ  فةسج  ليا اْلياف ع رز تك ا الع  د

ومي خوف ما سبق نستةتج أي لا تويال مل فبق  ص را يف ااتالا تا ا عر ية األوىل، با 
خرل مي دائرة الا ر الالساي، وتسلا إىل اعب ا عر ة األخرى، يف تعددها، واختو اهتا، 

الت  ي مي رباا ماو ميا   لية  وتةاقضاهتا، وهذا األمر  تح إم انات معر ية واسعة، جعلت
 .ععبة

 :أفاية نور الدينخطاب المتخيل وسؤال الغيرية عند محمد .2
 :الغيرية وأبعادها المتخيلة في التفكير النقدي عند أفاية.0.2    

ر ي مبحث الالريفة الذ   -مي مةظ ر أ افة-فةدرل التا ري الةاد  يف ةةائية األنا واآلخر 
الذات والالري، وقد تك ا هذا ا بحث وتبل ر وني عار اإلنساي وا يا بأناز فعاجل العوقة بني 

ومدرملا وج دها ا ستاا  ي العامل، خاعة مع ظو ر ال  جيا  الدف اريت، ليتا ر هذا ال  ي 
وفاتح الباع ل  خااع الالريفة، ومي  (Edmund Husserl) وفةضج  ي ا بعد مع إدم ند ه سرف

بستي  ل جية، اود ال  ي الالريب حت     ياا، مي ال  ي بالذات ملارد، خوف هذز ا ةعااات اإل
إىل ال  ي بالذات ملج ا ة، وانتاا هذا العاا مي رظة ال  ي الارداين الذ  تأسس  ليا الا ر 

ا ر الا مي يف الاري الذ  تأسس  ليا ال إىل رظة ال  ي باجل ا ة ،امي  كرالليربايل يف الاري ال 
وةائرا  ، ري أي هذز الرواسب الت  فةية جعلت الا ر اإلنساين متكظيا، م اربا تارة .19التاسع  كر
 لى األوراع ا ستجدة للسلاة ا تح  ة يف الصراع اإلفدف ل جي اراعا بني الذات  ،تارة أخرى
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 واآلخر، ونتيجة للجدف ا ست ر والت تر الدائم بيةو ا، تصد ت العوقة بني الكر  العريب اإلسومي 

والالرع. ور ي هذا السيا  واوف أ افة مراجعة تلك العوقة، وارار يف ما تستباةا مي رواسب 
قدمية متأعلة يف ال  ي العريب ومتجذرة  يا مةذ استووف مسريتا اإلسومية، اليت ملانت م ك  ة 
ي أما؟ حتدفدات ميتا يزفاية، أنتجت  و ا مك اا  صالحي الكر  والالرع، وىت باتا لفستول ا

بو ودود، وفستع وي، أويانا يف سياقات  امضة، مةتجة بذلك ع را مناية ملتبسة  ي الذات 
واآلخر،   فةظر إىل الالرع يف واقعيتا ووج دز العيين، أ  ب عاا خم قا بالتةاقضات وا اارقات 

تايل  طة، وفالدو بالوا ختو ات، با فصبح ق ة مةتجة لألساطري وال ليكيوات والتص رات ا الل  
ومي خوف تلك الص ر ا تويلة اليت تاليب ال ياي العريب وهت ش وض رز يف  20مليانا متويول

الساوة الا رفة، سعى أ افة إىل ارار والتع ق يف اْلاابات ا ؤدجلة حب ا  ي أسباع ا رتااث الالريب 
رؤفة ا  ر  ية جتاز وا رختاث العريب، وبتعبري آخر البحث  ي وض ر ا تويا وتأةرياتا اليت حتجب ال

 .الذات والالري
 ر ع دوي التحرر مي ا الالاات اليت رول هلا خااع هذا ا واراياة أنا   مي ي طر  

ا ستكرا ، الذ  مل ف تف ببةاث ار  متويا، ورا  ف سع البعد األنا ل جي للالرع. ولعا هذا ما 
ح ف الالرع ال اقعي إىل  رع مت  ا، د ع أ افة إىل زوزوة تلك ال رعيات ا تويلة با لام لوني فت

كر ، أو  لى ملا  إي ملا أا اف التة يط تصبح مم ةة ومتويلة، ناس الذهةية اآللية تةابق  لى ال
فستأنف أ افة ودف ا  ي ما مات هذز الةظرة إىل اآلخر با لام أي لالالرع ولد و  21مالافرة جذرفةل

   د و ي العرع، مةذ الصليبيني وإىل قام سا ملامو مي الص ر الة اية  ي اإلسو؟،  ي الةيب
اآلي. العرع وا سل  ي ملذلك.  التااطعات ا ت ترة وا  اجوات العةياة أ ات للعوقات بني الالرع 

عرار آلخر تالدو ختاياية  ارية بسبب اإلوالكر  أبعادا تت يز بارياة وارذر؛ لدرجة أي ع رة ا
ولعا الت  وت الذهةية لل  ا ة  22تسايحي وتبسيايلعيتا لصاحل ا ا ا ت اعا  لى إ ااف واق

الد لية والرمزفة اليت ف لدها خااع ا ستكرا  يف بعدز التوييلي ا ك ز، هي اليت ت ري الت جس 
ك اآلخر )الالرع(، وملكف   ائا وارياة وارذر، وقد ف  ي استةااقوا خا ة وامسة ل  إدرا
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ي التبعية، ول ي أ افة فاضا معاجلة هذز ا سألة مي خارل ا، ألي إدراك واياتا تعين اْلرول مبخاا
 .إطار ا ستكرا 

استةساخا مسجا  -يف نظر بعض الدارسني–ولئي ملاي الا ر الةوض   العريب قد أمثر 
للحداةة الالربية،  إي أ افة فرى أي هلذا الا ر مسارات متة  ة ُي قوا ا ختوف والتعدد، وذهب 

ربية  ربوا  ي م قاوم وأ  ارهم ر ي تيارات متعددة تستةد إىل أطر مرجعية إىل أي رواد الةوضة الع
اروط التاسري والتربفر. ل ي خترجيات هذا التعدد انتظ ت يف اجتاهني أساسيني مهام  تضباواخمتلاة 

ور ي أ ق ا ختوف فضع أ افة  23ي، وا جتاز الليربايل التحدف ي،ا جتاز اإلعووي اإلسوم
 راهةية خاعة تاسح ااجماف  رخراطا يف مساثلة نادفة للعاونية العربية اردف ة، سا يا لا تويال يف

إىل ال كف  ي   ق الاج ة ارضارفة بني الذات واآلخر )الكر  والالرع( مي خوف من ذجني 
 .خمتلاني مها حمل د  بدز، وطا وسني

 :عبده سلطة المتخيل في العقالنية اإلصالحية؛ أفاية قارئا محمد.2.2
فكتالا أ افة يف ملتابا الالرع يف ا تويا العريب  لى   ارا الا ر العريب اليت مةعتا مي 
حتايق وةبتا، واستبد با قلق معريف فتصدى ألا اف ا ستوع و ق مةزع ناد  فؤة ا   ر 
ا ختوف معر يا ومةوجيا ملي حي ف دوي وق  ا يف خااع جةائز  مرجتا، وهذا األمر جعلا ف جا 

مت  و يف  -ر م اتساع الاضاث الا ر  وا عريف–ز ع ع اهلاجس ا رملز  حمل د  بدز الذ  فراز نظر 
جتلت  ويثيكوا األمة العربية اإلسومية، الد  ة إىل اإلعو  وتاليري األوراع ا زرفة اليت ملانت تع

ل اقع أي الكيخ هذز الد  ة يف ملتاباتا ودروسا اليت استودموا مل سيلة ْلدمة  افاتا اإلعووية. وا
 بدز حيظى مب انة خاعة بني ا  ااني اإلعوويني باضا استجابتا لتحدفات الةوضة، وتادميا 
ألج بة   لية  ي بعض أسئلتوا، ويث   ا  لى حترفر الا ر مي قيد التاليد  ي طرفق لإدخاف 

ي با عايات ارضارفة العةصر الدفين يف الةظر إىل ال قائع وا ت اد تص ر ترملييب جي ع بني ررورة ال  
وهةا فرى أ افة أي تص ر   د  بدز لع لية  24إىل احملا ظة  لى ما مات اهل فةلاجلدفدة واراجة 

اإلعو  مرتبط بدمج العلم والدفي  لى ل  متاا ا، وقد ملانت هذز ا ةالاات الا رفة مب ابة 
لار  فةسجم مع أ  ار ا درسة الكروط األوىل وا   ةة للةوضة وسبا، وفذهب أ افة إىل أي هذا ا
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( الذ  االا  بدز با رز وىت جعلا ف جم ملتاع ؟1319-؟1221اإلعووية هلربرت سبيةسر) 

لال بيةل وفصر  لى زفارتا خوف ت اجدز بإجنل ا، ليتباد  األ  ار واآلراث و ف أمهية األخو  ودور 
 .الدفي يف اإلعو  ا قتصاد  والسياسي

  خلق اجتاز جدفد فتجاوز تيار  -افةيف نظر أ –اإلعووية واوف  بدز و ق هذز الرؤفة و 
التاليد والتالرفب، ليا ف بأي لاْلوص واْلرول مي ورعية ا لااط فت  ا يف استعادة ال اة بالذات 
وخلق ما فلز؟ مي اروط الت ازي بني العاا واإلمياي بني اررفة والةظا؟ بني الدفي ومعايات العل ؟ 

التأخر التارُيي  اردف ة وهذا الت ازي ملايا خبلولة البةيات اليت تع ا  لى إ ادة إنتال اروط
وه ذا فرى أ افة أي و ي   د  بدز بأزمة ا لااط أنتج  25لااطلوت رس أوراع الات ر وا 

إرادة ق ة د عتا إىل حتايق الت ازي بني الرووي وا اد  ملكرط أساس يف استعادة ال اة بالذات، ل ةا 
داةة الالربية، وهةا فرى   د مل فكعر باررل وني َجع بني أع ف ال اا ة اإلسومية ومرجعيات ار

ارداد أي استعارة أدوات ارداةة ا ادفة ليست إجراث دني فا، با ه  واجب مادس ل  نا حياق 
ال  د اإلهلي بأي ت  ي الاللبة دائ ا لل سل ني  لى وساع ال اار، وهذا الاوم ا الل ط جعا هذز 

 ل اذا مل فرملز أ افة  لى  26ارربية.ومي  اعروز با خ ا ات  بدز   د األدوات ختتلط يف ذهي 
  لى ع ر ال  ظ ا تعايل اليت محلوا خااع  بدز اإلعوويث وأالاابع الةضايل 

فرى أ افة أي   د  بدز نكط   رفا يف ظر ية خاعة ايزت باخ ا  ةاايف أورويب ق   قلص 
ستاذ  بدز إىل البحث  ي اْليارات العربية يف ا وتااظ خبص عيتوا ال اا ية، ولعا هذا ما د ع األ

معادلة مت ازنة ت  ق بني اإلسو؟ ومتالبات ارداةة  و  لبادر ما ملاي وا يا بتعايد ا رولة وتكابك 
بادر ما ملاي فدرك اْلا رة اليت ملاي مي لوا الالزو األورويب، ليس با تبارز م تسبات تاةية،  ،األزمةة

وقد ملاي مي ا   ي أي  27عد إفدف ل جية وايايةلوامو  ااعةا ية و ل ية، وإمنا ب عاا من ذجا 
تؤةر جو د التحدف يني يف الا ر العريب ل   تلك الص ر ا تويلة للةظرة العدائية اليت تت لك أتباع 

الذ  فعيد إىل األذهاي تارفخ العداث  ،التيار اإلسومي ومعظم ا  ااني العرع مي الالرع ا ستع ر
الصليبية، وهذا ما جيعلوم ُيضع ي لل تويا وفر ض ي التسليم بتاد؟ بني الكر  والالرع يف ارروع 

أي ا ااومة   ت  ي إ   ي بعضوم  عتادالالرع  ا حي لا هذا ا  قف مي رو  اهنزامية، ولذلك ف



 
  

 

 
 

 

111 

 حفريات في المفهوم والممارسة / أفاية نور الدينتأويلية المتخيل عند محمد 

طرفق الع دة إىل الادمي وا وتااظ جب هر ال اث مع األخذ بأسباع ارضارة، للورول مي ورعية 
ولعا هذا ما جعا أ افة فا ف بأي   د  بدز مس  ي لِباجس مزدول فت  ا اجل  د والتولف، 

األوف يف إعو  اإلسو؟ مي الداخا لتااد  أ  بلبلة يف  وم أسسا ومبادئا. وفتجلى اهلاجس 
ال اين يف اع رز الا   بضرورة حتدفث العاا اإلسومي سعيا وراث جتاوز ورعية ا لااط والتأخر 

 .28"التارُيي
 بدز م ا  لل  اف العض   اهلجني ةاا يا، ووظي العاا مب انة هامة يف   د عبح لاد أ

مكرو ا اإلعووي وني اقتةع بضرورة لتعبئة جمو داتا للايا؟ بع ا بيدا  جي لت ريح ا ااهيم 
السياسية اجلدفدة وت  في م اقف أقرع إىل العاونية رد الرأ  العا؟ يف م ر  ات الدست ر، 

اسية والدفةية والدمياراطية واإلعو .. اخل. ملا ذلك ل ي فربهي  لى أي اراا السلاة السي
السياسي واا فستد ي، تدخا العاا، وىت وإي ملاي فعاي للكرفعة إم انية حتدفد الالافات 

ل ي السؤاف الذ  فتبادر إىل الذهي هةا ه   29 ا ة يف جماف العدف ب جا اْلص صلال ربى للج
أي فستعيد أعالتا وفس جع أجمادز  ي طرفق ا رخراط ا كروط يف ارداةة  ها مي ي لل  اف العريب

اليت تعرف بأهنا ا  اع للذات  ي الذات يف اآلخر واستوِبا باث وإىل أ  مدى مي ي للا ر 
العاوين أي فتصاحل مع الا ر الدفين وفتعاطى مع تص راتا التي ل جيةث هةا جييبةا أ افة با لام لإي 

سومي مع   د  بدز جيد ناسا وياف الظر ية الومت ا ئة اليت فعيش  يوا ملزما بإ  اف ا  اف اإل
العاا ب عاا  ةصر وساطة بني الةص وا رولة  ضو  ي مل نا فسا د  لى  وم جدفد للذات، 

وه ذا مي ي ال كف  ي و ي ااي حي ا يف طياتا بذور الضدفة، و بد مي  30لل اث، ولآلخرل
 الةاد وا راجعة، وإ ادة الةظر يف الذهةيات س اث الالربية مةوا أو الكرقية إلنتال  وم إ  اف العاا يف

جدفد فا ك الص ر الة اية وفةاتح  لى الالائب وا اصي، لي  ي يف مست ى ارارر وا رملز، ولي 
 .حيدث ذلك ما مل فتحرر هذا العاا مي السلاة اليت تارروا ترسبات ا تويا

  د  بدز مم ا بارز لوجتاز العاوين اإلعووي، ألنا جيسد وبا ة التعبري فصا أ افة إىل أي 
األمسى  تويا َجعي إسومي، وما فتض ةا مي مكا ر وع ر   ياة جتاز الصليبيني وا سيحية 

سومي، ومل خترل وز ا ا  ت ال وسي ية للا ر اإلتجار م استع الا للعاا مل ف األوروبية، ل ي
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إىل ر ناسوا هي اليت حت  ت يف نظرتا إ  قليو  ي ا عتزلية ال ومية، وهذز األط أطرز ا رجعية 

جتسد باضا قيم اررفة والعاونية والع ا،  -يف تص رز -أوروبا وللحضارة الالربية، ألي تاد؟ الالرع 
رأى أنا فست جب إوياث هذز ا بادئ مي داخا اإلسو؟ وقد وهي قيم إسومية يف األعا، 

بالتاليري واْلرول مي واليت ال هي والتأخر، وهةا فذهب أ افة إىل أي م قف   د  بدز  للتعجيا
ل ةةا   نتاق  31عرب  ي تص ر  لساي مةسجم البةاث.فع س يف الع ق اع را بالةاص، أمل ر مما ف
وا قتصادفة  وال اا ية ،وا جت ا ية ،التاليريات السياسيةمع هذز الرؤفة اليت تتجاها واياة أي 

 .وليست نتيجة لإلعو  ،ل ربى ت  ي وليدة ال  رةا
 :سلطة المتخيل في العقالنية الليبرالية؛ أفاية قارئا طه حسين.1.2

يف ر ث العوقة الومت ا ئة بني الكر  والالرع، وما ختتزلا مي ع ر مناية متويلة، فضع 
أ افة نادز ر ي ودود إفدف ل جية فت اجا  يوا الا ر اإلعووي اإلسومي مع الا ر الليربايل 
التحدف ي، وإذا ملاي هذا الة ع مي الةاد فرت ز  لى جماِبة الا ر ونايضا مي ويث ه  الصراع 

بني الذات واآلخر،  إي أ افة فرملز  لى التعدد وا ختوف داخا ملا   ر مةو ا يف م اجوة  ناسا
الالري )الالرع(، ليجعا اهلدف األفدف ل جي  ري أساسي، وإمنا الالافة األساسية هي بةاث و ي مك ك 

ع هذز باألزمة اليت نعيكوا ملأمة  ربية إسومية و اولة تاسريها يف ر ث اروط خاعة مرتباة ب اق
األزمة وجذورها ا تأعلة يف   ق التارفخ، ومي هذا ا ةالق فرى أ افة أي ظو ر الليربالية العربية ملاي 

اودت لتأوفلني اةةنيم األوف فةالق مي زاوفة إسومية مل ا  ويثبعد ار لة الارنسية  لى مصر، 
ني، د  ا، ب ر   تا؟، ه  الكأي مع ر ا ة الاوااو  و لي مبارك؛ وال اين ارتبط مب ااني مسيحي

إىل تبين نظا؟ سياسي  ل اين حيصا  يا  صا بني الادسي والزمين مل ا حتاق ذلك يف التجارع 
يا،  ر  أنا ي وأدفب األوروبية، وقد م ا هذا التيار، مل ا ه  معروف، م اا ي م ا ابلي مش

لتعاما مع ا احتةيت ا لت  رهاعات المي بعض اإلفةالق  أ افة وا ووظ هةا أي 32اسحق.. إخلل
لملا ا ةاقكات  فرملز  لى طا وسني با تبارز ورفث الا ر الليربايل يف العامل العريب )الكر (، ل ةا

اليت وقعت يف الاري التاسع  كر وبدافة الاري العكرفي بني التحدف يني والتاليدفني، مل ا أنا مي ا 
ل ربى اليت اودها ىل التح  ت اوبا ة و ي م اف  ريب إسومي حتدوز ر بة جا ة يف اإلعالاث إ
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ألهنا أودةت  وفوتم أ افة بالتجربة العاونية لاا وسني يف  اورة األنا واآلخر، 33الاري العكرويل
ارار يف  ملي فت ىل مو ة  افةأل اراياي دا عالورمبا ملاي ق فة و  ياة يف ال  ي العريب، هزات 

ويث استبدت با  ؛يف و ي   يد األدع العريبكدفد ال؟ ناساا  معامله  ور   بةيات ا تويا 
يف  ياأ افة هذا األمر جل جيدو التاابق مع الالرع مي جوة أخرى، ةاا ة التاابق مع ذاتا مي جوة و 

عتربز قابو ألمل ر مي تأوفا، ل و  فتاد؟ إليك، أويانا، ملتعبري  ي معاناة ااع فو نص لأدفبل 
فارأ بارفاة فا ئي ارقي حي ي تااعيا اوت املا بالالرع واجنذابا لاي ا وأ  ارز، مل ا أنا مي ي أي 

ي  لى التاليد خص عا إذا ما نظر إىل لمحيدةل ب عاوا تعبريا   ي  ي األعا واحملا ظ  إليوا ا دا ع
ه ذا فص ر طا وسني يف روافتا لأدفبل  34صر ولإفلنيل ب عاوا رمزا لارنسالازفا فكري إىل مجم

الصراع ارضار  بني الكر  والالرع، وجيسد تلك العوقة اجلدلية بني العامل ا تاد؟ والعامل 
الة األمهية ا تولف، وبني ا لااط والرقي، ل ةةا نصا مي خوف قراثة أ افة هلذا ا  اف إىل نتيجة بال

لا تبارز وسياا مادفا فع ا مل  اةا للص رة ا تويلة، اليت مي ي  مي ي أفييف  وم ا تويا 
استحضارها مي خولا  ي فرفد، وليس ه  ما نارأ مي اعر أو روافة أو ل وة، ولذلك فظا اإلبداع 

 .35لدائ ا متجدد الاراثة ألي الص رة ا تويلة تزورز ملل ا قصدها الاارئ
لفرى طا وسني أي الةظر العالي ا ست د مي ال اا ة الي نانية فك ا  وية أخرىمي ناو 

أساس البحث العل ي والةظر  الالريب. لذلك  اي بةاث العاا العريب، وتأسيس ةاا ة مستةدة إىل 
مبادئ العاا يف ااجماف الا ر  العريب، فا ض إقامة تاا ا تارُيي واياي مع العاا األورويب، 

ه ذا فاسر أ افة  36لة ااي العالياي الالريب والكرقيلبالرج ع إىل اجلذور اليت فةبين  ليوا اوذلك 
ري اليت حيلم بتحاياوا يوداث   لية التالإطا وسني  لى التة فر الالريب يف  تلك ا راهةة اليت فعادها

   دة مي اآلخرا صر ، مي خوف بةاث و ي ناد   اوين ف  ق بني ا عر ة ال ا  يف جمت عا العريب
الذ  فك ا امتدادا لل اث  تولاةا  ا تاد؟، والذ  فك ا امتدادا للي ناي وبني مرياث الذات 

العريب، ل ي هذا ا سعى فصبح ساذجا وني تتدخا الص ر ا تويلة بك ا وارح و لين أو بك ا 
 افة فسلط الض ث خاي ومست  وتتح م يف بةاث هذا ال  ي الةاد . وهذز ا سألة هي اليت جعلت أ

تالدو ا ااربة واياية، وبالتايل مي ي إدراك ال اقع و مرئية،  لى ا تويا ل ي تصبح ع رز ااا ة 



 
  

 

 
 

 

114 

 اهلل / د. جويني عسال سعيد نصر .ط.د
ولاد طر  أ افة سؤاف ا تويا بإرا  متزافد ل ةا وسع دائرة السؤاف ليك ا  .بك ا م ر  ي 

وا وهتا العربية، وهةا العاا وفةاتح  ليا ملكرط أساس تةتظم مي خولا ت جوات العاونية الالربية 
فرى أي العاا يف نظر طا وسني لليس ه  ا عر ة يف ذاهتا، وإمنا ه  اآللية اليت ِبا، وا ت ادا  ليوا، 

)...(،  العاا الالساي نسق تتداخا  يا اررفة وا ساثلة وإرادة  فةتظم الا ر وتتةاسق ا عر ة
تج نظاما قدرفا يف  و ا وتاسريز للابيعة، وألنا امتوك الابيعة؛ أما العاا الكرقي الكعر   إنا فة

 ا يف ار م  اا إطوقي  إنا فةتج، بالضرورة، ما فاابلا  لى الصعد ا جت ا ية والسياسية وا ت 
 افك س رديةيرفاة  ري مباارة إىل ما طروا دومبا فكريال اقع أي أ افة و  37ا الق وا ستبدادل

(Dominique Sourdel) الكر  يف جتاز لالرع ت كف  ي الرؤفة ال  ل نيالية ليت يف نظرفتا ال
واليت ماادها أي ل لى الالريب أ  فة ر ةاا ة الكرقي وتارُيا  ،ا ستع ار ال اايفما فعرف بإطار 

واوصيتا ألنا ويةئذ فتوذ م قف الد اع، با  ليا أي فا ؟ بع ا جيعلا فعتاد أنا مر  ض وفعتاد 
أنا  ر  مي الدرجة ال انية وأي الالريب ه  اجلةس األ لى والدرجة األوىل، وأي للالريب  او فا ر 

أ افة   ري أي 38أي فةسج نظرفات العر اي لالتص فلط أي فةظم الكعر و وفصةع و لى الكرقي  ا
فبدو متااا مع طا وسني يف أي العاا ه  قا دة ا ناو  ل  التاد؟، وإذا ملاي طا وسني قد 

 ، وإدمال م تسبات ارداةة إىل إ ادة تةكيط الع ق اإل رفاي للعاا ا صر  -وسب أ افة -د ا 
األا اف،  رفبة  ي هذا العاا.  إنا   فسعةا إ  أي نتبىن م تسبات  ت ي، بأ  ا ا مي ملاليت 

 39،و البدفا ال ويد ا ات   أمامةاارداةة مل ا أنتجوا الالرع الليربايل، ر م أي هذا التبين ه  ا ةوج أ
أوروبا وفتعلق هذا األمر، ب  ي جدفد، ون ع مي الع دة إىل الذات، ل ةوا ذات تعترب مصر جزث مي 

لةسيت. وهةا فرى أ افة أي هذا الرج ع إىل الذات، وقب ف الكراملة فك طاي املو ا يف ال اث اهل ا  
ا   اف ا ت ا ئ. ل ي  ي أ    دة فتحدث أ افةث! مث إي هذز الص رة ا بتذلة للكراملة اليت 

اإلفدف ل جيا فت مهوا طا وسني تلالي األعالة ال اا ية، أ  فا ض أي ت  ي تلك الع دة إىل ال اا ة و 
هذز أي فتع ق يف أ افة  مل حياوفاإلسومية، طا ا أي اإلسو؟   فعارض ورفة العاا والا رث و اذا 

  ث أ؟ أي اعار الع دة إىل الذات أعبح مبو ا وأمل ر    ميةثاعر يمو  اتارُيي سااطات ا عا بةاإل
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األوىل للةوضة الالربية، رهاعات ر فتالب ناااا أ  ق  لى مست ى اإل اك أي هذا األم
اليت ا لت ال سيط األمل ر جنا ة، وولاة ال عا بني  40تة فر ه  مثرة للرادفة الوتيةيةبا تبار أي ال

ل ي أ افة حيجم  ي اْل ض يف هذا  (،أوروبا الالربية) الالرع الادمي )الي ناي( والالرع اردفث
فعترب  و ا إىل أسل ع طا وسني، ظر مي خولا  ر ع، وفةتاا بسر ة إىل مست ى آخر َجايل فة

أ افة إىل أي طا  لص ةحى ُيملتاباتا الةظرفة والتوييلية مكح نة بالص ر وااجمازات، وو ق هذا ا
مةبعا للواأ فعتربها ا ويلة واْلياف، الذ   ويافدف ارت الصار؟  م قفمع فتاق   وسني 

ولي فتاق  لى إدانة هذز ا ل ة  لي فابا طا وسني بإقصاث اْلياف مي التارفخ،ل يا فموالضوف، 
اإلنسانية. ومو ا ملاي تبين طا وسني للعاونية والد  ة إىل األخذ با ا دها، ومحاسا الظاهر 

 إي طا وسني وا ظ  لى الاةاي  يا و لى ا  اف ا تذو ،  )...( للت اهي ببعض ع ر أوروبا
آخر مي الةظر ا زدول إىل  وناوم مي ذلك أي طا وسني داي مناا 41 الك رس َجايل ر يعلا

زقا الداخلي  قع رحية لوستوع باعا ا اآلخر، ل ةا  كا يف حتصني ذاتا، الاضاث واإلنساي و 
 .ما جعلا فةورط دوي اروط يف  ضاث مات   لإلفدف ل جيا الليرباليةوهذا  ،واخ اقا اْلارجي

 :خاتمة
ي اردفث الةاد  الذ  دار و ف م ر ع لا تويال، إيف ختا؟ هذز الدراسة مي ي الا فم 

أ افة للجدف الاائم بني الذات واآلخر، أو  ن ر الدفيفك ا  ومة  ارقة يف الاوم الذ  قدما   د 
بني الكر  والالرع، وه  فتعاطى بااةة ووذر مع هذز ا سألة الكائ ة اليت ختلق الدهكة إزاث 

ويا، وبني ما ه  واقعي وما ه  متعايل. إنا بذلك ميةح الت  يق بني ما ه   اوين وما ه  مت
لل تويا راهةية خاعة ومعا ليات خمص عة بالادر الذ  فةازع  يا العاا  لى وض رز وسلاتا، 

الص ر الة اية ا تويلة يف إطار  مراجعةوقد سعى أ افة يف ملتاع لالالرع يف ا تويا العريبل إىل 
ريز الالريب، وملكف  ي نز ة الت رملز ال اايف الالريب يف مكروع ظون قة الاائ ة بني الا ر العريبالعو

الةوضة العربية الذ  مل ف ت ا بعد، معت دا  لى من ذجني خمتلاني مي لو ا   د  بدز وطا وسني، 
وتبعا لل تالريات اليت طرأت  لى الذات العربية جراث اوت املوا باآلخر )الالرع(، ارخرط أ افة يف 

اق ا ض ر والوما ر  يا يف ملا من ذل، مي خوف م قاا إزاث ارداةة، مساثلة نادفة تستة
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والعاونية، ومنط إدراملا للالري، وت عا إىل أي هذفي الة  ذجني مةكارفي، فتأرجحاي بني الالرع  

 الادمية. راةيتااإلسومي ا ةاضي بأجمادز وتا يف ارارر، وبني الكر  التادمي الذ  فارض ناس
 والهوامش:حاالت اإل

                                           
 .212، 214ص  -؟، مادة )خيا(، ص1333بريوت، لبةاي، ، 9طدار إوياث ال اث العريب، ، 4لابي مةظ رم لساي العرع، 1
، 221ص -؟، مادة )خيا( ص1321لااهرة مصر، ا ،9ط ماابع الدار اهلةدسية، ،1ل إبراهيم أنيس وآخرويم ا عجم ال سيط،2

221. 
؟، 1322 ،بريوت، لبةاي، ل تاع اللبةاينادار  ،2ل الالساي باأللااظ العربية والارنسية واإلن ليزفة والوتيةية،َجيا عليبام ا عجم 3

 .921ص 
ناو  ي،  اطف ج دز نصرم اْلياف ماو ماتا  131-191ص -  د    اي جنايتم اإلدراك ارسي  ةد ابي سيةا، ص4

 .11ص  ؟،1324ووظائاا، اهليئة ا صرفة العامة لل تاع، 
 ،اجلزائر ،9ط  د    اي جنايتم اإلدراك ارسي  ةد ابي سيةا حبث يف  لم الةاس  ةد العرع، دف اي ا اب  ات اجلامعية،5

 .192؟، ص 1331
، 119ص -؟، ص2111الااهرة، مصر،  ،2ط أرسا  طاليسم ملتاع الةاس، ترم أمحد  ؤاد األه اين، ا رملز الا مي لل َجة،6

114. 
 .23؟، ص 1312بريوت، لبةاي، ، 2طاارايبم ملتاع أها ا دفةة الاارلة، دار ا كر ، أب  نصر ال7
 .33؟، ص 2113وسي جميد العبيد ، دار الارقد للابا ة والةكر والت زفع، دمكق، س رفة،  مابي سيةام ملتاع التعلياات، تح8
 ،1طآفة اهلل وسي وسي زادة اآلملي، مابعة مؤسسة ب ستاي ملتاع، مهللم الةاس مي ملتاع الكااث، تحبي سيةا وسني بي  بداا9

 .212؟، ص 2111إفراي، 
م    اي أمني، ا رملز الا مي لل َجة، الااهرة، مصر، سلسلة مرياث ال َجة، العدد تررفةيا دف ارتم التأموت يف الالساة األوىل، 10

 .23؟، ص2113، 1232
أملت بر  بريوت، لبةاي،، 9طمود   ضا اهللم  لساة دف ارت ومةوجا دراسة حتليلية ونادفة، دار الاليعة للابا ة والةكر، 11

 .111؟، ص1331
 .91؟، ص2111ساياي سعداهلل، دار سارس للةكر، ت نس، أ رفا  ترمرونيا دف ارتم ق ا د لت جيا الا ر، 12
  د ةابت، مةك رات البةدقية للةكر  مر وىت بدافة الاري العكرفي، تحري اْلامس  كف سف ملر؟م تارفخ الالساة اردف ة مي الا13

 .211؟، ص 2112، الااهرة، مصر، 1طوالت زفع، 
؟، ص ص 1322الااهرة، مصر، أبرفا ، 2، ط1سلسلة  بارفات  لسايةزملرفا إبراهيمم ملانت أو الالساة الةادفة، م تبة مصر، 14
21 ،22. 
 .22؟، ص 1322بريوت، لبةاي، نيساي  ،2طالعاا احملض، ترم م سى وهبة، مرملز اإلمناث الا مي،  ان فا ملةطم ناد 15
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دفوي أفاانزم قام س  ملاي الت ويد  يف التحليا الةاسي، ترم   د أمحد    د خااع، م تبة األجنل  مصرفة، مصر، 16
 .212 -211ص -؟، ص2112

جيلبري دورايم األن وب ل جيا رم زها أساطريها أنساقوا، ترم مصبا  الص د، جمد ا ؤسسة اجلامعية للدراسات والةكر والت زفع، 17
 .19؟، ص 2111بريوت، لبةاي، ، 9ط
 .91 -21ص  -ا رجع ناسا، ص18
 .293؟، ص2111الدار البيضاث، ا الرع، ، 1طمراد زوفيم اإلسو؟ وارداةة مااربات يف الدفي والسياسة، ا رملز ال اايف العريب، 19
؟، ص ص 1331، الكارقة، اإلمارات ،1ط أ افةم الالرع يف ا تويا العريب، مةك رات دائرة ال اا ة واإل و؟، ن ر الدفي  د 20
12 ،19. 
 .19ا صدر ناسا، ص21
 ا صدر ناسا، الصاحة ناسوا.22
 .12ا صدر ناسا ص23
 .22ا صدر ناسا، ص 24
 .22ناسا، ص ا صدر 25
؟، 2119، بريوت، لبةاي ،1ط  د اردادم   د  بدز قراثة جدفدة يف خااع اإلعو  الدفين، دار الاليعة للابا ة والةكر، 26
 .93ص 

 .91أ افةم الالرع يف ا تويا العريب، مصدر سابق، ص ن ر الدفي  د 27
 ا صدر ناسا، الصاحة ناسوا.28
 .91ا صدر ناسا، ص 29
 الصاحة ناسوا. ا صدر ناسا،30
 .99ا صدر ناسا، ص 31
 .92ا صدر ناسا، ص 32
 ا صدر ناسا، الصاحة ناسوا.33
 .43، 42ا صدر ناسا، ص ص، 34
 .91؟، ص2112اجلزائر،  ،1ط آمةة بلعلىم ا تويا يف الروافة اجلزائرفة مي ا ت اةا إىل ا وتلف، مةك رات ا ختوف،35
 .93أ افةم الالرع يف ا تويا العريب، مصدر سابق، ص ن ر الدفي  د 36
 .41ا صدر ناسا، ص 37
 .41؟، ص 1321 ،الااهرة، مصر، 1ط لي ارفعيتم الع دة إىل الذات، ترمإبراهيم الدس قي اتا، الزهراث لإل و؟ العريب، 38
 .14أ افةم الالرع يف ا تويا العريب، مصدر سابق، ص  ن ر الدفي  د 39
؟، ص ص 2111بريوت، لبةاي، ، 1طاإلسو؟ وارداةة إوراجات العصر وررورات جتدفد اْلااع، دار اهلاد ،  ادرفس هاينم40

221 ،222. 
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 .11، 11أ افةم الالرع يف ا تويا العريب، مصدر سابق، ص ص  ن ر الدفي  د 41

  :قائمة المصادر والمراجع
 .1؟، ل1321الااهرة مصر، ، 9طإبراهيم أنيس وآخرويم ا عجم ال سيط، ماابع الدار اهلةدسية، -1
 آلملي، مابعة مؤسسة ب ستاي ملتاع،آفة اهلل وسي وسي زادة ا مهللم الةاس مي ملتاع الكااث، تحا ابي سيةا وسني بي  بد-2
 .؟2111، إفراي، 1ط
 .؟2113لعبيد ، دار الارقد للابا ة والةكر والت زفع، دمكق، س رفة، وسي جميد ا مابي سيةام ملتاع التعلياات، تح-3
 .4؟، ل1333 بريوت، لبةاي،، 9طم لساي العرع، دار إوياث ال اث العريب، ابي مةظ ر-4
 .؟1312بريوت، لبةاي، ، 2طأب  نصر الاارايبم ملتاع أها ا دفةة الاارلة، دار ا كر ، -5
 .؟2111بريوت، لبةاي، ، 1طادرفس هاينم اإلسو؟ وارداةة إوراجات العصر وررورات جتدفد اْلااع، دار اهلاد ، -6
 .؟2111الااهرة، مصر،  ،2ط أرسا  طاليسم ملتاع الةاس، ترم أمحد  ؤاد األه اين، ا رملز الا مي لل َجة،-7
 .؟2112اجلزائر،  ،1ط إىل ا وتلف، مةك رات ا ختوف،آمةة بلعلىم ا تويا يف الروافة اجلزائرفة مي ا ت اةا -8
 ،بريوت، لبةاي ،ل تاع اللبةايادار  ،2ل َجيا عليبام ا عجم الالساي باأللااظ العربية والارنسية واإلن ليزفة والوتيةية،-9

 .؟1322
 امعية للدراسات والةكر والت زفع،ؤسسة اجلجيلبري دورايم األن وب ل جيا رم زها أساطريها أنساقوا، ترم مصبا  الص د، جمد ا -10
 .؟2111، بريوت، لبةاي، 9ط

دفوي أفاانزم قام س  ملاي الت ويد  يف التحليا الةاسي، ترم   د أمحد    د خااع، م تبة األجنل  مصرفة، مصر، -11
 .؟2112

 .؟2111ساياي سعداهلل، دار سارس للةكر، ت نس، أ رفا  ترمرونيا دف ارتم ق ا د لت جيا الا ر، -12
م    اي أمني، ا رملز الا مي لل َجة، الااهرة، مصر، سلسلة مرياث ال َجة، تررفةيا دف ارتم التأموت يف الالساة األوىل، -13

 .؟2113، 1232العدد 
 .؟1322ااهرة، مصر، أبرفا ، ال2، ط1 لساية ، سلسلة  بارفاتأو الالساة الةادفة، م تبة مصرزملرفا إبراهيمم ملانت -14
 .؟1324 اطف ج دز نصرم اْلياف ماو ماتا ووظائاا، اهليئة ا صرفة العامة لل تاع، -15
 .؟1321 ،الااهرة، مصر ،1ط إبراهيم الدس قي اتا، الزهراث لإل و؟ العريب،  لي ارفعيتم الع دة إىل الذات، ترم-16
 .؟1322نيساي  ،بريوت، لبةاي ،2ط احملض، ترم م سى وهبة، مرملز اإلمناث الا مي،  ان فا ملةطم ناد العاا -17
 ،بريوت، لبةاي ،1ط   د اردادم   د  بدز قراثة جدفدة يف خااع اإلعو  الدفين، دار الاليعة للابا ة والةكر،-18

 .؟2119
اجلزائر،  ،9ط د العرع، دف اي ا اب  ات اجلامعية،  د    اي جنايتم اإلدراك ارسي  ةد ابي سيةا حبث يف  لم الةاس  ة-19

 .؟1331
 .؟1331الكارقة، اإلمارات، ، 1طأ افةم الالرع يف ا تويا العريب، مةك رات دائرة ال اا ة واإل و؟،  ن ر الدفي  د -20
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 .؟2111الدار البيضاث، ا الرع،  ،1ط مراد زوفيم اإلسو؟ وارداةة مااربات يف الدفي والسياسة، ا رملز ال اايف العريب،21-
لبةاي،  بريوت،، 9ط فة، دار الاليعة للابا ة والةكر،مود   ضا اهللم  لساة دف ارت ومةوجا دراسة حتليلية وناد-22

 ؟1331أملت بر
دقية   د ةابت، مةك رات البة مر وىت بدافة الاري العكرفي، تحف سف ملر؟م تارفخ الالساة اردف ة مي الاري اْلامس  ك23-

 ؟.2112الااهرة، مصر،  ،1ط للةكر والت زفع،


